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Kanizsa

A Kanizsai Dorottya Kórház-
ban a legjobb az infrastruktúra
a betegek szerint. Az „Év kórhá-
za 2012” fõdíjat és az egyes kate-
góriákért járó elismeréseket a
leglátogatottabb hazai egészség-
ügyi portál, a HáziPatika.com
olvasóinak szavazatai alapján
ítélték oda.

A HáziPatika.com által nyolc
évvel ezelõtt alapított „Év kórhá-
za” díj odaítélésérõl maguk a bete-
gek dönthettek, akik két hónapon
át tartó internetes szavazáson érté-
kelték az állami finanszírozással
mûködõ fekvõbeteg-intézménye-
ket, idén több mint kétszázat. A
www.evkorhaza.hu oldalon öt ka-
tegóriában – orvos-szakmai ellá-
tás, ápolás- és szakszemélyzet, inf-
rastruktúra, ellátás, valamint kör-
nyezet és tisztaság – összesen több
mint negyvenezer szavazat érke-
zett a 2012. október 15-tõl decem-
ber közepéig tartó voksolási idõ-
szakban.

A betegek értékelése alapján
2012-ben a Kanizsai Dorottya
Kórház lett az infrastruktúra kate-

gória gyõztese.
Az elmúlt években az élmezõny-

bõl hiányoztak a budapesti intéz-
mények, 2012-ben azonban meg-
tört az utóbbi évek vidéki fölénye.
Az „Év kórháza 2012” címet a fõ-
városi Városmajori Szív- és Ér-
gyógyászati Klinika érdemelte ki.

Az összesített verseny nyertesei:
1. Semmelweis Egyetem Város-

majori Szív- és Érgyógyászati Klini-
ka, Budapest: „Év kórháza 2012”. 2.
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat Kórháza, Kecskemét (2. helye-
zés). 3. Kátai Gábor Kórház - Ren-
delõintézet, Karcag (3. helyezés).

Míg 2011-ben az egyes kategó-
riákat debreceni, ózdi, általános-
ságban a kelet-magyarországi in-
tézmények uralták, 2012-ben – az
összesített eredményekhez hason-
lóan - itt is átrendezõdött a lista.

A kategóriák gyõztesei: Orvos-
szakmai ellátás kategória: Veszp-
rém Megyei Csolnoky Ferenc Kór-
ház, Veszprém; Ápolás- és szaksze-
mélyzet kategória: Margit Kórház,
Csorna; Infrastruktúra kategória:
Kanizsai Dorottya Kórház, Nagy-
kanizsa; Ellátás kategória: Heim

Pál Gyermekkórház, Budapest;
Környezet és tisztaság: SZTE ÁOK
Onkoterápiás Klinika, Szeged.

Zala megye 27. lett a megyei
rangsorban. Az országos listán a
három legjobb Zala megyei helye-
zett: Kanizsai Dorottya Kórház,
Nagykanizsa (34. helyezés), Zala
Megyei Kórház, Zalaegerszeg
(101. helyezés), Szent András Re-
umakórház, Hévíz (129. helyezés).

Az ünnepélyes átadó ceremóni-
ára 2013. január 10-én került sor a
Magyar Tudományos Akadémia
székházának Klubjában. A díjakat
Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó, fõ-
osztályvezetõ (Emberi Erõforrás-
ok Minisztériuma Egészségügyért
felelõs államtitkárság), Dr. Gerle
János, a Magyar Orvosi Kamara
alelnöke, Dr. Balogh Zoltán, a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara elnöke, Dr. Szél Ágoston,
a Semmelweis Egyetem rektora,
Dr. Svébis Mihály Év Kórháza
2011 (Bács-Kiskun Megyei Kór-
ház) fõigazgatója, valamint Erõs
Antónia mûsorvezetõ adták át.

HáziPatika.com - Kanizsa
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Az önkormányzat felhatal-
mazta a polgármestert arra,
hogy folytasson tárgyalásokat,
önállóan, konzorciumi formá-
ban Zalakarossal, vagy konzor-
ciumi formában Sopronnal,
Szombathellyel, Keszthellyel és
Zalakarossal pályázik-e a Nyu-
gat – dunántúli Operatív Prog-
ram keretében kiírt Közösségi
közlekedés fejlesztése elnevezésû
programra, mely a helyi és váro-
si közösségi közlekedés biztonsá-
gosabbá, gyorsabbá és színvona-
lasabbá tételét segíti elõ.

A felhívás kiemelt célja a jelen-
leg közösségi közlekedést választó
utasok számának megtartása, a ne-
gatív tendencia megfordítása, va-
lamint a távlati utasszám-növeke-
dés elõsegítése. Ennek érdekében
egy újfajta, alternatív közösségi
közlekedési szolgáltatást hozná-
nak létre az elnyert összegbõl,
amely a város nagy utasszámot ge-
neráló területein sûrûn elhelyezett,
mindenki számára könnyen hozzá-
férhetõ, alacsony díj ellenében
kölcsönözhetõ kerékpárokat mû-
ködtetnének.

A kerékpárokat a dokkoló állo-
másból egy mágneskártya segítsé-
gével, PIN-kód megadása után le-
hetne kibérelni, melyre korábban
feltöltötték a bérlõ adatait. A köz-
lekedés elõnyei közt említhetjük,
hogy egészséges, környezetbarát,
csökkentheti a zsúfoltságot és ház-
tól-házig szolgáltatássá válhat.

A pályázat keretében minimum
100 millió és maximum 600 millió
forint nyerhetõ el, visszafizetési
kötelezettség nélküli végleges jut-
tatásban.

„„FFooggaass”” kkéérrddéésseekk

A decemberi soros ülés napi-
rendi pontjai között szerepelt a
fogászati ügyeletet igénybe vevõ
települési önkormányzatokkal
kötött megállapodás felülvizsgá-
latára szóló elõterjesztés, mely
határozat elsõ két pontját a kép-
viselõtestület elfogadta, a har-
madikról ezúttal nem döntöttek.

Mint az elõterjesztésben olvas-
ható, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal szeptemberben adatgyûjtést

végzett a fogászati ügyeleti ellátás-
sal kapcsolatban. Az adatgyûjtés
célja annak megvizsgálása volt,
hogy a fogorvosi alapellátást és az
ahhoz kapcsolódó ügyelet mûkö-
dését, fenntartását milyen formá-
ban látja el a nagykanizsai önkor-
mányzat, illetve a környezõ tele-
pülések hogyan tesznek eleget e
törvényi kötelezettségüknek, a
mûködtetés költségét ki viseli, va-
lamint mennyiben terhelik át a
költségeket az ügyeleti ellátást
igénybe vevõ lakóhelye szerint il-
letékes települési önkormányzatra.
Szintén kiderül az elõterjesztésbõl,
hogy városunk önkormányzata
törvényi kötelezettségének eleget
tesz, mert hétvégén és munkaszü-
neti napon napi hat óra helyszíni
tartózkodással biztosítja a fogásza-
ti ügyeletet. Az ellátást jelenleg
igénybe vevõ 72 település önkor-
mányzatával érvényes megállapo-
dás nincs, a települések többsége
egyáltalán nem, míg 14 önkor-
mányzat minimális, 1000 Forint
hozzájárulást fizet havonta. Azon-
ban a helyi önkormányzatokról
szóló törvény értelmében a telepü-
lési önkormányzatok feladata az
egészségügyi és szociális alapellá-
tásról való gondoskodás. Ennek
megfelelõen alakul a fogászati
alapellátás városunkban, melynek
ellátotti köréhez tartoznak a kör-
nyezõ, érintett települések is. 

A fogorvosi ügyeleti ellátás
Nagykanizsán, a Szent Imre utca
1. alatti rendelõben biztosított, hét-
végén és munkaszüneti napon napi
hat órában a helyszínen, folyama-
tos elérhetõség biztosítása nél-
kül.(szombat, vasárnap és ünnep-
napon 8.30-tól 14.30-ig). Az ellá-
totti körbe természetesen beletar-
tozik több falu is. Közülük 14-el
még 2001-el kötött megállapodást
a fogászati ügyelet közös mûköd-
tetésére Nagykanizsa Önkormány-
zata. Az elõterjesztésbõl kiderül
továbbá, milyen feltételek mellett,
mekkora összeggel finanszírozták
az ellátást, valamint felmerül az is,
hogy gazdaságossági okokból a
Lenti járást Nagykanizsához csa-
tolnák – ám ezt a közgyûlést meg-
elõzõ SZEB ülésén sem támogat-
ták a tagok. A határozati javaslat
elsõ pontját, a fogászati alapellátás
és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti

ellátás mûködtetésének felülvizs-
gálatáról készült tájékoztatást, és a
másodikat, hogy a fogászati ügye-
letet jelenleg igénybe vevõ  telepü-
lések lakosai részére ezentúl a
szolgálat igénybevételét
50Ft/fõ/év  hozzájárulással bizto-
sítsák, elfogadta a testület.  

A közgyûlés döntött az egyes
tiltott, közösségellenes magatar-
tásokról szóló önkormányzatai
rendelet hatályon kívül helyezé-
sérõl is. A javaslatot egyhangú-
lag elfogadták a képviselõk.

A szabálysértésekrõl, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysérté-
si nyilvántartási rendszerrõl szóló
törvény alapján az önkormányzat-
ok 2012. május 31-ig kötelesek
voltak hatályon kívül helyezni a
helyi rendeletekben meghatározott
szabálysértési rendelkezéseket,
mivel a jövõben a szabálysértési
tényállást és annak megvalósítójá-
val szemben pénzbírság kiszabását
csak törvény rendelheti el. Azon-
ban Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény ez év
április 15-i hatállyal lehetõvé tette,
hogy az önkormányzatok képvise-
lõtestülete rendeletben meghatá-
rozzon tiltott, kirívóan közösségel-
lenes magatartásokat, melyek el-
követõivel szemben ötvenezer fo-
rintig terjedõ helyszíni bírság, il-
letve százötvenezer forintig terje-
dõ közigazgatási bírság kiszabásá-
ra nyílt lehetõség.

Az új jogszabályi környezethez
igazodva városunk önkormányza-
tának közgyûlése egy rendelettel
hatályon kívül helyezte – a másik
13 rendeletben szereplõ – vala-
mennyi szabálysértési tényállást.
Ezzel egyidejûleg a városatyák a
korábbi szabálysértési tényálláso-
kat tiltott, közösségellenes maga-
tartásként szabályozta, egyben
rendelkezett a helyszíni bírság és a
közigazgatási bírság kiszabásának
lehetõségérõl, összegérõl. Ugyan-
akkor a Magyar Közlöny novem-
ber 14-i számában közzétételre ke-
rült az Alkotmánybíróság azon ha-
tározata, mely az elsõként, fentiek-
ben említett rendelkezés egyes

pontját alkotmányellenesnek mi-
nõsítette, így azt megsemmisítette.
Ez a határozat – mint az elõterjesz-
tésbõl kiderül – nem érinti a folya-
matban lévõ ügyeket, igaz, hogy a
közzététel óta új ügy nem indult.
Az Alaptörvény bizonyos cikke-
lyének értelmében a helyi önkor-
mányzat feladatkörében eljárva
törvény által nem szabályozott he-
lyi, társadalmi viszonyok rendezé-
sére, illetve törvényben kapott fel-
hatalmazás alapján rendeletet al-
kot. Az Alkotmánybíróság elõbbi-
ekben leírt határozata alapján sem-
misek az önkormányzat azon ren-
delkezései, melyek felhatalmazást
adtak számukra valamely magatar-
tás tiltott, közösségellenes maga-
tartássá nyilvánítására, illetve ezek
szankcionálására. Ezért a közgyû-
lés támogatta a napirendi pontjá-
ban szereplõ rendeleti javaslatot,
melyet (18 igen szavazattal) hatá-
lyon kívül helyeztek. 

A közgyûlés döntése alapján a
Thúry György Közérdekû Mu-
zeális Gyûjtemény önkormány-
zati fenntartásba került, vala-
mint jóváhagyták a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal
kötendõ megállapodást.

A Thúry György Közérdekû
Muzeális Gyûjtemény eddig a Za-
la Megyei Intézményfenntartó
Központ irányításában és fenntar-
tásában a Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága Tanintézményeként
mûködött. A kormány határozata
értelmében 2013. január 1-jétõl
önállóan mûködõ költségvetési
szerv lesz, mely gazdálkodási fel-
adatait az önkormányzat látja el. A
múzeumban a teendõket 8 fõ teljes
munkaidõben, egy pedig részmun-
kaidõben végzi. 

Ezzel egy idõben pályázatot ír-
tak ki a Thúry György Közérdekû
Muzeális Gyûjtemény magasabb
vezetõi álláshelyének 2013. július
1 – 2018. június 30-ig történõ ellá-
tására. A részletes pályázati kiírást
a februári soros ülésére terjesztik
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2013. január 17.

majd be. A pozíció betöltéséig pe-
dig Száraz Csillát bízzák meg az
igazgatói feladatok ellátásával.

A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központtal kötendõ megálla-
podás értelmében pedig a váro-
sunk fenntartásában mûködõ vala-
mennyi szakképzõ iskola és a Tér-
ségi Pedagógiai Szakszolgálat
fenntartói és mûködtetõi feladatait
január 1-tõl a központ látja el.
Fenntartásra valamennyi általános
iskolát, alapfokú mûvészetoktatási
intézményt és gimnáziumot adja
át.

Közgyûlési interpellációjában
Sajni József önkormányzati kép-
viselõ a hegyi utak, így a Szent-
györgyvári és a Mórichelyi hegy
útjainak állapotára hívta fel a fi-
gyelmet, és kért segítséget Cse-
resnyés Péter polgármestertõl a
kátyús útszakaszok mielõbbi ki-
javításához, a tengelytörõ álla-
pot megszüntetéséhez.

Válaszában Cseresnyés Péter ki-
fejtette: a zártkerti utak felújítása
folyamatos és rendszeres beavat-
kozást igényel az önkormányzat
részérõl. Erre várhatóan kedvezõ
lehetõséget ad a Thúry laktanya le-
génységi épületének bontása során
keletkezett törmelék õrleménye,
melynek megvásárlásáról és a he-
gyi utak felújítására történõ fel-
használásáról közgyûlési elõter-
jesztés készül a januári soros ülés-
re. Bízzunk benne, hogy ezzel a le-
hetõséggel élve sok rossz állapotú
út kerülhet felújításra.

A Péterfy iskola és a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium közötti jár-
daszakasz meghosszabbításához
kért támogatást közgyûlési in-
terpellációjában Cseresnyés Pé-
ter polgármestertõl Kovács Já-
nos önkormányzati képviselõ.

Indoklásában a városatya töb-
bek között kifejtette; az Attila utca
felé, a gimnáziumhoz, az óvodák-
hoz és a bölcsõdékhez vezetõ jár-
daszakasz a volt leánykollégium
épületénél véget ér. A kisgyerme-
kes szülõk és a diákok a Bíbor
Center épülete melletti félméteres
betonszegélyen és a parkolón átha-

ladva juthatnak el úti céljukhoz. A
forgalom különösen iskolakezdés
elõtt nagy ezen a területen, ami
esõs idõben még nehézkesebbé vá-
lik a szûk hely miatt, hisz’ a járó-
kelõknek bele kell lépniük a sárba,
a hóba. 

Kovács János interpellációjára
az alábbi tájékoztatást adta Cseres-
nyés Péter polgármester:

A Bíbor Center mellett a Péterfy
iskola felé vezetõ gyalogos útvo-
nal problémája már korábban is
felmerült, és a gyalogjárda kiépíté-
sének költségeit a polgármesteri
hivatal már az elmúlt években is
szerepeltette a költségvetés terve-
zetekben a fejlesztési igények kö-
zött. A közgyûlés által meghatáro-
zott program azonban ez idáig nem
tartalmazta a megvalósítását. Fon-
tos ugyanakkor figyelembe venni
azt is, hogy a forráshiány mellett
más akadálya is van a járda kiépí-
tésének. A gyalogosok jelenleg a
Bíbor Center Irodaház ingatlanán,
az épület melletti állagvédõ járdán
és a parkolóján keresztül közle-
kednek. Az önkormányzat tulajdo-
nában a „kék ház”-nak nevezett in-
gatlan áll, az ott kialakítható járda
azonban felvet egy kérdést. Már
régi igény a hozzá tartozó parkoló
bõvítése, így vizsgálat tárgya az is,
hogy a járda kiépítése mennyire
befolyásolja a parkoló helyigé-
nyét. Mindemellett az is nehezíti a
helyzetet, hogy az említett önkor-
mányzati terület nincs közvetlen
kapcsolatban a Péterfy iskola mel-
letti területtel, így területvásárlás
vagy kisajátítás nélkül a járdaépí-
tés sehogy sem valósítható meg.
További problémát jelent, hogy a
rendezési terv jelenleg nem jelöl
erre a területre közterületi vagy
közlekedési célú funkciót, azaz a
kisajátításra nem ad lehetõséget. 

A fentiek ellenére a 2013. évi
költségvetés tervezetben ismét
szerepel az igény, és majd a köz-
gyûlés dönt a megvalósításról, il-
letve annak feltételeirõl.

A hulladékgyûjtõ szigetek tisz-
tántartása tárgyában interpel-
lált Kovács János önkormányza-
ti képviselõ, arra kérve Cseres-
nyés Péter polgármestert, dol-
goztasson ki az illetékesekkel egy
programot a szemétlerakás meg-
állítására annak érdekében,
hogy végre megszûnjön a lakóte-
rületek szépségét rontó, folya-
matosan ismétlõdõ szemétlera-
kás. 

Kovács János interpellációjára
Cseresnyés Péter polgármester az
alábbi tájékoztatást adta:

Az illegális hulladék-elhelyezés
ellen a Közterület Felügyelet évek
óta küzd. Az utóbbi években nem-
csak a képviselõ által említett Pla-
tán sorról és a környékérõl, hanem
a városból kivezetõ utak mellõl is
mintegy 2500 köbméter hulladé-
kot gyûjtöttek össze több száz ön-
kéntes segítségével, különbözõ
meghirdetett városi és országos
program keretében. Az erõfeszíté-
sek azonban csak ideig-óráig te-
szik szebbé városunkat. 

A tapasztalatok alapján azok az
emberek, akik a szelektív hulla-
dékgyûjtõ szigetek környékén he-
lyezik el kommunális hulladékai-
kat, nem rendelkeznek hulladék-
szállítási szerzõdéssel, vagy az ál-
taluk kötött szerzõdést nem ele-
gendõ ûrmértékre kötötték. Eze-
ken a helyeken a hulladék elhelye-
zõkkel szemben csak tettenérés
esetén van mód bírságot kiszabni,
ami a nagyszámú helyszín miatt
kevésbé lehetséges. Ennek ellené-
re a Közterület Felügyelet sikere-
sen ér tetten elhelyezõket, vagy
tart ellenõrzést azoknál a környé-
ken élõ állampolgároknál, akik
nem kötnek szerzõdést a hulladék-
szállító céggel. De még így is ren-
geteg a hulladék. A polgármester
ígéretet tett rá, javasolni fogja az
50 literes edényekkel történõ szál-
lítás szerzõdéskötésének lehetõsé-
gét felülvizsgálni azokon a terüle-
teken, ahol a legtöbb hulladékot
helyezik el a gyûjtõk körül, egy-
ben mobil kamerák telepítését is,
melyekkel hatékonyabbá lehetne
tenni az ellenõrzéseket. A területe-
ket egyébként az önkormányzat ál-
tal finanszírozott keretbõl a Via
Kanizsa Nonprofit Zrt. tisztítja
közfoglalkoztatottak alkalmazásá-
val.

A zajvédõ fal utólagos átépí-
tése, a fal elbontása és kapube-
járó létesítése olyan mértékû
beavatkozást jelentene a bur-
kolatban és az elkészült létesít-
ményben, hogy az semmilyen
szempontból nem támogatható
– derült ki Cseresnyés Péter pol-
gármester azon válaszából, me-
lyet Balogh László önkormány-
zati képviselõ interpellációjára
adott.

A városatya véleménye szerint
az Arany János utca 22-24. számú
társasház zajvédõ falát néhány ka-
nizsai embertársunk megrongálta,
a 34 helyen széttört pozdorjafal al-
kalmatlanná vált az eredeti funkci-
ójára, tehát a 18 millió forintos
ajándék tönkrement. A megoldás
felé való közvetítés kötelességét
magára vállaló képviselõ megje-
gyezte, a lakók folyamatosan fi-
gyelik a terepet, és már majdnem
el is fogtak valakit. Egy végleges,
jó megoldáshoz kérte Cseresnyés
Péter segítségét. 

– Az Arany János utca építésé-
nek keretében megvalósított zajvé-
dõ fal – az eredeti tervekkel ellen-
tétesen – kimondottan az ott lakók
kérésére létesült, és a támogatás fi-
gyelembe vételével is komoly
költséget jelentett az önkormány-
zat számára – részletezte válaszá-
ban a polgármester. A korábbi ter-
vek fal helyett kapubejárót tartal-
maztak, melynek átdolgozására a
lakók határozott tiltakozása miatt
került sor. Történt ez annak ellené-
re, hogy a polgármesteri hivatal
munkatársai több alkalommal fel-
hívták a figyelmet a kapubejáró
elõnyeire, és javasolták annak ki-
építését. Az utólagos átépítés sem-
milyen szempontból nem támogat-
ható, ennek ellenére a hivatal szak-
osztálya több helyszíni egyeztetést
is tartott, és megvizsgálta a szóba
jöhetõ mûszaki megoldások lehe-
tõségeit. Ezek alapján elmondható,
hogy a probléma mûszaki szem-
pontból kezelhetõ, bizonyos be-
avatkozásokkal csökkenthetõ a jö-
võbeni rongálások száma és mérté-
ke. Ugyanakkor tudomásul kell
vennünk – fogalmazott Cseresnyés
Péter, hogy a vandalizmus ellen tö-
kéletes biztonságot nyújtó megol-
dás – nem csak ebben az esetben –
sajnos nehezen található. 

Térfigyelõ kamerák telepítése,
csakúgy, mint a zajvédõ fal javí-
tása, helyreállítása komoly költ-
séget jelent, és az önkormányzat-
nál jelenleg nem áll rendelkezés-
re az ehhez szükséges forrás. 

Mindemellett tudomásunk van
arról, hogy a nagykanizsai Rend-
õrkapitányság feljelentés alapján
ismeretlen tettes ellen nyomozást
folytat. Bár ennek kimenetele még
nem ismert, bízunk benne, hogy a
rendõrség közremûködésével kéz-
zelfogható eredményt érhetünk el
a további rongálások megakadá-
lyozásában. – zárta válaszát a pol-
gármester. 

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

HHeeggyyii uuttaakk áállllaappoottáárróóll

AA tteerrvvbbeenn uuggyyaann
sszzeerreeppeell ddee 
aa mmeeggvvaallóóssííttááss
kköörrüüllmméénnyyeess

ÁÁllddaattllaann áállllaappoottookk

IIssmméétt aazz AArraannyy
JJáánnooss uuttccaaii 
zzaajjvvééddõõ ffaallrróóll
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Az E.ON Hungária csoport
pályázati felhívást tett közzé ál-
talános iskolák számára. A
„Zöld Bajnokok” elnevezésû
program célja, hogy segítse a 9-
13 éves diákokat iskolájuk ener-
giafogyasztásból adódó szénláb-
nyomának (azaz széndioxid-ki-
bocsátásának) felmérésében és
csökkentésében. 

A feladatok útmutatást kínálnak
az iskola energiafogyasztásból eredõ

szénlábnyomának felméréséhez egy
CO2-kalkulátor segítségével, vala-
mint ötleteket adnak érdekes felada-
tok, órák és foglalkozások lebonyo-
lításához, amelyeken keresztül a di-
ákok megtudhatják, hogy tevékeny-
ségükkel hogyan járulnak hozzá az
éghajlatváltozáshoz, és hogyan
csökkenthetik saját hatásukat. 

A pályázat kiírója tíz általános is-
kolát választott ki a jelentkezõk kö-
zül. Így Debrecen, Mór, Mosonma-
gyaróvár, Budapest, Nyíregyháza,

Gyõr, Szolnok és Várpalota városok
mellett egyedüli zalai intézmény-
ként és kis iskolaként a miklósfai is
a kiválasztottak között szerepel. 

Az intézményben amúgy is nagy
hangsúlyt fektetnek a természet- és
környezetvédelemre, a tanulók
környezettudatos magatartásának
kialakítására. Ökoiskola lévén, már
a tanév elején megalakult a három-
fõs Zöld Õrjárat és megalkotásra
került a Zöld Házirend. A kötelezõ
tanórai foglalkozásokon túl kör-
nyezetvédelmi, ökológiai, egész-
ségvédelmi szakkör is mûködik.
Lelkes pedagógusok és diákok
közremûködésével több országos,
megyei és helyi vetélkedõkön, pá-
lyázatokon vesz részt az iskola. 

A 2012/2013-as tanév egyik sike-
res pályázatáról, az E.ON által meg-
hirdetett „Zöld Bajnokok” pályázat
részleteirõl Szmodics Józsefné in-
tézményigazgató többek között el-
mondta: „A programról a tanulók
diákközgyûlésen, a szülõk a Szülõ-
klub keretében, a kollégák tantestü-
leti munkaértekezleten kaptak tájé-
koztatást a pályázat koordinátorától,
Csordásné Gál Izabella tanárnõtõl.

Ezt megelõzõen, a várható munka-
menetrõl, a tevékenységekrõl és a
csapattagok feladatairól két E.ON-
os segítõ, Lanc Anikó és Kiss Péter
kerekasztal beszélgetést folytatott
az intézményvezetéssel.”

A Zöld Bajnokok a tanév során két
ciklusban, tavasszal és õsszel, heti
rendszerességgel leolvassák az intéz-
mény energiafogyasztását, szokásva-
dászatot folytatnak. Feljegyzik az
egyes helyiségek energiafogyasztási
szokásait, valamint azt is, milyen vál-
toztatásokat lenne célszerû beiktatni a
takarékosság érdekében. A tanulók
lelkesen teljesítik az akciótervben
vállalt feladataikat. Az energiafel-
használás csökkentése, a pénzmegta-
karítás, a környezetvédelmi szerep-
vállalás mellett kiemelendõ, hogy fej-
leszti a diákok tanulási élményét, a
csapatszellemet, és számos területen
az itt szerzett ismeretek kiegészítik,
bõvítik a tanórai anyagot is. 

Természetesen, a pályázaton va-
ló részvételhez csábítóak voltak az
E.ON által felajánlott díjak is – tet-
te hozzá Szmodics Józsefné.

B. E.

„„ZZöölldd BBaajjnnookkookk”” pprrooggrraammbbaann aa mmiikkllóóssffaaii ddiiáákkookk

Városunkban kiemelt figyel-
met fordítanak a szépkorú em-
berekre: nemcsak szavakkal, ha-
nem tettekkel is. A konkrétumok
immár kész terveket jelentenek,
melyrõl szerdán a sajtó képvise-
lõit is tájékoztatták az önkor-
mányzat Idõsügyi Tanácsának és
a helyi oktatási-nevelési intéz-
mények közös ülésén. 

A tanácskozás célja elsõsorban az
volt, hogy a részt vett idõsügyi szer-
vezetek képviselõi, általános - és kö-
zépiskolai iskolaigazgatók, az Idõs-
ügyi Tanács elnöke, Nagykanizsa el-
sõ embere, Cseresnyés Péter – a na-
pirendi pontoknak megfelelõen, va-
lamint az októberben létrejött
Együttmûködési Megállapodás
alapján – Informatikai-Közéleti
Munkacsoportot és Közösségfej-
lesztési-Tehetséggondozási Munka-
csoportot hozzon létre. Természete-
sen annak a jegyében, hogy a helyi
ezüstkorú emberek életét, minden-
napjait megkönnyítsék. Ehhez elen-
gedhetetlen, hogy egyfajta kommu-
nikációs hidat hozzanak létre az ifjú-
ság és az idõsek közt, valamint,

hogy feltérképezzék, kik azok a
mentálisan- és szociálisan rászorult
hajlott korúak, akiknek valóban se-
gítség kell évszaktól függetlenül, bár
ezekben a hideg, téli hónapokban az
Idõsügyi Tanács, illetve minden pol-
gár kiemelt feladata, hogy figyelje-
nek a sok évtizedet megélt embertár-
saikra – emelte ki az ülés igazi értel-
mét Cseresnyés Péter, a tanács elnö-
ke. Ezért fontos egyfajta kapocs
megteremtése a generációk között,
így a közösségi összetartozást is erõ-
sítik, melynek megvalósítására hiva-
tott a Közösségfejlesztési-Tehetség-
gondozási Munkacsoport. A jelenlé-
võk e csoport vezetõjének Boa Sán-
dort választották, míg társelnöknek
Balogh László OKISB-elnök, ön-
kormányzati képviselõt, a BLG
igazgatóját. Ugyanis az Idõsügyi Ta-
nács mindegyik tagja fontosnak tart-
ja, hogy a diákokat – akiket törvény
amúgy is kötelez önkéntes munkára
– felelõsségteljes, odaadó, szeretet-
teljes tevékenységre neveljék a szép-
korúak felé. 

Mindehhez szorosan kapcsoló-
dik az Informatikai-Közéleti Mun-
kacsoport tevékenységi köre is,

melynek elnökéül Bene Csabának,
társelnökéül pedig Balogh István-
nak, a Civil Kerekasztal Idõsügyi
Szekciója tiszteletbeli elnökének
szavazott bizalmat a tanácsülés.
Feladatuk sok más mellett az, hogy
minden olyan hajlott korúról tudo-
mást szerezzenek – a helyi médiu-
mokban közzététel útján is – akik
rászorulnak az akár napi szintû se-
gítségre. A bajban lévõ, esetleg ma-
gányos emberekrõl pedig tájékoz-
tassák az önkormányzatot. A
„Senior Önkéntesek Klubját” ezért
szükséges megalakítani, Dr. Szaba-
dos Gyula önkormányzati tanács-
adó javaslatára, amelybe mindenki
– korosztálytól függetlenül – csatla-
kozhat. Mivel modern idõket élünk,
a gyors segítségnyújtáshoz elen-
gedhetetlen az is, hogy úgymond

bekapcsolják az idõseket a digitali-
zált világba. Az internet minderre
nagyszerû lehetõséget nyújt, ám a
szépkorúakat meg kell ismertetni a
számítógéppel, világhálóval. Az in-
formatikai alkalmazások megtanu-
lásához segítséget tudnak nyújtani a
helyi oktatási intézmények, illetve
az ott tanuló diákok is. Ehhez kap-
csolódik a tanács közeljövõben
megvalósítandó terve is, hogy hon-
lapot hoznak létre – a folyamatos
információcserére –, ami nemcsak
a két, korban eltérõ generációt szó-
lítaná meg, hanem az egész várost. 

Ezzel (kisebb kiegészítésekkel)
egyet értettek a megjelentek,
ahogy a többi napirendi pont
mindegyikével is. 

Sz.Zs.

JJaavvaassllaattookk ééss tteetttteekk

IInnffoorrmmáácciióóss FFüüzzeett IIddõõsseekknneekk
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsának kezdemé-
nyezésére, Büki Pálné és Meszes Renáta szerkesztésében idén is
megjelent egy, a helyi idõseknek készült Információs füzet.
A kiadványban szerepel az összes helyi idõsügyi, valamint néhány civil
szervezet, minden idõsek által helyben igényelhetõ és preferált támoga-
tási, ellátási forma, kedvezmény és egyéb hasznos információ. Számos
esetben ezek elérhetõségének helyét is közlik, nagymértékben meg-
könnyítve ezzel az ügyintézést. A könyv ingyenesen hozzáférhetõ min-
den idõsügyi szervezetnél, klubnál, vagy a Honvéd Kaszinóban. 
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2013. január 17.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezé-
sére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rende-
lete alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások:

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21
A pályázat benyújtásának határideje:  2013. február 8. Helye: Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. ügyfélfogadó. A licitálás
idõpontja: 2013. február 14. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szoci-
ális Osztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 9.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 25 m2

- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos 
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgálta-
tásokért fizetendõ díj + rezsiköltség; adományt felajánló pályázó bérleti díjat
nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

A lakás megtekinthetõ: 2013. január 31. 14.00-16.00 óráig

A pályázaton való részvétel feltételei:

1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házas-
pár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga el-
látására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tár-
gyaláson történõ licitálást elfogadja.

2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkor-
mányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és

a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, ki-
ürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetésszerû használatra alkalma állapotban
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. 

- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ
önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Erzsébet tér 7.) át-
vehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlás-
ra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú la-
kás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokoza-
tát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgála-
tán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pá-
lyázóknak külön értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti. 
A licitálás induló összege: 2 000 000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. 
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ,
tartási szerzõdés nem köthetõ. 

NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássookk 
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1. 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: 2013.01.21. 9 -
9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 9 óra. Megjegyzés: volt  kis-
posta.

2. Csengery 1-3.
27m2 üzlet, 1.700 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.159 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.01.21.
10 - 10.30 óráig. A versenytárgyalás ideje 2013.01.22. 9 óra 10 perc.
Megjegyzés: volt fehérnemû üzlet.

3. 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:
2013.01.21. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 9 óra 20
perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia  Biztosító iroda.

4. 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:
2013.01.21. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 9 óra 30
perc. Megjegyzés: volt Two Big Brothers.

5. 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: 2013.01.21.
9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 9 óra 40 perc. Meg-
jegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.

6. Eötvös tér 27.
234 m2 üzlet, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013.01.21. 8.30 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 9 óra
50 perc. Megjegyzés: volt élelmiszer diszkont.

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

100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2013.01.21. 14.30 - 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 10
óra. Megjegyzés: volt festékbolt.

8. Erzsébet tér 18.
117 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:
2013.01.21. 13.30 - 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 10
óra 10 perc. Megjegyzés: volt cipõbolt.

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: 2013.01.21.
14 - 14.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra 20 perc
2013.01.22. 10 óra 20 perc. Megjegyzés: volt ajándék bolt.

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

Ft/m2/hó+ÁFA = 127Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2013.01.21.
10.30 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013. 01.22. 10 óra 30
perc. Megjegyzés: volt kávézó.

11. 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: 2013.01.21.
10.30 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 10 óra 40 perc.
Megjegyzés: volt Tungsram.

12. Fõ u. 8.
48 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:
2013.01.21. 10.30 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22.
10 óra 50 perc. Megjegyzés: volt Atád Orion Kft.

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:
2013.01.21. 10.30 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22.
11 óra. Megjegyzés: volt Brokernet iroda.

14. Fõ u. 9. fsz.
167m2 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, 1.500Ft/m2/hó+ÁFA =
1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127Ft/m2/hó, 84m2 rak-
tár galéria, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen 271 m2.. A bér-
lemény megtekinthetõ: 2013.01.21. 9.30 - 10 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2013.01.22. 11 óra 10 perc. Megjegyzés: volt Sopron Bank.

15. 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: 2013.01.21. 13 - 13.30 óráig. A ver-
senytárgyalás ideje: 2013.01.22. 11 óra 20 perc.

16. Rozgonyi u. 1. 1. em. 17.
21 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen 50
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.01.21. 13 - 13.30 óráig. A ver-
senytárgyalás ideje: 2013.01.22. 11. óra 30 perc.

17. Rozgonyi u. 1. 1. em. 12.
43 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397Ft/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: 2013.01.21. 13 - 13.30 óráig. A versenytár-
gyalás ideje: 2013.01.22. 11 óra 40 perc. 

18. 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 = 64 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. Abérlemény megtekinthetõ: 2013.01.21. 8 - 8.30
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 11 óra 50 perc. Megjegyzés:
volt élelmiszer bolt.

19. 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:
2013.01.21. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 12 óra.
Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.

20. 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 egyéb felmerülõ költségek) Licitlépcsõ 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.01.21.
8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2013.01.22. 12 óra 10 perc. 

A versenytárgyalások  helye: 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 
Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet
Érdeklõdni: 93/311-241, 30/2273-192 telefonszámokon

A NNAGYKANIZSA VVAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉÉS SSZOLGÁLTATÓ ZZRT. (Nagykanizsa, GGaray uu. 221.)
NNYYÍÍLLTT VVEERRSSEENNYYTTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSTT HHIIRRDDEETT aa NNaaggyykkaanniizzssáánn lléévvõõ öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú 

nneemm llaakkááss ccéélljjáárraa sszzoollggáállóó hheellyyiissééggeekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa

2.qxd  2013.01.16.  12:06  Page 6



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 7

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2013. január 17.

Uniós támogatásból referencia intézmény lehet a 
Péterfy Sándor Tagintézmény!

A Kõrösi-Péterfy Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintéz-
ménye 4 millió forint uniós támogatást nyert a Referencia in-
tézmények országos hálózatának kialakítása elnevezésû
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0495. azonosító számú pályázati ki-
íráson az Új Széchenyi Terv keretében. Az alábbi területeken
indultunk a referencia intézményi minõsítési eljáráson:

Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai 
program alkalmazásában mintaadó feladatellátási hely
Ökoiskolai program alapján dolgozó referenciahely
Új típusú felsõoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény

Az „Így tanulunk - így tanítunk mi a referencia intézménnyé válás fo-
lyamatában a horizontális tanulás során” pályázat keretében 12 pe-
dagógus és a vezetõk elvégezték az Intézményi Fejlesztési Terv ke-
retében vállalt képzéseket, szakmai mûhelymunkák keretében kidol-
gozták a Referencia Intézményi Mûködés Szabályzatát, a jó gyakor-
latok átadásának, adaptációjának rendjét valamint a jó gyakorlatok
intézményi portfolióját. Felkészültünk a szakmai szolgáltatói szerep
vállalására, melynek célja az általunk vállalt referenciaterületeken
hozzásegíteni az intézményrendszer szereplõit a sikeres moderni-
zációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához. A
projekt lehetõséget adott arra is, hogy beszerezzük a referencia-in-
tézményi szolgáltatáshoz, mûhelymunkákhoz szükséges szakköny-
veket, laptopokat, fénymásolót, nyomtatót, fényképezõgépet, irodai
kisgépeket, irodaszereket. 

A pályázat segítségével felkészültünk a minõsítési eljárásra, mely a
"Minõsített referencia-intézmény" oklevél kiadásával zárul. Az okle-
vél kiadásának feltételeként a Minõsítõ testület szakmailag ellenõrzi
az Intézményi Fejlesztési Terv megvalósítását és be kell mutatnunk
a szolgáltatói szerepre vonatkozó terveinket. A referencia-intézmé-
nyi cím egy igen magas szakmai elismerés mind a fenntartó, mind a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Oktatási Államtitkársága részérõl.
Az adott intézmény kimagasló pedagógiai, szakmai alkalmasságát
fémjelzi.

Iskolánkról bõvebb információt a www.peterfy.sulinet.hu oldalon ol-
vashatnak.

Tel.: 06-20/953-5610, e-mail:
iskola@peterfy.sulinet.hu
Horváth Tiborné 
projektmenedzser

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alap-
ján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyeré-
sére: 

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZÕ
(CSERE) ILLETVE NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

Költség alapon:

1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. január 31. 9-10 óráig.

2. Nagykanizsa, Fõ u. 8.  II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 40.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-
ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2013. január 31. 9-10 óráig.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján – a 35. életévüket be
nem töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi kö-
zösségben élõk részére – az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szer-
zõdés idõtartama:  maximum  60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2013. január 31. 14-15 óráig.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. ja-
nuár 31. 14-15 óráig.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama:  maximum  60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. ja-
nuár 31. 14-15 óráig.

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szer-
zõdés idõtartama:  maximum  60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2013. január  31. 14-15 óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok
ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje:  2013. február 8. (péntek) 

KKiiaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk 

„ÉLETTÉR” ÁLLAT- ÉS 
TERMÉSZETVÉDÕ EGYESÜLET

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

Segíts azokon a kutyákon, cicákon akiknek egy segítõ
társra van szükségük. Fogadj örökbe menhelyi kutyát
és megtudod, hogy milyen az önzetlen szeretet amit
egy háziállat tud adni. A kutyákat oltási könyvvel, és a kötelezõ
oltásokkal ellátva adjuk át.

Ne vásárolj! Fogadj örökbe!Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa városában a biohulladék gyûjtés
rendje 2013. január 1-jétõl változik. A gyakoriság évi 52 helyett 40 lesz, ami azt
jelenti, hogy a biohulladékot kéthetente fogjuk elszállítatni, a "szezonban"
pedig (20-47. hétig) hetente. Kérjük, figyeljék az ezzel kapcsolatos tájékoztatót
a helyi médiumokban.
Január 7-tõl a szelektív gyûjtõedények, valamint a társasházi hulladékgyûjtõ
edények mellé kihelyezett karácsonyfákat gyûjtõjáratban szedi össze a szolgál-
tató. Kérjük a lakosságot, hogy karácsonyfáikat ennek megfelelõen helyezzék
el a közterületeken.

VVáállttoozziikk aa bbiioohhuullllaaddéékk ggyyûûjjttééss rreennddjjee
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A tavaly városunkban megtar-
tott Nemzetközi Alkotmánybírói
Konferencia története, teljes ese-
ménytára papírra vetve. A
könyv, melyben találkozik váro-
sunk múltja, jelene és felsejlõ jö-
võje. Az író egy lelkes, fiatal jog-
tudor, dr. Papp Attila, aki hû alá-
zattal viseltetik az igazságszol-
gáltatás és Nagykanizsa immár
óriásléptekben – nemcsak sza-
vakban, hanem tettekben – mér-
hetõ fejlõdése iránt. 

Talán röviden e gondolatokkal le-
het összefoglalni a kötet tartalmát, té-
makörét, fõ eseményvonalát. Azon-
ban dr. Papp Attila több hónapot fel-
ölelõ szerkesztõi munkája jóval túl-
mutat egyszerû jelzõknél, racionali-
tásnál és tények egymásra halmozott
tömkelegénél. Ugyanis az írói véná-
val megáldott, cum laude minõsítés-
sel végzett jogász olyan könyvben
örökítette meg a 2012. március else-
jén megrendezett Nemzetközi Alkot-
mánybírói Konferenciát, melyben
szenvedéllyel, ugyanakkor intellektu-
ális pulzálással bárki által könnyen
érthetõvé, olvashatóvá tette a laiku-
sok számára talán nehezen felfogható
eseményt. De hogy fér össze a tények
tárgyilagos világa, az írói szabadság
és Nagykanizsa immár intenzív je-
lenléte az ország, valamint tágabb ha-
táraink tudományos és kulturális éle-
tében, gazdaságában? Errõl (a nem
elsõ vagy egyetlen kötetes) szerzõ
személyesen osztotta meg gondolata-
it a Kanizsa Hetilappal, csakúgy, mint
mindennapi lélekdonorjáról, terveirõl
és városunk érdekében nap, mint nap
véghezvitt, önzetlen tenni akarásáról.
Ahogy arról a kanyargós útról is,
mely a jog hálójába és a tollforgatás
mesterségébe vezette…

– Van egy mondás, miszerint a
mester maradjon a kaptafájánál.
Azonban fiatalon, amint kitárul sze-
münk elõtt a világ, többféle életcélt
– késõbbi „kaptafát” választha-
tunk. Mikor volt az a sorsfordító
pillanat, amikor „eljegyezte” ma-
gát az igazságszolgáltatással?

– Egy buktatókkal teli kamasz-
kor zegzugos kanyarjai, furcsa tör-
ténései sodortak késõ tizenéves
éveim után a Pécsi Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Kará-
nak Igazságügyi Ügyintézõ Fõisko-
lai Szakára, majd ezt követõen az
egyetemi képzésre, ahol 2012 janu-
árjában szereztem meg jogász dip-
lomámat. Természetesen az utam

nem volt ilyen egyszerû, s ha már a
közmondásoknál tartunk, a lónak is
négy lába van, mégis megbotlik,
ám én megtoldanám azzal, hogy ha
így is van, mindig fel kell tudni áll-
ni. Ehhez sokszor segítségre van
szükségünk, vagy legalább meg
kell dolgoznunk azért, hogy mindez
egyedül is sikerüljön. Azért az igaz-
sághoz – ha már jogról van szó –
hozzátartozik, hogy mind egyetemi
éveim alatt, mind pedig jelen éle-
temben olyan emberek vesznek kö-
rül, akik hisznek bennem, és értéke-
lik törekvéseimet. 

– Ezek az említett törekvések
azért ugye jóval többek a jogászi
hivatásnál?

– Természetesen. Az életben min-
dig több dolgot kell csinálnunk, és
mindegyiket jól kell végeznünk.
Ilyenek a maximalista emberek,
ahogy én magam is az vagyok. Kite-
kintek a jogi paragrafusokon túlra:
ezért írok, ezért kutatom a múltat, a
történelmet, hogy életben tartsam a
jelenben, s esetleg elõrevetítsem a jö-
võben. Historia est magistra vitae: a
történelem az élet tanítómestere, s
ami már megtörtént, azt – akár jó,
akár rossz – nem szabad elfelednünk.

– Így érkeztünk meg nemrégiben
kiadott könyvéhez, mely beszélge-
tésünk apropójául is szolgált. A
majd' egy esztendõvel ezelõtt tör-
tént nagy volumenû rendezvényt –
valamint kötete megszületését – is
számos történés elõzte meg…

– Pontosan. Elöljáróban össze-
foglalnám az elsõ ízben megtartott
konferencia lényegét, melyet dr.
Károlyi Attila ügyvéd, a báró Wlas-
sics Gyula Jogászegylet, illetve
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata szervezett meg. A
nívós rendezvényre négy állam egy-

egy gyakorló alkotmánybírája volt
hivatalos: dr. Kiss László, Magyar-
ország, dr. Marko Babic, a Horvát
Köztársaság, dr. Mészáros Lajos, a
Szlovák Köztársaság, dr. Puskás
Bálint pedig a Román Köztársaság
részérõl tartott elõdadást „Alkot-
mánybíróság a jogállam szolgálatá-
ban (Különös tekintettel a volt úgy-
nevezett Közép-európai szocialista
országok jogfejlõdésére)” címmel.
S hogy miért él élénken a helyi köz-
tudatban mind a mai napig ez a kon-
ferencia? Egyrészt azért, mert láttat-
ja – hála a városvezetésnek – hogy a
nagy álmok, nagy lehetõségek,
Nagykanizsa gondolata bizony
nemcsak egy egyszerû szlogen. Egy
ilyen esemény kapcsán, csakúgy,
mint a 2012-es Bethlen-emlékév ré-
vén is, nemcsak hazánk, de a nem-
zetközi, az európai figyelem is váro-
sunkra irányult. Ez természetesen
legfõképpen városunk polgármes-
terének, Cseresnyés Péternek kö-
szönhetõ, aki – ahogy a városveze-
tés többi tagja is – folyamatosan, el-
szántan azért dolgozik, hogy Nagy-
kanizsa valóban a régiók kapuja le-
gyen. Errõl is olvashatnak a kötet-
ben az érdeklõdõk.

– Ahogy arról is, mi minden, ered-
ményekben mérhetõ esemény történt
tavaly szûkebb pátriánkban…

– Nem is tudnám összetömöríte-
ni pár mondatban, a könyvbõl
azonban pontosan, idõrendbe szed-
ve tájékozódhatnak – tényekkel,
mint egyfajta bizonyítékokkal alá-
támasztva – az olvasók. Csakúgy,
mint a sok-sok fejlesztés eredmé-
nyérõl, városunk gazdasági, társa-
dalmi, kulturális vérkeringésérõl is.
Ez pedig nem az oldalak elpocséko-
lása, hanem a jogos, lokálpatrióta
büszkeségem letérképezése.

– Maradjunk a kötet alapgondo-
latánál, az alkotmánybírói konfe-
renciánál. Hogyan tudta alfától
omegáig megörökíteni a rendezvé-
nyen történteket?

– Ismét a kapott segítséget kell
megköszönnöm és kihangsúlyoz-
nom. Elsõként Cseresnyés Péter
polgármesternek, aki látott értéket,
értelmet ötletemben, a könyv meg-
szerkesztésében. Egyetemi tanára-
imnak, dr. Tilk Péternek és dr. Ko-
csis Miklósnak a szakmai segítségét,
valamint a helyi televíziónak, és a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapnak
az eseményrõl hitelesen megörökí-
tett információit, kép- és hanganya-
gát a nagyközönségnek. A kutató-
munkámat, melynek immár kézzel
fogható eredménye ez a könyv, ter-
mészetesen még sokan segítették –
itt talán a Csetneki Ügyvédi Irodát

említeném meg elsõsorban –, s
mindezért hálával is tartozom min-
denkinek. Én pedig – mivel az em-
ber a „szerelmét” (esetemben akár a
jogot, akár az írást) nem tekinti mu-
száj-munkának, lelkesen, elszántan
tevékenykedtem a kötet szerkeszté-
sén, nemcsak magam, hanem má-
sok örömére is…

– Adódik a kérdés, hogy kiknek
ajánlja a könyvet? S egyáltalán
hol jutnak hozzá a kereskedelmi
forgalomban nem kapható kötet-
hez az érdeklõdõk?

– Mindenkinek ajánlom, írói túl-
zással, korosztálytól függetlenül. Mi-
vel fotókkal is gazdagítottam a köny-
vet, városunk ékességeiben az egé-
szen fiatal generáció is gyönyörköd-
het. Életképek is találhatóak köny-
vemben, amik nosztalgiára is adnak
lehetõséget a helyieknek, a váro-
sunkba érkezõknek pedig érdekessé-
get nyújtanak. S nem utolsósorban a
jogászvilágnak is, helyi és országos
szinten egyaránt. Summa summa-
rum: úgy állítottam össze a Kanizsa
Hetilap honlapjáról is letölthetõ
könyvet, hogy minden olvasó egy ki-
csit magáénak érezze. A Halis István
Városi Könyvtárból is kölcsönözhe-
tõ a kiadvány, de a polgármester úr
gondoskodott arról, hogy az Ország-
gyûlés Könyvtárán, az Alkotmánybí-
róságon át a Kúriáig, a Legfõbb
Ügyészségen, a megyei könyvtára-
kon és az egyetemi könyvtárakon át
a törvényszéki könyvtárakig egy-
aránt eljusson minden érdeklõdõhöz.
És tulajdonképpen ez munkám lé-
nyege: az egész ország láthassa, de
nem csak most, hanem akár majd 20
év múltán is, hogy Nagykanizsa ma
él, alkot, fejlõdik, lüktet. Egyre-más-
ra érkeznek az újabb befektetõk és
érdeklõdõk, egymást érik a színe-
sebbnél-színesebb kulturális rendez-
vények, a város a vezetése által jól és
precízen megtervezett és felépített
stratégiának köszönhetõen fejlõdésre
van ítélve.

– „Elkészült a nagy mû igen, a
gép forog, az alkotó pihen”?

– Pihenésre nincs idõ, ugyanis
sok-sok tervvel nézek az újesztendõ
elé. Tanulmányaimat, kutató mun-
kámat, és írói törekvéseimet illetõ-
en egyaránt, hiszen folyamatosan
publikálok jogi szaklapokban, de
minden tõlem telhetõt megteszek a
kanizsai árva kutyusokért is. Azon-
ban (sajnos) nincs Sybilla-szemem,
így még biztos sok olyan lehetõség
vár rám, amely új utakra terel… A
köz, a város és az igazság szolgála-
tában…

Szabó Zsófia
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Magyarország a 2020-ig tartó
megújulóenergia-hasznosítási
cselekvési tervében 14,65 száza-
lékos megújulóenergia-rész-
arány elérése mellett energiafel-
használás-csökkentést is vállalt.
Felmerül a kérdés, hogy milyen
szerepet tudnak vállalni a váro-
sok és a kisebb települések az
elõremutató célok teljesítésé-
ben? A területet gazdasági, kör-
nyezeti és társadalmi szempont-
ból együtt érdemes kezelni. Min-
den településnek meg kell talál-
nia a helyi adottságaihoz illeszt-
hetõ fejlesztési irányt, melynek
fenntartható beruházásokban
kell testet ölteniük. Ezen elvek
alapján történik jelenleg a terü-
letet érintõ kérdések vizsgálata
Nagykanizsán.

A stratégiai tervezés a forráske-
resés, a sikeres, fenntartható beru-
házások megvalósítása rendkívül
összetett feladatot jelent. Ennek
megoldására a város jelentõs lé-
pést tett az elmúlt évben, hiszen
önkormányzati résztulajdonnal bí-
ró gazdasági társaság, "energia-
szervezet" kezdte meg mûködését.
Egy elõre meghatározott szem-
pontok szerint elkészített energia-
fogyasztási leltár segítségével ki-
rajzolódtak a legfontosabb beavat-
kozási pontok.

SSzzeemmlléélleettvváállttááss kkeellll

A szükséges beavatkozások
egyike lehet egy költségmentes
vagy alacsony költséggel járó in-
tézkedéssorozat. A témában széles
körû tájékoztatást kell nyújtani a
lakosság, a döntéshozók számára,
továbbá az általános iskoláktól az

egyetemi szintig, de akár az érin-
tett vállalkozásokat is említhet-
ném. A város már korábban csatla-
kozott az Európai Klímaszövet-
séghez, 2012 márciusa óta pedig a
Polgármesterek Szövetségének
tagja. Mindkét szervezet céljai
közt szerepel az energiafelhaszná-
lás hatékonyságának növelése, a
megújuló energiaforrások energia-
rendszerekbe történõ bevonása.

A másik fõ beavatkozási pont-
ként az energiahatékonysági beru-
házásokat, a hagyományos ener-
giahordozók helyettesítését emlí-
teném. Intézményi energiatakaré-
kossági beruházások, felújítások
az elmúlt idõszekben is zajlottak
és a lehetõség szerint várhatóan a
következõ években is folyamato-
san történnek. A városi közvilágí-
tás szintén egy olyan terület, ahol
jelentõs megtakarítások érhetõk el.
A közvilágítás korszerûsítésének
elõkészítési munkái jelenleg zajla-
nak.

Nagykanizsa közvetlen környe-
zetének kedvezõ geotermikus
adottságai ismertek és hosszabb tá-
von lehetõséget adnak az energia-
gazdálkodási és környezeti problé-
mák lokális megoldására. Valós és
egyre erõsödõ az igény a városve-
zetés részérõl egy komplex geoter-
mikus energia-hasznosítási projekt
megvalósítása iránt. A beruházás
sok lehetõséget rejt magában,
ugyanakkor megvalósítása össze-
tett és magas költségû feladatot je-
lent. Az elõkészítés terheit a közel-
jövõben remélhetõleg nyertes pá-
lyázati források is enyhítik.

A biopmassza-hasznosítás terü-
letén egy-egy intézményben már
pelletkazán, valamint faelgázosító
kazán is üzemel. Felméréseket
folytattunk a város peremterülete-
in elhelyezkedõ intézmények
faapríték-tüzelésre való átállításá-
ra is. A költségcsökkentés és az
energiafüggetlenségre való törek-
vés jó példája lehet ez ott, ahol
fenntartható beruházást lehet meg-
valósítani. A biomassza témakör
egy másik területe a biogáz-elõál-
lítás. A szennyvíztisztító telepen
keletkezõ biogáz hamarosan hasz-
nosításra kerül. 

A napenergia hasznosításban is
jelentõs lehetõségeket lát a város.
Elindultak a kezdeményezések az
intézményi villamosenergia-fo-
gyasztás napelemekkel történõ ki-
váltására. A napelemek telepítését
egy belsõ világítás-korszerûsítés
kell, hogy megelõzze. Így a nap-
elemek már a csökkentett energia-
felhasználású épületekre kerülhet-
nek fel.

A Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola az alternatív ener-
giaforrások hasznosításához kap-
csolódó új szakirány elindításá-
ban rejlõ lehetõségeket és kihívá-
sokat felismerve indította el a
megújulóenergiagazdálkodási
technikusképzést. Az iskola tante-
lepe egyedülálló energetikai okta-
tó berendezésekkel rendelkezik:
fúrótornyok, fúróberendezések,
energiapark állnak az oktatás ren-
delkezésére. A képzés célja olyan
szakemberek képzése, akik az al-
ternatív energiafajták (nap-, geo-
termális, biológiai eredetû, szél-
és vízenergia) alkalmazásában
tervezõ, irányító és ellenõrzõ fel-
adatok ellátására képesek. A szak-
irányon jelenleg a felnõttképzés
lehetõsége is adott, de jó alapot
nyújthat a Pannon Egyetem nagy-
kanizsai kampuszán indult gé-
pészmérnökképzéshez is.

Dr. Németh Kornél
Energiagazdálkodási és 

Környezetvédelmi referens

ZZöölldd KKaanniizzssaa:: 

EEnneerrggiiaa aa mmiinnddeennnnaappookkhhoozz Január 21. 17 óra
PETÕFI SÁNDOR 1823-2013.
Képeslap-kiállítás a költõ
születésének 190. évfordulója alka-
lmából – Sasvári Tiborné (Nagyatád)
gyûjteményébõl – a Magyar Kultúra
Napja elõestéjén. Megtekinthetõ:
február 15-ig
Január 21. 19 óra
A KIRÁLY NEVÉBEN
Táncszínház Gyöngyház berakással
Az ExperiDance tánckara bemutatja
Román Sándor koreográfiáját.
Belépõdíj: 4 200 Ft, Kanizsa Kártyá-
val: 10% kedvezmény, színházi bér-
leteseinknek 25% kedvezmény.
Január 22. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Eisemann Mihály-Békeffi István-
Halász Imre: EGY CSÓK ÉS MÁS
SEMMI - zenés vígjáték
A veszprémi Pannon Várszínház
elõadása. Fõszereplõk: Kékesi Gábor,
Stefancsik Annamária, Koscsisák
András, Zayzon Csaba. Rendezõ:
Vándorfi László. 
Belépõdíj: 3 500 Ft
Január 23.19 óra
Színház - Rátkai bérlet
MAGA LESZ A FÉRJEM! - zenés
vígjáték Nóti Károly „Vacsora
Budán” c. színdarabjából a Turay Ida
Színház (Budapest) elõadása. Fõbb
szereplõk: Mikó István, Szacsvay
László, Hûvösvölgyi Ildikó, Söveg-
jártó Áron. Rendezõ: Szirtes Gábor
Jászai díjas. Belépõdíj: 3.500 Ft
Január 25. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847).
Részvételi díj: 700 Ft/család, 
bérlettel 600 Ft/család. 
www.kerekito.hu 
Január 28. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet
Csokonai Vitéz Mihály:
DOROTTYA VAGYIS A DÁMÁK
DIADALA A FÁRSÁNGON
A szlovákiai Csavar Színház elõadása
Szereplõk: Gál Tamás, Bodonyi
András. Belépõdíj (pótszék): 800 Ft

Január 19. 16 óra
TÉLI VIGASSÁGOK - kézmûves
foglalkozás zenével és tánccal
Belépõdíj: 400 Ft

Január 21. 17.30 óra
ELEKES GYULA,
TÛZZOMÁNCMÛVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA

Január 19. 18 óra
ÉVADNYÍTÓ JELMEZES
FARSANGI TÁNCHÁZ
A legötletesebb farsangi jelmezek,
díjazásban részesülnek!
Közremûködik: a Bojtár Népzenei
Együttes

GGeeootteerrmmiiaa,, 
bbiioommaasssszzaa,, nnaappeenneerrggiiaa

ZZööllddtteecchhnnoollóóggiiaa 
aa sszzaakkkkééppzzééssbbeenn
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Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu

2013.01.22. KEDD 12:00 – 15:00 Balatonmagyaród – Mûvelõdési ház,
Petõfi u. 139. 2013.01.24. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 13:00 Perfect Med Gyó-
gycentrum, Nk. Erzsébet tér 8. (a Bólyai iskolával szemben). 2013.01.24.
CSÜTÖRTÖK 14:30 – 16:30 Surd – IKSzT, Kossuth u. 56. 

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete január 25-én, pén-
teken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
tartandó klubfoglalkozásán Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony
tart elõadást. Téma: A cukorbetegség megelõzése. A 2-es típusú dia-
beteszesek vércukor csökkentése, irányelvek. 

Minden érdeklõdõt várunk!
Medgyesi János elnök helyettes

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KÖZÖSEN A KANIZSAI PAKTUMÉRT - PROJEKTINDÍTÁS
2013/január/1.

A Zaláért Egyesületnek az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott „Közösen a kanizsai Paktumért” címû, TÁMOP-
1.4.5-12/1-2012-0001 jelû pályázatát a Humán Erõforrás
Programok Irányító Hatóságának vezetõje 2012. novem-
ber 30. napján 56.000.000 Ft összegû támogatásra (100%)
érdemesnek ítéltre. A projekt 2013. január 1. napjától 2014.
április 30. napjáig tart. A projekt az Európai Unió támoga-
tásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg. 

Projektünk célja a nagykanizsai és a zalaegerszegi kistérségben élõ
hátrányos helyzetû munkanélküli, álláskeresõ személyek foglalkoz-
tathatóságának javítása, munkaerõ-piaci integrációjuk segítése
mentorálással, foglalkoztatásuk támogatása, valamint a munkáltatók
foglalkoztatásának bõvítésére, hátrányos helyzetû munkavállalók fo-
gadására való felkészítés. A "Közösen a kanizsai Paktumért" prog-
ram a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum céljait figye-
lembe véve valósul meg, cél a Paktum szereplõinek összehangolt
szükségleteire való hatékony reagálás és a paktum tagok által meg-
fogalmazott projektek megvalósítása a helyi munkaerõpiac fellendí-
tése érdekében. 

Projektünk keretén belül 20 fõ kompetenciafejlesztésben (digitális
írástudás képzés), majd pék képzésben vesz részt 2013. március 1-
tõl, ezt követõen 2013. szeptember 1-tõl 14 fõ a Kanizsai Pékség
Zrt. nagykanizsai, 6 fõ pedig a zalaegerszegi üzemben kerül elhelye-
zésre 12 hónap idõtartamban. Programunk során a térségben élõ
100 fõ álláskeresõ folyamatos felkészítése történik a tartós munka-
vállalásra egyéni fejlesztési terveknek megfelelõen. A program kere-
tén belül továbbra is folyamatos a paktum partnerség erõsítése, va-
lamint célcsoportunk munkaerõ-piaci esélyeinek javítása érdekében
a partnerségben résztvevõ szervezeteknél kapacitás-, illetve kom-
petencia- és szolgáltatásfejlesztés történik. 

Projektünk konzorciumi partnerségben valósul meg a Zaláért Egye-
sület (fõpályázó), a Kanizsa Pékség Zrt. és Szepetnek Községi Ön-
kormányzat együttmûködésében. 

Zaláért Egyesület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 4-8. II/215.
Telefon: +36 (30) 552-9104
E-mail: zalaert.egyesulet@gmail.com
Honlap: www.zalaertegyesulet.hu
www.kanizsapaktum.hu 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MINÕSÉGI SZEMLÉLETTEL ÉS HATÉKONYSÁGGAL A
MUNKAERÕ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMAZÁSA
SORÁN - PROJEKINDÍTÁS
2013/január/1.

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közmûvelõdési Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyúj-
tott „Minõségi szemlélettel és hatékonysággal a munkaerõ-
piaci szolgáltatások alkalmazása során” címû, TÁMOP-2.6.2-
12/1-2012-0075 jelû pályázatát a Humán Erõforrás Programok
Irányító Hatóságának vezetõje 2012. december 14. napján
8.000.000 Ft összegû támogatásra (100%) érdemesnek ítélte. A
projekt 2013. január 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig
tart. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Szervezetünk a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapaci-
tásának megerõsítése, civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társasá-
gok standardizált munkaerõ-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesz-
tések címû kiírásra nyújtott be pályázatot. A támogatás célja a munkaerõ-pia-
ci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapaci-
tások megerõsítése. A támogatás szervezetünk belsõ kapacitásának erõsíté-
sét, a szervezeti kultúra fejlesztését, a nyújtott szolgáltatásunk minõségének
javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodást,
szakmai innovációs képességünk megerõsödését szolgálja. A fejlesztés ered-
ményeképpen szervezetünknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkozta-
tási Szolgálat által mûködtetett munkaerõ-piaci szolgáltatások rendszerébe
való bekapcsolódásra, innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozá-
sára, megvalósítására. A munkaerõ-piaci szolgáltatásunkhoz kapcsolódó mi-
nõségirányítási rendszer alkalmazására történõ felkészüléssel biztosítható,
hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak
az álláskeresõk. 

Projektünk keretén belül a 8 hónap alatt bevezetésre kerül tanácsadással
szervezetünk minõségirányítási rendszere akkreditált tanúsító cég által, vala-
mint adatbázisunk is fejlesztésre kerül. A civil szervezetekkel való együttmû-
ködés erõsítése céljából 4 partnerség rendezvény, illetve a versenyszféra
képviselõivel való együttmûködés erõsítése céljából szintén 4 rendezvény ke-
rül megrendezésre. A szervezetünknél dolgozó 5 fõ mentor havi 6 óra jogi,
adósságkezelési, életvezetési, munkaszervezési, hatékonyságnövelési ta-
nácsadásban részesül, ezzel is fejlesztve, segítve munkájukat. Elkészül szer-
vezetünk diagnózisa és helyzetképe, a szervezeti kapacitások és potenciálok
felmérésre kerülnek. 

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, 
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 
Telefon: +36 (30) 552-9104
E-mail: bago.monika@gmail.com. Honlap:
www.mentorhalozat.hu, www.kanizsapaktum.hu
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Horoszkóp

Izgalmas fordulatok részese lehet ezen a hé-
ten annak ellenére, hogy teljes erõbedobás-
sal tevékenykedik. Ha teheti, ne foglalkoz-
zon a rosszindulatú megjegyzésekkel, ha-
nem végezze el a munkáját becsületesen.

Régi üzleti ügyeihez köthetõk az idõnként
megújuló otthoni viták. A párja mindent
megtesz annak érdekében, hogy ellensú-
lyozza az anyagi veszteségeket, de ez nem
elég. Ne utasítsa el a fáradozását.

A hétvégén felerõsödik önben a változtatá-
si szándék. Unalmas perceiben gondolja át,
hogy van-e olyan terve, amit még nem va-
lósított meg. Ha inspirációra lenne szüksé-
ge, forduljon a párjához tanácsért.

Családtagjai iránti határtalan kíváncsisá-
gát gyõzze le minél elõbb, és váltson más
témára. Keressen teremtõ élményt példá-
ul egy zenemûben, vagy egy képzõmû-
vészeti alkotásban.

Pénzügyi téren hosszabb távokban gondol-
kodjon, és ha megteheti, ne vegyen föl hitelt
ezekben a hetekben. A munkahelyi gondo-
kat ne vigye haza, a téli estéket inkább szen-
vedélyes beszélgetéssel töltse el. 

Rejtélyes kihívásokra számíthat ezekben a
hónapokban. A Mars energiával tölti fel, és
segít az idõnkénti stresszes napok átvésze-
lésében. Mindig örüljön annak, ami van, és
a jelenben is találja meg az álmait.

Szorgalmas munkájának hamarosan meg-
lesz az eredménye. Az elismerés még anya-
giakkal is járhat. Minél elõbb találja meg, a
boldogságot, amelyet gyakran észre sem ve-
szünk, annak ellenére, hogy elõttünk áll.

A tavalyinál változatosabb esztendõre szá-
míthat. Ugyan többet kell dolgoznia, de
mindezt fáradhatatlanul teszi, melynek meg
is lesz az eredménye. Emberi kapcsolatait
újítsa meg és szerezzen új barátokat.

Az elkövetkezõ napokban szinte csodákat
várnak öntõl a munkahelyén. Ha netán nem
tudja teljesíteni az elvárásokat, bátran for-
duljon õrangyalához segítségért. Addig is
lazítson, szórakozzon, élvezze az életet.

A Jupiter segítségével tavaszig legyõzhet
minden akadályt, bármekkorát is gördít
elé a sors. A stresszes napokat gyõzze le
például lakás átalakítással, de úgy, hogy
akár táncolni is lehessen.

Szabaduljon meg az egészségére ártalmas elõí-
téletektõl és azok hangoztatásáról.  Újuljon
meg testben-lélekben egyaránt, és fordítson
több idõt a családtagjaira. Ha nehezen is megy,
kezelje másképp a pénzügyeit, mint eddig.

Izgalmas órákra számíthat a hétvégén. Vi-
lágmegváltó ötleteivel sikert érhet el a
munkahelyén is. A jó hangulat kedvéért
otthon ne mondjon nemet semmire, hanem
bólintson a párja minden ötletére.

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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Nagykanizsán a Kalmár utcában más-

fél szobás, cirkofûtéses, második emeleti,
42 m2-es lakás eladó. Tel.: 0620/399-7405
(7547K)

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

Könyveket, márkás porcelánokat, régi
mûszereket, minden régi tárgyat, ezüst
evõeszközöket készpénzért vásárolok.
Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7545K)

Kanizsa és környékérõl készpénzért vásá-
rolok porcelánokat, vitrintárgyakat, képes-
lapot, régi fotókat, egyéb régebbi lakásdíszítõ
tárgyakat. Tel.: 0630/332-8422 (7523K)

Meghibásodott távirányítóját a
helyszínen megjavítom. Érd.: 0620-510-
2723 (7549K)

Nemzetközi gépkocsivezetõi állást
keresek B, C, E, PÁV3 kategóriával.
Minden okmány rendelkezésre áll, azon-
nal tudok kezdeni. Tel.: 0630-422-6462

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. január 17.14
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Gejzír-Kanizsa Kft. Varga
Trans Pápa Kanizsa Sörgyár SE
(7.) – Egri ÁFÉSZ SC (5.) 3:7

Nõi asztalitenisz Extra liga mér-
kõzés, 10. forduló. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Végh Zsuzsanna-Mógor  Evelin -
Iszajeva Anna-Angyal Marietta
3:2, Bicsák Bettina - Angyal 0:3,
Mógor - Iszajeva 0:3, Végh - Fü-
löp Szilvia 3:0, Bicsák - Iszajeva
0:3, Végh - Angyal 3:0, Mógor -
Fülöp 0:3, Végh - Iszajeva 1:3,
Bicsák - Fülöp 0:3, Mógor - An-
gyal 1:3

Tavaly szeptemberben, a baj-
nokság nyitó körében a Heves me-
gyeiek nem kegyelmeztek a dél-
zalai klub játékosainak, hiszen ak-
kor 8:2-re nyerték a mérkõzésüket.
Nos, ezúttal Kanizsán alig változ-
tak az arányok, hiszen a vendégek
7:3-as gyõzelemmel hozták az esz-
tendõ kezdõ fordulójának találko-
zóját.

A most futó pontvadászat törté-

néseinek ismeretében a KSSE szá-
mára egy újabb döntetlen sem jött
volna rosszul. A házigazdák a
Végh Zsuzsanna, Mógor Evelin,
Bicsák Bettina összeállításban lép-
tek asztalokhoz, s volt is kecsegte-
tõ állás számukra még 5:3-as ven-
dég vezetésnél. Azt követõen
azonban a házigazdák kétszer még
kikaptak 3:1-re, s ezzel lett 7:3 az
Eger javára.

Jakabfi Imre, a Kanizsa Sörgyár
SE edzõje így értékelt: „Kimon-
dottan örömteli volt számunkra,
hogy 5:3 egri elõnynél vélemé-
nyem szerint még a döntetlenre is
volt esélyünk. Ugyan azt követõen
is veszítettünk, de mindkét 1:3
szoros összecsapást takart. Végh
Zsuzsanna ismét kitett magáért,
mivel hozott két egyénit, míg a pá-
rost is nyerte Mógor Evelin mel-
lett. A továbbiakban is szeretnénk
elkerülni az utolsó helyet, aztán a
rájátszás már egy teljesen más tör-
ténet lehet.”

Mivel az év elsõ bajnokiját vív-
ták, érdeklõdtünk arról is a szakve-
zetõnél, a több hetes bajnoki pauza
alkalmával változik, változott-e a
csapattagok felkészülése.

„Tulajdonképpen csak az ünne-
pekre álltak le a ping-pongosok,
ilyenkor versenyszezonban nincs
kimondott leállás. Mi több, a két
ünnep között is lejártak asztaliteni-
szezõink az úgynevezett sörgyári-
terembe tréningezni, illetve ilyen-
kor lehet beiktatni különbözõ tor-
nákat, melyeken egyéniben indul-
hatnak játékosaink.”

Két részletben került sor a
Motax Autó Varga Trans Kupa-
XX. Kanizsa Kupa Asztalitenisz-
verseny, egyben Szakony István
Emlékverseny küzdelmeire. A ver-
senyen egyébként tizenöt egyesü-
let közel száz versenyzõje indult.

A gyõztesek. Ifjúsági fiú páros:
1. Nagy Emil – Csiza Bálint
(Csabrendek-Hévíz). Ifjúsági le-
ány páros: 1. Müller Diána – Nagy

Réka (KSSE-SZAK). Ifjúsági fiú
egyéni: 1. Csiza Bálint. Ifjúsági le-
ány egyéni: 1. Nagy Réka. Férfi
páros: 1. Csiza Bálint – Kovács
Renátó (Hévíz-Vonyarcvashegy).
Nõi páros: 1. Végh Zsuzsanna –
Mógor Evelin (KSSE). Féfi egyé-
ni: 1. Nyírõ József (Hévíz). Nõi
egyéni: 1. Végh Zsuzsanna
(KSSE). Férfi egyéni (a megyei
bajnokságban játszók részére): 1.
Dobi László (MAFC). 

Újonc III. fiú egyéni: 1. Hõgye
Gábor (PEAC). Újonc III. leány
egyéni: 1. Horváth Anna (KSSE).
Újonc II. fiú egyéni: 1. Baranyai
Domonkos (CVSE). Újonc II. le-
ány egyéni: 1. Molnár Anna (Pos-
tás). Újonc összevont fiú egyéni:
1. Hõgye Dániel. Újonc össze-
vont leány egyéni: 1. Szalai Anna
(Hévíz). Serdülõ fiú páros: 1.
Raposa Roland – Szalai Anna
(Hévíz). Serdülõ leány páros: 1.
Molnár Anna-Szalai Anna. Ser-
dülõ fiú egyéni: 1. Hõgye Gábor.
Serdülõ leány egyéni: 1. Szalai
Anna.

Polgár László

HHaa aazz uuttoollssóó kkeettttõõ jjoobbbbaann ssiikkeerrüüll......

A Vasas SC központja adott
otthont a kadet korcsoportos
kardozók válogató fordulójának
a hétvégén. A Nagykanizsai TE
1866 vívói is közül Osvald Anna,
Varga Frida, Flumbort Sára,
Vernyel Sára, Kungli Borbála,
Dobó István, Erdõs Péter és
Bagarus András indult a verse-
nyen.

Nõi kardban a csoportból
Osvald, Kungli, Varga és Flum-
bort került fel a táblára. A nyol-
cas döntõbe már csak ketten ju-
tottak tovább: Osvald Anna és

Flumbort Sára. Utóbbi elsõ asz-
szóját a döntõben elvesztette,
míg Osvald nyerni tudott. Az
elõdöntõben Osvald ugyan alul-
maradt, de ezzel is értékes ponto-
kat szerzett, mellyel továbbra is
megmaradt az esélye, hogy kijus-
son a kadet Európa- és világbaj-
nokságra.

A legjobb kanizsai eredmé-
nyek nõi kardban: 3. hely
Osvald Anna, 7. hely Flumbort
Sára.

Férfi kardban a csoportküzdel-
mek után egyedül Dobó István ju-
tott tovább a fõtáblára erõnyerõ-

ként, majd a legjobb 32 és 16 kö-
zött is gyõzött, amivel a kanizsai
vívó a döntõbe verekedte magát,
ott azonban elsõ asszóját elvesztet-
te. 

A legjobb kanizsai eredmény
férfi kardban: 7. hely Dobó István.

A nagykanizsai vívók követke-
zõ versenyei az egyéni- és csapat
magyar bajnokságok lesznek ka-
det és junior korosztályban. Elõb-
bi január 26-27-én, utóbbi febru-
ár 2-3-án kerül megrendezésre
Budapesten.

P.L.

A III. Országos Nyugdíjas
Ki-Mit-Tud-ra még lehet je-
lentkezni.

Nagykanizsán a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban feb-
ruár 5-ig tudnak utólagos jelent-
kezéseket elfogadni. Ennek ha-
tárideje február 5. A kanizsai be-
mutatkozásra február 24-én ke-
rül sor. Online jelentkezési lap
kitölthetõ: http:/www.hontrav-
el.hu. Telefonon: a +36-20-849-
2309 számon dr. Szabados Gyu-
la ad bõvebb felvilágosítást.

FFeellhhíívvááss nnyyuuggddííjjaass
KKii-MMiitt-TTuudd-rraa
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Pécsett szoros és kiélezett baj-
nokit játszott a Kanizsai Vad-
macskák nõi amatõr NB I-es ko-
sárlabda csapata, hiszen egy
ponttal sikerült nyernie a sereg-
hajtó Autópark PVSK otthoná-
ban. 

Autópark PVSK (11.) – Kani-
zsai Vadmacskák SE (4.) 67-68
(11-15, 21-22, 21-13, 14-18) 

Amatõr nõi NB I Nyugati cso-
port kosárlabda-mérkõzés, 13. for-
duló. Pécs, 50 nézõ. Vezette:
Bálind, Mintál.

Kanizsa: Fekete Cs. (15), Fuisz
V. (21/3), Olasz A. (7), Hegyi (9),
Jurkó (7). Csere: Oros (5/3), Nagy
D. (4), Horváth E. Edzõ: Farkas
József.

Jól kezdték a kanizsaiak mérkõ-
zést, a 7. percben már nyolc pont
volt az elõnyük, amit a negyed vé-
gére hazai csapat azért csökkenteni
tudott. A második 10 percben to-
vábbra is 5-6 ponttal vezettek a dél-
zalaiak, sõt Oros Laura sikeres há-
rompontosával ismét tekintélyesebb
lett a különbség a két csapat között.

Nagyszünet után a remekül küz-
dõ hazaiak kihasználták a KVSE

hibáit, ki is egyenlítettek, és a já-
tékrész 8. percben már õk vezettek
hat ponttal. Ezen állapoton akkor
Fekete Csilla pontos dobásai még
csupán kozmetikázni tudtak. A
nagykanizsaiak a 35. percben ega-
lizáltak, rá két minutumra pedig
Fekete és Nagy Dóra sikeres dobá-
sai jelentették ismét a vezetést
Farkas József tanítványai számára.
A végjáték kiélezettre, izgalmasra
sikeredett, Oros sikeres büntetõi-
vel végül nyerte a mérkõzést a
Vadmacskák.

Farkas József: „Tartalékosak
voltunk, a hazaiakkal szemben
magas játékosunk hiánya érzõdött
teljesítményünkön. Jurkó Noémit
sérülése fogta meg, a végén bizony
nekünk kellett zárkózni, de a ne-
gyedik negyedben nagy akaratról
tettünk tanubizonyságot.”

Következhetett ezt követõen a
nagykanizsaiak még tavalyról el-
halasztott Tatai SE elleni bajnoki-
ja, melyen sokkal jobban ment a
Kanizsai Vadmacskáknak, hiszen
magabiztos, nagyarányú gyõzel-
met aratott a szerényebb játékerõt
képviselõ vendégcsapat ellen. 

Kanizsai Vadmacskák SE (4.)

– Tatai SE (9.) 100-45 (35-8, 21-
14, 23-10, 21-13)

Amatõr nõi NB I Nyugati cso-
port kosárlabda-mérkõzés, 12. for-
duló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Ve-
zette: Csabai M., Koncsek B. 

Kanizsa: Fekete Cs. (17/6),
Fuisz V. (31), Olasz A. (9), Jurkó
(20), Nagy D. (13). Csere: Hegyi
(3/3), Oros (2), Jagarics (4), Ko-
vács K. (1), Horváth E. Edzõ: Far-
kas József. 

A mérkõzés elején felváltva es-
tek a kosarak, majd a hazaiak
egészpályás letámadásos védeke-
zésükkel produkáltak egy 20-0-s
etapot. A megszerzett labdákból
gyors, könnyû kosarakat tudta el-
érni és a folytatásban is fokozato-
san növekedett a különbség a két
csapat között. A vendégek a ne-
gyed végére sikeres hárompontos
dobásaikkal csak csökkenteni tud-
ták a különbséget. Nagyszünet
után továbra is a játék minden ele-
mében a tataiak fölé nõttek a ven-
déglátók, így aztán a kevesebb le-
hetõséget kapó játékosaik is pályá-
ra léphettek a találkozó során.

Farkas József: „Az ellenfél leg-
jobb játékosának védését megol-
dottuk, támadásban pedig eredmé-
nyesek voltunk.”

P.L.

EEggyy ssiimmaa,, eeggyy sszzoorrooss

Pénteken késõ délután rajtol a
II. Kanizsa Kupa teremlabdarú-
gó torna, melyre 24 csapat neve-
zését fogadták el a szervezõk –
tájékoztatott mindezekrõl Gór
Miklós, valamint Lánczos Attila.

Lapzártánk után, szerdán 18
órától tartották a Hotel Königben a
a háromnapos rendezvény sorsolá-
sát. A torna helyszíne javarészt a
Zsigmondy-csarnok lesz, ahol már
január 18-án, pénteken 18 órától
elkezdõdik a mérkõzéssorozat.
Szombaton 8.30-tól indul a
meccsdömping, s tart egészen es-
tig, vasárnap pedig szintén fél ki-
lences kezdésre várják az egyenes
ágon talpon maradt legénységeket,
míg a Tisztelet kupának a Cserhá-
ti csarnok ad otthont vasárnap
8.30-as indulással.

A kupa mérkõzésnapjaira a be-
lépés díjtalan.

KKaanniizzssaa KKuuppaa::
ttöömméénnyy hhééttvvééggii 
llaabbddaappaattttooggááss

A hét elején a Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh NB III-
as labdarúgó együttese is el-
kezdte felkészülését a tavaszi
szezonra. A Bakony csoport 11.
helyén telelõ csapat esetében
azonban szerencsésebb azt írni,
hogy egyelõre megbeszélés folyt
a továbbiakról, annak kapcsán,
hogy egyelõre még nincs a kis-
padról idõközben távozó Koller
Zoltán helyett edzõ.

Mindenesetre Kovács József-
tõl, az NTE 1866 futballistáinak
ügyeit intézõ elöljárótól megtud-
tuk, lapzártánkig egyelõre képlé-
kenyek voltak a fejlemények az-
zal kapcsolatosan, hogy ki is irá-
nyíthatja majd a csapatot a jövõ-
ben. Néhány napja ugyanis kö-
zös elhatározás született Koller
Zoltánnal arról, hogy a jövõben
csak az UFC szakmai koordiná-
tori pozíciójára fókuszál az
NTE-t két és fél esztendeig irá-
nyító tréner.

Nem néz amúgy sem egyszerû
feladat elé a kanizsai legénység,

hiszen a tabella elsõ felében ille-
ne végezni a jövõ szezonbeli biz-
tos NB III-as tagsághoz, bár a já-
tékosok körében úgy (is) kalku-
lálnak, már akár a 8. hely is üdvö-
zítõ lehetne – már bocsánat a ki-
fejezésért, maximum kicsit rázó-
sabb... (Ettõl a pozíciótól a 14
csapatos mezõnyben öt ponttal
van lemaradva jelenleg a kanizsai
gárda.). A keretben annyi válto-
zás történt, hogy Bozsoki Imre
már biztos távozónak számít,
László Lajos abbahagyta, míg
Szõke Ádám információk szerint
visszatért Ausztriából, s még tár-
gyalásban áll más NB III-as, kör-
nyékbeli együttessel.

A kanizsaiak tervezett felkészü-
lési találkozói: február 2., szom-
bat: NTE - Csurgó 11 óra, február
6., szerda: NTE - Semjénháza SE
17 óra, február 10., vasárnap: NTE
- Andráshida (idõpont késõbb ke-
rül egyeztetésre), február 16.,
szombat: NTE - Lenti TE 11 óra,
február 23., szombat: Nagybajom -
NTE (idõpont késõbb kerül egyez-
tetésre), március 2., szombat: NTE

- Nagyatád 11 óra, március 10., va-
sárnap: Andráshida - NTE
(amennyiben nem kerül sor abban
az idõpontban kupameccsre).

P.L.

EEddzzõõmmeeccccss-ssoorroozzaatt ffeebbrruuáárrttóóll Az ázsiai Tajpej városában
rendezték azt a 24 órás meghí-
vásos futóversenyt, melyre dr.
Lubics Szilviát, a nagykanizsai
ultrafutót is meginvitálták. Taj-
vanon 35 versenyzõ indulhatott
ilyen formában, s a december
közepén megrendezett esemé-
nyen ismét kitett magáért a dél-
zalai extrém sportoló hölgy. 

Szilvia elmondta, rajta kívül csu-
pán egy francia férfit hívtak meg
Európából, a hölgyek versenyében
pedig ott volt a japán világcsúcstar-
tó is. A távol-keleti sportoló hozta is
formáját, hiszen mezõnyében az
élen végzett, akit két honfitársa kö-
vetett. A negyedik helyen viszont
következett Lubics Szilvia, aki a 24
óra alatt 215,6 kilométert teljesített.

A verseny külön kritériuma volt
a nemzetközi A-szint teljesítése a
meghívóhoz és a futók nem ki-
mondottan változatos területen
igyekezhettek, lévén egy mûanyag
borítású 400 méteres atlétikai pá-
lyán gyûjtögethették a kilométere-
ket – a férfiak és nõk egymástól
gondosan elválasztva.

P.L.

MMaaddee iinn TTaaiiwwaann,,
aavvaaggyy nneeggyyeeddiikk hheellyy
ÁÁzzssiiáábbaann

Koller Zoltán: 
Marad a kanizsai labdarúgásban, az
utánpótlás lesz ismét az igazi terepe.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
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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

Nap, óra Programelem neve Helyszín

01.17. 16.00 Darts bajnokság Csellengõk Közösségi Háza
01.18. 14-16 Egyéni pszichológiai tanácsadás DÖK iroda
01.19. 08-12 Tehetségfejlesztõ kollégium Bogdán J. Cigány Kisebbségi Ház
01.19. 09-18 Kézmûves foglalkozás: barokk ékszerek Kanizsa Centrum
01.21. 15.30 Horvát nyelvi tréning DÖK iroda
01.21. 15-18 Német nyelvi tréning DÖK Iroda
01.22. 16-18 Tinipress: újságíróklub Fõiskola Zrínyi úti épülete
01.22. 16-20 Csak mondj nemet filmklub: 

„A könnyebb út- avagy megoldás?” Halis István Városi Könyvtár
01.23. 15-18 Angol nyelvi tréning DÖK iroda
01.24. 16.00 Biliárd bajnokság Csellengõk Közösségi Háza
01.25. 14-16 Egyéni pszichológiai tanácsadás DÖK iroda
01.26. 08-12 Tehetségfejlesztõ kollégium Bogdán J. Cigány Kisebbségi Ház
01.28. 15.30 Horvát nyelvi tréning DÖK iroda
01.28. 15-18 Német nyelvi tréning DÖK iroda
01.29. 16-18 Tinipress: újságíróklub Fõiskola Zrínyi úti épülete
01.29. 16 -20 Csak mondj nemet filmklub: „Családi örökség?” Halis István Városi Könyvtár
01.30. 15-18 Angol nyelvi tréning DÖK iroda
01.31. 16.00 Kábítószer ellenes elõadás Csellengõk Közösségi Háza

Csellengõk Közösségi
Háza téli programsorozata
Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 51.

2013. január 17. csütörtök, 
16.00 óra, darts bajnokság!
2013. január 24. csütörtök, 
16.00 óra, biliárd bajnokság!
2013. január 31. csütörtök,
16.00 óra, Kábítószer ellenes
elõadás
2013. február 07. csütörtök,
16.00 óra, Egészséges életmód
elõadás

Gyere el, a teát és a popcornt mi
visszük!

Csellengõk Közösségi Háza
Nagykanizsa Zrínyi Miklós u. 51.
Biliárd Csocsó Internet
Nyitva: hétfõ-péntek 10.00-22.00 
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