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Kanizsa
Rendhagyó faültetéssel emlé-

kezett a ZALAERDÕ Zrt. a
Föld Napjára, melyet 1990 óta
ünnepelünk Magyarországon. E
jeles napon a Csónakázó-tónál,
az egykori favártól keletre, spi-
rális alakban ültették el az „Év
fája” eddig kiválasztott fajait a
központ és a kanizsai erdészet
munkatársai.

Az Országos Erdészeti Egyesü-
let 1966 óta minden évben megvá-
lasztja az év fafaját. 

Év Fája mozgalom célja az adott
õshonos fafajjal kapcsolatos figye-

lemfelhívás, ismeretterjesztés mind
az erdész szakemberek, mind a
nagyközönség számára. A fák – ma-
dárcseresznye, kislevelû hárs, vad-
körte, hegyi szil, barkócaberkenye,
bibircses nyír, molyhos tölgy, hegyi
juhar, fekete nyár, közönséges boró-
ka, magyar kõris, szelídgesztenye,
törékeny fûz, mézgás éger, ezüst

hárs, tiszafa, zselnicemeggy, házi
berkenye – felismerését tábla segíti,
melyen a magyar és a latin elneve-
zés mellett az az évszám is szerepel,
amikor elnyerte az Év fája címet.

– Mai akciónkkal az erdõ és a kör-
nyezet védelmére szeretnénk felhívni
az emberek figyelmét. Azért válasz-
tottuk ezt a helyszínt, mert a Csónaká-

zó-tó és környéke kedvelt kiránduló-
hely, sokan felkeresik a környezetét.
Bízunk benne, séta közben szívesen
elidõznek majd itt, miközben megis-
merkednek a különbözõ fafajokkal –
mondta többek között köszöntõjében
Rosta Gyula vezérigazgató.

B.E. 

EEllüülltteettttéékk aazz éévv ffááiitt aa CCssóónnaakkáázzóó-ttóónnááll

Lám, mire jó egy kórustalálkozó?
A kecskeméti piarista gimnazisták az
elõzõ esti együttléten tanult spirituá-
lét is elénekelték. Az 1745-ben alapí-
tott zadari katolikus gimnázium ma
II. János Pál nevét viseli. Kórusa fer-
geteges sikert aratott. Karnagyuk, 

(folytatás a 2. oldalon)

MMeeggrraakkttáákk aazztt aa ttüüzzeett –– KKaattoolliikkuuss
IIsskkoolláákk KKóórruussttaalláállkkoozzóójjaa KKaanniizzssáánn

A Katolikus Iskolák Kórustalálkozóján arra is emlékeztek, ugyan-
itt 65 éve – a nem könnyû 1948-as esztendõben – Bárdos Lajos ve-
zényletével 500 dalos énekelt szívbõl a Felsõtemplom elõtt. A mester
„Szellõ zúg távol”-ja is elhangzott a budakeszi Prohászka Ottokár
Katolikus Gimnázium mûsorában. Szombaton 10-tõl délig nyolc kó-
rus örömzenéje töltötte be a Felsõtemplomot. 
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(folytatás a címlapról)
...Tomislav Pehar a Felsõtemplom

elõtt vezényelte az összkart. Young-
tól az Alleluját énekelte a 250 énekes
a szikrázó napsütésben a lépcsõkön.
Ezt követõen vendégünk – három
gyermek édesapja – interjút adott a
Kanizsának.

– Kórusát hallva feltûnt, milyen
bátrak, önállóak a fiatalok. Amel-
lett, hogy figyelnek egymásra, ér-
zõdött, mindegyikük tisztában van
azzal, mi múlik rajta. Hogyan érte
ezt el, mi a titka?

– A pozitív energia és a szép
hang a titok. Ezért már egymáshoz
is úgy viszonyulnak, mint én õhoz-
zájuk. Az utóbbi 4-5 hónapban na-
gyon sokat próbáltunk, hétvégéken
is együtt voltunk, mert egy tv
showban léptünk fel. A fellépések
súlya még jobban összekovácsolta
a csapatot.

– Magyarországon szokatlan az
a sokoldalúság, amely Önt jellem-
zi: popzenében és klasszikus mu-
zsikában egyaránt otthon van. 

– Bár zeneakadémiát végeztem,
mindig is szerettem a popzenét, ját-
szottam zenekarokban. Színpadi és
filmzenét is írok. Ez a sokféle terü-
let segít abban, hogy a gyerekeknek
továbbadjam azt, ami bennem van.

– Nem udvarias taps, hanem ová-
ció fogadta produkciójukat. Arra
kérem, Ön se udvariaskodjék, mi
ragadta meg az itteni kórusokban?

– A kicsinyek fegyelmezett
éneklését emelném ki, õk a jövõ
énekesei. A gregorián schola na-
gyon lelkesített. Még szakemberek
is azt hiszik, ez milyen könnyû. El-
lenkezõleg. Karnagyuk, Cili pozi-
tív energiája átvivõdik a ve-
gyeskarra. A pesti piarista kórust –
csupa fiú – hallva szembetûnõ volt
számomra, hogy a horvát kórusok-
hoz képest lágyabb hangszín jel-
lemzi a magyarokat. Ezt az egyhá-
zi zenére mondom. Úgy gondo-
lom, általánosságban elmondható,
ez a szint nem adható alább. 

– Mit mondhatnánk erre? Stílu-
sosan egy Piramis-sort: Égni kell
annak, aki gyújtani akar.

16.45-tõl kórusonként más-más
színû pólóban lepték el az éneke-
sek a Fõ utcát, amelyen énekelve
vonultak az Erzsébet térre, ahol

Cseresnyés Péter polgármester kö-
szöntötte õket a zenepavilonnál. 

– A török hódoltság utáni kifosz-
tott országban messze vidékek,
Zala és Somogy megye egyetlen
iskolája lett a kanizsai piarista is-
kola. Anyagi és szellemi értelem-
ben egyaránt kifosztott országban
élünk ma is. És ahogy az elmúlt
200 tanévben kifejezhetetlen az az
érték, amit ettõl az iskolától kapott
a város, Zala és Somogy társadal-
ma, az ország újjáépítéséhez is
nélkülözhetetlen ez a szellemiség,
s számítunk is rá. – Nagykanizsa
oktatási rendszerének ékköveként
jellemezte Cseresnyés Péter pol-
gármester a házigazda iskolát,
melynek karnagyától köszönetül
nem elsõ alkalommal nyújtott se-
gítségéért tiszteletbeli kórustagsá-
got és a kórustalálkozó pólóját is
megkapta. A városvezetõ vissza-
emlékezett, anno õt is vezényelte
Bárdos tanár úr. – Az itt éneklõ kó-
rusokat látva – hallva azt kell
mondjam, Kodály és Bárdos hazá-
jában jó magyarnak lenni – folytat-
ta a városvezetõ. – Mint ahogyan
jó kanizsainak is lenni. Hiszen a
jövõ kedden megrendezésre kerülõ
23. Kodály Kórustalálkozó és a ta-
valy decemberben elsõ ízben meg-
rendezett Kanizsai Kóruskará-
csony között a középmezõnyben
foglal helyet a Katolikus Iskolák
Kórustalálkozója. Városunkban
valóban él a kórusmozgalom. 

Zadari vendégeink „Maðarska
moja destinacija” szöveggel éne-
kelt spirituáléja után a zenepavilon
alatti könnyed koncertet sok kani-
zsai élvezte végig. Hát nem erre
való az Erzsébet tér?

Békeidõk címmel nyílt idõsza-
ki kiállítás a Thúry György Mú-
zeumban a Mûemléki Világnap
alkalmából. A tárlat dr. Szom-
bath Tibor nyugalmazott bíró ké-
peslap gyûjteményének legszebb
darabjait mutatja be. 

– A Mûemléki Világnap célja,
hogy a mûemlékvédelem közügy-

gyé váljon, a társadalom minél
szélesebb rétege ébredjen rá, hogy
múltunk, kulturális örökségünk ér-
ték és lehetõség – köszöntötte az
érdeklõdõket Száraz Csilla múze-
umigazgató. Hozzátette, két nagy
ajándékkal gazdagodnak ezen a je-
les napon, hiszen a kiállítás mellett
a Nagykanizsai Városvédõ Egye-
sülettel történõ együttmûködési
megállapodásra is sor kerül. Az
oklevelet Cserti Tibor adta át a
múzeumigazgatónak, mellyel a
kollektíva városunk múltjának fel-
kutatásáért és értékeinek megõrzé-
séért, az épített örökség bemutatá-
sának segítéséért, a hagyományok
tudatosítása terén nyújtott tevé-
kenységéért végzett  áldozatos
munkáját ismerték el.

Ezt követõen ajánlotta az érdek-
lõdõk figyelmébe a kiállítást Czupi
Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója. 

Ahogy Szombath Tibor elmond-
ta, ez év elején döntött úgy, hogy a
800 lapot számláló gyûjteményét a
múzeumnál letétként elhelyezi. A
képeslapok segítségével képzelet-
beli sétát tehetünk a hajdani utcá-
kon, megnézhetik a város jellegze-
tes század eleji házait, a száz évvel
ezelõtti piacokat, utcákat. Talál-
kozhatunk Nagykanizsa hajdani
lakóival, napernyõs hölgyekkel,
elegáns urakkal, kofákkal, boltos
inasokkal és mezítlábas utcagyere-
kekkel is. 

A tárlat megnyitóján a Honvéd
Kaszinó városi diákszínpadának
tagjai mûködtek közre színvonalas
mûsorukkal. 

Satótájékoztatót tartott a vá-
rosi könyvtárban az Élettér Ál-
lat és Természetvédõ Egyesület.
Dr. Papp Attila, az egyesület saj-
tóreferense, elnökségi tagja kö-
szöntötte a média képviselõit.
Mint emlékeztetett, a városveze-
tés támogatásával nagyszabású
menhelyfejlesztés, és ezt segítõ
jótékonysági gyûjtõakció vette
kezdetét márciusban. 

A város számos pontján kifüg-
gesztett plakátok hirdetik a gyûjtõ-
pontok helyszíneit, ahol anonim
módon, gyûjtõdobozokba dobhat-
ják a polgárok nagylelkû adomá-
nyaikat. Ilyen adománypont már
kilenc helyszínen található: a
Tesconál lévõ állateledel szaküz-
letben, a Kanizsa Centrumban, a
Vásárcsarnokban a Vecsési Sava-
nyúság Szaküzletben, a K&H
Bankban és a Volksbankban, az
OBI-ban, a polgármesteri és a járá-
si hivatalokban, illetve a Belvárosi
Patikában. Emellett mostantól
megbízólevéllel rendelkezõ akti-
visták is járják a várost, akik igye-
keznek meggyõzni a nagykanizsa-
iakat, hogy támogassák ezt a nagy-
szabású fejlesztést. Ezt a nemes
feladatot az állatotthon életében
rendszeresen résztvevõ négy fiatal,
Szakács Zsófia, Hideg Yvett, Faggyas
Ferenc és Horváth László vállalta
fel, míg az egyetemen a PENugat-
ta diákcsoport megszervezõje,
Fenyvesi Károlyné fog aktivista-
ként tevékenykedni. A hatalmas
sajtóvisszhangot kiváltó akció má-
jus 16-áig tart, és az Eötvös téren
megrendezésre kerülõ „Generáci-
ók Napján” hirdetnek majd ered-
ményt. 
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2013. április 25.

Ezt követõen Varga Károlyné,
az egyesület elnöke vette át a szót,
majd bejelentette: szinte hihetet-
len, egymillió forintos felajánlás
érkezett egy nagykanizsai vállal-
kozótól. Velencei Ferenc, a Voter
Kft. ügyvezetõje már régebb óta
figyelemmel kísérte a menhely
életét, és most döntött úgy felesé-
gével, hogy segítenek. A felajánlá-
sából 70 tábla vasbeton-acélhálót
vásárolt a menhely, amelybõl, egy
12 egységbõl álló új kennelsor fog
elkészülni, várhatóan már e hónap
végén. Ezzel megszûnik az eddigi
kényszermegoldás, hogy a szökõs,
mászós kutyusokat láncon voltak
kénytelenek tartani, és egy tucat-
nyi teljesen fedett, tehát felülrõl is
zárt, tágas kennelt fognak megépí-
teni. Az elnök hangsúlyozta: ör-
vendetes hír az is, hogy immár há-
rom német állatvédõ szervezettel
állnak kapcsolatban, és most je-
lentkezett náluk egy osztrák fiata-
lokból álló csoport is, akik vállal-
ták, hogy segítenek megépíteni az
új kennelsort. A sajtóreferens a to-
vábbiakban kifejtette, hogy egyre
nagyobb a figyelem városunk ál-
latotthona felé, ami az utóbbi idõ-
ben már nemzetközivé is vált. A
cél most már egyértelmû: az euró-
pai uniós normáknak is mindenben
megfelelõ, minõségi változás.
Megköszönte Cseresnyés Péter
polgármester folyamatos, segítõ
közremûködését is, aki most éppen
támogatásra buzdító levéllel szólí-
totta meg a nagykanizsai cégeket,
vállalkozásokat. 

Dr. Papp Attila végül kifejtette:
egy év múlva egy teljesen meg-
újult állatotthont vehetnek majd
birtokba árva lakóik. Minden ezt a
célt szolgálja, hiszen az idei évben
Cseresnyés Péter döntése alapján
hét fõ közfoglalkoztatott vesz részt
a menhelyen folyó munkában, így
a nyár közepéig várhatóan meg-
épül a karanténsor is. Végül a saj-
tóreferens megemlítette – szintén
sokmilliós beruházásként – a nyár
végén üzembe kívánják állítani a
tervezett állati tetemégetõ-beren-
dezést. Ezzel nemcsak a város te-
rületén elhullott állatok tetemét le-
het az európai uniós szabályoknak
megfelelõen kezelni, hanem jelen-
tõs segítség lesz ez az állatotthon
mindennapjaiban is. Hiszen eddig
a keletkezõ állati ürüléket – mint
az állattartó telepeken általában – a
telep egy hátsó részén deponálták,
majd rendszeres idõközönként el-
szállították. Ezt a bevált, problé-
mát sosem okozó, rendszeres szak-
hatósági ellenõrzés mellett zajló

tevékenységet fogja lényegesen
gyorsabbá és egyszerûbbé tenni a
megsemmisítõ berendezés, ugyan-
is abban könnyen és gyorsan ártal-
matlanítható lesz az állati ürülék.

Újabb projektnyitóra került
sor a Pannon Egyetem Nagyka-
nizsai kampuszán, s a magyar-
horvát együttmûködési program
keretében megvalósuló munka
célja, hogy olyan eszközöket ad-
jon a helyi fesztivál- és rendez-
vényszervezõk kezébe, ame-
lyekkel kiszélesíthetik marke-
tingtevékenységüket, tudtuk
meg Birkner Zoltán intézmény
igazgatótól bevezetõjében.

A horvát fél részérõl az eszéki
székhelyû Szlavónia és Baranya
Regionális Fejlesztési Ügynökség
nevében Gordana Stojanovic szólt
arról, hogy számos sikeres projekt-
jükben mûködtek együtt már ma-
gyar társulásokkal, s ez a nagyka-
nizsai vezetõpartnerrel is így fog
történni.

Tulajdonképpen a fõ irányvonal,
hogy a fenntarthatóság és „üzemel-
tethetõ képesség” terén nyújtsanak
érdemi kapaszkodókat a rendezvé-
nyek „éltetõinek”, de a projekttevé-
kenység nem csupán ebben merül
ki, hangzott el aztán Kaszás Niko-
letta projekt menedzser részérõl.
Számos találkozót és workshopot
hoznának tetõ alá az érintettekkel,
valamint két pilot rendezvény szer-
vezésére is sor kerülhet a kidolgo-
zott elméletek szerint. A projekt
idõtartama 2013. március 1. - 2014.
február 28-ig tart.

EEmmlléékkeezzééss mmeenneettee

A Zsinagógától a teherpálya-
udvarig tartó sétán emlékeztek
meg a városunkból 1944. április
23-án elhurcolt 3000 zsidó em-
berre a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy-Széchenyi Tagintéz-
ményének diákjai. 

A Holocaust emléknaphoz kap-
csolódó, hagyományteremtõ szán-
dékkal útnak indított „Emlékezés
menetén” a fiatalokban a sorskö-
zösség vállalás fontosságát tudato-
sították és azt, hogy habár évtize-
dek teltek el, az utókor nem felejti
el azokat a szörnyûségeket, amiket
magyarok ellen (is) elkövettek
egykoron, pusztán azért, mert zsi-
dók voltak. 

Mindezt Marosi Attila pedagó-
gus mondta el a fiataloknak a Zsi-
nagóga épületénél. Hozzátéve azt,
hogy városunk polgárosodásához
nagyban hozzájárultak az izraelita
lakosok. Hiszen méltó emlékeket
hagytak az utókorra is – említést
téve több nagykanizsai, mind a mai
napig jelentõs épületrõl. Ezért fon-
tos – mint a szervezõ tanár kihang-
súlyozta –, hogy az áldozatokat és
a túlélõket az utókor ne felejtse el. 

Bene Csaba fõigazgató elmond-
ta, az intézményben nagy hang-
súlyt fektetnek a hon- és helyisme-
retre, valamint az élménypedagó-
gia is az oktatás részét képezi. Az
emlékezõ sétát megelõzõen a Zsi-
nagóga belterében az Auschwitz-
ba hurcolt, majd megmenekült
Pauk Anna, egykori helyi zenepe-
dagógus szellemi hagyatékát is fel-
idézték a fiatalok. „Lelkem mé-
lyén soha be nem gyógyuló sebek-
kel, de emelt fõvel és tele jó szán-
dékkal dolgozom, amíg erõmbõl
telik, mindig törekedve arra, hogy
hasznos és jó munkát végezzek.” E
gondolat kísérte végig a gyerme-
keket is egészen a teherpályaud-
varnál lévõ, deportáltak emlékére
állított tábláig, amelynél elhelyez-
ték az emlékezés virágait. 

A fenti címmel nyílt emlékki-
állítás a Dr. Mezõ Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Mezõ Ferenc
Tagintézményében Kõrösi Cso-
ma Sándor tiszteletére. 

– A tárlattal a hagyományos
Kõrösi emléktúrára való felkészí-
tés mellett az is a célunk, hogy pél-
daképet mutassunk a fiataloknak
emberi kitartásból, a munka szere-
tetébõl és a hivatástudatból – nyi-
totta meg a kiállítást Dávidovics
Mária szabadidõ-szervezõ.

Az emlékkiállítást Gelencsér
Gábor tanár, újságíró mutatta be.
Kõrösi Csoma Sándor elhivatott
kutatója sok kuriózumnak számító
dologról mesélt a diákoknak. 

Ahogy elmondta, a kiállítás
többféle szemszögbõl kíséri végig
a tibetológia megalapítójának az
útját, szülõföldjétõl Csomakõ-
röstõl, egészen Dardzsilingig. Ere-
deti képeslapok és papírpénzek,
melyek azokból az országokból
származnak, ahol megfordult te-
szik még érdekesebbé és változato-
sabbá a tárlatot. Többek között
megtekinthetõ a leveleit tartalmazó
kötet és Jakabos Ödön könyve is,
aki ugyanazt az utat járta be, mint
Kõrösi Csoma, táskájában Csö-
makõrösrõl származó földdel. 

Egy aktualitásról is szó esett,
miszerint egy alapítvány támoga-
tásával végzik zanglai cellájának
helyreállítását, ahol gyertyafény
mellett, a legnagyobb hidegben írt.
Itt több ezer tibeti nyelvû könyvet
tanulmányozott át és elkészítette
Tibet történetének, földrajzának és
irodalmának feldolgozását, vala-
mint, összeállított egy harmincezer
szóból álló szójegyzéket. 

A megnyitón közremûködött
Pálfi Eszter (citera, ének) és Kop-
csik Dorina (vers).

Volt olyan fellépõ, aki színészi,
énekesi vagy zenei pályára ké-
szül, a Kanizsa Kulturális Kin-
csei tehetségkutató verseny dön-
tõsei közül. A helyi „Ki mit
tud?”-on ezúttal általános- és kö-
zépiskolás diákok mutatták meg,
hogy van-e bennük kellõ talen-
tum és kurázsi ahhoz, hogy ké-
sõbb akár a (nagy) világot jelen-
tõ deszkákon tündökölhessenek. 

Még a szervezõket is meglepte,
hogy mennyi olyan fiatal él váro-
sunkban és tágabb környékén, akik
ez idáig rejtegették tehetségüket. –
Ugyan többen már felléptek zártkö-
rû, iskolai rendezvényeken, ám de-
bütálásuk sokáig váratott magára.
Ezért keltettük életre a rendezvényt,
amelyre a vártnál többen jelentkez-
tek, s amelynek – igaz más korcso-
portban – lesz folytatása – számolt
be lapunknak Dobri Noémi ötlet-
gazda-fõszervezõ. Hozzátette azt... 

(folytatás a 4. oldalon)

RReennddeezzvvéénnyy-
sszzeerrvveezzõõkknneekk iiss
sseeggíítteettnnéénneekk

CCssoommaakkõõrröössttõõll
DDaarrddzzssiilliinnggiigg

AA hheellyyii kkuullttúúrraa 
kkiissccssiillllaaggaaii
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(folytatás a 3. oldalról)
is, hogy a sok csiszolatlan gyé-

mánt által bemutatott produkciók-
ban igazi, színpadképes mûsorszá-
mot is felfedezett a Valkó Viktóriá-
ból, Ecsediné Czinki Tündébõl,
Farkas Tiborból, Tiborcz Ivánból
és Lekszikov Csabából álló zsûri. 

A két napos tehetségkutatón a
zene, a tánc, a próza, az ének és a
dráma mûfajában csillogtatták-vil-
logtatták meg a gyerekek, közel
50-en, ambíciójukat, tehetségüket.
Természetesen az ítészek minden
elõadás után pár jó szóval, eseten-
ként támogatásukkal és szakmai
tanácsaikkal is ellátták a diákokat,
akik közül – a bírák szerint – töb-
bet a késõbbiekben újra viszontlá-
tunk akár a közélet világában. Egy
azonban biztos: a Város Napján a
legtehetségesebb fellépõvel talál-

kozhat a nagyközönség is, ugyanis
a szakértõk egybehangzóan a Tûz-
madár Mozgásszín produkcióját
találták a legjobbnak, akinek jutal-
ma a nagy nyilvánosság elõtti be-
mutatkozás. 

Tánc kategória: I. Tûzmadár
Mozgásszín: „Ha felkap a szél...”
produkciója, II. Swans balett, III.
Neubauer Nóra modern tánc.
Hangszer kategória: I. Kollonay
Zoltán zongora, II. Pusztai Tamás
zongora, III. Fata Flóra zongora.
Vers és próza: I. Németh Zalán, II.
Molnár Bernadett Bibi, III. Tomasi
Merilyn. Ének: I. Molnár Berna-
dett Bibi „Titanic betétdal”, II.
Horváth Laura „Most kéne abba-
hagyni”, III. Németh Bálint „Mit
ér a dal...”. Különdíjasok – tánc:
Kiss Dalma, tánc: Badgirls, taps
díjas: Horváth Luca Sára.

A gyermekeket nevelõ családok
pihenése, a generációk közötti
együttmûködés, a kapcsolatépítés
elõsegítése volt a fõ irányvonala
annak a programnak, melyen a
Magyar Vöröskereszt Nagykani-
zsai Területi Szervezete százezer
forintot nyert és ezzel öt család ki-
kapcsolódását biztosította. 

– Az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma megbízásából, a Nem-
zeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet még tavaly írt ki egy pályá-
zatot Pihenjünk közösen! elneve-
zéssel. Erre a pályázatra nyújtotta
be a Magyar Vöröskereszt Nagyka-
nizsai Területi Szervezete nyertes
programját, melynek köszönhetõen
százezer forint támogatásban része-
sültünk – ismertette a részleteket
Böröndi Ágnes szakmai vezetõ. 

A vissza nem térítendõ támoga-
tásnak köszönhetõen öt család kö-
zös pihenését biztosították április
elsõ hétvégéjén a garabonci Hotel
Villa Naturában, ahol minden kor-
osztály számára kikapcsolódási le-
hetõséget, értékes programokat
biztosítottak.

A nyaraláson három olyan csa-
lád vehetett részt, ahol a nagyszülõ
a Vöröskereszt által biztosított sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásban, házi segítésnyújtásban ré-
szesül, illetve két olyan családot
választottak ki, ahol egyedülálló
szülõ neveli gyermekét.

Ahogy Böröndi Ágnes elmond-
ta, az idõ kedvezett a nyaralásnak
és a visszajelzések is pozitívak vol-
tak. A családok, akik különbözõ te-
lepülésekrõl Miháldról, Bocskáról,
Nagyrécsérõl érkeztek, színes sza-
badidõs programokon vettek részt
a két napon, mely a generációk
közti együttmûködés és kapcsolat-
építés elmélyítését, együttmûködé-
sének segítését célozta.

Többek között megtekintették Tóth
Gábor festõmûvész kiállítását, aki
személyesen vezette végig az érdek-
lõdõket a tárlaton. A családok megis-
merkedtek garabonci látnivalókkal,
utána egészségvédelmet is szolgáló
családi pihenésben részesültek. Vasár-
nap a Natura-tavon horgászhattak és
csónakázhattak, a kiskorú gyermekek
pedig íjászkodhattak. 

A közösségépítõ, a családi értéke-
ket, a nemzeti értékeket pozitívan
megjelenítõ és népszerûsítõ prog-
ramban elnyert összeget utaztatásra,
a programok, a szállás és az étkezés
finanszírozására fordították.

Immáron negyedik alkalom-
mal rendezték meg városunkban
a Bölcsõdék Napját. A szakmai
konferencia címe ezúttal a Hit-
ben megmaradni volt, az elõadá-
sok is e téma köré szervezõdtek. 

A megjelenteket Körmendi Viktó-
ria, az Egyesített Bölcsõde intézmény-

vezetõje köszöntötte, majd Szûcs Vik-
tória, a Bölcsõdei Dolgozók Demok-
ratikus Szakszervezet elnökének sza-
vait tolmácsolta, melyek a köszönetrõl
szóltak és a kezdeteket idézték. Az or-
szág elsõ bölcsõdéje 1852. április 21-
én nyitotta meg kapuit Pesten, ahol öt
szobában 38 gyermekrõl gondoskod-
tak. Ennek emlékére 2010-ben hivata-
losan is a Bölcsõdék Napjává nyilvá-
nították április 21-ét. Az elnök elõre-
vetítette, hogy 2014-ben már a jogsza-
bály által meghatározott nevelés nél-
küli nap lehet ez a jeles dátum. 

Ahogy Cseresnyés Péter, váro-
sunk polgármestere elmondta, a hit-
nek és a közösségnek rendkívül
nagy ereje van, mint azt az irodalmi
példák, A dzsungel könyve és a Le-
gyek ura is igazolják. Rendkívül
fontos a bölcsõdei dolgozók mun-
kája, hiszen a példát, a követendõ
mintát a szülõk mellett a nevelõk
adják számukra. Ezt követõen sok
sikert, kitartást kívánt munkájuk-
hoz, a mindennapjaikhoz és meg-
köszönte áldozatos munkájukat. 

A konferencia elõadói – Bor-
bélyné Dr. Török Mária szuperví-
zor, Dr. Varga László dékán-
helyettes, Szászfalvi Lászlóné re-
formátus tiszteletes – a hittel való
nevelésrõl, annak erejérõl és az el-
sõ pár év fontosságáról, valamint
az értékek továbbörökítésérõl tájé-
koztatták a hallgatóságot.

A konferencia végén adták át Az
év bölcsõdei dolgozója kitüntetõ
címet, melyet idén Brenner Árpád-
né kisgyermeknevelõ kapta.

A Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy-Széchenyi Tagintézménye
idén is megrendezte a Winkler
Lajos megyei kémiaversenyt.
Ezúttal általános iskolás diákok
részvételével zajlott az elméleti-
gyakorlati feladatsorokból álló
megmérettetés. 

Winkler Lajos születésének 150.
évfordulóján kívül a verseny jelen-
tõsége abban rejlik, hogy ráirányítja a
jövõ generáció figyelmét a kémiata-
nulás fontosságára. E gondolatok je-

gyében köszöntötte a megjelent mint-
egy 25, 7-8 osztályos helyi-és kör-
nyékbeli intézményekben tanuló
gyermekeket Bene Csaba fõigazgató.
Megnyitó beszédében kihangsúlyoz-
ta, hogy napjainkban – sajnálatos mó-
don – nagyon kevesen választanak
természettudományos szakirányt to-
vábbtanulásukkor. Örömét fejezte ki
viszont az iránt az intézményvezetõ,
hogy a kémia iránt mégis érdeklõd-
nek fiatalok, melynek ékes bizonyíté-
ka az, hogy évente – középiskolások,
általános iskolások számára egyaránt
– megrendezésre kerül a tantárgy kö-
ré szervezõdött verseny. A délutánba
nyúló számításokkal, kísérletekkel,
pH-vizsgálatokkal is színesített meg-
mérettetésen a legjobb eredményt el-
ért diákokat oklevéllel és értékes dí-
jakkal jutalmazták. 

Eredmények: 7. osztály – I. Varga
Dávid Hevesi, II. Traub Sándor Bo-
lyai, III. Németh Zsófia  Nagyrécs. 8.
osztály – I. Kolozsvári Péter Hevesi,
II. Kardos Réka Rozgonyi, III.
Dominkó Bernadett Zalaszentbalázs.

SSzzeemmééttggyyûûjjttééssii aakkcciióó

Nagykanizsán a Szivárvány
EGYMI 42 tanulója és 7 pedagó-
gusa vett részt a Föld napjára
meghirdetett szemétgyûjtési ak-
ción a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. országos felhívására április
22-én. A szemétszedés a régi 7-es
fõút keresztezésében lévõ régi
nyomvonalon zajlott. Mintegy
40 zsák hulladékot gyûjtöttek
össze ezen a napon, az akció ke-
retében.

A gyerekek lelkesedésével és
önkéntes munkájával példaértékû-
en vettek részt a munkában. A
közútkezelõ társaság nemcsak az
összegyûjtött hulladék elszállítá-
sáról gondoskodott, hanem a hul-
ladékgyûjtéshez szükséges látha-
tósági mellényt, védõkesztyût és a
szemeteszsákot is biztosította a
csatlakozók számára. A Magyar
Közút oldalán megjelent adatok
szerint, a „Tegyünk együtt útjaink
tisztaságáért” országos akcióján
közintézmények, civil szerveze-
tek, iskolák dolgozói, tanulói, va-
lamint a közútkezelõ saját önkén-
tesei vettek részt és elõzetes becs-
lések alapján legalább 10-12 ezer
köbméternyi szeméttõl szabadítot-
ták meg a közutak közvetlen kör-
nyezetét – tudtuk meg Kóczáné
Horváth Piroskától, a Szivárvány
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény igazgatóhe-
lyettesétõl.

CCssaallááddii ppiihheennééss 
eeggyy ppáállyyáázzaattnnaakk
kköösszzöönnhheettõõeenn

SSzzaakkmmaaii kkoonnffeerreenncciiaa
aa BBööllccssõõddéékk NNaappjjáánn

WWiinnkklleerr LLaajjooss mmeeggyyeeii
kkéémmiiaavveerrsseennyy
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2013. április 25.

Sok szabadideje van, és elhivatottságot
érez arra, hogy segítsen másokon?! Szíve-
sen venne rész helyi értékmegõrzõ kultu-
rális és környezetvédelmi programokban? 

Nincs munkahelye? 
Önnek nem volt lehetõsége a közfoglal-

koztatásban részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesí-
tõ támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekû önkéntes munka révén nyílik
lehetõsége megtartani támogatását.

Te is lehetsz önkéntes!
Tanulsz, de még nem tudod, mit szeret-

nél csinálni igazán? Most fejezted be az is-
kolát és nincs még szakmai gyakorlatod?
Dolgozol, de nem tudod, hogy ez-e a neked
való munka? A fiatalok, pályakezdõk szem-
pontjából elõnyös, ha elsõ munkahelyi gya-
korlatukat segítõ környezetben végzik.

Nem tudod, hol töltsed le az ifjúsági kö-
zösségi szolgálatot? A nemzeti köznevelés-
rõl szóló törvény szerint az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele ötven óra közös-
ségi szolgálat teljesítése, amelyet elsõ al-
kalommal a 2016. január 1-je után érettsé-
gi vizsgára jelentkezõ tanulóknak kell iga-
zolniuk. Keresd fel az Önkéntes Pontot!

Csatlakozzon közösségfejlesztõ érték-
teremtõ és megõrzõ vagy városszépítõ
programjainkhoz! Néhány példa, hogy hol
és miben segíthet. 

Jótékonysági gyermektábor
A kanizsai gõzõs felújítása
Kórházi önkéntes segítõ szolgálat
Térségi bûnmegelõzési program
Adományközpont
Amatõr színjátszócsoport
Mûvészeti galéria
Önkéntesek toborzása térségi 

nagyrendezvényeken

Próbálja ki magát önkéntesként! 
Az önkéntes tevékenységének köszön-

hetõen gyakorlatot szerezhet, kiszélesít-
heti ismeretségi körét és gyakran ennek

köszönhetõen juthat késõbb fizetett mun-
kahelyhez. 

Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes
Pont a Halis István Városi Könyvtár alag-
sorában, vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a Városnapon is pénteken és
szombaton a kanizsai Erzsébet téren. Vö-
dör – Vidéki önkéntes döntések rendsze-
re, fõként-önként. 

Várjuk közénk! 
Ön is lehet önkéntes! 

A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Cserháti Sándor Tagintézmé-
nyének diákjai ezúttal a Szak-
mai Elõkészítõ Érettségi Tár-
gyak Versenyén (SZÉTV) értek
el kiváló eredményeket, mellyel
a felvételi esélyeiket is növelhe-
tik. 

A SZÉTV döntõjébe öt tanuló
jutott be a Cserhátiból gépészeti
és elektronikai szakmacsoport-
ban, melyet április 11-12-én tar-
tottak Gyõrben. Közülük Tóth
Gergõ a 13., Novinics Krisztián a
18., Mészáros Márk a 21., Varga
Iván a 25. helyezést érte el gépé-
szet szakmacsoportban. Az elekt-
ronika csoportban Révész Ferenc
remekelt, az ötödik helyen vég-
zett. 

A diákok a versenykiírás felté-
teleinek megfelelõen az idén
érettségiznek és jelentkeznek fel-
sõoktatási intézménybe, ahova a
versenyeredményeiknek megfe-
lelõen többletpontokat is vihet-
nek magukkal. Így az 1-10. he-
lyezésért elért tanuló 100, az 11-

20. helyen végzett 50, míg a 21-
30. pedig 25 ponttal javította a
felvételi esélyeit. 

Hagyományteremtõ szándék-
kal kupakkép építõ versenyt
szervezett február 11. és április
2-a között a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ. Az isko-
lai közösségek részvétele felül-
múlta a szervezõk várakozását.
Több mint 800 gyermeket és ta-
náraikat sikerült bevonni a kö-
zösségépítõ, izgalmas feladat
megvalósításába. 

A kupakképekbõl álló kiállítás
díjátadással egybekötött megnyi-
tóján a városvezetés nevében
Karádi Ferenc alpolgármester kö-

szöntötte a megjelenteket a Halis
István Városi Könyvtárban. Ka-
szás Gizella, a családsegítõ köz-
pont igazgatója beszédében ki-
emelte: Április nyolcadikát az Em-
berszeretet világnapjaként tartják
számon.

A Családsegítõ és Gyermekjólé-
ti Központ e neves nap alkalmából
kívánta felhívni a figyelmet arra,
hogy egy kicsivel több idõt szen-
teljünk embertársaink problémái
iránt, hallgassuk meg õket, ha hoz-
zánk fordulnak segítségért, és le-
gyünk türelmesebbek a körülöt-
tünk lévõ világgal. Önzetlenül
gyakoroljunk türelmet és toleran-
ciát, legyünk megértõbbek, és
igyekezzünk valami jót tenni úgy,
hogy ezért semmit nem várunk
cserébe. 

A verseny során 355 kg kupa-
kot sikerült összegyûjteni. Az eb-
bõl származó bevétel a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Központ
„Segíts, hogy segíthessünk” Ala-
pítványát gazdagítja, és a hátrá-
nyos helyzetben lévõ gyermekek,
valamint családok támogatását
szolgálja. 

A képalkotásban részt vevõ ál-
talános- és középiskolások keze
nyomán az emberszeretet téma-
körben 42 remekmû született. A

versenyt négy kategóriában hir-
dették meg. Eredmények: I. Ku-
pakbajnok címet a Hevesi Sándor
Általános Iskola 3/C. osztálya
nyerte meg a legnagyobb kép al-
kotásával. Tanáruk: Kupó
Csabáné. A kép mérete 2 m 20
cm x 9 m 80 cm. 2. Rajongói re-
korder: 227 szavazattal a legtöbb
internetes szavazatot a Dr. Mezõ
Ferenc – Thúry György Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola Thúry
György Tagintézményének 11/B
osztálya nyerte el. Felkészítõ ta-
náruk Lukács Judit. Különdíjjal a
legtöbb – 60 kg – kupakot leadó
osztályt jutalmazták, amit ugyan-
csak a Hevesi Sándor Általános
Iskola 3/C osztálya vehetett át.
Az emberszeretet témakörben a
legjobb alkotást a Batthyány La-
jos Gimnázium 10/A osztályos
tanulói készítették. 

A díjakat Szabadics Zoltán, a
Szabadics Közmû- és Mélyépítõ
Zrt. elnöke, Baranyai Tamás, az
Unicredit Bank fiókigazgatója,
valamint Kaszás Gizella, a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti
Központ igazgatója adta át. A
versenyt Horváth Szilvia szer-
vezte.

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

ÚÚjjaabbbb CCsseerrhhááttiiss
ssiikkeerreekk

KKuuppaakkookkbbóóll kkéépp 
–– EEllvváárrááss nnééllkküüll 
iiss tteeggyyüünnkk vvaallaammii jjóótt

16.qxd  2013.04.25.  8:47  Page 5



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2013. április 25.6

A 2013 évi Város Napi programok miatt az alábbi út-
lezárások, forgalomkorlátozások és forgalmi rend vál-
tozások várhatók az Erzsébet téren és környékén:

PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 25. (csütörtök) 15:00 - április 28. (vasárnap)

12:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Roz-
gonyi út között.

- április 25. (csütörtök) 18:00 - április 28. (vasárnap)
06:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és a Vá-
sár út között (Polgármesteri Hivatal elõtt), valamint az Erzsé-
bet tér északi oldalán a Rozgonyi út és a Magyar út között.

- április 26. (péntek) 20:00 - április 27 (szombat) 11:30-
ig a Deák téren.

- április 26. (péntek) 08:00 - április 26 (péntek) 16:00-ig
a városközpontban a fizetõparkolók ingyenesen használha-
tóak!

ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 25. (csütörtök) 20:00 - április 28 (vasárnap)

05:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Roz-
gonyi út között, valamint az Erzsébet tér déli útszakaszán
az Ady út és a Zárda utca között a Fõ úton.

- április 26. (péntek) 06:00 - április 28 (vasárnap)
05:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és a
Vásár út között (Polgármesteri Hivatal elõtt), az Erzsé-
bet tér északi oldalán a Rozgonyi út és a Magyar út kö-
zött, valamint a Vásár utcán a Báthory utca Erzsébet tér
között (forgalom terelése a Báthory utca felé).  Az útle-
zárások területére a fenti idõpontok alatt csak a vásáro-
sok hajthatnak be árufeltöltés miatt a rendezõk bele-
egyezésével.

FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ 
ÉRVÉNYBEN
- április 26. (péntek) 06:00 - április 28 (vasárnap)

05:00-ig a Kinizsi utca forgalmi iránya megváltozik.  Az
utcában az egyirányú forgalom megfordul a Rozgonyi
utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton. Az Arany
J. utcában jobbra fordulási tilalom a Kinizsi utca felé,
valamint a Kinizsi utcában balra fordulási tilalom az
Arany J. utca felé lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcá-
ban megállási tilalom a Rozgonyi utca felöl 50 m-en.

IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS 
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 27. (szombat) 10:00 - 10:00 az Erzsébet tér - Fõ

út - Huszti tér - Petõfi utca - régi 7-es útvonalon Galambo-
kon át Zalakarosig futóverseny miatt.

- április 27. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az ünnepi fel-
vonulás és zászlófelvonás idejére a Balatoni út irányá-
ban az Erzsébet tér - Fõ út (Deák tér északi oldal) sza-
kasza, valamint a Csengery út a Fõ út és a Zrínyi utca
közötti szakasza, valamint az Erzsébet tér irányában a
Huszti tér - Fõ út - Erzsébet tér  szakasza (kivétel a
Huszti tér irányából  a belváros irányába közlekedõ me-
netrend szerinti autóbusz járatok, visszairányban a Ki-
rály körforgalom - Zrínyi út - Széchenyi körforgalom -
Felsõtemplom - Fõ út terelõúton közlekednek az autó-
buszok a Deák tér megállóhely kihagyásával). A Szé-
chenyi tér - Fõ út közötti szakasz (a Deák tér keleti ol-
dal a Felsõtemplom elõtti része) a huszárok elvonulási
idejére lezárásra kerül.

BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük T. Utazóközönséget, hogy a Város Napi ren-

dezvények miatt
- április 25. (csütörtök) 20:00 - április 28 (vasárnap)

05:00-ig lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az
Ady út és a Zárda utca közötti szakasza. A Dél-Zalai
Áruház autóbusz megállót ezen idõ alatt a járatok nem érin-
tik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésû buszmegállópár áthe-
lyezésre kerül a Zrínyi utcába, az E.on székház elé.

- április 26. (péntek) 06:00 - április 28 (vasárnap) 05:00-
ig lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi
út és a Magyar út között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8
Y-os jelzésû helyi járatok Napraforgó tér - Miklósfa vi-
szonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem érin-
tik a Királyi Pál út sarok, Vörösmarty út sarok és a Roz-
gonyi utca sarok megállóhelyeket. A megállóhelyek, ahol a
járatokat igénybe vehetik: Zrínyi utcai ideiglenes megálló,
Kalmár utca, Magyar út 60., Kenyérgyár.

A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges
kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.

Kanizsa Turizmusáért Egyesület

VVÁÁRROOSS NNAAPPII FFOORRGGAALLMMIIRREENNDD VVÁÁLLTTOOZZÁÁSS!!FFeellhhíívvááss 
aa NNyyuuggddííjjaass 
KKeerrttbbaarrááttookkhhoozz

Országos méretû program indult
„Magyarország legszebb konyha-
kertjei” cím elnyerhetõsége céljából.
A mozgalom, a program célja a la-
kosság ösztönzése a kiskerti zöldség-
és gyümölcstermesztési tevékenysé-
gek kiterjesztéséért, népszerûsítésé-
ért. A mozgalomban Nagykanizsa
városa is részt kíván venni, melyet a
Kertbarát körünk is maximálisan tá-
mogat, egyetértve a felhívással.

A pályázatban való részvétel nem
öncélú. Szeretnénk, ha a megfelelõ,
minél nagyobb részvétel mellett tá-
mogatási alapokat szerezhetnénk a
városunkban a konyhakert, a
biokultúra megteremtésének. A kis-
kerti, konyhakerti mozgalom erõsö-
dése lehetõséget teremtene újabb kö-
zösségek létrehozására. A közössé-
geken belül megszerezhetõk lenné-
nek azok az ismeretek, amelyek elõ-
segítenék a múlt század 70-es, 80-as
éveiben még virágzó vegyszermen-
tes gazdálkodás elterjedését is.

Napjainkban egyre nyilvánva-
lóbbá vált, hogy a vegyszerekkel
kezelt és tartósított élelmiszerek sú-
lyosan károsítják az egészséget, me-
lyek alattomosan, évtizedek után je-
lentkeznek. Ennek a folyamatnak a
feltartóztatása csak úgy lehetséges,
ha minél több család a lehetõségei
szerint, saját maga termeli meg
zöldség- és gyümölcs szükségleteit.
Ehhez a jövõben az önkormányzat
is segítséget tudna nyújtani.

A tét nagy, hiszen nem csak a
saját, hanem a gyermekeink, a
család jövõbeli egészségéért is
felelõsséggel tartozunk.

Tisztelt Nyugdíjas Társaim,
Kertbarátok!

Kérem, hogy a lehetõségekkel él-
ve, mind többen nevezzetek be 2013.
április 30-ig a Nagykanizsa önkor-
mányzata által is meghirdetett „Leg-
szebb konyhakertek” programba. A
jelentkezéseket a klubok vezetõinek
vagy a Polgármesteri Hivatal, Mûve-
lõdési Házak portáján lehet leadni.

A pályázati feltételek és jelent-
kezési lapok elérhetõk a nyugdíjas
klubok, idõsügyi szervezetek veze-
tõinél, továbbá a Kanizsa Újság áp-
rilisi számaiban.

Fogjunk össze mi nyugdíjasok,
kertbarátok, hogy együttesen és
sikeresen szerepelhessünk az or-
szágos versenyben, ezzel is elõ-
segítve városunk jó hírnevét.

Részvétellel a mozgalom, a
program sikeréért!

Kovács Gyula
Vasutas Kertbarátok Klubja
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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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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

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy 2013. április 26-án (pénteken) a
Polgármesteri Hivatalban az Építéshatósági Osztályon az ügyfélfogadás az
építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszer ( ÉTDR) oktatása miatt ügyeleti rendszerben mûködik. 

ÜÜggyyeelleettbbeenn mmûûkkööddiikk aazz eennggeeddééllyyeezzééss

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
2013. január 1-jei hatállyal lehetõvé tette, hogy a helyi önkormányzat képvi-
selõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatározza a közösségi együtt-
élés alapvetõ szabályait, illetve elmulasztásuk jogkövetkezményeit.   

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése fenti tárgykör-
ben megalkotta 20/2013.(IV.03.) számú rendeletét, mely a 2013. április 3-tól ha-
tályos. A rendelet a közösségi együttélés alapvetõ szabályai keretében magatartá-
si szabályokat állapít meg többek között a kiemelt terek (Erzsébet tér, Eötvös tér,
Széchenyi tér) tekintetében. E szabályok szerint a kiemelt tereknek a rende-
letben megjelölt területén tilos 
a) a kijelölt dohányzóhelyen kívül dohányozni,
b) kerékpáron közlekedni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, gépjármûvel, motor-
kerékpárral, segédmotoros kerékpárral behajtani, parkolni,
c) kutyát vagy más állatot – a vakvezetõ és mozgáskorlátozottat segítõ, kiképzett
szolgálati kutya kivételével – sétáltatni, oda bevinni, 
d) mástól pénzt kéregetni, illetve elfogadni e célból kiállni vagy kiülni. 
A rendelet a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartásként határoz-
ta meg a kereskedelmi üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jogszabályi kötele-
zettség megszegését is, vagyis a nyitvatartási idõ elõtti, vagy azon túli nyitva tartást.
A rendelet fentieken kívül a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ maga-
tartásokat a közterületek használata, a helyi környezet és a zöldfelületek védelme,
az állattartás, a fizetõ parkolóhelyek igénybevétele, a közutak nem közlekedési
célú igénybevétele és a közterületek felbontása, a köztemetõk és temetkezés
rendje, az önkormányzati jelképek használata, valamint Nagykanizsa város és te-
lepülésrészei névhasználata tárgykörökben határozza meg.  
A rendelet hatálya a 14. életévét betöltött természetes személyekre, jogi szemé-
lyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre terjed ki, amennyi-
ben azok Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási te-
rületén a rendeletben meghatározott magatartásokat tanúsítják. 
A rendelet értelmében a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatar-
tások elkövetõivel szemben 150.000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság, illetve
50.000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírság szabható ki.

A rendelet teljes szövege a város honlapján (www.nagykanizsa.hu) megtekinthetõ.

KKöözzöössssééggii eeggyyüüttttééllééss sszzaabbáállyyaaii

2013. május 1. 
KANIZSAI MAJÁLIS

Nagykanizsa, Széchenyi és Eötvös tér

13.30 Nagykanizsai Fúvószenekar
14.00 Köszöntõk
14.15 Nagykanizsai Fúvószenekar

és a SWANS Mazsorett Csoport 
14.30 SWANS Balett- és Tánciskola növendékei
15.00 Flamenco-mûsor
15.10 Fehér Kígyó együttes
15.30 Tûzmadár Mozgásszín
16.00 Dávid énekes mûsora
16.45 Gyöngyvirág Néptánccsoport
17.00 „A zene, az kell!”

válogatás örökzöld slágerekbõl
Decsi Csaba és Decsi Richárd mûsora

17.30 Premier Táncklub
18.00 Kanizsa Kulturális Kincsei:

a tehetségkutató verseny nyerteseinek mûsora
18.30 Bogdán Norbert - gitár, ének
19.00 Rezedák Hagyományõrzõ Népdalkör (Bajcsa)
19.30 Vígadó Duó - Ernszt Katalin és Nemere László 
20.00 Zumba életérzés Andival
20.30 Old Mix Kartell
22.00 Tûzzsonglõr
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Tavaszváró
kamarai feladatokkal
dr. Polay József elnök

Az elmúlt hetekben számos
intézkedés született, melybõl né-
hányat érdemes kiemelni. A
Magyar Nemzeti Bank bejelen-
tette, hogy a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozásoknak 250 milli-
árd forint refinanszírozási hitel-
keretet biztosít a kereskedelmi
bankokon keresztül fejlesztési
és forgóeszköz célokra, vala-
mint az uniós programok saját
erejére. További 250 milliárdos
keretbõl a kkv-k devizahitel ki-
váltó lehetõségeit is biztosítják,
a devizatartalék terhére. 

Az üzenet pozitív, a feladat jelen-
tõs, hisz a következõ hetekben fog
kialakulni, hogy az összességében
500 milliárd forintos forrás milyen
feltételekkel landol a vállalkozói
szektorban. Van kamarai feladat és
felelõsség abban, hogyan járulunk

hozzá, a feltételrendszer kialakítá-
sához, a fejlesztési célok megfogal-
mazásához, és miképp formálható a
következõ idõszak kormányzati
szerepvállalása a gazdasági növeke-
dés beindításában. A kamara nyitott
a vállalati javaslatokra, kész össze-
gezni, és azokat a döntéshozók ren-
delkezésére bocsátani. 

Azt is tudjuk, hogy ez egy kez-
deti lépés, melynek sok buktatója
van és az összeg nagysága miatt,
továbbá azért mert nem ismertek a
részletek óvunk a túlzott remé-
nyektõl. Ez még nem az áttörés a
hitelfronton. Ahhoz, hogy az le-
gyen kiszámíthatóságra, bizalom-
ra, kedvezõ világpiaci folyama-
tokra lesz szükség, valamint a
külsõ és belsõ beruházásokra és a
kereslet élénkülésére.

A magyar gazdaság egyik leg-
kritikusabb pontja az építõipar
válsága, azon belül is a lánctarto-
zások helyzetének a kezelése. A
napokban döntött a Parlament a
Teljesítésigazolási Szakértõi
Szerv létrehozásáról, amely hely-
színi vizsgálat alapján, rövid idõn
belül dönt a munka elvégzésérõl
és a számlák kifizetésérõl. E szer-
vezetet a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara mûködteti, ezzel is se-
gítve a nehéz helyzetbe került, na-
pi anyagi gondokkal küszködõ
építõipari vállalkozásokat. 

Nem kétséges, hogy a gazdasá-
gi növekedésünk kulcskérdése az
oktatás, a köz- és a felsõoktatás
területén, valamint a kamara szá-
mára a legtöbb feladatot adó szak-
képzésben. A közelmúltban ké-
szült el az a szakképzési koncep-
ció, amely megyénként fogalmaz-
za meg a tennivalókat.

Összefoglalva a tavasz több in-
tézkedést hozott, melynek ered-
ményességét az idõ fogja megmu-
tatni. Bízunk abban, hogy a ked-
vezõ folyamatok városunkat is el-
érik. Kamaránk is sok-sok rendez-
vénnyel és információval segíti a
vállalkozásainkat. Kamarai fel-
adataink jó színvonalú végzésé-
vel, remélem mi is hozzájárulha-
tunk vállalkozásaink gazdasági
stabilitásának elõsegítéséhez és
ezzel a város fejlõdéséhez.

„„IInnnnoovváácciióó aa jjöövvõõéérrtt””

Vetélkedõ középiskolás 
diákok részére
Kamaránk a Kanizsa TISZK

közremûködésével április 10-én
innovációs vetélkedõt rendezett

középiskolás diákoknak. A játé-
kos vetélkedõn a csapatoknak az
innováció témakörében kvíz kér-
désekre kellett válaszolniuk, egy-
egy magyar találmány képét kel-
lett kirakniuk puzzle-bõl, de
activity és rubik kocka kirakás is
szerepelt a feladatok között. A ve-
télkedõn dr. Polay József elnök el-
mondta, hogy kamaránk a vállal-
kozásokon kívül a diákokat szólí-
totta meg, mert már ebben az élet-
helyzetben is fontosnak tartjuk,
hogy a fiatalok megfelelõ infor-
mációval rendelkezzenek az inno-
váció szükségességérõl. Késõbb,
leendõ vállalkozóként vagy az
élet más területén kiemelt figye-
lemmel legyenek a folyamatos
megújulás, az innováció iránt.

Innovációs konferencia

Április 12-én „Innováció a jö-
võért” címmel konferenciát tartot-
tunk a Pannon Egyetem Nagyka-
nizsai Kampuszán. dr. Polay Jó-
zsef elnök megnyitója után, Cse-
resnyés Péter polgármester kö-
szöntötte a résztvevõket. Elsõként
Dr. Török Ádám akadémikus elõ-
adását hallgathatták meg a megje-
lentek a K+F versenyképesség
összefüggéseirõl, majd Dr. Birk-
ner Zoltán kampusz igazgató be-
szélt az innovációról közérthetõ-
en. Kalcsú Zoltán a Pannon
Novum innovációs menedzsere az
intelligens szakosodási innovációs
stratégiáról tartott elõadást, végül
Ferinc Vince vázolta a pályázati
lehetõségeket és röviden bemutat-
ta saját innovációs projektjét. 

A rendezvényen hirdettük ki a
középiskolásoknak kiírt innováci-
ós pályázat és vetélkedõ eredmé-
nyét. A díjakat dr. Polay József ka-
maránk elnöke és Mérksz Andor a
Kanizsa TISZK ügyvezetõ igazga-
tója adta át a versenyzõknek. 

Pályázat eredménye: 1. helye-
zett: Zalavári Csaba - „Elek-
trobuborék” (Nagykanizsai Mû-
szaki SZKI), 2. helyezett: Balogh
Levente, Bethlen Anett, Dömötör
Eszter Fanni, Farkas Martin -
„Rubik Ernõ és találmányai” (Dr.
Mezõ Ferenc - Thúry György
Gimnázium és SZKI), 3. helyezett
Szabó-Thomka Sámuel - „Teller-
H-bomba” (Batthyány Lajos Gim-
názium), 4. helyezett: Végh Péter
- „Csak egy tollvonás…” (Batt-
hyány Lajos Gimnázium), 5. he-
lyezett Veilinger Fanni - „Bûvös-
kocka” (Dr. Mezõ Ferenc -Thúry
György Gimn. és SZKI). Vetélke-
dõ eredménye: 1. helyezett: a Bat-
thyány Gimnázium csapata (Bajsz
Norman, Ötvös Sándor, Tuhári Ri-
chárd), 2. helyezett: a Piarista
Gimnázium csapata (Kummer
Nándor, Kocsis Judit, Kovács Ke-
lemen), 3. helyezett: a dr. Mezõ
Ferenc-Thúry György Gimnázium
és SZKI Mezõ tagintézmény csa-
pata (Lekszikov Kitti, Molnár Zsó-
fia, Stibernik Flóra), 4. helyezett:
a Mûszaki Szakképzõ Iskola Zsig-
mondy tagintézmény csapata
(Nagy Gábor, Vránics Virág, Béres
Laura), 5. helyezett: a dr. Mezõ
Ferenc-Thúry György Gimn. és
SZKI Thúry tagintézmény csapata
(Fenyvesi Dániel, Gyõrfi Patrik,
Csonka Kitti).

A vetélkedõ és a pályázat he-
lyezettjeit, valamint a pályázati
anyagokat megtekinthetik a ka-
marai honlapunkon. 

A vetélkedõ és a konferencia az
NGM_SZERZ68/1/2012/2/2/
Nagykanizsa sz. pályázati támo-
gatással valósult meg. 

ECO-HUB motivációs 
szeminárium

Kamaránk az ECO-HUB pro-
jekt keretén belül április 17-én
motivációs szemináriumot szer-
vezett a Vasemberház Dísztermé-
ben. A rendezvény célja a kkv-k
érdeklõdésének felkeltése volt a
környezetvédelmi innováció
iránt, „zöld gondolkodásuk” elõ-
segítése az ECO-HUB projekt kí-
nálta lehetõségek bemutatásával. 

A rendezvényt Cseresnyés Péter
polgármester köszöntõje után, dr.
Polay József kamaránk elnöke nyi-
totta meg. Elõadásában bemutatta
kamaránk környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységét. Ezután
dr. Ágoston Csaba PhD, a Környe-

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2013. április 25.10

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu
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zetvédelmi Szervezetek és Gyártók
Szövetsége képviseletében beszélt a
fenntartható társadalom elõtt álló fel-
adatokról, majd Iris Varga a Mari-
bori Egyetem Kémiai és Vegyész-
mérnöki Kar – Vezetõ partner pro-
jektmenedzsere bemutatta az ECO-
HUB projektet és dr. Milan Zorman,
a Maribori Egyetem professzora az
ECO-HUB honlapot. Dr. Farkas Im-
re, a Biolife 2000 Zrt. gazdasági ta-
nácsadója, címzetes egyetemi do-
cens, rövid tájékoztatást adott a

munkaügyi központ által indítandó
képzés programjáról,  majd Kalcsú
Zoltán, a Pannon Novum képviselõ-
je beszélt az innovációról, mint a
gazdaságfejlesztés eszközérõl. A
vállalkozásuknál alkalmazott kör-
nyezettudatosság jó gyakorlatait mu-
tatta be Miklós Zsolt, a Kanizsa
Trend Kft. ügyvezetõ igazgatója és
Dr. Etler Ottó a C-Mobil Labor Kft.
ügyvezetõ igazgatója. 

Tavaszi szakképzési 
és pályaorientációs 
rendezvények

Pályára állunk! - Kamaránk 
pályaorientációs tevékenysége
Kamaránk szakképzési tevé-

kenységei között a pályaorientációs
szolgáltatás kiemelt helyre került.
Fontos feladatunk a pályaválasztás-
ra készülõ általános iskolások szé-
leskörû tájékoztatása az elõttük álló
lehetõségekrõl. Pályaorientációs
munkatársunk felveszi a kapcsola-
tot a Nagykanizsai Tankerülethez
tartozó általános iskolák vezetõivel,
pályaválasztásért felelõs nevelõivel.

Személyes látogatások alkalmával
közösen választják ki azokat a ka-
marai tevékenységeket, amelyek az
adott iskola diákjai számára segítsé-

get jelenthetnek. Szolgáltatásunk
három fontos pilléren nyugszik.
Üzemlátogatások szervezésével le-
hetõséget biztosítunk a diákoknak,
hogy közvetlen közelrõl megismer-
kedjenek a szakmákhoz tartozó
munkahelyek szakmai elvárásaival.
Olyan emberektõl kérdezhetnek,
akik területük legjobbjai, tisztában
vannak szakmájuk minden szépsé-
gével és nehézségével. Osztályfõ-
nöki órákon részletesen tájékoztat-
juk a tanulókat a megyénkben meg-
állapított hiány-szakképesítésekrõl,
és az ezekben továbbtanuló diáko-
kat támogató ösztöndíj rendszerrõl.
Harmadik fontos feladatunk a szü-
lõk érdeklõdésének felkeltése. Cél-
szerû 6-7. osztályban kezdeni, hi-
szen a kisdiákok felnõtt életét jelen-
tõsen befolyásoló, nagy döntésrõl
van szó. Ha az iskola igényli, szülõi
értekezletek alkalmával a pályaori-
entációban érintett osztályokban
felkészítjük a szülõket a szakkép-
zésben várható változásokra.

Nagykanizsai tanulók 
a Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny országos döntõjében

Segítjük a pályaválasztást 
a Szakma Sztár Fesztiválon is!
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara által megrendezett
Szakma Kiváló Tanulója Verseny
országos döntõjére 2013. április
24-26. között Budapesten kerül
sor. A januárban kezdõdött elõvá-
logató versenyek után Nagykani-
zsáról 19 tanuló jutott az elõválo-
gató versenyre, közülük 7 tanuló
jutott az országos döntõbe.

Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó
szakmában Szabó Zsuzsanna és Ba-
logh Balázs, nõi szabószakmában
Hepp Annamária, géplakatos szak-
mában Durgó Gábor, kárpitos szak-
mában Vadász István, Hegyi Tamás,
Haselbach Zoltán. Valamennyien a
Nagykanizsa Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium tanulói.

Adiákoknak és felkészítõ tanára-
iknak gratulálunk, sok sikert kívá-
nunk az országos döntõben. Kama-
ránk az elmúlt évekhez hasonlóan
két buszt indít az országos döntõ
meglátogatására. Az elõzõ évekhez
képest újdonság, hogy a fesztiválra
a pályaválasztás elõtt álló általános
iskolásokat visszük el, segítve ezzel
a megyei hiányszakmákra történõ
beiskolázást, pályaorientációt. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara által indított buszokkal
általános iskolások is ellátogathat-

nak az országos döntõre. A Szakma
Sztár Fesztivállal kapcsolatos bõ-
vebb információ a www.szakmasz-
tar.hu weboldalon található. 

„A pályaorientációval kapcso-
latos tanácsadási és szervezési fel-
adatok végrehajtása az NFA terhé-
re a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um támogatásával valósul meg
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK)." 

A szakmaszerkezetre tett 
javaslatot az MFKB

AZala Megyei Fejlesztési és Kép-
zési Bizottság sokrétû feladatot lát
el, amelyek közül az egyik legfonto-
sabb a megyei szakképzés területén
a szakképzés irányaira, a beiskolázás
arányaira és a hiány-szakképesíté-
sekre vonatkozó javaslatok megtéte-
le. A bizottság a 2014/2015. tanévre
vonatkozóan – a szakképzésrõl szó-
ló törvény szerint – megtette javasla-
tát a költségvetési hozzájárulásban
részesíthetõ, korlátozás nélkül támo-
gatott, a korlátozottan támogatott,
valamint a nem támogatott szakké-
pesítésekre és szakközépiskolai ága-
zati képzésekre. Az MFKB javaslat-
tételi jogköre nem terjed ki a mûvé-
szeti, kulturális, hagyományõrzõ, to-
vábbá a honvédelmi és a rendészeti
szakképesítésekre. A szakmaszerke-
zetre vonatkozó döntési javaslat
megtétele elõtt a bizottság összegez-
te a gazdaság megyei igényeit, a
munkaerõ-piaci kereslet adatait, a
gazdasági trendeket, valamint a
szakképzõ iskolai felmér és eredmé-
nyeit. A bizottság javaslatát minden
év március 31-ig hozza meg, és jog-
szabályi elõírás alapján továbbítja a
nemzetgazdasági miniszternek. A
szakmaszerkezeti döntést a Kor-
mány hozza meg, mely döntésrõl
szóló kormányrendelet várhatóan
2013. július 31-ig jelenik meg. 

Az MFKB-k által a szakmaszer-
kezetre tett javaslatok megtalálhatók
a www.nive.hu/mfkb2013 oldalon. 

Újra itt az ideje a kamarai 
konjunktúra felmérésnek
Legyen partnerünk a reális 
helyzetértékelésben!
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara Gazdaság- és Vállal-
kozáskutató Nonprofit Kft.
(MKIK GVI) 1998 óta évente két-
szer rendszeresen felméri a ma-
gyar vállalkozások üzleti helyze-
tét és várakozásait. 

Az MKIK GVI e vizsgálattal kép-
viseli Magyarországot az Eurocham-
bers éves európai konjunktúra vizs-

gálatában, amely az EU országaiban
mintegy 18 millió vállalkozás adatai-
ra alapozva ad elõrejelzést az európai
gazdasági konjunktúra várható ala-
kulásáról. Az eddigi tapasztalatok
szerint felvételünk eredményei pon-
tosan jelzik elõre a magyarországi
GDPvárható alakulását. Eredménye-
inket többek között felhasználja az
OECD, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és a magyar kormányzat a ma-
gyar gazdaságra vonatkozó elõrejel-
zései és elemzései során.

Kérjük, hogy szakítson idõt kér-
dõívünk kitöltésére, mely 8-12 per-
cet vesz igénybe. A kérdõív  a
http://ola.gvi.hu/konjunktura cí-
men érhetõ el. A kitöltött kérdõíve-
ket 2013. április 30-ig várjuk és kö-
szönettel fogadjuk!

2013. évi Pannon Novum 
Regionális Innovációs Díj

A Nyugat-Dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség és a Pannon
Innovációs és Kreatívipari Klaszter
pályázatot hirdet, a 2013. évi Nyu-
gat-dunántúli Regionális Innováci-
ós Díj elnyerésére. Pályázhat a
Nyugat-dunántúli régióban telep-
hellyel rendelkezõ mikro-, kis-,
vagy középvállalkozásnak minõ-
sülõ gazdálkodó szervezet, vala-
mint minden olyan 18-35 év kö-
zötti fiatal, aki Gyõr-Moson-
Sopron, Vas vagy Zala megye terü-
letén él, tanul, vagy kutat. Pályázni
olyan megvalósult innovációs pro-
jekttel lehet, (új termék, új szolgál-
tatás, új eljárás létrehozása, piaci
bevezetése) amely az elmúlt két
évben realizálódott, és számokkal
alátámasztható eredmény-kimuta-
tással rendelkezik. Beadási határ-
idõ: 2013. május 15. További infor-
máció: www.pannonnovum.hu

Nemzetközi vásár és 
üzletember-találkozó
Pécs Expo 2013. június 6-9.
A 29. alkalommal megrende-

zésre kerülõ Pécs Expo nemzetkö-
zi kiállítás keretében – a Pécs-Ba-
ranyai Kereskedelmi és Iparka-
mara szakmai támogatásával – a
vásár ideje alatt az alábbi nemzet-
közi rendezvényeket szervezik:

Horvát Gazdasági Fórum - 
június 6., Nemzetközi üzletem-

ber-találkozó - június 6., Export-
finanszírozás és lengyel gazdasági
együttmûködési lehetõségek fó-
rum- június 7.  Bõvebb információ
a www.pbkik.hu honlapon.
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Április 26. 18.15 óra
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS 
IPARMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Balogh László, az
OKISB elnöke. Közremûködik:
Nagykanizsa Város Vegyeskara.
Vezényel Hajdú Sándor. Megte-
kinthetõ május 18-ig.

Április 27. 17.30 óra
SZKES GÁLA
Mûsorvezetõ: Péter Árpád.
Belépõdíj: 1000 Ft (elõvételben kap-
ható a Honvéd Kaszinó irodában)
Szervezõ: Szécsényiné Kápolnás
Edina (0670-7761407).

Április 29. 19 óra
Filharmónia bérlet
UNGARESCA
TÁNCEGYÜTTES
Mûvészeti vezetõ: Horváth Gyõzõ
Közremûködik: Boglya Népzenei
Együttes. Válogatás a Kárpát-me-
dence néptánc hagyományaiból.
Belépõdíj: 2600 Ft. A Filharmónia
Budapest és Felsõ-Dunántúl Non-
profit Kft. Szervezésében.

Május 1. 14 órától 
a HSMK környékén
KANIZSAI MAJÁLIS
A szabadtéri színpadon változatos
kulturális programok, a téren kirako-
dó vásár, valamint kézmûves játszó-
ház várja az érdeklõdõket a Kanizsai
Kulturális Központ szervezésében.

Május 3. 19 óra
SZABADTÉRI KONCERT
Fellépnek: a Dirty Fusion és a Lost
Garden együttes. Helyszín a
Medgyaszay Ház elõtti park. A be-
lépés díjtalan.

TÁJAK, KOROK
Z. SOÓS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig.
INDIA ÖRÖKSÉGE
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett alko-
tásaiból. Megtekinthetõ: május 31-ig.
Április 27. 16 óra
TÁNCHÁZ
16-17 Gyermek táncház
17-18 Táncház felnõtteknek
Muzsikál a Bojtár Népzenei Együt-
tes. A táncházat vezeti: Kócza Atti-
la. Belépõdíj: 300 Ft

Április 26. 17 óra
LILIOMKERT. 
Stamler Lajos kiállítása.
Megtekinthetõ: május 15-ig
EGY (PLAKÁT)KIÁLLÍTÁS
KÉPEI
Megtekinthetõ: április 15-ig

Ezzel a címmel jelentet meg
receptkönyvet Röst János, váro-
sunk korábbi alpolgármestere.

Kanizsa Hetilap: Úgy tudjuk,
ez a második könyve.

Röst János: Igen, 2009-ben je-
lent meg a „Kanizsai háromszög”,
ami a rendszerváltástól (1989)
Nagykanizsa 20 év közéletét ölelte
fel. Boltokban már nem kapható,
de az érdeklõdõk a városi könyv-
tárban hozzá tudnak jutni. 

K: Honnan volt a receptkönyv
ötlete?

RJ: Valamikor a 90-es évek kö-
zepén egy zalai kisváros piacán
láttam egy büfés kocsin a feliratot,

hogy rösti kapható. Bemutatkoz-
tam a tulajdonosnak, hogy Röst Já-
nos vagyok, a rösti-licenc tulajdo-
nosa, és kértem a rösti licencenge-
délyét. Ez akkor tréfának indult,
aztán többször eljátszottam a gon-
dolattal, hogy el kellene készíteni
egy receptkönyvet, hiszen Nomen
est omen!

K: Illusztris személy ajánlja a
receptkönyvet az olvasóknak Bá-
lint gazda személyében.

RJ: Gyuri bácsi (Bálint gazda)
nagyon régi és nagyon kedves is-
merõsöm, nagy megtiszteltetés
volt számomra, hogy méltatta és
ajánlotta a receptkönyvemet. Nagy
örömömre szolgál, hogy megtisz-
telt barátságával, remélem, nagyon
sokáig olvashatjuk, hallhatjuk
hasznos jó tanácsait, innen is jó
egészséget kívánva néki.

K: Mi a mottója a receptkönyv-
nek?

RJ: Mottó: Unokáink is enni
fogják!

K: Milyen országok receptjei
szerepelnek a könyvben?

RJ: A rösti Svájc nemzeti étele,
de nagyon elterjedt a német
nyelvterületeken, Németország-
ban és Ausztriában is. Nagyon
sok helyen rendeznek rösti-fesz-

tiválokat. Hasonló ételcsalád Ma-
gyarországon a lepcsánka, tócsni,
krumpliprósza, cicege. Mintegy
74 nevet gyûjtöttem össze Ma-
gyarországon, amiket megyén-
ként, tájegységenként is eltérõen
használnak. Népszerû az európai
népeknél (cseh, szlovák, lengyel,
ukrán, orosz, belarusz, ír, angol,
svéd), de a világ más pontján is
(pl.: amerika, korea), így a ma-
gyar receptek mellett nemzetközi
receptek is szerepelnek a könyv-
ben. 

K: Közélet vagy serpenyõ?
RJ: Az élet szó anagrammája:

étel. A „köz” élete vagy „köz” éte-
le? A betûk ugyanazok, mindkettõ-
nél sok a kavarás, de az utóbbi
könnyebben fogyasztható!

K: További tervei?
RJ: A receptkönyv készen van,

kiadót, forgalmazót keresek, hogy
mindenkihez nyomtatott formában
is eljuthasson. A honlapomat a
www.rostireceptek.hu címen lehet
elérni, ahol a teljes könyv megte-
kinthetõ. Gondolkozom egy politi-
kai krimi megírásán, valamint egy
új típusú Malom-játék elkészíté-
sén.

Kanizsa

RRöössttii,, lleeppccssáánnkkaa,, ttóóccssnnii ééss ttáárrssaaii……
AA hhoozzzzáávvaallóókk mmáárr aa ssppáájjzzbbaann vvaannnnaakk!!

A külföldi újságírók elismerésé-
ül szolgáló Arany Toll-díjat (Zlat-
na penkala) vette át Lendvai Béla a
múlt év végén megjelent Adriakék,
tengerzöld címû könyvéért, vala-
mint az MTI-n keresztül Horvát-
országról megjelent írásaiért. A díj
történetében a magyar újságíró az
elsõ, aki másodszor kapta meg a
Horvátország hiteles bemutatásá-
ért megítélt kitüntetést.

Az április 20-án Zadarban meg-
rendezett nemzetközi gálán 18 or-
szág 31 újságírójának társaságában
vette át a Horvát Idegenforgalmi
Közösség (HIK) által odaítélt ki-
tüntetést. Az elismerést Davor Iza-
kovic turisztikai miniszterhelyettes
és Meri Matesic, a HIK igazgatója
nyújtotta át.  A horvát állami turisz-
tikai szervezet indoklása szerint

Lendvai Béla „újságírói munkássá-
ga, s ezen belül a 2012-es év folya-
mán az MTI által megjelentetett
cikkei nagyban hozzájárultak ah-
hoz, hogy a magyar polgárok valós
és színvonalas információkhoz jus-
sanak Horvátországról”. Ezen felül
az „Adriakék, tengerzöld címû
könyve különleges módon járul
hozzá a magyar utazóközönség és a
horvát házigazdák közötti kölcsö-
nös megértés és párbeszéd mélyíté-
séhez” – olvasható a Horvát Ide-
genforgalmi Közösség által a díja-
zottnak küldött meghívólevélben.

A magyar újságíró 2009-ben ve-
hette át elõször az Arany Toll-díjat.
A Dubrovnikban rendezett gálaes-
ten az MTI újságírójaként Horvátor-
szágról írt, száznál is több írásáért
díjazták. A 2005 óta létezõ elisme-
rés történetében Lendvai Béla az el-

sõ külföldi újságíró, aki immáron
másodszor kapta meg a kitüntetést.

Adriakék, tengerzöld címû, saját
fotóival illusztrált riportkönyve
2012 novemberében jelent meg az
Atlantic Press Kiadó gondozásá-
ban. Megjelenése után néhány hét-
tel már minden jelentõs könyvfor-
galmazó sikerlistáján kategóriájá-
ban a legnépszerûbb kiadványok
között szerepelt (Bookline 1. hely,
Libri 8. hely, Alexandra 12. hely).

Kanizsa  

HHoorrvváátt ddííjjaatt nnyyeerrtt aaddrriiaaii 
kköönnyyvvéééérrtt LLeennddvvaaii BBééllaa
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Horoszkóp

Ha úgy érzi, kissé elfásult a mindenna-
pos teendõktõl, sétáljon ki a természetbe.
A virágzó fák illata és látványa, a kelle-
mes levegõ mindenkiben felébresztheti a
boldogság érzetét.

A birtoklási vágyát ne mutassa ki minden-
áron a szeretteinek. Vegye észre és értékel-
je, mennyi minden jó található életében. Ha
baráti körben netán másokra erõlteti a véle-
ményét, kellemetlenségre számíthat.  

Tökéletes hétvégére számíthat. Teljesen
átszellemül, felfrissül a város napi prog-
ramoktól. A meteorológia is jó idõt ígér,
minden együtt lesz a kikapcsolódáshoz.
Használja ki a lehetõséget.

A bolygók arra intik, ne várjon sokáig céljai
megvalósításával. Bár az otthona által nyúj-
tott biztonságra mindig számíthat, legyen az
eddigieknél merészebb. Engedje, hogy a
partnere gondoskodjon egy kicsit önrõl.

Az otthoni unalmas estéket dobja fel olyan
vicces ötletekkel, amivel mindenkit megör-
vendeztet. Lehet ez akár egy újvonalú sza-
badidõruha is. Egyébként mindegy, hogy
mi, csak váltson ki örömöt.

Hogyha nem gyönyörködött mostanában a
tûzijáték szépségében, a hétvégén ragyogó le-
hetõsége lesz erre is a párjával együtt. Ha ki-
sétálnak a Város Napja rendezvényeire, más
szórakozásról nem kell már gondoskodniuk.

Ha omnibuszon nem is, kisvonaton min-
denképpen utazhat a Város Napja két na-
pos rendezvénye alatt a városban. Közben
hagyjon magának idõt az ismerkedésre,
egy újabb kapcsolat kibontakozására.

A csillagok állása szerint a város napi
forgatagban rátalálhat a nagy Õ-re.
Hogyha egyedül indul el otthonról
szombat délelõtt, csatlakozzon bátran a
felvonulók vidám menetéhez.

Ha unalmasan telik a hétvégéje, és nem tud
mit kezdeni magával, figyelje meg például,
hogyan nõ a fû. A fûnyírás is jelenthet si-
kerélményt. Ha magunk nyírjuk, vagy má-
sokkal végeztetjük el, akkor is.

Ha nehézség adódik a párkapcsolatában,
ne a szakítás gondolata jusson eszébe
mindjárt, hanem kerekedjen felül a prob-
lémákon. Némi fantáziával váltson témát,
és higgadtan beszélgessen tovább.

Ha szabadideje engedi, értékelje át anya-
gi helyzetét, hogy minél elõbb megnyu-
godjon. A munkahelyi nehézségekkel a
családját ne zavarja, egyelõre szó nélkül
tegye túl magát ezen a helyzeten.

Továbbra is hallgasson a megérzéseire, hogy-
ha a jövõjével, vagy anyagi lehetõségeivel
kapcsolatban esik szó. A hétvégére szeszé-
lyes, vidám pillanatokat ígérnek a csillagok.
Lehet, hogy valaki meghívja körhintázni.

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 gondozá-
sát, gyermekfelügyeletet, takarítást
vállalok. Tel.: 0630/609-5428
(7566K)

Kidobásra szánt hûtõjét, tv-jét,

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

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 fér-
fi személyében. Leveleket: „Ál-
latbarát” jeligére kérem szemé-
lyesen a Szerkesztõségbe (8800
Nagykanizsa, Király u. 47.)

vagy levélben a Pf.: 154-re.
(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 25.14
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2013.05.02. CSÜTÖRTÖK 12:00 – 15:00 Inkubátorház, Nk. Bu-
da E. u. 19.
2013.05.02. CSÜTÖRTÖK 16:00 – 18:00 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

Hegyhátszentjakab TC –
Nagykanizsai Teke SE 6:2. NB
II-es teke mérkõzés, 19. forduló.
Halogy. Kanizsai pontszerzõk:
Magyar Gábor, Bende Zsolt. Ifjú-
ságiak: 0:1. Nagykanizsai Teke
SE – Pécsi TSE 7:1. NB II-es teke
mérkõzés, 20. forduló. Nagykani-

zsa. Kanizsai pontszerzõk:
Bukovics László, Bánhegyi János,
Magyar Gábor, Bende Zsolt, Ma-
gyar Zoltán. Ifjúságiak: 0:1.
LAUF-B TK Zalaegerszeg –
Nagykanizsai Teke SE 6:2. NB
II-es teke mérkõzés, 21. forduló.
Zalaegerszeg. Kanizsai pontszer-

zõk: Istiván Attila, Tóth Tibor. If-
júságiak: 1:0.

A következõ, szezonbeli utolsó
mérkõzésük április 28-án, vasárnap 10
órakor kezdõdik Nagykanizsán, a Te-
ke SE a Dombóvár együttesét fogadja.

P.L.

AAzz uuttoollssóó mméérrkkõõzzééssüükk kköövveettkkeezziikk

Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(1.) – Hungaropharma Decs (7.)
8:4. NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 9. forduló. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak): Ba-
logh Cs. - Pap Gy. döntetlen, Ivani-
sevics - Tóth E. 1:0, Márkus - Pata-
ki 0,5:0,5, Ribli - Papp T. 1:0, Pintér
J. - Sebestyén B. 0,5:0,5, Bánusz -
Eltigani 1:0, Bérczes - Amstadt 1:0,
dr. Flumbort - Veszprémi 1:0, Med-
vegy - Straubinger 0,5:0,5, Galyas jr.
- Kiss L. 0,5:0,5, Gara T. - Szabó R.
0:1, Kántor - Tóth S. 0,5:0,5.

Megvédte bajnoki elsõségét, így
már hatszoros bajnoknak vallhatja
magát a sakk NB I-es csapatbajnok-
ságban az Aquaprofit Nagykanizsai
TSK együttese. Papp Nándor csa-
patvezetõ örült természetesen a si-
kernek és a szezon tartogatott az
együttes számára mérföldköveket.

– Nagyon jó érzés hatszoros baj-
nokcsapatot köszönteni – fogalma-

zott a sakkozók elöljárója. – Fõ-
képp a tízcsapatos bajnokságban
6,5 pontos elõnnyel nyerni.

– Milyen volt kicsit bõvebben a
pontvadászat?

– Értelemszerûen a három nagy-
mester, Faragó Iván, Gonda László,
Héra Imre távozásának nem örültünk,
no meg a legenda, Portisch Lajos is
befejezte a szereplést csapatbaj-
nokikon. Ezért volt fontos, hogy az
utolsó pillanatokban Bánusz Tamás vi-
szont érkezett a csapathoz. Ezen túl az
õsz azért sem volt egyszerû számunk-
ra, hiszen több sakkozónkat is szólítot-
ta máshová a versenynaptár. Az õsz
folyamán többször is csak tartalékosan
állhattunk fel úgy, hogy az NB I B-s
csapatból hoztunk fel játékosokat. Az,
hogy a félszezon után az élen álltunk,
már sejtette, hogy meglehet az újabb,
sorozatban ötödik bajnoki elsõség.

– S a gyõztes bajnokik hosszú
sorozata?

– Végül zsinórban 55 sikerig jutot-
tunk, de a végén már nagyon frusztrált
mindenkit, személy szerint engem is.
Utólag elmondhatom, a Szombathely
ellen is már csupán szerencsénk volt,
majd azt követõen végül a Paks gyõ-
zött le minket. Ezzel lekerült rólunk a
nyomás, mely sokunkat nyomasztott.

– Kik voltak a húzóemberek a
szezon során?

– Bánusz Tamás érkezése már
eredményessége szempontjából is na-
gyon sokat jelentett, hiszen kilenc par-
tiján szerzett hét pontot. Kántor Ger-
gely 6,5-et produkált ugyanannyi
meccsén, Bérczes Dávid hatig jutott,
Ribli Zoltán pedig a nyolc megszerez-
hetõ pontból hatot abszolvált.

– A szokásos kérdés nem marad-
hat ki: hogyan tovább?

– Sok múlik természetesen az
anyagi lehetõségeinken, de ha so-
rozatunkat folytatni szeretnénk, já-
tékost mindenképpen szükséges
lenne igazolnunk.

P.L.

AA hhaattooddiikkaatt üünnnneeppeellhheettttéékkA Modern Tánccsoportosok
országos döntõjét rendezték a
gyõri ETO Park Élményköz-
pontjában, ahol 46 tánccsoport
1282 versenyzõvel volt jelen –
köztük a Honvéd Kaszinó
SZKES  táncosai is.

A Szécsényiné Kápolnás Edina
vezette kanizsai táncos különít-
mény 11 kategóriában indított ver-
senyzõket, szám szerint ötvenhe-
tet. A kétnapos rendezvény során
két aranyat (Dance show Formá-
ció mini korcsoport (képünkön),
Dance Show Duó felnõtt), három
ezüstöt (Fantasy Formáció felnõtt,
Fantasy Kiscsoport felnõtt, Funky
Formáció felnõtt), valamint egy
bronzérmet (Hip-Hop Kiscsopot
mini) zsebeltek be. Összességében
a SZKES csoportjai közül heten
kerültek ki a szövetségük világbaj-
nokságára.

Szombaton a gálájukra a
HSMK-ban 17.30-kor kerül sor.

MMooddeerrnnttáánnccoossookk:: hhéétt
ccssooppoorrttjjuukk kkéésszzüüllhheett
aa vviilláággbbaajjnnookkssáágguukkrraa
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Heat Group Kanizsa VSE (2.)
– Tatabányai Vízmû Sport Egye-
sület (6.) 9-6 (3-1, 2-2, 1-2, 3-1)

Vízilabda OB I B felsõházi ráját-
szás, 1. forduló. Nagykanizsa, 60
nézõ. Vezette: Bujka, Horváth J.

Kanizsa: Kiss Cs. - Szilvasán 5,
Kaszper G., Kádár 2, Kéri P., Ka-
rácsony T., Cserdi. Csere: Virt M.,
Bencz, Gulyás Á. 2, Klie, Fábry,
Takács K. Edzõ: Németh Zsolt.

Ez már más kávéház – már ami
a vízilabdázók felsõházi rájátszá-
sát illeti. S ezt már rögtön a nagy-
kanizsai találkozó elején leszûr-

hették a medencében Karácsony
Tiborék. Az 1-6. helyért vívott for-
dulókban minden egyes gólért
meg kell majd küzdenie a Kanizsa
VSE-nek. Ezért is jelentett sokat
az elsõ negyedbeli jó rajt, no meg
azért, mert azt követõen rengeteg
labdát elszórtak a vendéglátók.

Szerencséjükre a Tatabánya já-
tékosai meg a kapufát vették elõ-
szeretettel célba, illetve az ejtéseik
nem találtak célba. Az utolsó já-
tékrészben a vendégek nyitottak
góllal, s lett 6-6, majd az elpuská-
zott lehetõségek után Németh Zsolt

együttese jött ki jobban az idegek
csatájából – a rájátszás elsõ talál-
kozója ezzel gyõzelemmel letud-
va... Szombaton 11 órától a KSI
SE elleni mérkõzés következik
Nagykanizsán.

Németh Zsolt: „Ez valóban ko-
molyabb szakasza a bajnokságnak,
itt már minden egyes szituációnak,
rontott lehetõségnek jelentõsége
van. Nem volt ez olyan könnyû
mérkõzés, de a végét jobban bír-
tuk.”

P.L.

SSzzoommbbaattoonn jjööhheett aa ffoollyyttaattááss

Kanizsai Vadmacskák SE (7.)
– ELTE-BEAC Újbuda (1.) 68-
60 (19-21, 9-16, 24-10, 16-13) 

Nõi amatõr NB kosárlabda-mér-
kõzés, felsõházi rájátszás az 1-8. he-
lyért. 5. forduló. Nagykanizsa, 70 né-
zõ. Vezette: Németh Cs., Németh S.

Kanizsa: Fekete Cs. (16), Fuisz
V. (19), Hegyi (11), Jurkó (19),
Nagy D. (2). Csere: Olasz, Jagar-
ics, Oros (1), Kovács K. Edzõ:
Farkas József.

A 3. percben már 9-3-ra vezettek
a vendéglátók, ezután azonban be-
indult a BEAC-zárkózás. A máso-
dik negyed elején a hazaiak táma-

dójátéka még inkább pontatlanná
vált és Farkas József együttesének
hibáit ki is használta a budapesti
csapat – elhúzva kilenc ponttal.

Nagyszünet után jelentõsen ja-
vult a KVSE teljesítménye, foko-
zatosan csökkentették hátrányukat,
a 26. percben pedig már egy pont-
tal vezettek is. Agresszív védeke-
zésük ellenszerét nem találták a
vendégek, öt percig még pontot
sem tudott elérni a BEAC. A záró
felvonásban továbbra is koncent-
ráltan kosaraztak Fuisz Viktoriáék
és a vendégek ugyan feljöttek, de
Hegyi Vivien, Jurkó Noémi és

Fuisz pontjaival ismét 10 pont fölé
kúszott a hazaiak elõnye. A kani-
zsaiak a harmadik és negyedik ne-
gyedben nyújtott remek teljesítmé-
nyükkel, a játék minden elemében
felülmúlták az egy nap alatt kétszer
is mérkõzõ listavezetõ együttest.

Farkas József: „Végig egyen-
rangú ellenfelei voltunk a lis-
tavezetõnek és nagyon akartuk a
gyõzelmet. A harmadik negyedben
a védekezésünkön még tudtunk
szigorítani, ami a siker egyik alap-
ja volt.”

P.L.

MMeeggttöörrtt aa jjéégg aa ffeellssõõhháázzbbaann......

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (9.) – Lombard
Pápa FC II (12.) 2-0 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó mérkõzés, 20. forduló. Nagyka-
nizsa, 120 nézõ. Vezette: Vass I.
(Horváth Z., Kiss P.). G.: Cserfõ L.
(61.), Petánovics (83.).

NTE: Szekeres P. - Rákhely,
Cserfõ L., Mavolo, Szép D. - Bo-
ros Z. - Szõke Á. (Rieger, 60.), Cs.
Horváth G., Nagy T. (Mód, 80.),
Babati T. - László R. (Petánovics,
60.). Vezetõedzõ: Visnovics Lász-
ló.

Az elsõ játékrész igencsak
nyögvenyelõsre sikeredett, bár
Nagy Tamás távoli próbálkozása
azért már akkor gólt érdemelt vol-
na. A második félidõben is ment
elõre becsülettel a hazai gárda,
mely pont olyan góllal szerzett ve-
zetést, amilyen a játék képe volt:
egy jobbról középre került labdát
végül Cserfõ Lajos juttatott a háló-

ba - talán mindössze két méterrõl...
(1-0).

Vezetése tudatában onnantól Vis-
novics László legénysége akár már
nyugodtabban is játszhatott volna,
s míg a hazaiak szakvezetõje ked-
vére idegeskedhetett, a másik olda-
lon Nagy Mihály edzõt megtalál-
ták... „Mit erõlködtök, ti is kiestek”
– lelátói beszólásra az egykor Zala-
egerszegen is dolgozó szakember
visszafordulva rögtön replikázott:
„Sportemberek vagyunk, azért is
illendõ hajtanunk...” Persze, ala-
kuljon is bárhogy a bajnokság to-
vábbi menete, azért a 83. percben
Petánovics Milán bebiztosította a
hazai gyõzelmet (2-0). Szombaton
(április 27.) ismét hazai pályán fut-
balloznak a kanizsaiak, 16 órától a
Sárvár legénységét fogadják. 

Visnovics László: „A csapat – az
erejét tekintve – az utóbbi hetek-
ben talán picit túl is teljesítette a
vártakat, igaz, az elsõ játékrészben

döcögõs volt a produkciónk. Túl-
zottan görcsösek voltunk, a máso-
dik félidõben aztán már játékban
és eredményességben is elõre lép-
tünk. Mit várok a sárváriak ellen?
Hasonló kaliberû együttest alkot-
nak, mint amilyen a miénk, de bí-
zom abban, hogy teljesítményünk
tovább javul és szurkolóinkat
eredményes futballal tudjuk ki-
szolgálni, amivel folytatnánk ve-
retlenségi szériánkat is.”

A megyei második vonalban a
versengés kétharmadánál járva a
Kiskanizsai Sáskák együttese a
második, a Palin FC a tizenket-
tedik, míg a Bagola a tizenhato-
dik helyen áll a Déli csoportban.
A megyeiek harmadik vonalá-
ban a Miklósfa egyelõre a ne-
gyedik a Déli csoportban, míg a
Bajcsa SE a 12. pozíciót foglal-
ja el.

P.L.

SSppoorrtteemmbbeerrkkéénntt kküüzzddeenneekk ttoovváábbbb 

2013. április 29.
hétfõ

A Tánc
Világnapja

18 órától 
Kopjafa avatás 

a Móricz 
Zsigmond

Mûvelõdési Ház
udvarán 
a 40 éves 

nagykanizsai 
néptáncmozgalom

tiszteletére.

Köszöntõt mond:
Farkas Tibor
a Kanizsai 
Kulturális
Központ 

igazgatója

Minden 
érdeklõdõt
szeretettel

várunk!
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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 

Május 22-én 16:00 óra (gyorsított), 
Május 25-én 08:00 óra (hétvégi) 

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

Lepje meg gyermekét
Ballagásra jogosítvánnyal!

TEHERGÉPKOCSI, kamion, busz
Június 5-én (szerda) 17:00 óra (hétközi)

(Az akció a megjelenés napjától május 31-ig tart.)

Kovács Béla

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. május 31-ig érvényes

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. április 18.

A Profi-Vill 94 Villamosipari Tervezõ, Kivitelezõ és Kereskedelmi Kor-
látolt Felelõsségû Társaság megvásárolta a 8800 Nagykanizsa, Ady
Endre utca 76. szám alatti üzemviteli épületet.

Az épület földszintjén mûhelyek, az emeleten irodák és 1 db tárgyaló
található.

A GOP -2.1.1-11/M-2012-3490 azonosítószámú projekt keretében 10
% saját erõ biztosításával 41,6667 %-os mértékû 10 millió Ft vissza
nem térítendõ támogatást és 45,8333 %-os mértékû 11 millió Ft vissza-
térítendõ támogatást nyertünk.

PROFI VILL '94 KFT ÜZEMCSARNOK VÁSÁRLÁSA GOP-
2.1.1-11/M-2012-3490 pályázat keretében

Profi-Vill '94 KFT
Cím: 8800 Nagykanizsa, Ady utca 76.
E-mail: profivill94@chello.hu
Honlap: www.profi-vill.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

1%Az Egry József Pályakezdõ Képzõmûvészekért
Közhasznú Alapítvány (8822 Zalaújlak, Fõ u. 40,
tel.: 0620-526-8580) kéri Önöket, hogy adójuk

1%-ával támogassák mûvészeiket, tevékenységüket. Adószám:
19281919-1-20

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa ré-
szérõl  2013. április 25-én (csütörtök) 10.00 órától a Polgármesteri Hi-
vatal alagsorában kialakított ügyfélszolgálaton  fogadóórát tart Balogh
István, a Tanács tagja, valamint dr. Szabados Gyula önkormányzati ta-
nácsadó, idõsügyi referens.

A soron következõ fogadóóra 2013. május  30-án (csütörtök) 10.00
órától lesz, tartja: Dániel László, az Idõsügyi Tanács tagja valamint dr.

Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, idõsügyi referens.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa 

IIddõõssüüggyyii ffooggaaddóóóórráákk
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