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Kanizsa

Az elmúlt egy évben kitûzött
tervek, amelyeket gróf Bethlen
István egykori miniszterelnök és
kanizsai országgyûlési képviselõ
emlékének szentelt Bethlen-év
indításával határozott el a város-
vezetés, nagyrészt valóra váltak.
A Bethlen-év feladatainak meg-
határozásával olyan gazdasági,
közösségi, társadalmi elõrelépést
vizionáltak, amellyel Nagykani-
zsa fejlõdhet. A HSMK elõcsar-
nokában rendezett második bál-
lal hivatalosan zárult a Bethlen-
év, de a munka nem fejezõdött
be. Báli köszöntõjében Cseres-
nyés Péter polgármester egy rö-
vid értékelést, mérlegkészítést is
tartott ezzel kapcsolatban:

– Amikor gróf Bethlen István
szellemét segítségül hívtuk, egy
dinamikus városépítõ munka alap-
jait raktuk le – hangsúlyozta. –
Magyarország egykori miniszter-
elnökének példájából indultunk ki
– emlékeztetett a polgármester –,

aki a trianoni tragédia után, egy le-
targiába taszított országnak adott
programot, és egy évtized alatt
olyan fejlõdést ért el, amelyre az-
óta sem volt példa a magyar törté-
nelemben. 

Bethlen István gróf egy évtizedig,
1921 és 1931 között állt Magyaror-
szág élén. Irányítása alatt az ország
újra talpra ált. Saját erejére és mun-
kájára támaszkodva megtalálta he-
lyét az akkor formálódó új Európá-
ban. A miniszterelnök helyreállítot-
ta a gazdaságot, erõs pénzt terem-
tett, amit igazságosan osztott el. Ju-
tott az iskolákra, egyetemekre és a
kultúrára is. Jutott kórházak építésé-
re és a nyugdíjrendszer bevezetésé-
re. Tíz nyugodt év, stabilitás, kon-
szolidáció, szélsõségektõl mentes
korszak fûzõdik a nevéhez. Nos, az
eredmények hosszan sorolhatók
lennének – folytatta Cseresnyés Pé-
ter. – Munkahelyteremtõ befektetõk
jelentek meg Nagykanizsán, és to-
vábbiak is érdeklõdnek, akik szá-
mára városunk ideális partner lehet.

Infrastrukturális fejlesztések kez-
dõdtek, illetve fejezõdtek be, meg-
újult az Erzsébet tér, és jelenleg is
tart a csatornázás, valamint a kór-
házfejlesztés. A civil szervezetek,
valamint az önkormányzat együtt-
mûködésének köszönhetõen pedig
rendkívül gazdag kulturális, szóra-
koztató programok helyszíne volt
Nagykanizsa, amelyek jó része or-
szágos visszhangra talált. Ez csak
néhány momentum az elmúlt esz-
tendõbõl, de ezek is jelzik, hogy a
Bethlen-év, amely ezzel a mai bállal
zárul hivatalosan, elérte célját.
Olyan alapot teremtett, amelyre to-
vábbi terveinket építhetjük, olyan
összefogást hozott, amely megerõ-
sítette a városon belüli kohéziót. 

Bár az emlékév véget ér, a mun-
ka nem fejezõdik be. Mindazt
folytatni szeretnénk, ami pozitív,
ami szolgálja Nagykanizsa és az itt
élõk érdekeit. 

Örülök annak – jegyezte meg
zárszavában a polgármester –,

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
... hogy a Bethlen-bál hagyo-

mánnyá válhat Nagykanizsán, ere-
deti szándékunknak megfelelõen,
visszahozva a városi bálok polgári
hangulatát. 

A bál díszvendége, gróf Bethlen
István köszöntõjében Nagykanizsa
társadalmi, gazdasági, politikai
életének kimagasló személyiségei
mellett kiemelt figyelemmel for-
dult a gyönyörû hölgykoszorúhoz,
akik a véleménye szerint tavaly is
nagyon szépek voltak, de idén még
szebbek. – Jó érzés idejönni Nagy-
kanizsára – jegyezte meg. – Külö-
nösen azért, mert egy régi mondás
szerint az, aki egy fa mellett él,
nem látja igazán, hogyan nõl az a
fa, hiszen naponta mellette van.
Azonban aki csak idõnként látja a
fát, az észreveszi a növekedését.
Az én esetemben így van ez Nagy-
kanizsával – hangsúlyozta a dísz-
vendég. Sajnos nem élhetek na-
ponta itt a városban, de óriási fejlõ-
dést látok. Az Erzsébet tér felújítá-
sa nemcsak térségi, országos, ha-
nem európai szinten is csodálato-
san sikerült, és örömmel hallottam,
hogy sikeres pályázat esetén foly-
tatódik a belváros felújítása. Szív-
bõl gratulálok ahhoz is, hogy a vá-
ros kezébe veszi azokat az intéz-
ményeket – mint például a szemét-
gyûjtés, kezelés, feldolgozás –,
melyeknek döntõ jelentõsége lesz
a jövõ szempontjából a város életé-
ben. Mindezek azért is számítanak
jelentõs eredménynek, mert nem-
zetközi viszonylatban egy pénz-
ügyi-gazdasági krízis kellõs köze-
pén érte el a város. Hogyha Beth-
len Istvánnak a legteljesebb össze-
omlásból kellett Magyarországot
talpra állítania, akkor azt mondha-
tom, hogy ez a kormány két és fél,
három év után hasonló eredmé-
nyekkel büszkélkedhet, mint az
akkori Bethlen-kormány, és meg-
gyõzõdésem, tíz év után nemzet-
közi szinten ugyanolyan elismert
kormányzata lesz Magyarország-
nak, mint a Bethlen-kormány volt
– zárta köszöntõjét a díszvendég.

A bál az Eraklin Táncklub nyi-
tótáncával vette kezdetét. A bál
sztárvendége Szekeres Andrien
volt, a zenét a Moon River Band
szolgáltatta. Az önkormányzat a
bál bevételével a Központi Rózsa
Óvoda fejlesztõjáték beszerzésé-
hez járult hozzá. 

B.E.

A szakma és a hagyományápo-
lás jegyében telt a hétvége a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdé-
si Ház jóvoltából. Az intézmény
által immár ötödik alkalommal
szervezett Országos Farsangi
Fánkfesztivál részeként pénteken
Gasztronómiai Turisztikai Konfe-
renciát tartottak városunkban,
szombaton pedig a már hosszú
évek óta nagy sikernek örvendõ
gasztro-csatát, a fánksütés-kósto-
lás monstre kavalkádját, melyre
országunk minden szegletébõl ér-
keztek érdeklõdõk, hogy részesei
legyenek a sikerrel teljesített,
újabb Guiness – rekordnak és az
estébe nyúló zenés-táncos prog-
ram kavalkádnak. 

A gasztronómia és a turisztika je-
les, országosan ismert, elismert kép-
viselõinek elõadásai színesítették a
fesztivál nyitónapját, melynek a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza adott otthont. A rendez-
vény célja – mint Kámánné Szép Te-
rézia, a VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Ház vezetõje köszöntõjé-
ben kiemelte – elsõsorban az volt,
hogy ezen szakmacsoportok nagyjai
közös eszmecseréjük jóvoltából elõ-
relendítsék, fejlesszék szûkebb-tá-
gabb pátriánk idegenforgalmát, rávi-
lágítva a helyi-és környékbeli adott-
ságokra, értékekre. Ezzel a gondo-
lattal egyetértésben tartotta meg ün-
nepi beszédét Cseresnyés Péter.

„Ahogy ez a rendezvény keresi a
helyét az országos rendezvények,
fesztiválok között, úgy Nagykanizsa

is keresi a helyét a turizmus nagy pa-
lettáján. Hogy lehetne elhelyezni a
várost? – tette fel a kérdést a polgár-
mester, azt a várost, amely valaha
polgárváros volt, jelentõs építészeti
értékekkel, és gasztronómiai hagyo-
mányokkal, ami miatt érdemes volt
Nagykanizsára jönni – akár az Adria
felõl is. Hogyan lehetne a turisztiká-
ból, gasztronómiából városunk szá-
mára is egy jelentõs szeletet kihasí-
tani? Olyan rendezvényekkel elsõ-
sorban, mely – minden évszakban –
Nagykanizsára csábítja a turistákat.
Nemcsak látványosságokkal, hanem
a gasztronómiával is. A turizmusról
és a gasztronómiáról éppen ezért
csak együtt érdemes beszélni – vilá-
gított rá a polgármester, Gundel Ká-

rolyt említve legékesebb példaként,
aki hazánkat képviselte éttermével
az 1939-es New York-i Világkiállítá-
son, melyrõl még a New York Times
is írt: „a Gundel vendéglõ nagyobb,
jobb hírverést biztosít Budapest szá-
mára, mint egy hajórakomány turis-
taprospektus.” 

Ha e méltó kritika szellemében
vizsgáljuk Nagykanizsát is, bátran
kijelenthetjük, hírverõ gasztronó-
miai értékek nálunk is vannak, me-
lyet gasztronómiai fesztiváljaink
még inkább öregbítenek. Ilyen a
fánk, a bor- és dödölle fesztivál, és
egyszer talán ilyen lesz a Kanizsai
Sörfesztivál is. Egy várost nem le-
het pusztán ilyen turisztikai termé-
kekre alapozni – hívta fel a figyel-
met Cseresnyés Péter – hiszen
komplex kínálattal kell megjelenni,

hogy mások számára városunk po-
tenciális úti cél lehessen. Kellenek
minõségi szálláshelyek, jó progra-
mok, kell a gasztronómia és termé-
szetesen egy csipetnyi marketing.
Nem elég az értékeket birtokolni,
azokat be is kell mutatni, el kell
vinni azok hírét az ország távoli
szegleteibe, vagy a határon túlra – s
talán ez a legnehezebb feladat.
Nagykanizsa hosszú idõn keresztül
nem fordított kellõ figyelmet a tu-
rizmusra, nem voltak célok, nem
voltak fejlesztések, nem volt straté-
gia, ami elmozdulást hozott volna.
Ha õszinték akarunk lenni – ismer-
te el a városvezetõ – Nagykanizsa
sokak számára csak rövid megállót,
pihenõhelyet jelentett az Adria felé
utazóknak, ám remélem, ez a hely-
zet változik. Az erõteljes városmar-
ketingnek köszönhetõen nemcsak
befektetõknek lehet vonzó váro-
sunk, hanem azoknak is, akik prog-
ramot, kikapcsolódást keresnek.
Ebben a civil szervezetek, intézmé-
nyek és az Önkormányzat összefo-
gása jelenti a húzó erõt, és az itt
megvalósuló minõségi programok,
melyek közül több, országos hír-
névnek örvend. Az elmúlt néhány
évben olyan kezdeményezések vit-
ték Nagykanizsa hírét, melyek a tu-
rizmus, a gasztronómia és a sport
területén szólítottak meg sokakat.
Így, ha eddig még kisléptékekben
is, de haladunk.” A polgármester a
fejlõdés egyik legékesebb bizonyí-
tékaként a megújult Erzsébet teret
említette, melyet egyre többen ke-
resnek fel, nemcsak programok ide-
jén, még idegen ajkú emberek, kül-
földrõl is. A belváros rekonstrukció
tehát nem kidobott pénz volt, ha-
nem egy vonzerõ a turisták számá-
ra – melybõl a helyi vállalkozások,
vendéglátó egységek is profitálnak,
ahogy Nagykanizsa is.” A polgár-
mester szavait követõen Tama Ist-
ván, a Magyar Turizmus Zrt. Nyu-
gat-dunántúli Regionális Marketing
Igazgatóságának elsõ embere üdvö-
zölte szavaival a partnerségen ala-
puló rendezvényt, nemcsak a kon-
ferenciát, hanem az emberek köré-
ben nagy népszerûségnek örvendõ
Fánkfesztivált is. A szakmai napot
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további, kora délutánba nyúló elõ-
adások tették teljessé. 

A szombat pedig már az igazi,
farsangi hangulatot megidézõ mu-
latságról szólt, melyre igazi ráhan-
golódást nyújtott a maszkás-jelme-
zes felvonulás, az eseménynek ott-
hont adó Park Center területéig.
Mindeközben pedig már javában
munkálkodott a fánkfesztiválra ér-
kezett, mintegy 36 csapat, hogy a
közel 60 féle fánkkínálattal elkáp-
ráztassák a nagyérdemût. Sürgölõ-
désükkel egy idõben zajlott a fesz-
tivál-nyitó ceremónia is, ahol a fõ-
szervezõ VOKE Mûvelõdési Ház
igazgatónõje, Kámánné Szép Teré-
zia, Szórád-Czakó Erzsébet, a Vas-
utas Országos Közmûvelõdési és
Szabadidõ Egyesület elnöke és
Elekes Zoltán, a Magyar Fesztivál
Szövetség alelnöke is köszöntötte
a több, mint 10 ezer fõs látogatott-
ságnak örvendõ fesztivált, csak-
úgy, mint városunk elsõ embere,
Cseresnyés Péter: 

„Immáron ötödik alkalommal ad
otthont Nagykanizsa, a VOKE Ko-
dály Zoltán Mûvelõdési Ház szer-
vezõmunkájának köszönhetõen, az
országos farsangi fánkfesztiválnak.
Ma már nem kell magyarázni sen-
kinek, hogy a bor, a dödölle és a ke-
rekrépa mellett a fánk is kötõdik
Kanizsához, hiszen innen, a Nyu-
gat-Dunántúlról indult hódító útjára
ez a télvégi édesség, még a 19. szá-
zadban. Külön öröm számomra,
hogy a fánkfesztivál egy újabb
olyan program Nagykanizsán,
amely messzire viszi városunk hí-
rét. Segít ebben az évrõl évre meg-
döntött magyar rekord, hiszen
2009-ben 40, 2010-ben 47, 2011-
ben 51, tavaly pedig már 59 külön-
féle fánkkal sikerült rekordot elérni
az egyszerre, egy helyen bemutatott
legtöbb fajta fánkkülönlegességgel.
Idén pedig új Guinness-rekordra
készülnek a szervezõk, méghozzá a
tömeges fánkkóstolás csúcsának
felállítására. Ehhez legalább öt per-
cig kell fánkot kóstolnia a lehetõ
legtöbb embernek egy idõben, egy
helyen. Ismerve a kanizsai virtust,
bízhatunk abban, hogy ebben a ka-
tegóriában is Nagykanizsa lesz a
csúcstartó. A fánkfesztivál azonban
nemcsak a rekordról és a gasztro-
nómiáról szól. Ez a program is, sok
más kanizsai rendezvényhez hason-
lóan, az összetartozást erõsíti. Azt a
belsõ kohéziót, amely egyre erõ-
sebb, szilárdabb Nagykanizsán.
Szerepe van ebben közös álmaink-
nak, terveinek, közös munkának,
szándékunknak, és persze közös-
ségteremtõ rendezvényeinknek,

amelyek egyre nagyobb számban,
egyre többeket vonzva mutatják be
értékeinket – a gasztronómiai kü-
lönlegességek mellett kulturális
kincseinket, vagy éppen sportbéli
teljesítményünket. Mert csak így,
együtt lehetünk sikeresek, erõsek.
Együtt érhetünk el rekordokat, akár
fánkevésben, és csak közösen épít-
hetjük hatékonyan városunkat. Tali
Gitta kortárs költõ farsangi cseme-
ge címû versének részletével kívá-
nok mindenkinek jó szórakozást, és
remélem, tényleg egy újabb rekord-
dal kerülünk be, mi nagykanizsai-
ak, a Guinness-könyvbe, amelyben
egyre sûrûbben fordul elõ városunk
neve” – fejezte ki elismerését a pol-
gármester, ahogy háláját is a fõszer-
vezõ Voke Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Ház csapatának a rendezvény
színvonaláért, melynek középpont-
jában – a hagyományõrzõ és mo-
dern kulturális mûsorok, számos
kísérõprogram mellett – természe-
tesen a fánk állt, melybõl 800 em-
ber egyszerre, (ezáltal felállítva az
egy helyben történõ, öt percig tartó
fánkkóstolás Guiness-rekordját)
majszolgathatott. 

A lekváros, hagyományos édes-
ségeken túl kóstolhattak a fesztivál-
ra érkezõk többek között sajtkré-
mes, fahéjas, húsos, medvehagy-
más, csirkemájas, gluténmentes,
sonkapástétomos ínyencségeket is,
a több kategóriában indult amatõr és
profi versenyzõk fánk-tárházából. S
tették is ezt nagyon sokan, mert,
mint Kámánné Szép Terézia el-
mondta, az idei Fánkfesztivál sikere
jóval felülmúlta az eddigiekét. A
nap végén a szakmai zsûri értékelé-
se alapján értékes jutalmakban ré-
szesítették a verseny legjobbjait. 

Eredmények: 
Legszebb stand: Eszteregnyei

Õszirózsák. Fesztivál díj: Bölcsõ-
dei menyecskék. Legtöbb fajta
fánk: Kanizsa Pékség. Amatõr,
különleges kategória: 1.: Vasutas
Tyúkanyók, 2.: Kanizsa Trend, 3.:
Nárcisz Nyugdíjas Klub. Hozott,
hagyományos: 1.: Bölcsõdei Me-
nyecskék, 2.: Thúrysták, 3.: Kór-
házi Menyecskék. Helyben sütött,
hagyományos, profi: 1.: Kanizsa
Pékség. Helyben sütött, amatõr,
hagyományos: 1.: Beleznai Olva-
sókör. Hozott, hagyományos, pro-
fi: 1.: Zami Cukrászda. Különle-
ges, profi: 1.: Lótusz Szerencselo-
vagok.

Sz.Zs.

Elekes Gyula székelyudvarhe-
lyi zománcmûvész Tûzzel írt ké-
pek címû, harminckilenc alko-
tásból álló kiállításával örven-
deztette meg a képzõmûvészet
iránt érdeklõdõket a Képzõmû-
vészetek Háza. A városunkból,
Erdélybõl és Sümegrõl érkezett
tárlatlátogatók elõtt az egyete-
mes magyar kultúra hírvivõje-
ként köszöntötte Elekes Gyulát
Balogh László, a város Oktatási,
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bi-
zottságának elnöke. Közremû-
ködött az Igricek Együttes.

Elekes Gyula a zománcmûvé-
szetben egyedülálló módon jeleníti
meg a szkíta, hun, avar, magyar for-
mai és szellemi örökséget, amely
egyúttal mûvészi kifejezésmódjá-
nak a népmûvészet irányából érke-
zõ ihletését is magában foglalja.

A 2005 és 2012 között készült
tûzzománc remekek képcímei kö-
zött böngészve ilyen feliratokra
bukkanunk: Õrizõ (2005), Fényre
várók (2008), Együtt II, Álmodo-
zó, Csillagösvény (2009), Furcsa
tánc, Gyógyító, Örökség, Emlé-
kezés, Együtt, A macska, Angya-
lok, Hegyeim (2010). Emlék,
Harcosok, Álom, Álom II, Kala-
pos nõ, Öregek, Családi ünnep,
Régi tánc, Tavasz, Esõ, Anyaság,
Élet-fa, Régi álom, Magvetõ, Fé-
lelem, Elmélkedés, Boltív (2011).
Végezetül a legújabb alkotások:
Trubadúr, Kutya, Virágok, Juhait
keresõ pásztor, Sámán, A fény,
Gregorián, Gondolatok, Barátnõk
(2012) – hangsúlyozta megnyitó
szavaiban Kõfalvi Csilla muzeo-
lógus, az intézmény vezetõje,
majd Pap Gábor mûvészettörté-

nész méltató szavaival folytatta,
melyet a 2010-ben megjelent,
Elekes Gyula mûvészetét bemuta-
tó katalógus elõszavában írt:

„A zománcképek sorát végig-
vallatva mégiscsak illenék ösz-
szegezni látvány-szintû benyo-
másainkat is. Amit látunk: gyûrt-
gyötört jelenben tükrözõdõ ép és
egészséges múlt. Lényegre törõb-
ben: legalább két és félezer éves,
szenvedve és örvendezve megélt
életünk. Egyszóval: tömören és
mindvégig hitelesen, pózok és
szenvelgések nélkül tolmácsolt
magyarság-élmény.” Ehhez járult
hozzá még néhány gondolattal a
muzeológus: Elekes Gyula mûvé-
szete zárt láncú, súlyos szimbólu-
mokkal megrakott világ, zománc-
képei idõutazásra invitálják a
szemlélõdõ látogatót. A zománc-
képeken szigorú logikával meg-
idézett tárgyak õsi jelképeket tes-
tesítenek meg. Jeleket, hogy van
egy másik világ is, nemcsak a tár-
sadalmi világ. A képeken fellel-
hetõ szimbólumok a Kr. e. 1. év-
ezredben szinte egész Eurázsia
történetét és kultúráját meghatá-
rozó kultúrák egész sorát tárja fel
elõttünk. Mûvészete misztérium-
játék, történeti karnevál, lélek-
emelõ forgatag.

A kísérletezõ kedvvel megál-
dott alkotó, zománcképein har-
mónia, derû, lelkünket megérintõ
nyugalom mutatkozik, alkotásai-
nak világa képes felemelni ben-
nünket hétköznapjaink terhei
mellõl. Vigyük magunkkal a feb-
ruár 28-áig látogatható kiállítás
jó hírét, és az alkotások üzenetét.

B.E.

IIddõõuuttaazzááss aa ttûûzzzzeell íírrtt
kkééppeekk kköözzöötttt
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Mint azt Dr. Fröhlich Klárától,
a Kanizsa Dorottya Kórház sajtó-
referensétõl megtudtuk, a múlt hét
végén eldõlt, hogy az egészség-
ügyi intézmény új orvosigazgatója
Dr. Németh László, a neurológiai
osztály osztályvezetõ fõorvosa
lett. A múlt évben kinevezett fõ-
igazgató, Dr. Brünner Szilveszter
munkatársa már másfél éve dolgo-
zik az intézményben, országosan
elismert szaktekintély.

A trafiktörvény életbe lépésé-
vel a cigarettaárusítás ez évtõl
csak pályázat útján lesz elnyer-
hetõ. Az árusítás csak az e célra
kialakított Nemzeti Dohánybol-
tokban törtéhet majd, júliustól:
aki pedig ilyen trafikot, üzletet
szeretne nyitni: annak egy úgy-
nevezett koncessziós (engedé-
lyeztetési) pályázatot kell be-
nyújtania – melyrõl bõvebb fel-
világosítást minap adtak a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamara szervezésében megtar-
tott konzultáción. 

A február 22-i határidõig postá-
zandó pályázatról elsõként Bilicz
Csaba gazdaságfejlesztési tanács-
adó szólt a megjelenteknek. El-

mondta: a pályázat lényege a do-
hánytermékek kiskereskedelmi jo-
gosultságának átengedése – mely-
nek kiírását az eredeti határidõvel
ellentétben meghosszabbították,
így még közel két hetük van a
nemzetidohany.hu oldalról is letölt-
hetõ pályázat benyújtásáig a vállal-
kozóknak. Ehhez 25 forint pályáza-
ti díjat kell fizetni, és még további
100 ezer forint biztosítékot is, amit
a pályázat végén visszakapnak az
érdekeltek, ha addig nem lépnek
vissza. A sikeres pályázat feltételeit
Cserti Csilla vázolta a leendõ érté-
kesítõknek. Az Inkubátorház veze-
tõje kihangsúlyozta: két üzleti terv
benyújtása is szükséges, melybõl
egyik a dohánytermékre, a másik
pedig – alternatív üzleti tervként – a
szeszesital, kávé, ásványvíz, üdítõ-
ital és az újságárusításra vonatko-
zik. A pályázat fõbb tudnivalóinak
ismertetése után a megjelentek kér-
déseket tettek fel az elõadóknak.
Többen arról érdeklõdtek, mik a
dohányüzlet kialakításának fõbb,
technikai feltételei, valamint arról,
hogy az idény jelleggel mûködõ
árusítóhelyeket hogyan mûködtet-
hetik majd július elsejétõl. 

Sajtótájékoztató keretében is-
mételten hangot adott tiltakozá-
sának a Kemping utcai ingatla-
non tervezett javító-nevelõ inté-
zet megvalósítása ellen az Össze-
fogás Nagykanizsáért Egyesület.

Mint azt Dr. Etler Ottó, az egye-
sület tagja elöljáróban elmondta, ta-
valy nyáron aláírásgyûjtést kezde-
ményeztek a kiskanizsai lakosok a
benzinkút mögé tervezett intézet
megvalósítása ellen, és azóta töb-
ben megkérdezték tõle, mint helyi
önkormányzati képviselõtõl, ho-
gyan is áll az ügy. Az elõzmények-
rõl és a jelenlegi helyzetrõl Németh
János elnök adott tájékoztatást a
sajtó képviselõinek és a megjelent
kiskanizsai lakosoknak. 

Ez ügyben több alkalommal tar-
tott sajtótájékoztatót az egyesület.
Másfél-két hónap alatt 1361 aláírás
gyûlt össze, amelyek másolatát kí-
sérõlevéllel együtt eljuttatták a dön-
téshozókhoz, Nagykanizsa ország-
gyûlési képviselõihez, a polgármes-
teri hivatalba, Balog Zoltán minisz-
terhez és Magyari László intéz-
ményigazgatóhoz Debrecenbe. A
tiltakozó levelet az egyesület mellett

aláírták más civil szervezetek veze-
tõi és önkormányzati képviselõk,
így Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint,
Marton István és Sajni József képvi-
selõk, valamint Miha Tamásné el-
nök (Rozgonyi Polgári Egylet). A
levelükre két válasz érkezett. A vá-
ros részérõl az aljegyzõtõl, a Nem-
zeti Erõforrás Minisztériumtól pe-
dig Dudás Zoltán fõosztályvezetõ-
tõl. Annak ellenére, hogy a levéllel

csak a tiltakozásukat akarták tudato-
sítani, nem kérdeztek semmit, így
ennek értelmében nem is vártak vá-
laszt. A válaszlevélben az aljegyzõ
ismertette a helyi népszavazás tör-
vényi hivatkozásait, míg a fõosz-
tályvezetõ azt közölte, milyen tájé-
koztatást adtak eddig a lakosságnak.
Mindezekkel szemben az egyesüle-
tük csupán azt akarta elérni, hogy a
döntéshozók tudják, a kiskanizsai
lakosság nem akar javító-nevelõ in-
tézet szomszédságában élni. 

Csizmadia Tibor titkár az elnök
által elmondottakhoz hozzátette:
nem az a céljuk, hogy ne épüljön
meg a javító-nevelõ intézet, és az
emberek ne jussanak munkához,
hanem az, hogy ne a lakókörnyezet
kellõs közepén alakítsák ki, hiszen
van más terület is a városban. A hi-
vatal részérõl egyöntetûen elhang-
zott – folytatta a titkár –, hogy nem
volt ellenvetés, vétó. Véleményük
szerint azonban van vétó, ellenve-
tés, csak meg kellett volna kérdezni
az emberek véleményét. Antide-
mokratikus eszközöket használtak,
s ezeket ki fogják vizsgáltatni. 

Németh János még megjegyezte:
korábban ígéretet tettek rá, hogy az
ügy kikerül az EU illetékeseihez is.
Az összes fellelhetõ anyagot továb-
bították, de eredményrõl még nem
tudnak beszámolni. 

Csizmadia Tibor a téma kapcsán
elmondta, mint kanizsai lakosok, a
város polgármesterétõl is várnak in-
formációt a javító-nevelõ intézet je-
lenlegi állásáról. Hogyan történik a
megvalósítása, mert a fakivágás
után megállt a munka, és sérelme-
zik, hogy egyetlen szót sem hallot-
tak róla azóta. 

A megjelentek többek között el-
mondták, szinte senki sem szeretné
a kiskanizsaiak közül, ha a jelenleg
kijelölt helyen épülne meg az inté-

zet.  Egyikük felajánlotta, ha nem
kapnak választ az EU-ból, adnak
akár pénzt is a kiutazáshoz, hogy
személyesen szerezzenek tájékoz-
tatást. Miért nem írtak ki népszava-
zást ez ügyben, továbbá meggon-
dolták-e a helyi döntéshozók, mi-
lyen következményekkel járhat egy
benzinkút és egy gázátemelõ állo-
más közé épülõ javító-nevelõ inté-
zet, mert volt nevelõotthoni fel-
ügyelõként állítja, nincs olyan bör-
tön, ahonnét ne szöktek volna meg,
majd utána különbözõ bûncselek-
ményt követtek el. 

Dr. Etler Ottó hozzátette: még
gondolkodnak azon, milyen fóru-
mokon tudnának hangot adni a
nemtetszésüknek, és felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy népszavazást
kezdeményezni veszélyes dolog,
mert bele lehet bukni, ha nincs meg
a kezdeményezéshez szükséges lét-
szám, aláírás. Tartják a kapcsolatot
a kiskanizsaiakkal, és igyekezniük
kell, mert hallottak olyan tervekrõl,
hogy a beruházást év végéig be kell
fejezni. 

OOvvii-ssuullii PPaalliinnbbaann

A Palini Általános Iskolában
színes, változatos programok vár-
ták a nagycsoportos óvodásokat.

A gyerekeket táncház és kézmû-
ves foglalkozás szórakoztatta, a
szülõk hasznos információkat kap-
tak az intézmény vezetõjétõl, a le-
endõ tanító néniktõl és Csesztregi
Beáta gyógypedagógus-óvodape-
dagógustól. A számos érdeklõdõt a
program zárásaként farsangi fánk-
kal vendégelték meg.

A Medgyaszay Házban rendez-
te hagyományos szülõk-nevelõk
bálját a Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézménye.

Az idei évben a mottónk: Utazz
velünk, hajózz velünk a tengeren.
Ennek a jegyében készült a deko-
ráció és a mûsorok is. Az igazga-

DDrr.. NNéémmeetthh LLáásszzllóó 
aazz úújj oorrvvoossiiggaazzggaattóó

TTrraaffiikkttöörrvvéénnyy::
KKöözzeelleegg aa bbeeaaddáássii
hhaattáárriiddõõ

CCééllppoonnttbbaann aa
nnaaggyykkaanniizzssaaii
nneevveellõõiinnttéézzeett 

UUttaazzzz vveellüünnkk,, hhaajjóózzzz
vveellüünnkk aa tteennggeerreenn!!
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tónõ megnyitója után a Sweans
balett együttes lépett fel, amely-
ben szerepeltek szülõk és tanítvá-
nyok. Ezt követte a vendégek ál-
tal már nagyon várt meglepetés-
mûsor, amelyet az intézmény pe-
dagógusai adtak elõ. Az ízletes
vacsora után az idén 180-an mu-
lattak a táncparketten. A hangulat
és a visszajelzések alapján min-
denki jól érezte magát, a bál na-
gyon jól sikerült. A rendezvény
bevételét a tanulóinak támogatá-
sára, jutalmazásra, technikai fel-
szereltség javítására fordítja az
intézmény – számolt be lapunk-
nak Kókainé Hámorszki Éva
igazgató.

Az Idõsügyi Tanács a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárral közösen
alapfokú számítástechnikai tan-
folyamot szervezett a nyugdíjas
klubtagok részére, mely kurzus
januárban kezdõdött és a napok-
ban zárul.

Ahogy Balogh István, az Idõs-
ügyi Tanács tagja, az informatikai
csoport társelnöke elmondta, a
tanfolyam huszonhat fõ részvéte-
lével folyik a könyvtárban heti
két alkalommal, ahol a számító-
gép kezelésének alapjait sajátít-
hatják el a résztvevõk. A kurzus

segítségével betekintést nyerhet-
nek az alapfokú böngészés, levél-
küldés, mentés és a Word haszná-
latának rejtelmeibe. Ennek kö-
szönhetõen a tagok tájékozódhat-
nak a különbözõ, õket érintõ
programokról, illetve az e-mail-
ben megkapott meghívókat meg
tudják nyitni. 

A teljesen az alapokról indult
tanfolyam pénteken vizsgával zá-

rul és a résztvevõk oklevelet ve-
hetnek át. 

A Nemzeti Külgazdasági Hiva-
tal (HITA) a nemzetgazdasági
miniszter irányítása alatt, mint
önállóan mûködõ és gazdálkodó
szervezet 2011 januárjában kezd-
te meg tevékenységét. Legfonto-
sabb feladatai, a hazai kis- és kö-
zépvállalkozások külgazdasági
tevékenységének támogatása, va-
lamint a külföldi cégek magyar-
országi befektetésének ösztönzé-
se. Ehhez a tevékenységhez egy
hasznos, és tartalmas információ-
kat tartalmazó tájékoztatási
rendszer társul. 

A HITA megújult Országinfor-
mációs rendszere 10 nyelven ér-
hetõ el. A portál tájékoztatást ad a
keresett ország társadalmi-gazda-
sági helyzetérõl, üzleti környeze-
térõl, a külkereskedelemmel ösz-
szefüggõ területekrõl (vámszabá-
lyok, szabványok, kiállítások), és
a befektetési feltételekrõl. A kap-
csolatok kialakításánál nagy se-
gítséget nyújthat, a külképvisele-
teink elérhetõsége, ügyvédek,
fordító cégek, marketing-vállal-
kozások, és a kereskedelmi kiren-
deltségek elérhetõsége. A HITA
Magyarországon a központi szer-
vezete mellett regionális hálóza-
tot is mûködtet. Külföldi irodái
négy földrészen, a magyarországi
külképviseleteken nyújtanak se-
gítséget. A magyar és külföldi
partnerszervezetekkel kialakított
kapcsolatrendszernek megfelelõ-
en az érdeklõdõk tájékoztatást
kaphatnak az aktuális hírekrõl,
pályázatokról, közbeszerzések-
rõl, kiállításokról, szakmai kon-
ferenciákról és egyéb rendezvé-

nyekrõl. A HITA a
http://www.hita.hu/RegioNavi.asp
x honlapcímen érhetõ el. 

A szakképzés gyakorlati kép-
zõhelyeinek eszközpark korsze-
rûsítésére kiírt decentralizált pá-
lyázatról a nemzetgazdasági mi-
niszter január 15-én meghozta
döntését. 

Nagykanizsán 8 vállalkozás és
egy intézmény nyert el összesen
42 850 000 Ft támogatást, melyek
az alábbiak: Nagykanizsai Mûsza-
ki Szakképzõ Iskola, Ágoston Ti-
bor, Innogourmet Kft, ABC Fog-
technikai Kft, Horváth Olívia, Fa-
bak Kft, Angyalosi Autóház Kft.,
HEAT-Gázgép Kft., Goór Zsolt. 

Az energiaellátó és -hasznosító
rendszerek korszerûsítésének le-
hetõségét kutatja a Pannon
Egyetem az Új Széchenyi Terv
mintegy 800 millió forint támo-
gatásával az Európai Unió és a
magyar állam társfinanszírozá-
sában.

Az „Energia ellátó és haszno-
sító rendszerek korszerûsítésé-
nek és hatékonyabb üzemelteté-
sének tervezése és optimalizálá-
sa megújuló energiaforrások és
infokommunikációs technológi-

ák felhasználásával” címû pro-
jekt a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP) ke-
retében valósul meg, és az el-
nyert támogatást az egyetem ku-
tatási kapacitásának fejlesztésé-
re fordítja.

A támogatott kutatást a Pannon
Egyetem kilenc alprojektjében
végzik, fontos célkitûzésnek tart-
ják az egyetem mûszaki tudomá-
nyos potenciáljának hasznosítását
az energiaellátó rendszerek fej-
lesztésében. 

A kutatás keretében az egyetem
Mûszaki Kémiai Kutatóintézete
egyebek között új hõtároló anya-
got fejleszt ki, amely a megújuló
termikus energia hasznosítására al-
kalmas, továbbá új eljárást dolgoz
ki a megújuló energia termelésére,
technológiai energiaigény csök-
kentésére, illetve elõsegítik az ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású fo-
lyamatok és innovatív energiake-
zelési rendszerek alkalmazását.

A rendszer- és számítástudomá-
nyi tanszék a fenntartható energia-
ellátó rendszerek adatgyûjtésének
és modellezésének tervezését vég-
zi el, valamint olyan költség-
hatékony mérõrendszereket hoz
létre és tesztel, amelyek elõsegítik
a környezettudatos energiafelhasz-
nálást.

A villamosmérnöki és informáci-
ós rendszerek tanszék a projektben
vállalta a megújuló energiaforrások-
ra támaszkodó energiatermelõ egy-
ségek és energiatárolók optimális
tervezésének, üzemeltetésének és
irányításának kidolgozását, valamint
az energiahatékony és jó színvissza-
adású, lakásvilágításban használható
LED világítótestek tervezését.

A nemzetközi együttmûködés-
ben megvalósuló projekt 2015. ja-
nuár 31-ig tart mintegy 70 hazai és
külföldi kutató, doktorandusz rész-
vételével.

B.E. - H.T. - MTI - Sz.Zs. - V.M.

MMáárr aa nnyyuuggddííjjaassookk
iiss rráákkkkaannttaannttaakk

VVáárrooss aa mmaaggaassbbóóll

A Halis István Városi Könyv-
tár egy kuriózummal gazdago-
dott az új esztendõben.

Tarnóczky Attila, a fáradhatat-
lan helytörténész várostörténeti
gyûjteményének egy része látható
nem könyv alakban, hanem széles
papírcsíkokon a könyvtár épület
kupolájából. Nyolc méter magas-
ból felfüggesztve, színházi hatást
és látványt varázsolt a belépõre.

E gazdag anyag egy szerkezet
mozgatásával olvashatóvá válik. Az
ötlet gazdája Czupi Gyula könyvtár-
igazgató, aki elõadásában elmondta,
hogy mindig foglalkoztatta, hogyan
lehetne kihasználni e hatalmas üres
teret. A papírcsíkot forgatva nem-
csak utcák szerint sétálhatunk a vá-
rosban a lakóházak, fontosabb épü-
letek mellett haladva. Megismer-
kedhetünk azon városlakókkal, akik
tevékenységükkel, munkásságukkal
öregbítették városunk ismertségét,
segítették fejlõdését.

Az idõsebb korosztály számára
öröm volt a már lebontott, eltûnt
épületekkel, kedves helyekkel va-
ló találkozás. 

Az interneten található gyûjte-
mény megismerése a fiatal kor-
osztály számára azért is elenged-
hetetlen, fontos, mert e város szû-
kebb hazánkat jelenti. Gratulá-
lunk Tarnóczky Attilának és
Czupi Gyulának. 

Miha Tamásné 
és a Rozgonyi Polgári Egylet 

érdeklõdõ tagjai 

OOrrsszzáággiinnffoorrmmáácciióóss
rreennddsszzeerr aa vváállllaallkkoozzáássookk
ttáámmooggaattáássáárraa

NNaaggyykkaanniizzssáánn 88
ggyyaakkoorrllaattii kkééppzzõõhheellyy,,
ttööbbbb mmiinntt 4400 mmiilllliióó
ffoorriinnttoott nnyyeerrtt 
eesszzkköözzppaarrkk 
kkoorrsszzeerrûûssííttééssrree

AAzz eenneerrggiiaarreennddsszzeerreekk
kkoorrsszzeerrûûssííttééssii
lleehheettõõssééggéétt kkuuttaattjjaa aa
PPaannnnoonn EEggyyeetteemm
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Hiánypótló kiadványt mutat-
tak be a közelmúltban Letenyén,
a polgármesteri hivatal díszter-
mében, melyre annyian voltak kí-
váncsiak, hogy sokan a folyosón
elhelyezett székeken tudtak csak
helyet foglalni. A monográfia a
mûvelõdési ház nyugalmazott
igazgatójának, Tóth Oszkárnak
az írógépén fogalmazódott meg,
és a közeljövõben akár tan-
anyaggá is válhat.

Letenye a XX. században címû
kötet írója Nagykapornakon szüle-
tett és végezte általános iskolai ta-
nulmányait, majd Zalaegerszegen
szíjgyártó szakmát tanult. – Míg
ipari tanuló voltam 1945-ben Né-
metországba vittek, mint leventét.
Csak 1946 februárjában térhettem
haza, ebbõl kilenc hónapot töltöt-
tem amerikai fogságban – emléke-
zett vissza Tóth Oszkár népmûve-
lõ a könyve bemutatása elõtt.
Érettségijét a nagykanizsai Land-
ler Jenõ Gimnáziumban tette le,
majd a moziüzemvezetõi szakké-
pesítés megszerzését követõen
diplomázott le a Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskola népmûvelés-
könyvtáros szakán. 

Dolgozott a nagykanizsai városi
könyvtárban könyvtárosként, a
letenyei Járási Tanács népmûvelési
elõadójaként, majd csoportvezetõ-
jeként. A Letenyei Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár igazgatói,
valamint a filmszínház üzemveze-
tõi állását 1957-tõl 1991-ig, nyug-
díjazásáig töltötte be. Ez idõ alatt
tudósítóként és színdarabok rende-

zõjeként egyaránt tevékenykedett.
Az amerikai Mélyek a gyökerek
címû darab rendkívül népszerûnek
számított, több mint 25 alkalom-
mal adták elõ. A népmûvelõ nevé-
hez köthetõ többek között a hagyo-
mányos Muramenti Napok létre-
hozása, a rendszeres zeneoktatás
megszervezése és a helytörténeti
gyûjtemény létrehozása. Az évek
során számos, a kultúra területén
végzett munkáját elismerõ kitünte-
tést kapott, többek között a kiváló
népmûvelõ Bessenyi György-díjat
és a Pro Urbe Letenye elismerést is
átvehette.

A fényképezés, a publikálás és
a helytörténeti kutatás mindig a
kedvenc idõtöltései közé tarto-
zott. – 1958-ban zajlott Letenyén
az útépítés, ezzel párhuzamosan
folytatták a temetõfeltárást is. A
kutatásban jómagam is részt vet-
tem, továbbá a Szentkereszt-
dombnál lévõ kerektemplom ré-
gészeti munkáiban is. Az ásatások
révén kapcsolatba kerültem dr.
Kerecsényi Edittel, aki a nagyka-
nizsai múzeum igazgatója volt ak-
koriban. Ezt követõen megegyez-
tünk, hogy közösen létrehozunk
egy kötetet, így született meg a
múzeumigazgatóval közösen írt
Letenye története címû könyv,
mely 1992-ben jelent meg a Köz-
ségi Tanács kiadásában – idézte
fel a Letenye a XX. században cí-
mû könyv elõzményeit, majd hoz-
zátette, a munkája révén rengeteg
emberrel megismerkedett, beszél-
getett. Sokan jelezték neki, hogy
mi maradt ki a Kerecsényi – Tóth
kötetbõl, ezek inspirálták arra,
hogy egy részletesebb monográfi-
át írjon, ugyanis a szerzõpáros rö-
viden és összefogottan ír a város
múltjáról és akkori jelenérõl,
melyben nyomon követhetõ a te-
lepülés fejlõdése. Mivel a terje-
delme korlátozott volt, így szük-
ségesnek bizonyult egy, az 1900-
as éveket prezentáló, a változáso-
kat megörökítõ kiadvány. 

Az év elején megjelent ténysze-
rû és tárgyszerû könyv a XX. szá-
zad történéseit tekinti át, de a ko-
rábbi eseményekre is rálátást biz-
tosít egy összefoglaló segítségé-
vel. A szemléletes, majd 500 olda-
las monográfia hitelességét eredeti
dokumentumok és beszámolók

biztosítják. A szerzõ közel 60 em-
bert kérdezett meg, 800 jegyzetet
és 79 mellékletet készített, vala-
mint 160 fényképpel színesítette
könyvét, melyek nagy része saját
fotó. Színessé és áttekinthetõvé a
versek, a névjegyzékek, a kronoló-
gia sorrendek és a táblázatok te-
szik.

A három évig tartó kutatómunka
színteréül az irattárak, a könyvtá-
rak szolgáltak. A kötet már 2009-
ben elkészült, azonban anyagi
gondok miatt nem jelenhetett meg.
A kiadást a 10 éves Letenyéért
Közéleti Egyesület (LKE) koordi-
nálásával létrejött Darányi Ignác
Terv nyertes pályázat és a letenyei
önkormányzat támogatása tette le-
hetõvé.

Ahogy a szerzõ elmondta, az
országban lezajló gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális változások
Letenye arculatának változását is
befolyásolták, meghatározták.
Ezek a folyamatok mind nyomon
követhetõek a kötetben, így a
nagybirtokrendszer összeomlása,
az államosítások, a tanácsrend-
szer, az 56-os események, a rend-
szerváltás. Ezeken kívül a kör-
jegyzõség munkája, az iskolák
építése, Letenye és Béc, majd
Letenye és Egyeduta egyesítésé-
vel már a század elsõ harmadában

változásokat eredményezett, majd
egyre inkább a régió központjává
vált. Az 1900-as évek második fe-
lében az iparosítás, a kereskede-
lem fejlõdése, a lakásépítkezések
és a közigazgatás többszöri fejlõ-
dése került elõtérbe. Várossá
1989-ben vált, ami után jelentõs
fejlõdésen ment keresztül. Foko-
zatosan épült ki a közoktatás, a
mûvelõdési intézményhálózat,
valamint a turizmus.

– Letenyén, az 1900-as évek fo-
lyamán elõdeink által vívott har-
cok nem voltak hiábavalóak, hi-
szen a település megtartotta köz-
ponti szerepét. A fejlõdés lineáris
vonalát a két világháború, a forra-
dalmak okozta nélkülözések sem
törték meg. A törekvések végül vá-
rossá válását eredményezték, és a
kistérséghez tartozó települések
ellátó központjává válását – foglal-
ta össze Oszkár bácsi.

Tóth Oszkár, a város számára
mérföldkõnek számító, Letenye
gazdag, változatos múltját feltáró
kötet megjelenését követõen sem
marad feladat nélkül, hiszen jelen-
leg két, nagyobb terjedelmû köny-
vet is ír. Az egyik egy önéletrajzi
ihletésû, a másik pedig a közmû-
velõdés történetét mutatja be. Sok
egészséget és kitartást kívánunk a
széles körben megbecsült 83 éves
szerzõnek! 

Varga Mónika

KKöötteett LLeetteennyyee ttöörrttéénneettéérrõõll:: „„eeggyy ssáárrooss ffaalluu eeggyy 

Magyar Örökség Díjjal ismer-
ték el Kaán Károly (Nagykani-
zsa, 1867 – Budapest, 1940) er-
dész-természetvédõ munkássá-
gát. A díj feladata és célja meg-
nevezni azokat a tevékenysége-
ket, történéseket és embereket,
akik a múltban és a jelenben
hozzájárulnak a nemzeti önbe-
csülés erõsítéséhez, gazdagításá-
hoz.

Jeles eseményre került sor
nemrégiben Budapesten, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia
dísztermében, ahol a Magyar
Örökség díjátadó ünnepségét tisz-
telhette meg a szép számú meghí-
vott, az érdeklõdõ közönség. A ci-
vil kezdeményezésre benyújtott
sok száz javaslat elõzetes körülte-
kintõ elbírálása után, a hét díja-

éévvsszzáázzaadd aallaatttt,, hhooggyy’’ vváálltt vváárroossssáá””
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zandó tevékenység közé bekerült
a nagykanizsai születésû Kaán
Károly erdõmérnöknek, a Magyar
Tudományos Akadémia egykori
tagjának, a nagy magyar erdész-
politikusnak, s egyben a hazai ter-
mészetvédelem megteremtõjének
örök értékeket képviselõ munkás-
sága is.

A bírálóbizottsági ajánlás el-
hangzása után, Keszthelyi István
erdõmérnök, az egykori Környe-
zetvédelmi és Vízgazdálkodási
Minisztérium nyugalmazott ter-
mészetvédelmi fõosztályvezetõ-
je, a Világörökség Magyarorszá-
gi Bizottságának volt tagja, a
’60-as évek második felében a
zalai államerdészetben és erdé-
szeti igazgatásban is dolgozó ki-
váló szakember tartotta meg
Kaán Károly munkásságának

laudációját, azaz méltatását. Ve-
títettképes, korabeli háttéranya-
gokkal látványosan illusztrált,
színvonalas elõadásából a hallga-
tóság átfogó és hiteles képet ka-
pott a nagyformátumú erdész-
szakember küzdelmekkel, nem
kis nehézségekkel teli életútjáról,
viharos korszakokon átívelõ
nagyhatású munkásságáról, máig
útmutatást nyújtó, el nem évülõ
szellemi örökségérõl.

Az elõadó külön is kiemelte,
hogy hazánkban Kaán Károly
rakta le a természetvédelem alap-
jait, elsõként adva részletes ösz-
szeállítását és leírását Magyaror-
szág védendõ természeti értékei-
nek. Õ volt az, aki a magyar erdé-
szet vezetõjeként a Trianont kö-
vetõ válságos években, az erdõ-
ben vészesen szegénnyé vált or-

szágban szenvedélyesen meghir-
dette hatalmas alföldfásítási
programját, melyet kezdetben
irányított is. Rendkívüli elfoglalt-
sága mellett, szívén viselte az er-
dõkkel és a természetvédelemmel
kapcsolatos aktuális jogalkotások
törvényszintû elõkészítését is,
nyugállományba vonulása után
pedig külön is tekintélyes méretû
erdészeti és természetvédelmi
szakirodalmi munkásságot fejtett
ki, egészen 1940-ben bekövetke-
zett haláláig.

Mindezek olyan maradandó
szellemi alkotások és értékek, me-
lyekre az utókor, a mai magyar er-
désztársadalom mellett, joggal le-
hetnek büszkék a honi természet-
védõk is.

A méltatás után a Magyar
Örökséggel járó oklevelet és

aranyjelvényt Kaán Károly jelen-
lévõ leszármazottai, Farkas Dáni-
el és Farkas Kinga, valamint
Prof. Dr. Náhlik András erdõmér-
nök, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki Karának
dékánja vette át, s egyúttal a ki-
tüntetéssel jutalmazott munkássá-
got az Aranykönyvbe is bejegyez-
ték.

A jeles akadémiai eseményen
meghívottként részt vett Rosta
Gyula erdõmérnök, a ZALA-
ERDÕ Zrt. vezérigazgatója is,
aki nemcsak a zalai erdésztár-
sadalmat, hanem egyúttal Kaán
Károly szûkebb hazáját, Zala
megyét, s benne elsõsorban a
szülõváros nagy fiának emlékét
büszkeséggel és tisztelettel
ápoló Nagykanizsát is képvi-
selte.

Dr. Baráth László erdõmérnök
Forrás: Erdészeti Lapok 

2012. évi 10. szám
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Lapunk 2011-es év végi, októ-
beri és novemberi számaiban
már olvashattak Kamarás Klárá-
ról. A nyugdíjas pedagógus, fes-
tõ, író és költõ versei kezdetben
csak a fiók alján lapultak, az át-
törést a számítógép jelentette
számára, melynek köszönhetõen
kiadót is talált és a széles közön-
ség elé tárhatta költeményeit, el-
beszéléseit. 

Kaskötõ István Kanadában létre-
hozott egy magyar nyelvû irodalmi
weblapot, a Kalákát, melynél jelen-
leg is Klári néni a versrovat szer-
kesztõje. Kaskötõ István buzdításá-
ra kezdett el prózát is írni. 

Kiadót a Heted-Héthatár maga-
zinban megjelent A pohár címû no-
vellája révén talált. Ezután folya-
matosan, az irodalmi folyóirat
minden lapszámában olvashatóak
voltak írásai. A nyomtatott kiad-
vány késõbb megszûnt, de
weblapjuk az interneten most is
mûködik. Idõközben barátság ala-
kult ki az író és a kiadó, L.
Csépányi Katalin között, aki há-
rom éve személyesen is felkereste.
Ekkor ajánlotta fel, hogy kiadja a
verseit, majd prózáit. Ennek ered-

ménye a legutóbbi irodalmi esten
bemutatott Derült égbõl… és az
Utak és évek címû kötet. 2006-óta
már tizenhárom könyve látott nap-
világot, ezek között a legújabb az
Orchideák és a Kutyául érzem ma-
gam. 

– Az Orchideák elbeszéléseket
és verseket egyaránt tartalmaz. Az
orchidea több novellában is megje-
lenik A könyv a címet a kötet
egyik elbeszélése miatt kapta. A
történetben a virágok a kárpótlást
jelképezik. Az én életemben az
írás az orchidea, ami kárpótol min-

denért, amit elmulasztottam – mu-
tatta be a könyvet Kamarás Klára. 

– A Kutyául érzem magam az
utóbbi két évben írt verseimet tar-
talmazza, melyek szereplõi a ku-
tyák és a cicák, az életöröm és az

elmúlás. A könyv négy versciklus-
ból áll. Az elsõben Brumi kutyánk
nevében írok leveleket. Az ötletet
az internet adta, ahol egy játék ke-
retében, kutyaként leveleztünk
egymással. Természetesen csak a
saját kutyás verseimet szerkesztet-
tem be a kötetbe. Könnyed, vicces
stílusa ellenére már ebben is felfe-
dezhetõek a mindennapi gondok,
problémák, második rész A cicák,
A kutyák, egyebek szintén egy já-
ték volt, melynek keretében a fel-
tett fotókról kellett egy rövid, frap-
páns verset írni. Ebbõl nekem vagy
kétszáz van, de ezek legtöbbjük
kép nélkül nem érthetõ, ezért nem
lehetett az összeset a kötetbe tenni.
Most az egyszer megfordítottam a
sorrendet, ugyanis eddig inkább a
bohókásabb költemények kerültek

a könyveim végére, most ezekkel
kezdtem. A Csendes órán elnevezé-
sû részbe a komolyabb versek ke-
rültek.. A Még mindig kutyául ér-
zem magam fõcím alatt levõ köl-
temények pedig a mai problémák-

ról szólnak, arról, amivel manap-
ság tele van a levegõ – tette hozzá.

Mint megtudtuk, jelenleg most a
nagyobb lélegzetvételû szerelmes
regénynek induló, de krimiként
végzõdõ kötetének írása köti le a
szabadidejét.

Nyolcadik irodalmi estjét febru-
ár 22-én 18 órától tartja Klári néni,
amelyen a fent bemutatott két kö-
tetét tárja a közönség elé a letenyei
könyvtár versmondó köre Timár
József vezetésével. A bemutatón
megismerkedhetnek az olvasók a
Kutyául érzem magam címû kötet-
bõl kimaradt, vicces, frappáns írá-
sokkal is. 

V.M.

AAzz íírrááss kkáárrppóóttooll mmiinnddeennéérrtt,, aammiitt eellmmuullaasszzttoottttaamm
„Az álom és a költészet szabad./Az vagy, akinek képzeled magad:/le-

hetsz király, vagy koldus, egyre megy,/anyja után vágyódó kisgye-
rek.../Elestél? Hagyd, hogy felemeljelek,/s ha dalolok... hidd azt, hogy
csak neked...!” 

(Mint fák a szélben c. kötetbõl)

KKaammaarrááss KKlláárraa eeddddiigg mmeeggjjeelleenntt kköötteetteeii::

Arcok a múltból (elbeszélések) 2006., Ólomból szõni pilleszárnyat (ver-
sek) 2006., Letenyei fák (válogatott versek) e-book 2007., Álmok útján
(versek, képek, vallomások) 2008., Anica (kisregény) 2009., Pepita füze-
tek (regény) 2010., Fúzió (válogatott versek Timár Zoltán rajzaival) 2010.,
Mint fák a szélben (összegyûjtött versek) 2010., Derült égbõl… (össze-
gyûjtött kisprózai mûvek) 2011., Utak és évek (regény) 2011., Orchideák
(elbeszélések, versek) 2012., Kutyául érzem magam (versek) 2012. 
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ZSIGMONDYS DIÁKOK 
A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSÉRT

A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégiumban
lezárult a "Zsigmondys diákok a fenntartható fogyasztásért"
elnevezésû projekt. Az iskola a program megvalósításához
Európai Uniós támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program, A fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok (szem-
léletformálás, informálás, képzés) – "A" komponens pályáza-
ti kiíráson. A projekt kódszáma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0096

A projekt célja az volt, hogy az iskola tanulói megismerkedjenek a fenn-
tartható fejlõdés fogalmával, információkat szerezzenek arról, hogy min-
dennapi tevékenységük milyen hatással lehet a környezetre és mit tehet-
nek annak megóvása érdekében.
A projekt folyamán az iskola diákjai, életkorukhoz igazodó környezetvé-
delmi témájú filmet tekintettek meg, melynek üzenetét elõadások és kis-
csoportos foglalkozások keretében dolgozták fel.
A projekt 3 rendezvénysorozat megvalósításából állt.
A harmadik rendezvénysorozat alkalmával a 9-11. évfolyamos diákok meg-
tekintették a „Kellemetlen igazság” címû filmet. A film szenvedélyes és lel-
kesítõ alkotás egy emberrõl, akinek feltett szándéka, hogy eloszlatja a glo-
bális felmelegedést övezõ mítoszokat és téveszméket, és a megelõzés ér-
dekében tettekre buzdít. Az Egyesült Államok volt alelnöke, Al Gore a 2000-
es választási vereségbõl felocsúdva életét újfent annak szentelte, hogy se-
gítsen a bolygót megmenteni a maradandó változásoktól. Ebben a gondo-
latébresztõ, döbbenetes alkotásban Gore és az õ „utazó globális felmele-
gedés mûsora” vicces, lebilincselõ, és kertelés nélkül közölni akarja a felka-
varó igazságot a világméretû vészhelyzetrõl az átlagemberekkel, mielõtt
még túl késõ lenne. A filmvetítést követõ elõadás témája a globalizáció ha-
tása az emberi civilizációra, valamint, hogy milyen lépéseket szükséges
megtenni ahhoz, hogy bolygónk környezeti helyzete ne változzon.
A csoportfoglalkozásokon az „ökológiai lábnyomszámítással” ismerked-
tek a diákok, valamint filmben látottak rajzos formában feldolgozták.
A film témájához kapcsolódóan meghirdetett „Gazdálkodj okosan!” ötlet-
pályázaton az alábbi diákok részesültek díjazásban:
1. Molnár Krisztián 9.K, 2. Horváth Dávid 9.K, 3. Orsós Géza 10.K, 4. Or-
sós Laura 9.F, 5. Kreiner Dávid 9.J, 6. Balogh Roland 10.J, 7. Szente
Szabolcs 9.M, 8. Horváth Zoltán 9.M, 9. Szever Andrea 10.M, 10. Tom-
bor Klaudia 9.E.

ZSIGMONDYS DIÁKOK 
A FENNTARTHATÓ FOGYASZTÁSÉRT

A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégiumban
folytatódott a „Zsigmondys diákok a fenntartható fogyasztá-
sért” elnevezésû projekt. Az iskola a program megvalósításá-
hoz Európai Uniós támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program, A fenntartható életmódot és az ehhez kap-
csolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok (szemlélet-
formálás, informálás, képzés) – "A" komponens pályázati ki-
íráson. A projekt kódszáma: KEOP-6.1.0/A/11-2011-0096

A projekt célja, hogy az iskola tanulói megismerkedjenek a fenntartható
fejlõdés fogalmával, információkat szerezzenek arról, hogy mindennapi
tevékenységük milyen hatással lehet a környezetre és mit tehetnek an-
nak megóvása érdekében.
A projekt folyamán az iskola diákjai, életkorukhoz igazodó környezetvé-
delmi témájú filmet tekintenek meg, melynek üzenetét elõadások és kis-
csoportos foglalkozások keretében dolgozzák fel.
A második rendezvénysorozat alkalmával a 9-11. évfolyamos diákok
megtekintették „Az utolsó óra” címû filmet. A film az égetõ problémákat
dokumentálja, melyek kihívást jelentenek a bolygó életrendszerére. A
globális felmelegedés, az erdõirtások, a tömeges fajkipusztulások és az
óceánok elsavasodása mind sorra kerülnek. Alapfelvetése, hogy az em-
beriség jövõje veszélyben van. Olyan tudósok és környezetvédelmi elkö-
telezettek, mint David Orr, David Suzuki és Gloria Flora bemutatnak egy
radikálisan új és eltérõ jövõképet, melyben az embernek nem célja a
bolygó domináns fajának lenni, csupán a többi életformához hasonló
szinten és velük együtt élni. A filmvetítést követõ elõadás célja a globá-
lis felmelegedést kiváltó okok megismerése, a problémák feltárása. Inte-
raktív lehetõségkeresés, mely segítséget nyújt a folyamat visszafordítá-
sában.
A csoportfoglalkozásokon az „ökológiai lábnyomszámítással” ismerked-
tek a diákok, valamint filmben látottak rajzos formában feldolgozták.
A film témájához kapcsolódóan meghirdetett „Gazdálkodj okosan!” ötlet-
pályázaton az alábbi diákok részesültek díjazásban:
1. Zsiga Zsolt 11.B, 2. Horváth Zsófia 10.A, 3. Orsós Júlia 10.A, 4. Mol-
nár Olívia 10.A, 5. Horváth Anita 11.A, 6. Szabó Attila 11.A, 7. Németh
Dávid 11.A, 8. Dániel Georgina 11.G, 9. Vitai Nikolett 10.G, 10. Kovács
Loránd 9.A.

ÁÁllllááss aazz
IInnkkuubbááttoorrhháázzbbaann
3D-s látványtervezéssel, megjelení-
téssel, weblaptervezéssel, valamint
promóciós anyagok gyártásával és
forgalmazásával foglalkozó HOR-
VÁT CÉG KERES NAGYKANI-
ZSAI CALL CENTERÉBE jó
kommunikációs képességgel bíró
munkatársakat, versenyképes fizetés-
sel, rugalmas munkaidõvel. 

A PÁLYÁZATOKAT
AZ ALÁBBI CÍMRE VÁRJUK
2013. FEBRUÁR 20. (SZERDA)
17:00-IG:
Nagykanizsai Inkubátorház és Inno-
vációs Központ (8800 Nagykanizsa,
Buda Ernõ u. 19.) Tel.: 0693 510
137, Fax: 0693 510 138, e-mail:
info@inkubatornk.hu

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL

2013.02.19-én 16 órakor
C, D, C+E kategória

2013.02.20-án 16 órakor
személyautó, motor

2013.02.25-én 16 órakor
gépkezelõ (targonca, emelõgép 

és földmunkagép)

2013.03.02.-i GKI vizsgára
jelentkezéseket még elfogadunk!

Diákkedvezmény, részletfizetés
ingyenes tankönyvkölcsönzés

Meghívó
Kedves Szülõk!

Tisztelettel meghívjuk a Családokat, a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Székhely Intézményébe (Nagykanizsa Rózsa u. 7.) 

"KÓSTOLGATÓ" programunkra.

A program:
Szülõk részére: 2013. február 22-én 17 órakor. Megismerhetik a le-
endõ kiscsoportos óvodapedagógusokat, dajkákat. Bemutatjuk az óvo-
dát, és a Nevelési programunkat.
Gyermekek részére: 2013. február 23-án 9:30 - 11:30-ig játszó dél-
elõttöt szervezünk. 

Mindenkit szeretettel várunk: 
Rózsa óvoda nevelõtestülete
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Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres

KÖRNYEZETVÉDELMI REFERENS
munkatársat.

Felsõfokú szakirányú végzettséggel és lehetõleg ISO 
minõségbiztosítási ismeretekkel rendelkezõ, hosszú távon 

gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs 

és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Német és angol nyelvismeret és hasonló területen szerzett 

tapasztalat a felvételnél elõnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét

igazoló bizonyítványok fénymásolatát 
juttassa el címünkre 2013. február 28-ig.

Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Munkaügy

A borítékra kérjük írja rá: Környezetvédelmi referens
A nagy sikere való tekintettel gyertek, ismét játsszunk együtt!
2013. február 23-án, szombaton:

9.30-10.00: Mackó Lackó zengedéje, 10.00-10.20: Répamese - interak-
tív játék, 10.20-10.35: „Hoci a pociba!” – tízórai, 10.35-11.15: Meglepi
bábkészítés, 11.15-11.45: Járjad lábam… táncház, 10.30-tól: tájékozta-
tó a szülõk számára intézményünkrõl és a nálunk folyó munkáról.
Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

Piar-Suli-Muri II.

Elnézést kérünk
A Beszámoló a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda TÁMOP 3.1.5-
09/A/2/2010-0133. számú pályázat megvalósulásáról címû anyagban
tévesen jelent meg az egyik pedagógus neve, mely helyesen:
Horváthné Göndör Réka, aki az Eötvös Lóránd Tudományegyetem -
szakvizsgázott pedagógus, pedagógus-gyógytestnevelés szakirányon
végzett. A tévedésért elnézést kérünk.

Elõadás ccukorbetegeknek
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete február 22-én, pén-
teken 15 óra 30 perckor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácster-
mében klubfoglalkozásán Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony
tart elõadást. 
Téma: Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegek inzulin kezelése. Minden
érdeklõdõt várunk!

SSeeggííttssééggeett kkéérr aa CCSSÁÁOO
A Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona

(Nagykanizsa, Teleki u.19/d) az Önök segítségét kéri az
otthonban élõ és onnan a közeljövõben kiköltözõ családok
lakhatásának és mindennapi életének megkönnyítése és
segítése érdekében.

Várjuk bútoradományok, lakásberendezési tárgyak és használt,
feleslegessé vált mûszaki eszközök felajánlását. Különösen az alábbi
felajánlásokra lenne nagy szükségünk: francia ágyak, heverõk,
kihúzható kanapék, szekrények, étkezõ asztalok és székek, szõnyegek,
asztali lámpák, állólámpák, mosógép, hûtõszekrény, tévé,
fõzõedények, étkészletek, poharak, evõeszközök, ágynemû huzatok,
lepedõk.

Amennyiben segíteni szeretne, kérjük, hívja az otthont a
0693/313-220-as vagy a 70/933 8714-es telefonszámon. Nagy segít-
séget jelentene az is, ha a felajánlások közvetlenül az otthonba
érkeznének, mivel a szállításra csak korlátozottak a lehetõségeink.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkormányzat
kizárólagos  tulajdonában lévõ Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49.  ügyvezetõi tisztségének betöltésére.

Feladat: Anagykanizsai önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévõ Kft. által a "B" für-
dõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló üzemeltetése.

A megbízás idõtartama, formája, díjazás: 
Az ügyvezetõt a Közgyûlés határozott idõre, 2013. június 1. naptól kezdõdõen 2018.
május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szer-
zõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás
nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közlésétõl számított 4 hónap. 
Az ügyvezetõi tisztség ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai al-
kalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadalmazási Sza-
bályzatában foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy egyete-
mi oklevél, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: egyetemi vagy fõiskolai
gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök, épület gépész üzemmérnök végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai  koncepciója,
- szakmai önéletrajz, 
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hite-
lesített másolata,
- a pályázati feltételként elõírt 5 év szakmai gyakorlat hivatalos igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely iga-
zolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezetõ tisztség gyakorlásának el-
tiltása, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy 
- részérõl az ügyvezetõi tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt,
- vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- milyen díjazásra tart igényt,
- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
- a pályázat elbírálása során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó
Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypót-
lásnak nincs helye.  Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.

A pályázat benyújtásának helye: 
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai
úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal-
ban ügyfélfogadási idõben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Kanizsa Uszo-
da Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetõi pályázata"
A pályázat elbírálásának módja és határideje: 
- A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a
pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül -
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallga-
tásával várhatóan a 2013. április havi soros ülésén hozza meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester (Tel:
+36-20-849-2301, E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa MJV Önkormányzatának honlapja
(www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: 
KKaanniizzssaa UUsszzooddaa üüggyyvveezzeettõõ

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy minden hónap utolsó csütörtökén 10 órától 12 óráig a Pol-
gármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított helyiségben
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

IIddõõssüüggyyii TTaannááccss ffooggaaddóóóórraa

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

Meghívó
A Hevesi Sándor Általános Iskola
minden kedves érdeklõdõ szülõt
és gyermeket szeretettel vár 

2013. február 23-án 9.00-12.00 óráig tartandó nyílt
délelõttjére.

Programunk:

Rajzpályázat 
eredményhirdetése 
az aulában 9.00 órakor.

Iskolánkat bemutatják: 
néptáncosaink, 
táncosaink, 
színjátszó csoportunk, 
tornászaink

Játszóház 
az ovisoknak: 
gyöngyfûzés, 
kézmûves foglalkozás, 
tornatermi játékok. 

Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel.

Szeretettel várunk mindenkit!
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2013. február 14.

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ in-
tézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyug-
díjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életraj-
zát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munka-
könyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetõk, vagy a Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) átvehetõk
az alábbi idõszakokban: hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-
16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2013. március 8-ig jut-
tassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport-
osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzddiipplloommáákk iiggéénnyyllééssee

Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. február 15-én
(pénteken) 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a 2013/2014. nevelési évre vo-
natkozó bölcsõdei beiratkozások idõpontja 2013. március 5-6-án 8-17 óra
között lesz az Egyesített Bölcsõde Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.

A jelentkezési lapok a bölcsõde honlapjáról letölthetõk: http://egyesitett-
bolcsode.mindenkilapja.hu.

Az intézmény az érdeklõdõk részére 2013. március 2. napján (szombaton)
9-12 óra között "Bölcsõdenyitogató" keretében lehetõséget biztosít valameny-
nyi tagbölcsõde (Belvárosi Bóbita Bölcsõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.,
Meseház Bölcsõde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsõde - Nagy-
kanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.) megte-
kintésére. 

BBööllccssõõddeeii bbeeiirraattááss

Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai lakosokat, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztályának ügyfélfogadása
2013. február 4-tõl, keddi és csütörtöki napokon a Polgármesteri Hiva-
tal Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított he-
lyiségben történik.

AAddóóüüggyyii OOsszzttáállyy –– üüggyyffééllffooggaaddááss 
úújj hheellyyeenn

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének teljes munka-
idõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk
Gondozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támo-
gató Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányí-
tása, ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek
szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintû vég-
zésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mû-
ködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
6.4. pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szoci-
ális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igény-
lõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közokta-
tás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak - amennyi-
ben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról,   hogy vállal-
ja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést
igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyzõ által hi-
telesített másolatát, az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jog-
viszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló 90 napnál nem régebbi ere-
deti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályáza-
ti anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági
üléseken és a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen tör-
ténõ tárgyalásához hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó
esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a
kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetõi megbízásá-
val kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén ele-
get tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és nem áll cselekvõképességet ki-
záró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthetõ: 2013. június 1-jétõl.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31-
ig. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határo-
zatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan léte-
sített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével -
3 hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A személyügyi központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2013.
február 10. A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt.
vhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehí-
vott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat
személyesen hallgatja meg. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írás-
ban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példány-
ban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk Integrált In-
tézménye intézményvezetõi munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyûlés 2013. május havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetõje: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezetõ bizto-
sítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetõséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai elõ-
készítõ ülésen kell bemutatni.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: FFooggyyaattéékkkkaall ÉÉllõõkk 
IInntteeggrráálltt IInnttéézzmméénnyyee –– vveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanait:
649/145 hrsz., 3194 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Idõpont: 2013. február 21-én  9.00 óra.
649/146 hrsz., 3195 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Idõpont: 2013. február 21-én 10.00 óra.
649/147 hrsz., 2538 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Idõpont:  2013. február 21-én 11.00 óra.
649/148 hrsz., 2539 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Idõpont:  2013. február 21-én 12.00 óra. 
4378/32 hrsz  3015 m2 10.250.000 Ft + Áfa.  Idõpont:  2013. március 7-én 13.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén: minden második csütörtökön, a fenti
idõpontban. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyon-
gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.)
A versenytárgyalási felhívás teljes szövege, értékesítés fõbb elvei és feltételei:
a www.nkvg.hu vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálhatók.
A további részletekrõl érdeklõdni lehet: személyesen a Nagykanizsa Vagyongaz-
dálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park),
telefonon a 93/311-241. vagy 93/314-078. telefonszámon, a 116-os melléken.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk - IIppaarrii PPaarrkk
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Február 16. 10-18 óráig 
IV. KANIZSAI ESKÜVÕ 
KIÁLLÍTÁS 
Minden ami esküvõ…nem csak 
menyasszonyoknak! Divatbemutatók,
mûsorok, lézershow, võlegénymegõrzõ, 
2. ARAkt fotókiállítás! Fellépnek 
többek között: White Horse 
Akrobatikus Rock And Roll és 
Hip-Hop Szakosztály, Hévíz - tánc;
Eliseba - hastánc; Varga Orsi - ének;
GoldLaser - lézershow. A belépés 
díjtalan! Info: +36 30 4241455
Részletes program: www.kanizsaikul-
tura.hu vagy keresd a Facebook-on!
Február 18. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet - Szûts István -
Koltay Gergely: TRÓJA - rockopera 
A Sziget Színház elõadása
Fõbb szereplõk: Pintér Tibor, Vadkerti
Imre, Janza Kata, Buch Tibor
Rendezõ: Pintér Tibor
Belépõdíj: pótszék diákoknak: 2 000 Ft.
Február 18. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Szûts István - Koltay Gergely: 
TRÓJA - rockopera 
A Sziget Színház elõadása
Fõbb szereplõk: Pintér Tibor, Vadkerti
Imre, Janza Kata, Buch Tibor
Rendezõ: Pintér Tibor. Belépõdíj: 3500 Ft.
Február 19. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Móricz Zsigmond: SÁRI BÍRÓ -
népszínmû két részben. A Turay Ida
Színház (Budapest) elõadása
Fõbb szereplõk: Benkõ Péter (Jászai 
Mari-díjas), Hûvösvölgyi Ildikó, Nagy
Gábor, Mikó István (Jászai Mari-díjas). 
Rendezõ: Mikó István (Jászai Mari-díjas)
Belépõdíj: 3 500 Ft.
Február 20. 14.30 óra
"RÉGMÚLT KISKANIZSA"
vetített képes helytörténeti elõadás.
Elõadó: Horváth Julianna, pedagógus.
A belépés díjtalan.

Február 16.
KANIZSAI JAZZ-SZOMBAT
19 óra Gayer - Hodek Project
20.30 óra Eliane Amherd (Svájc) és a
Csepregi -Rátonyi Duó. Közremûködik:
Willard Dyson (USA) és Gustavo
Amarante (Brazília). Belépõdíj: 
elõvételben 3 000 Ft, helyszínen 3 500 Ft
Február. 19. 17 óra
A BIOGAZDÁLKODÁS 
BEMUTATÁSA - Növénytermesztés
és állattenyésztés vegyszerek nélkül.
Jótékony mikro-organizmusok a bio-
gazdálkodásban. - Valastyán Gyöngy-
vér Bionom szaktanácsadó elõadása
Belépõdíj: 500 Ft

Február 21. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! - KLUB
Kép és hang formátumok
Február 23. 
A ZALAGYÖNGYE TÁNC-
EGYÜTTES 15 ÉVES JUBILEUMI
TÁNCHÁZ SOROZATA
17 óra Gyermek táncház és játszóház -
farsangi díszek készítése Godinek Ibo-
lyával. 18 óra Felnõtt táncház - felcsíki
táncok. Tanít: Márton Sándor.

Fodor Zsóka színmûvésznõ 25
filmben, több mint 300 színda-
rabban játszott, közel 240 film-
hez adta a hangját. Az országos
ismertséget mégis a Barátok közt
szappanopera hozta meg számá-
ra, melyben tizenegy évig alakí-
totta Magdi anyus szerepét. A te-
levíziós stúdiót újból a színpadra
váltotta. Nagykanizsán, február
28-án csütörtökön 19 órakor, a
Kanizsai Kulturális Központ He-
vesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontjában, a Fogi Színház – bu-
dapesti Bulvárszínház elõadásá-
ban, a Négy férfi gatyában címû
vígjátékban láthatjuk viszont.

Fodor Zsóka Rózsahegyi Kálmán
színiiskoláját követõen 1965-ben a
Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán
végzett, majd a kecskeméti Katona

József Színházban, a József Attila
Színházban, az Irodalmi Színpadon, a
Békés megyei Jókai Színházban és a
Szegedi Nemzeti Színházban játszott.
Szerepelt filmekben és több száz
szinkron fûzõdik a nevéhez. A Bará-
tok közt címû telenovellában Kertész
Magdiként, azaz Magdi anyusként
szinte az egész ország megszerette.
Néhány éve újra színházi fellépéseket
vállal, nem kis sikerrel. 

A Fogi Színház – budapesti Bul-
várszínház Négy férfi gatyában cí-
mû vígjátékának fõszereplõjeként
egy dívát, ingatlantulajdonost alakít.

Fodor Zsóka lakásában szinte hi-
hetetlen lenne, hogy négy félmezte-
len, legatyásodott férfit találjanak
egy idõben. Már pedig… Nagyka-
nizsán minden megtörténhet, ha a
lakástulajdonos albérlõt keres. Igen
ám, de a jelenlegi társbérlõk is ke-

resnek valakit. Van, aki férjet, van,
aki zongoratanítványt, s van, aki
modellt. A szerepek persze néha
összecserélõdnek és ebbõl oltári
bonyodalmak alakulnak ki. 

Mindezt olyan partnerekkel a
színpadon, akik a komédia fõváro-
si nagymesterei: Nyertes Zsuzsa,
Böröndi Tamás, Beleznay Endre,
Straub Dezsõ. 

– A darabbal évek óta járják az
országot. Egy ilyen tájoló komédi-
ához egy jó csapat dukál. – Jól ér-
zi magát a szerepében? Összeszo-
kott társulatról beszélhetünk?

– Egy valaha ünnepelt dívát, öt
férjet elfogyasztó lakástulajdonost
játszom. Eszméletlen félreértések és
komikus helyzetek jellemzik a dara-
bot – nyilatkozta Fodor Zsóka az elõ-
adásról. – A színészkollégákkal na-
gyon nagy szerencsém van. Straub
Dezsõ, aki a rendezõje is a vígjáték-
nak, különösen jó barátom, õ volt az
én Miskám régen a Csárdáskirálynõ-
ben, ahol Cecíliát játszottam. Na-
gyon megkedveltük egymást, ezt a
szerepet is az õ kérésére vállaltam el.
Hasonlóképpen vagyok Nyertes
Zsuzsával is, aki ugyanolyan szép
belül, mint kívül. Áldott jó természe-
te van. A Négy férfi gatyában kap-
csán említhetném még Beleznay
Endrét is, akivel egy álom a színpa-
don alakítani, szóval nagyon jól ér-
zem magam ezzel a csapattal.

Kanizsa

NNééggyy fféérrffii ggaattyyáábbaann aa sszzíínnppaaddoonn
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2013. február 14.

Horoszkóp

Ezekben a napokban szinte minden feladatát
könnyedén meg tudja oldani, a környezetében
azonban kissé irigykedve veszik tudomásul
mindezt. Árulja el nekik, nincs ebben semmi
trükk, csak kiegyensúlyozottan teszi a dolgát.

Kitartóan fáradozik a szakmája fejleszté-
sén, és sokat kesereg amiatt, hogy barátai
látványosabb eredményeket érnek el, mint
ön.  Kis idõre fogjon vissza a tempójából,
és tervezze át az elképzeléseit.

A szürke, unalmas hetek után meglepõ talál-
kozásokkal tarkított idõszakra számíthat. A
találkozások akár mindennapjaira is kihatás-
sal lesznek, és segíthetik a munkáját. Töltse el
a hosszú, téli estéket például társasjátékkal.

Bizonyára észrevette, több szerencsés véletlen
segítette mostanában a mindennapjait. Hall-
gasson továbbra is a megérzéseire, és hamaro-
san találkozhat a nagy Õ-vel. Avéleményét ne
mondja ki azonnal, elõbb gondolkodjon.

Ha pénzzel kitömött pénztárcáról ábrándozik,
ez a vágya teljesülhet a valóságban is. Lehe-
tõleg ne csak a Jupitertõl várjon segítséget,
hanem tegyen valamit ön is a cél érdekében.
Spóroljon, aztán megérkezik a szerencse is.  

Ha a természetben tartózkodik, akkor érzi iga-
zán, hogy közel jár a szerencséhez. Acsillagok
állása szerint azonban erre egy kicsit még vá-
rakoznia kell. Nyugodjon meg, amivel késle-
kedik a Jupiter, a szeretteitõl megkaphatja.

Barátnõi többször összesúgtak a háta mö-
gött, és némi irigységgel meg is jegyezték,
hogy milyen szerencsés. Így volt ez koráb-
ban is, és a jövõben sem lesz másként. Ha
kedveskedni akar nekik, árulja el a titkot.

Van, akinek meg kell dolgoznia minde-
nért. Így lesz ez önnel is a héten. Tennie
kell valamit a szerencséjéért. Ha alkal-
mat teremt például egy találkozásra, szá-
míthat a Jupiter támogatására is. 

Hatékonyabban dolgozzon meg a szeren-
cséjéért. Elképzelhetõ, egy véletlen foly-
tán megtalálja a párját is. Addig se csak a
Jupitertõl várjon segítséget, hozzon új
színt a kapcsolataiba.

Hogyha más nézõpontból szemlélné az
élet dolgait, mindjárt szerencsésebbnek
érezné magát. Ne koncentráljon folyton a
kudarcra, hanem használja ki jobban az
ön körül adódó lehetõségeket.

Ha mindenáron magához akarja láncolni
a párját, hamarabb elveszítheti, mint azt
gondolná. Fejezze ki a ragaszkodását
gyakrabban, és lepje meg szokatlan dol-
gokkal, ajándékokkal.

Használja ki a téli estéket, a korai sötéte-
dést, és hagyja mesélni a párját. Engedje
kibontakozni a színes egyéniségét, és az
eredmény nem marad el. Gyógyír lesz a
lelkének minden szava. 

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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Belvárosban, a Hunyadi utcában kö-

zel 700 m2-es építési terület eladó. Érd.:
0630227-3294, 0630-448-6072 (7548K)

Nk-án zöldövezetben 200 m2-es, új
építésû igényes családi ház eladó.
Irányár: 30 millió Ft. Tel.: 0630-232-
7667 (7551K)

Nk-án a Csány László utcában
egyszobás, 51 m2-es, komfortos ház
garázzsal, udvarral, konyhakerttel
eladó. Érd.: 0630/378-8753 (7556K)

Oldalkocsit keresek Pannónia mo-
torhoz. Sérült, hiányos is érdekel. Érd.:
Teglovics, 0630/229-9801 (7555K)

TV-javítás, távirányítók értékesítése.
Érd.: Balaskó István Nagykanizsa, Zrí-
nyi u. 20., tel.: 0630-597-1530 (7550K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruházatot, vala-
mint használati tárgyakat és teljes ha-
gyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7552K)

Vásárolok könyveket, porcelán fi-
gurákat, készleteket, réztárgyakat, il-

letve komplett hagyatékot. Készpénz-
zel fizetek. Érd.: 0620/233-1565
(7554K)
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2013.02.19. KEDD 12:00 – 16:00 Magyar Vöröskereszt, 
Nk. Sugár u. 28.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

1%
Kérjük támogassa adója 1%-
val a Kanizsai Múzeumért
Alapítvány tevékenységét. 

Adószám: 18961175-1-20

Hat-Agro UNI Gyõr II (9.) –
Kanizsai Vadmacskák SE (3.)
52-88 (18-26, 10-21, 18-25, 6-16) 

Amatõr NB I Nyugati-csoport
nõi kosárlabda-mérkõzés, 15. for-
duló. Gyõr, 40 nézõ. Vezette: Esz-
tergályos, Gráczer.

Kanizsa: Fekete Cs. (26/15),
Fuisz V. (22/3), Olasz A. (3), He-
gyi (7/3), Jurkó (20). Csere: Nagy
D. (6/3), Oros (4), Horváth E., Ko-
vács K., Pál. Edzõ: Farkas József. 

Koncentráltan kezdték a találkozót
a vendégek, ami megadta a továbbiak-
ra nézve is az alaphangot. Fuisz Viktó-
ria és Fekete Csilla pontjaival már tíz
fölé is nõtt a különbség. Amásodik ne-
gyed elején a hazai csapat ugyan fel-
zárkózott hét pontra, Fekete két sike-

res hármasa azonban nem hagyta fel-
pörögni a vendéglátókat és a játékrész
utolsó perceiben tovább tudták növel-
ni a különbséget a kanizsaiak.

Nagyszünet után folyamatosan el-
húztak Jurkó Noémi, Fekete és Fuisz
támadójátékának köszönhetõen Far-
kas József tanítványai. A záró tíz
percben is jól kezdtek a vendégek,
védekezésük jól mûkõdött. Ekkor
szinte sikerült lenullázni a gyõrieket
és a harmincpontos különbség to-
vább is nõtt a két együttes között.

A férfi kosarasok harmadik vo-
nalában a kanizsaiak igencsak fog-
híjas keretük ellenére megszoron-
gatták a listavezetõt. 

Murafém-Kanizsa KKSE '11
(7.) – Soproni Tigrisek (1.) 97-

103 (28-22, 26-30, 25-23, 18-28)
NB II Nyugati csoport férfi ko-

sárlabda-mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Benedek Z., Dombay L.

Kanizsa: Tóth O. (16/3), Talabér
(11), Lovas (17/3), Murvai (16/3),
Zsámár K. (23/3). Csere: Imre (14),
Kovács Cs. Edzõ: Farkas József.

Jó iramú, küzdelmes mérkõzé-
sen, csupán a végjátékban maradt
alul a mindössze hét játékossal kiál-
ló kanizsai csapat a veretlen Sopron
ellen. A hétvégi programban, szom-
baton igazi rangadó következik, hi-
szen a KKKSE a Zalaegerszegi KK
legénységét fogadja. Az elõzetes
hírek alapján a hangulattal nem lesz
gond, hiszen a Cserháti csarnokban
15.45-kor kezdõdõ mérkõzésre a
hazai ultrák is készülnek...

P.L.

MMaaggaabbiizzttoossaann GGyyõõrrbbeenn

A nagykanizsai Ippon Sho-
tokan Egyesület is részt vett a
megyei szakszövetség és a
Karate-Do Egyesület Zalaeger-
szeg által szervezett karate be-
mutató rendezvényen.

A dél-zalaiak 11 fõvel indultak a
megyeszékhelyi Apáczai Csere Já-
nos VMK-ban a versenyengedély-
lyel nem rendelkezõ karatékák szá-
mára kiírt seregszemlén. Ugyan ez-
úttal nem kimondottan az eredmé-
nyeken volt a hangsúly, a nagykani-
zsai versenyzõk kitettek magukért.
A tapasztalatok mellé azért érmeket
is sikerült szerezni...

VVeerrsseennyyttaappaasszzttaallaatt mmeelllléé éérrmmeekk

Nagykanizsai Izzó SE jr. (12.)
– Balatonboglári SC (5.) 21-21
(14-10)

NB III Somogy-Zala megyei
bajnokság nõi kézilabda-mérkõ-
zés, mérkõzés a 12. fordulóból.
Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette:
Gyulasi, Poller.

Nagykanizsa: Tóth F. - Lakatos
B. 1, Gáspár 2, Tivolt, Görcsi K. 8,
Szmodics V. 5, Herman A. 5. Cse-
re: Dudora (kapus), Majoros, Ka-
nizsai H., Kondákor K., Godinek
N. Edzõ: Ojtó Tamás.

A félidõig sem spóroltak izgal-
makkal a csapatok, hiszen a han-
gosan irányító Katona Sándor
(aki néhány éve még a kanizsai
kispadon is ült felettébb csende-
sen, hiszen akkor nem kis „ellen-
szélben” dolgozhatott...) együt-
tese 7-2-re is ellépett már a haza-
iaktól, s onnan lett 8-8, hogy az-
tán a félidõig a vendéglátók meg
se álljanak négygólos elõnyig.
Vajon bírják-e Gáspár Editék vé-
gig, ez volt a szünetbeli felvetés,
de nem történt tragédia, vagyis
Ojtó Tamás lányai tartották
ugyan valamivel kisebb elõnyü-
ket, amit csak a hajrára dolgoz-
tak le a bogláriak. Akár fordul-
hatott is volna az a bizonyos
kocka, de a végén a somogyiak
egyenlítettek úgy, hogy kis sze-
rencsével gyõzelmet szerezhet-
tek (és érdemeltek is) volna talán
a kanizsaiak...

P.L.

ÖÖsssszzeesszzeeddeetttt jjááttéékk -
eellmmaarraaddtt ggyyõõzzeelleemm
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Szekszárd AC (3.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Varga Trans Pápa
Kanizsa Sörgyár SE (7.) 9:1

Nõi asztalitenisz Extra liga mér-
kõzés, 11. forduló. Szekszárd.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Szvitacs-Recko - Végh-Mógor
3:1, Szvitacs Alexa-Bicsák Bettina
3:0, Fuderer Dalma-Végh Zsu-
zsanna 0:3, Recko Ema - Mógor
Evelin 3:0, Szvitacs - Végh 3:2,
Recko - Bicsák Bettina 3:0, Fuder-
er - Mógor 3:0, Recko - Végh 3:2,
Szvitacs - Mógor 3:0, Fuderer -
Bicsák 3:1

Papírforma eredmény született
a harmadik helyen álló szekszár-
di csapat otthonában. Ugyanak-
kor Végh Zsuzsanna simán nyert
Fuderer Dalma ellen, de 2:0-ra
vezetett Recko, illetve 2:1-re
Szvitacs ellen is, de a szerencse
elpártolt tõle, mindkét mérkõzé-
sen a döntõben kikapott.

Bicsák Bettina Fuderer ellen ját-
szott a legjobban, szettet is sikerült
ellene nyerni, Mógor Evelinnek vi-
szont ezúttal nem sikerült az Eger
elleni teljesítményt nyújtania. Pá-
rosban a Végh-Mógor páros simán
nyerte az elsõ szettet, de aztán a
hazai páros nagyobb tudása érvé-
nyesült.

Az alsóbb osztályokban az elkö-
vetkezõ izgalmas, akár dobogós
helyezésekrõl döntõ  fordulókat
két gyõzelemmel vezették fel a
KSSE játékosai.

Szekszárd AC II (3.) – Gejzír-
Kanizsa Kft. Varga Trans Pápa
Kanizsa Sörgyár SE II (5.) 6:12 

NB I B Nyugati csoport nõi asz-
talitenisz-mérkõzés, 11. forduló.
Szekszárd.

A kanizsai gyõztesek: Tóthné
Szász Kinga 4, Ladányi Dóra 4,
Újházi Csilla 2, Müller Diána 1 és
a Tóthné-Ladányi páros

A Komló elleni 0:18 után (ahol
az utánpótlást szerepeltették a
KSSE részérõl...) a vártnál si-
mábban nyerte a rangadónak ki-
kiáltott meccset a vendégcsapat.
Ladányi és Tóthné hibátlan telje-
sítményt nyújtott, ez nagyban
hozzájárult a magabiztos siker-
hez. Akár a dobogóért is mérkõzõ
felek között az elsõ rangadót biz-
tosan hozta a fiatal dél-zalai má-
sodik számú együttes. Az elsõ he-
lyen a Komló áll – immár – nagy
elõnnyel, õket már reálisan nem
lehet behozni.

A Mohácsi TE ellen április 16-
án, a Statisztika III-mal június
elején mérkõznek.

Gejzír-Kanizsa Kft. Varga
Trans Pápa Kanizsa Sörgyár SE
I (2.) – Zalakomár Egyetértés SE
(4.) 12:6 

NB III Dél-Dunántúl férfi aszta-
litenisz-mérkõzés, 13. forduló.
Nagykanizsa.

A kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 3,
Horváth Dávid 2, Gyöngyösi Áron
1 és a Berdár-Szuhanyik, Horváth-
Gyöngyösi páros

A kanizsai férfi elsõ számú csa-
pat is egy fontos mérkõzésen jutott
túl, a Zalakomár rutinos csapatát
magabiztosan gyõzték le. A két ru-
tinos játékos, Berdár és Szuhanyik
mellett Horváth és Gyöngyösi is
remek játékkal járult hozzá a gyõ-
zelemhez. Szuhanyik utolsó mér-
kõzését Szerdahelyi Péter játszotta
le. (Ettõl az idénytõl lehetõség van
ugyanis a cserére.) A tavaszi
idényben két nagy rangadó van
még vissza: a Zalakaros és a
PEAC III ellen. Ha mindkettõt
megnyernék a nagykanizsaiak, ve-
retlenül elsõ lenne a csapat.

A pécsiekkel március 16-án, a
Zalakaros ellen május 18-án ját-
szanak.

P.L.

VVéégghh ZZssuuzzssaannnnaa mmeeggpprróóbbáálltt mmiinnddeenntt 

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Tarr-Sprint
Andráshida SC 5-8 (2-4)

Labdarúgó felkészülési mérkõ-
zés, Nagykanizsa, Olajbányász-mû-
füves, 50 nézõ. Vezette: Fábián S.

NTE: Szekeres P. - Boros, Rák-
hely M., Cserfõ L. (Schuller), Szép
D. - Szõke Á., Mavolo, Nagy T.,
Babati T. - Cs. Horváth G.,
Petánovics (György). Vezetõedzõ:
Visnovics László.

Andráshida, I. félidõ: Osbáth -
Horváth T., Török, Bandics, Szirá-
ki - Domján B., Kovács Gy. - Tóth
L., Szi, Horváth L. - Vittman. II.
félidõ: Babina - Sági G., Varga Sz.,
Sziráki, Sági A. - Domján B., Né-
meth M. - Tóth L., Kovács B.,
Horváth B. - Dobos A. Vezetõ-
edzõ: Dobos Sándor.

G.: Nagy T. (2, az elsõt 11-es-
bõl), Cs. Horváth G., Petánovics,
Szõke Á,; Vittman (3), Tóth L. (2),
Szi, Horváth B., Dobos A.

Végig hóesésben vívta egymás-
sal labdarúgó elõkészületi mérkõ-

zését a Nagykanizsai TE 1866 és
az Andráshida a dél-zalai város
Olajbányász-mûfüvesén. A talál-
kozón potyogtak a gólok, hiszen a
vendégek 8-5-re nyerték az NB
III-as gárdák összecsapását.

A futballhoz nem éppen passzo-
ló idõben mérkõztek a felek, s ami
rögtön szembeötlõ volt, hogy míg
a vendégek gyakorlatilag sort is
cserél(het)tek a mérkõzésen, addig
a hazai kispadon néhány játékos
„lézengett” csupán. Az ok: sérülé-
sek és megbetegedések következ-
tében hiányzott vagy fél csapatra
való futballista.

Kezdetben nem utalt semmi ar-
ra, hogy idõvel megnyitják a gól-
csapot a csapatok, de Szi Ferenc
találata megadta a kezdõ löketet. A
hazaiak elengedték a vendégeket
már három találattal is, hogy aztán
a szünet után néhány perccel már
4-4-et számolhassunk. Ezt követõ-
en az NTE is kezébe vehette volna
a meccs további menetét, de a vé-
géhez közeledve kijött a két együt-

tes közötti szélesebb változtatási
lehetõség adta különbség.

***
Egyébként a nagykanizsai mû-

füves labdarúgó-pályán beindult
az élet, hiszen a csapatok egymás-
nak adják a kilincset az Olajbá-
nyász-sportpályán felkészülési ta-
lálkozók apropóján. Ráadásul vol-
tak találkozók, melyeken egyene-
sen a gólgyártás volt nagyüzemi,
hiszen hatos szám alá nem adták.

A múlt szombaton a Nagyatád-
Csesztreg mérkõzés hozott hat talá-
latot, igaz a leosztás korántsem volt
testvéries, hiszen valamennyit a so-
mogyiak helyezték el az ellenfél
kapujába. Mi több, valamennyit
egyazon támadó, Vukan Nikolics (a
Videotonban játszó Nikolics
Nemanja testvére...) jegyezte.

Vasárnap aztán a Kiskanizsai
Sáskák – Zalakomár találkozó a
fenti mennyiség kétszeresét tarto-
gatta az akkor már teljesen havas
pályán, a végeredmény 6-6 lett. A
kiskanizsaiaktól Földesi Gábor
négyszer, Dolmányos Márk két-
szer volt eredményes.

Polgár László

HHóózzááppoorrooss ggóóllzzááppoorr
Beindult a birkózók verseny-

éve is, hiszen sorjáznak azon
eredmények, melyeket a Kani-
zsai Birkózó Sportegyesület ver-
senyzõi értek el a különbözõ
megméretéseken.

Az ausztriai Wolfurtban rendez-
ték meg a 2013-as Flatz Open nõi
nemzetközi versenyt a felnõtt, ju-
nior valamint az ifjúsági korcso-
port számára. A hagyományosan
magas színvonalú rendezéssel bíró
versenyen a házigazdákon kívül,
Skóciából, Angliából, Svájcból,
Olaszországból, Kazahsztánból,
Svédországból, Németországból,
Lengyelországból érkeztek ver-
senyzõk, illetve részt vett a teljes
magyar nõi válogatott is. A ver-
senyre meghívást kapott a kanizsai
Egyed Zsanett, aki ezúttal egy
súlycsoporttal feljebb, a 49 kg-
osok között próbálhatta ki magát.
Zsanett kezét elõbb a német
Daniela Kalek, majd a svéd Jo-
hanna Lindborg ellen is magasba
emelték, így jöhetett a finálé ke-
retbeli társa, a tavalyi Európa-baj-
nokság bronzérmese, Szentamási
Noémi ellen. Szentamási jobbnak
bizonyult, a kanizsai ezüstérmes-
nek március 16-án lehet alkalma a
visszavágásra, mivel akkor rende-
zik a lányok ifjúsági válogatóját a
válogatott mez megszerzéséért.

A Vasas központjában már az
ifjúságiak (16-17-évesek) idei el-
sõ szabadfogású válogatóját bo-
nyolították. A versenyen 80 kadet
versenyzõ lépett szõnyegre – há-
rom kanizsaival. A korosztály fia-
taljainál a még csak serdülõ Né-
meth Márton 42 kg-ban a dobogó
legtetejére állhatott, míg a szintén
serdülõ 46 kg-os Egyed Balázs
harmadikként zárt. Németh és
Egyed versenyben maradtak a vá-
logatottságért folyó küzdelem-
ben, melynek keretében a követ-
kezõ kört április 6-án Sziget-
szentmiklóson rendezik. Egyéb-
ként a világversenyek (mindhá-
rom fogásnemben: szabad-, kö-
töttfogásban, illetve nõiben) így
alakulnak: június 18-23. – kadet
Európa-bajnokság lesz Bar váro-
sában (Montenegró), augusztus
20-25. között a kadet világbaj-
nokságnak pedig a szerbiai Zren-
janin (Nagybecskerek) ad ott-
hont.

P.L.

LLeesszz mméégg aallkkaalloomm
aa vviisssszzaavváággáássrraa
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NÉGY FÉRFI GATYÁBAN 
NAGYKANIZSÁN!

FODOR ZSÓKA, NYERTES ZSUZSA, 
FOGARASSY BERNADETT, BALÁZS ANDREA, 

STRAUB DEZSÕ, BÖRÖNDI TAMÁS, BELEZNAY ENDRE,
STRAUB PÉTER 

a Négy férfi gatyában címû zenés vígjátékban 
a Kanizsai Kulturális Központ Hevesi Sándor Mûvelõdési 

Központjában 
FEBRUÁR 28-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN 19 ÓRAKOR! 

Jegyek kaphatók 2500 és 2900 Ft-os áron a mûvelõdési 
központban www.kanizsaikultura.hu, tel.: (93)-311-468, 

e-mail: info@kanizsaikultura.hu
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