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Kanizsa

START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)

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

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés 

Március 16-án 08:00 óra (hétvégi), 
Március 20-án 16:00 óra (gyorsított) 
vagy válaszd e-learning képzésünket

vagy a kettõt együtt!

ÁRUFUVAROZÓ, 
AUTÓBUSZVEZETÕI GKI 

Jelentkezési határidõ: 
március 20. (szerda) 12:00 óra, 

vizsga: március 29. (péntek)

TEHERGÉPKOCSI, 
kamion, busz

Március 11-én (szerda)
17:00 óra (hétközi)

SEGÉDMOTOROS („AM”) KÉPZÉS 
14 ÉVES KORTÓL!

Cseresnyés Péter polgármester
a napokban írta alá azt a megál-
lapodást a kormányzat képvise-
lõivel, mely az állami adósságát-
vállalás keretében, Nagykanizsa
adósságának 60 százalékát vál-
lalja át. Ennek a már jól ismert
elõzményeirõl és várható követ-
kezményeirõl tartott sajtótájé-
koztatót a város elsõ embere. 

Ahogy elöljáróban elmondta, ta-
valy õsszel született egy megálla-
podás, miszerint a kormányzat dol-

gozik azon, hogy az önkormányza-
tokat kisegítse abból a nehéz hely-
zetbõl, melybe az elmúlt idõszak-
ban, fõként a 2002. utáni meggon-
dolatlan kormányzatok munkája
eredményeként kerültek. Eladósí-
tották az önkormányzatokat, az
embereket és magát az államot is.

A kilábalás segítése folyamato-
san történt, jelentõs számban meg-
könnyítve a polgárok lehetõségeit
az adósságcsapdából való kikerü-
lésre. Az önkormányzatok adós-
ságkonszolidációja elõször az öt-
ezer fõ alatti településekkel kezdõ-
dött tavaly õsszel, melyek teljes
adósságát elengedte. Majd az öt-
ezer felettiekkel folytatódott, ahol
viszont 50-70 százalékig kívánta a
hitelt átvállalni a kormány.

– Hosszú tárgyalásokat követõ-
en állapították meg azt, hogy
egyes településeknek mekkora se-
gítségre van szüksége. Nagykani-
zsa kezdetben 40 százalékra jogo-
sult városként tûnt fel, de látva a

beruházásokat, a kormányzat úgy
döntött, hogy városunk mindössze
7 milliárdos adósságának a 60 szá-
zalékát átvállalja, így 4,1 milliárd
forintot – részletezte Cseresnyés
Péter. 

Ez jelentõs könnyebbséget je-
lent a városnak, éves szinten száz
milliós nagyságrenddel keveseb-
bet (tõketörlesztést és annak járu-
lékait) kell visszafizetnie az ön-
kormányzatnak. Az így felszaba-
duló pénz a lakosság, illetve a vá-
ros javára fordítható.

– Meg kell köszönni a kormányzat
felelõs politikusainak azt, hogy biz-
tosították ezt a lehetõséget. Az elmúlt
húsz évben nem volt ilyenre példa.
Most azonban olyan jelentõs kor-
mányzati segítség történik, amely
páratlan és reméljük jó minta lesz ar-
ra, hogy a következõ kormányok kö-
zül senki ne hozhassa az önkormány-
zatokat ilyen nehéz helyzetbe. 

V.M.
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A mozgalmas 2012. évet köve-
tõen ismét programokkal teli
évet kezdett a nagykanizsai szék-
helyû, országos hatókörû De-
mokratikus Roma Vezetõk Szö-
vetsége. Az évkezdetrõl és a Csa-
ládok Átmeneti Otthonával
együttmûködésben megvalósuló
programjukról Nagy József
Györgyöt, a szervezet elnökét
kérdeztük.

– A sikeresnek tekinthetõ elõzõ
évünket követõen néhány áthúzó-
dó és folyamatos programunk le-
bonyolítása ad számunkra felada-
tot. A tavalyi évben elindult a
nyertes TÁMOP-2.6.2-12/1
„Kulcs a sikerhez: a fejlõdés” el-
nevezésû programunk megvalósí-
tásának elõkészítése, szervezése,
hiszen ennek indulását az idei év
márciusára tervezzük. Folyamato-
san zajlik a komplex támogató
programunk a Családok Átmeneti
Otthonában, valamint a klubfog-
lalkozások lebonyolítása, illetve a
szociális adminisztrációs szolgál-
tatásunk is. Ezek közül az egyik
legjelentõsebb a Magyar Vöröske-
reszt Családok Átmeneti Otthoná-
ban végzett komplex támogató
program megvalósítása. A tavalyi
évben elindított és 2013. júniusáig
tartó projektjét a DRVSZ a TAN-
DEM Fejlesztési Alap támogatásá-
nak köszönhetõen tudja megvaló-

sítani. Az Ökumenikus Segély-
szervezet TANDEM Fejlesztési
Alap pályázati programja a Velux
Alapítványok támogatásával és a
DanChurchAid közremûködésével
valósul meg. 

– Milyen tevékenységek valósul-
nak meg a projekt során?

– Nem véletlen a komplex támo-
gató program megnevezés. A pá-
lyázatot kiíró és gondozó Ökume-
nikus Segélyszervezet olyan pro-
jekteket részesített támogatásban,
amelyek a családok átmeneti ott-
honaiban élõ felnõtt és gyermek
közösséget egyaránt segítik. A
„Kézfogás – Együtt a hátrányos
helyzetû családok megsegítéséért”
elnevezésû programunk a családok
átmeneti otthonában élõ gyerme-
kek számára nyújt olyan egyéni
fejlesztési lehetõséget, mely az
óvodai és iskolai elõrehaladásukat
segíti, valamint a szociális kompe-
tencia fejlesztését is szolgálja. A
bemeneti mérésekkel alátámasz-
tott fejlesztõ foglalkozások az
egyéni nehézségek, problémák ke-
zelését valósítják meg szakembe-
rek segítségével. Az otthon felnõtt

lakóit munkaerõ-piaci tréning fog-
lalkozások készítik fel az álláske-
resésre, a munkahely megtartásá-
ra. Önismereti, konfliktus kezelési
gyakorlatok, álláskeresési techni-
kák megismertetése, önéletrajzok,
motivációs levelek elkészítése,
alapkompetencia erõsítése zajlik
ezeken a foglalkozásokon. Termé-
szetesen a program biztosítja azo-
kat a tárgyi eszközöket és felszere-
léseket is, amelyek nélkülözhetet-
lenek a projekt sikeres megvalósí-
tásához.

– Ezt a sokrétû tevékenységet
hogyan tudja megvalósítani a
DRVSZ?

– Természetesen saját szakem-
bereink mellett a program megva-
lósításába bevontunk olyan elis-
mert szakembereket is, akik az
adott területen jelentõs tapasztalat-
tal és kiemelkedõ szaktudással
rendelkeznek. A gyermekek fej-
lesztését kiváló pedagógusok vég-
zik Horváth Istvánné, a Szivár-
vány EGYMI igazgatónõjének
szakmai irányításával és közremû-
ködésével. Jelentõs sikerként érté-
keljük, hogy a gyermekek szívesen

vesznek részt ezeken a foglalkozá-
sokon, a betegségek kivételével
szinte nem létezik hiányzás, és
végtelenül ragaszkodnak a peda-
gógusokhoz. A munkaerõ-piaci
tréning foglalkozások szintén sike-
resen zajlanak felnõttoktatási
szakértõ, pedagógus és romológus
végzettségû szakemberek irányítá-
sával. Természetesen a program si-
kerességét nagyban elõsegíti, hogy
kiváló együttmûködés alakult ki a
Családok Átmeneti Otthona veze-
tõjével, Turi Renátával és vala-
mennyi munkatársával. Ez a szo-
ros együttmûködés jelenti a prog-
ram zökkenõmentes lebonyolításá-
nak, a CSÁO-ban tartott program-
elemek, foglalkozások, szabadidõs
tevékenységek megvalósításának
alapját. Nagyon sokat köszönhe-
tünk önkénteseinknek is, akik ön-
zetlenül segítik a program megva-
lósulását. Ez a sokoldalról támoga-
tott összefogás jelenti számunkra a
projekt sikerességének, valamint a
késõbbiek során is fennmaradó
eredményességének a biztosítékát.

B.E.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A csatornázási program más ré-
szein már tapasztalatot szerzett a
zalakarosi székhelyû Szabadics
Közmû- és Mélyépítõ Zrt.-vel –
jelentette be sajtótájékoztatóján
Tóth Nándor, a Nagykanizsai Re-
gionális Szennyvíztársulás elnö-
ke. 

A közel nyolcvan millió fo-
rintba kerülõ beruházás második
ütemében 962 méternyi szenny-
víz nyomóvezeték, valamint bõ
egy kilométernyi gravitációs
szennyvízcsatorna épül meg. To-
vábbá el kell készíteni kilenc da-
rab házi szennyvíz beemelõ ak-
nát a szükséges nyomóvezeték-
kel, három átemelõt és negyven-
hét gravitációs szennyvízbekö-
tést. Összesen ötvenhat ingatlan
számára nyílik lehetõség a

szennyvízcsatorna-hálózatra tör-
ténõ rákötésre. 

A Rigyác II. ütem befejezésével
teljessé válik a Nagykanizsát és
még 12 települést érintõ regionális
csatornafejlesztés, melynek terve-
zett összköltsége – a szennyvíztisz-
tító-telep folyamatban lévõ fejlesz-
tésével együtt – nettó 11,1 milliárd
forint.  A társulás elnöke még el-
mondta, hogy a projekt keretében a
régiós településeken decemberben
kezdõdött el és júniusig tart a pró-
baüzem a Szabadics Zrt. vezetésé-
vel. A Nagykanizsát érintõ kivitele-
zés – melyet a Sade Magyarország
Kft. és az Euroaszfalt Kft. Konzor-
ciuma bonyolít le –, az aszfaltozás-
sal együtt várhatóan június végén
fejezõdik be, míg a szennyvíztelep
rekonstrukciója júliusban. Tóth
Nándor elnök ezúttal is kéri a la-
kosság türelmét a belvárosi re-
konstrukciós munkálatok befejezõ-
déséig. 

B.E.
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Fél éven belül megoldódnak Rigyác Község szennyvízelvezetési prob-
lémái a „Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztí-
tó telep fejlesztése” projekt keretében. A napokban aláírták a rigyáci
úgynevezett II. ütem kivitelezõi közbeszerzését a nyertes ajánlattevõvel. 
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2013. március 7.

Az önkéntes, sokszoros vér-
adók tiszteletére rendezett ün-
nepséget szerdán a Magyar Vö-
röskereszt Nagykanizsai Területi
Szervezete. A Medgyaszay Ház-
ban megtartott eseményen nem-
csak szavakkal, hanem kitünte-
tésekkel is elismerték mindazok
nemes tettét, akik vért adtak, ez-
által életeket mentettek. 

Az önzetlen segítségnyújtókat
immár 24 éve köszöntik országunk-
ban véradó napok keretében. Ha-
sonló indíttatásból a Vöröskereszt
helyi szervezete szintén hagyo-
mányteremtõ szándékkal szerdán,
nagyszabású ünnepségen fejezte ki
háláját a sokszoros donoroknak,
akik, vérüket adták embertársaik-
nak, szeretetükrõl és önzetlenségük-
rõl is tanúbizonyságot téve. E gon-
dolatokkal köszöntötte a megjelen-
teket Szõlõsi Márta. A szervezet
nagykanizsai területi vezetõje be-
szédében kihangsúlyozta azt a tényt,
hogy csak egészséges ember adhat

vért. Gondolataihoz csatlakozott he-
lyettese, Dr. Dömötör László, Dr.
Nemesvári Márta a városi vezetõ-
ség elnöke és Dr. Dancza Tímea, a
Zalaegerszegi Területi Vérellátó ve-
zetõ fõorvosa is, aki szavaival a vér-
adás múltját, jelenét is felidézte. El-
mondta: országunkban biztosított a
folyamatos vérellátás, mely a mint-
egy fél millió, 18-65 év közötti vér-
adó önzetlenségének érdeme. A vér-
adás nemzeti ügy – mutatott rá Dr.
Dancza Tímea, aki közelképet adott
azokról az esetekrõl, helyzetekrõl is,
ahol felhasználják a levett vért. A
fõorvos kiemelte továbbá azt is,
hogy nemcsak véradókra, hanem
csontvelõ és õssejt donorokra szin-
tén nagy szükség van. A 133 éves
Vöröskereszt azonban leginkább ál-
landó és rendszeresen szervezett
véradásairól híres – mondta Dr. Ba-
racskai Józsefné, a megyei szerve-
zet igazgatója – hiszen az egészség-
ügynek nélkülözhetetlen a vér. 

Az önkéntes véradás fontosságát
nemcsak a megnyitó beszédek

hangsúlyozták, hanem azok az al-
kotások is, melyek a helyi Vöröske-
reszt által meghirdetett rajzpályá-
zatra érkeztek. A legügyesebb álta-
lános-és középiskolás diákok krea-
tivitását díjazta a szervezet. A 6-10
évesek között elsõ Bazsó Brigitta,
második Kovács Panni, harmadik
Varga Regina, a 11-14 esztendõsök
kategóriájában a legszebb alkotás
Mezei Viktóriáé lett, Tóth Titániát
és Sneff Patríciát megelõzve. A 15-
18 éves korcsoportban pedig Né-
meth Gabriella munkáját jutalmaz-

ták. A kulturális mûsorokkal színe-
sített rendezvény középpontja ter-
mészetesen a sokszoros véradók el-
ismerése volt. Név szerint, oklevél-
lel és ajándékokkal köszöntötték a
40, 50, 60, 70, 80 és 90-szeres vér-
adókat. Ahogy azokat is, akik több
mint 100 alkalommal adtak vért:
Simoncsics László 106-szor, Bodó
Tibor pedig 138-szor nyújtotta kar-
ját, hogy másokon segítsen. Az ün-
nepséget állófogadás zárta. 

Sz.Zs.

VVéérraaddóókk eelliissmmeerrééssee

A Kaszinó Étteremben került
megrendezésre az Élettér Állat-
és Természetvédõ Egyesület által
alapított „Uszkár-díj” átadó ün-
nepség. 

A 2012. év díjazottjai is mind
valamely olyan kiemelkedõ dolgot
vittek véghez, amely az egyesület
által üzemeltetett nagykanizsai ál-
latmenhely árva lakóinak hányatta-
tott sorsát jelentõs mértékben javí-
totta. Dr. Papp Attila, az állatmen-
hely sajtóreferense elmondta: a ki-
tüntetettek kiválasztása nehéz volt,
hiszen a tavalyi évben is számos al-

kalommal segítettek az élet legkü-
lönbözõbb területeirõl érkezõ civi-
lek a menhely mindennapjainak
komfortosabbá tételében. Ezért
magától értetõdõen minden segít-
séget meg kell köszönni, még azt
is, ha valaki „csak” kutyát sétáltat-
ni jön a menhelyre. A tavalyi év dí-
jazottjai azonban ezen egyszerûbb-
nek tekinthetõ odafigyelésen túl
valami kiemelkedõt is tettek. Mezõ
Gábor, a Mermaid Kft. ügyvezetõ-
je – aki az ünnepélyes átadón nem
tudott jelen lenni – tavaly õsszel
ideiglenes kennelek kialakításának
anyagi költségeit vállalta, valamint

egy, még befejezetlen kennelsor
teljes tetõszerkezetét készíttette el.
Szakács Zsófia, Hideg Ivett, Hor-
váth László és Faggyas Ferenc a
karácsony elõtti, emlékezetes ado-
mánygyûjtés fõ szervezõi voltak,
amelynek keretében két tonna ku-
tya- és macskatáppal, valamint ren-
geteg egyéb hasznos holmival gaz-
dagodott az állatotthon. Osbáth
László pedig immár tucatnyi éve,
heti rendszerességgel jár ki a men-
helyre, és minden alkalommal hoz
az árva kutyusok számára egy zsák
tápot. Nála ezt a kitartó figyelmet
köszönte meg az egyesület az Usz-
kár-díjjal. A sajtóreferens hangsú-
lyozta: a díjjak átadását követõ, jó
hangulatú vacsorán a kitüntetettek
egyöntetûen jelentették ki, hogy a
jövõben is támogatni kívánják az
állatmenhelyt, és ehhez adott nekik
további ösztönzést ez az elismerés.
Dr. Papp Attila végül leszögezte: a
közeljövõ fejlesztési tervei, vala-
mint konkrét elképzelései, úgymint
az ebrendészeti telep kialakítása,
további kennelek építése, az állati
tetem-megsemmisítõ berendezés
megépítése illetve a 7 fõs létszám-
bõvítés is mind-mind az önkor-
mányzat beruházásából valósulhat
meg, ezért külön köszönet illeti a
város vezetését is.

Kanizsa
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Rajta verjük el a port! cím-
mel online és nyomtatott szá-
munkban is közölt olvasói le-
velünk kapcsán a benne sze-
replõ panaszos keresett fel
minket a minap. 

A hetvennyolc éves, idõs em-
ber ezúttal örömhírrel érkezett.
Elmondta, hogy a sajtó nyilvá-
nosságának köszönhetõen, az
immár több mint hat éve húzó-
dó energia-tartozás ügy pozitív
fordulatot vett. Február 13-án
ugyanis a szolgáltató megbízá-
sából eljáró végrehajtó cég le-
vélben értesítette õt, hogy rekla-
mációját kivizsgálták és elfo-
gadták. Ennek megfelelõen
ügyét „követelés nem áll fenn”
címszóval lezárták, sõt elnézést
is kértek az okozott kellemet-
lenségekért.

(Az eredeti olvasói levelet
lapunk 4. számában, illetve a
www.kanizsaujsag.hu Szóról-
szóra rovatában olvashatják.)

OOllvvaassóóii lleevveellüünnkk
nnyyoommáánn ttööbbbb éévvee
hhúúzzóóddóó üüggyy 
oollddóóddootttt mmeegg

9.qxd  2013.03.06.  14:15  Page 3



KKaanniizzssaa –– KKöözzggyyûûllééss 2013. március 7.4

A közgyûlés támogatja a
Fenntartható városfejlesztési
programok elõkészítése elneve-
zésû pályázat elõkészítését és be-
nyújtását, melyen minimum tíz,
de maximum 40 millió forint tá-
mogatás nyerhetõ el.

A támogatás, és így az Európa
2020 stratégia célja, intelligens,
fenntartható és befogadó Európa
megvalósítása. A sikeres kivite-
lezésben a városoknak kiemelke-
dõ szerep jut. A fenntartható vá-
rosfejlõdés érdekében olyan in-
tegrált stratégiákra van szükség,
melyek célul tûzik ki a várostér-
ségeket érintõ gazdasági, kör-
nyezeti és társadalmi jellemzõk-
kel összefüggõ problémák keze-
lését. 

Nyertes pályázatok esetén, elké-
szülhetnek a területi stratégiai do-
kumentumok, akadálymentesítés,
de egyéb ágazatokra is, és azok
egymással összefüggõ szinergikus
hatásaira is kiterjedhet.

A száz százalékban támogatott
nyertes projekttel kapcsolatos ki-
fizetéseket a 2014. évi költségve-

tésbe tervezik be, idén pedig a
pályázati önrészt a támogatási
összeg beérkezéséig megelõlege-
zik. 

A Közgyûlés napirendi pontjai
között szerepelt a reklámok és
hirdetõ-berendezések elhelyezé-
sének szabályairól szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotásá-
ra vonatkozó javaslat, valamint
a közterületek és e jellegû terüle-
tek használatáról szóló rendelet-
módosítás is. 

Mint az elõterjesztésben olvas-
ható, a 2007-ben megalkotott
reklám-rendeletet számos ponton
szükséges módosítani, részben a
magasabb rendû jogszabályokkal
való összhang megteremtése mi-
att és a reklám-stratégiai tervben
megállapított helyszínek rende-
leti rögzítése érdekében. További
célkitûzése a Közgyûlés által el-
fogadott rendeletnek a városkép
megjelenésének kedvezõ alakítá-
sa, a zsúfoltság érzetét keltõ rek-
lámok mennyiségének csökken-
tése és az egységes típusú rek-
lámberendezések bevezetésének
szándéka. Melyek elhelyezése

indokolttá tette azt is, hogy mó-
dosítsák a közterületek és a köz-
terület jellegû területek használa-
táról szóló önkormányzati rende-
letet is. A javaslatban szereplõ
rendeletet a fent említett kiegé-
szítõ pontjával támogatta a testü-
let. 

A közgyûlés határozata alap-
ján a zártkerti utak felújítására
bontási törmelék õrleményt
használnak fel, mely a Thúry
laktanya legénységi épületének
bontása során keletkezett. 

A város területén számos szi-
lárd burkolattal nem rendelkezõ
útszakasz található, amelyek álla-
potának javítására alkalmas a tör-
melék, melyet több mint hat mil-
lió forintért vásárol meg az ön-
kormányzat. Ehhez adódnak hoz-
zá a szállítási és a bedolgozási
költségek.

Az õrlemény mennyiségét már
felmérték, és a 3402 köbméter
anyag három és fél méter széles-
ségben több mint hatezer méter út-
szakasz felújítására elegendõ,
azonban kizárólag ennek az elterí-
tése még nem biztosítja a megfele-
lõ állapotot. 

A munkálatokhoz szükséges
költséget, mely több mint 5 millió
forint, a 2013. évi költségvetésben

KKöözzggyyûûllééssii ttaallllóózzóó
EEllkkéésszzüüllhheettnneekk aa 
vváárroossffeejjlleesszzttéésssseell
kkaappccssoollaattooss 
ttaannuullmmáánnyyookk RReekklláámmookkrróóll,, 

hhiirrddeettõõ-
bbeerreennddeezzéésseekkrrõõll

ÕÕrrlleemméénnyybbõõll 
úújjííttjjáákk ffeell aa 
zzáárrttkkeerrttii uuttaakkaatt

A Zaláért Egyesület az Új Szé-
chenyi Terv keretében benyúj-
tott sikeres pályázata apropóján
tartottak sajtótájékoztatót.
Tóth-Bagó Mónika projektveze-
tõ elmondta, az Európai Unió és
a magyar állam által nyújtott tá-
mogatás összege 56 millió forint,
mely összegbõl a sütõiparban
foglalkoztatható munkaerõ kép-
zésére kerülhet sor. A projekt
idõtartama ez év január 1-tõl
2014. május 1-ig tart.

A program keretében minimum
14 fõ elsõdleges munkaerõpiacon
történõ foglalkoztatása, elhelyezé-
se a cél, s e téren a Kanizsa Pékség-
gel karöltve mûködhetnek együtt.

A cég részérõl Lánczos Attila
kereskedelmi igazgató elmondta, a
pékség 100 százalékban magyar
tulajdonú, s szeretnének abban
közremûködni, hogy az itthoni fia-
talság, illetve a munkaerõpiac po-
tenciális jelöltjei a kizárólagos jö-
võképüket ne csupán a külföldben
lássa. Ehhez kapcsolódva jött ka-
póra számukra is, hogy Nagykani-
zsán nincs sütõipari képzés, a si-
keres projekt viszont alkalmat kí-
nálhat arra, hogy szakmailag jól
képzett szakembereket képezhes-
senek, majd foglalkoztathassanak.

P.L.

A ssütõipar ffelé 
tekintenek
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A Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, a Zala Megyei
Kormányhivatal (ZMKH) Mun-
kaügyi Központja, valamint a
Széchenyi Programiroda kon-
zultációval egybekötött pályáza-
ti szakmai napot szervezett, ahol
tájékoztatást adtak a legújabb
lehetõségekrõl.

– Azzal a céllal szerveztük meg
ezt a szakmai napot, hogy olyan
információkat adjunk át a kiírt pá-
lyázatokról, amelyek meghozzák a
kedvüket arra, hogy ezeken elin-
duljanak – nyitotta meg a konzul-
tációt Borsos József, a ZMKH
Munkaügyi Központ igazgatója.
Ahogy mondta, érdemes, hiszen a
mikro-, kis és középvállalkozások
munkahelyteremtõ beruházásai-

nak támogatására kiírt program
egyszerûnek számít. A lebonyolí-
tás és a pénzhez jutás rendkívül
gyors, nem kell hónapokat, éveket
várnia a vállalkozónak.

A fent említett munkahelyte-
remtõ beruházások támogatásáról
szóló programot, mely célja az új
munkahelyek létrehozását eredmé-
nyezõ beruházások támogatása,
Asboltné Péterfi Erika támogatási
referens ismertette. A pályázatokat
április 5-ig lehet postázni.

Radics Bálint, a Széchenyi
Programiroda turisztika és város-
fejlesztési tanácsadója a Fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatá-
sa elnevezésû programról szólt
részletesebben, mely a meglévõ
tõke és az ismeretek hiányának or-
voslását célozta meg. Azok pá-
lyázhatnak, akik más gazdasági
társaságban közvetlen vagy közve-
tett többségi befolyást biztosító ré-
szesedéssel nem rendelkeznek, il-
letve annak nem egyedüli vagy
többségi tulajdonosai. Egyéni vál-
lalkozók és mikrovállalkozások
maximum három millió, míg tár-
sas vállalkozások esetében maxi-
mum hat millió forint támogatást
kaphatnak, mely mértéke 90 szá-
zalékos.

A tájékoztatón Cseresnyés Péter
polgármester is részt vett. El-
mondta, hogy rendkívül jelentõs
és hasznos a szakmai nap, hiszen a
mai világ legfontosabb kérdései
közé tartozik, hogy hogyan tudjuk
megtartani a meglévõ munkahe-
lyeket és emellett hogyan tudunk
újakat teremteni. Ezért, hogy a
vállalkozók képesek legyenek fej-
leszteni, elõre lépni, ki kell hasz-
nálniuk az ilyen pályázati lehetõ-
ségeket.

V.M.

a céltartalékok között szereplõ
közlekedési létesítmények fejlesz-
tésére elkülönített 70 millió forint
terhére biztosítanak.

Kiírták a Thúry György
Közérdekû Muzeális Gyûjte-
mény magasabb igazgatói ál-
lásának pályázatát, mely be-
nyújtási határideje április 5-e.
Az elbírálás a döntést elõké-
szítõ szakmai bizottság írásos
elõterjesztését követõen soros
ülésen történik majd május
31-én.

Az öt évre szóló igazgatói állás
ellátandó fõbb feladatai közé tarto-
zik az irányítás szervezése, ellen-
õrzése, valamint a rendeltetésszerû
és gazdaságos mûködés biztosítá-
sa. 

A pályázatra szakirányú e-
gyetemi vagy fõiskolai végzett-
séggel, valamint három év gya-
korlattal rendelkezõk jelentke-
zését várják. Az elbíráláshoz
részletes szakmai önéletrajz
szükséges, továbbá a pályázó
által írt program, mely az intéz-
mény vezetésére, fejlesztésére
vonatkozik.

A pozíció betöltéséig pedig Szá-
raz Csilla jelenlegi múzeumigaz-
gatót bízzák meg a feladatok ellá-
tásával.

Tárgyaltak a városatyák a Ka-
nizsai Kulturális Központ érde-
keltségnövelõ pályázatának be-
nyújtásáról szóló javaslatról is. 

A helyi önkormányzatok könyv-
tári és közmûvelõdési érdekeltség-
növelõ támogatásáról szóló rende-
let pályázati lehetõséget biztosít az
önkormányzati fenntartású köz-
mûvelõdési intézmények számára,
közösségi színtereik, technikai,
mûszaki eszközállományuk és be-
rendezési tárgyaik gyarapítására.
Ezeket a pályázatokat az önkor-
mányzatnak kell benyújtania a
Magyar Államkincstár felé, márci-
us 25-i határidõvel. Farkas Tibor,
a KKK igazgatója kérte, hogy az
önkormányzat nyújtson be pályá-
zatot bruttó 2 millió 80 ezer Forint
összegben a tagintézményekben
elhasználódott, tönkrement eszkö-
zök pótlása illetve korszerûsítése
céljából. Többek között erõsítõk,
DVD felvevõk, mikrofonok és
egyéb berendezési tárgyak beszer-
zése a cél, ám ehhez szükséges a
megpályázni kívánt összeg önré-
szének biztosítása az önkormány-
zat részérõl, mintegy 1 millió 40
ezer forint – derül ki a javaslatból. 

Az elõterjesztésben foglaltakat
egyhangúlag támogatta a közgyû-
lés. 

Sz.Zs. - V.M.
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Volt egyszer egy különleges
képcsarnok Nagykanizsán. Ní-
vós, képzõmûvészeti tárgyakat
lehetett ott vásárolni, melyek or-
szágosan ismert és elismert mû-
vészek keze nyomát viselték. A
galériát Mándoki Anna létesítet-
te és vezette, akit ösztönös tehet-
séggel, szép iránti érzékenység-
gel áldott meg az ég. 

A nagykanizsai Képcsarnok Vál-
lalat üzletének és az Egry József
Galériának 1961-tõl 1972-ig volt a
vezetõje Mándoki Anna. Hiteles
képet városunk képcsarnokáról õ
adhat, így megkértük, meséljen a
mûcsarnok fénykoráról, sikerérõl,
hiszen nélküle nem válhatott volna
híressé és rangos kiállítóteremmé
az Egry József Galéria. 

– Nyugdíj elõtt, aktívan, szívvel-
lélekkel tettem a dolgomat a galériá-

ban. Nem tanultam, hanem érdekelt,
ösztönös érzékem volt a kereskede-
lemhez és a szép meglátásához. Ez a
kettõ szerencsésen találkozott. Em-
lékszem, fiatal felnõttként drága jó
anyámnak mindig leadtam a kerese-
temet, de néha egy kicsit csaltam,
becsempésztem egy-két képet a szo-

bámba – emlékezett vissza a mindig
mosolygó 96 éves Anna néni. 

Ahogy elmondta, a nyomdából
1961-ben ment a képcsarnokhoz
dolgozni, de akkor még csak egy
szûkös üzlet állt rendelkezésére az
Ady úton. A nívós áruk nagy része
méltatlan körülmények között a ház
pincéjében voltak. De még ebben a
kis helyiségben is olyan profitot tu-
dott produkálni, hogy az feltûnt a
vállalatnak. Ekkor keresték fel, hogy
szeretne-e továbbra is ott dolgozni. 

– Azt feleltem, igen szeretnék, de
nem itt a pincében, hanem egy kiál-
lítóteremben. Majd visszakérdeztek:
„de magának mit szeretne”. Kanizsán
születtem, ez az én városom, annak
kérem ezt, nem magamnak, válaszol-
tam – mondta nevetve. Ekkor ígéretet
kapott arra, hogy végre méltó helyre
kerülhetnek az alkotások. 

1963-ra el is készült a terem a

Deák téren, a volt Temetkezési
Vállalat irodája helyén, melyért
cserébe az országos Képcsarnok
Vállalat építtetett annak egy mási-
kat a temetõnél. Egry József Galé-
riának Anna néni nevezte el, és így
vonult be a város történetébe is. 

A belsõ tér kialakítását Fekete

György végezte, de a vezetõ az épít-
kezési munkálatokból is kivette a
részét. Ha kellett keretezett, üvege-
zett, virágokat ültetett. – A belsõépí-
tész egy sorban akarta kialakítani a
fakkokat, ekkor szóltam rá, hogy
álljon meg a menet, a képek nem
egyformák, különbözõ méretûekre
kell azokat készíteni – mondta. 

A galériában, rövid fennállása
alatt 16 kiállítást nyitottak meg. Ne-
ves, országosan is elismert nagy mû-
vészek mutatták be itt alkotásaikat.
Bútorokat, festményeket, kerámia és
üvegárut, selyem terítõket, sálakat és
a legkülönbözõbb képzõmûvészeti
tárgyakat lehetett megtekinteni és
megvásárolni. A zsûrizett árukészlet
és annak színvonala egy fõvárosi üz-

letével is felvehette volna a versenyt.
A vevõk közt az Alsólendváról,
Csáktornyáról jövõket éppúgy meg-
találhattuk, mint neves mûvészeket.

Mándoki Anna mindegyik darab
alkotójának életútját ismerte, di-
csérte elõnyeit. Méltán híres és el-
ismert, díjazott mûvészek hozták
el a kisvárosba munkáikat, így töb-
bek között Gorka Géza és Lívia,
Korga György, Hikády Erzsébet,
Czene Béla (a kiállítás képünkön),

Moldován István és Szász Endre. 
Diósy Antal festõmûvészt is az

egykori képcsarnok vezetõje hívta
meg városunkba 1968 õszén, mely
kiállításon Kállai Gyula miniszterel-
nök is tiszteletét tette. Ekkor indult
az akvarellista és a város közti jó
kapcsolat. AMunkácsy-díjas mûvész
1977-ben adományozta 180 darab-
ból álló életmûvét Kanizsának, azért
cserébe, hogy kiállítja azokat és elne-
vez róla egy fogadótermet. Azonban
a vállalásnak csak az egyik fele telje-
sült, állandó tárlatot nem alakítottak
ki. Emiatt az örökösök visszaperel-
ték a 180 kép felét. Az itt maradt ki-
lencven alkotás jó részét állították ki
januárban a Thúry György Múzeum-
ban, ezzel tisztelegve emléke elõtt a

Magyar Kultúra Napján.
Szinte mindegyik mûvésszel sze-

mélyes, jó kapcsolatot ápolt, melyet
a még most is olvasható levelek iga-
zolnak. Sok esetben a tanácsát, a vé-
leményét is kikérték. Neki köszönhe-
tõ, hogy a legrangosabb vidéki üzle-
tek között tartották számon a galéri-
át, ahol különleges tárgyakat lehetett
vásárolni. Anna néni a nézelõdõket is
szívesen látta, néha iskolás csoporto-
kat invitált a terembe, hiszen ahogy
mondja, nem lehet elég korán elkez-
deni a szépre való nevelést. 

– Van egy tündéri kis rokonom,
õt már nevelgetem a mûvészet sze-
retetére. Nemrég kapott tõlem két
miniatûrt. Nagyon örült. Ezeket
korábban átvariáltam. Nem mutat-
tak aranykeretben, így befestettem
feketére, csak egy kis csíkot hagy-
tam belül. Gyönyörû lett – mesélte. 

Reméljük, a mese majd egyszer
folytatódhat és újra lehet városunkban
egy képcsarnok, melynek csodájára
járhatnak az ország minden tájáról…

Varga Mónika

MMiinnddiigg NNaaggyykkaanniizzssaa éérrddeekkee lleebbeeggeetttt aa sszzeemmee eellõõtttt

Egry József Kossuth díjas festõ
Zala megyében született. A husza-
dik századi mûvészetünk egyik
legeredetibb hangú képviselõje.
Rajzkészsége és a festészet iránti
vonzódása már gyermekkorában
megmutatkozott. 

1915-ben segédszolgálatosként
behívták katonának Nagykanizsá-
ra. A súlyosan megbetegedett festõ
hónapokra a badacsonyi hadikór-
házba került lábadozóként. A Bala-
ton-élmény mellett magánéletében
is sorsdöntõ találkozást hozott a

badacsonyi tartózkodás: megis-
merkedett Vízkeletyné Pauler Ju-
liskával. 1945 után több állami ki-
tüntetésben is részesült, megkapta
az állami nagy aranyérmet, a Sza-
badság érdemérmet, az elsõ alka-
lommal kiosztott Kossuth-díjat.

A Képzõmûvészeti Fõiskolán
Ferenczy Károly és Szinyei Merse
Pál tanítványa volt. Korai korsza-
kában a megszerkesztett rendet
kereste, késõbb természeti képek-
ben vetítette ki bensõ világát. Al-
kotásain legtöbbször a Balatont, a

badacsonytomaji házat ábrázolta.
Munkáit bemutatták a Nemze-

ti Szalon tárlatán, a Mûvész-
házban, Ungváron, a Képzõmû-
vészek Új Társasága kiállítása-
in, a Fõvárosi Képtárban és
Londonban, a XXIV. Velencei
Biennálén. A Magyar Nemzeti
Galériában halálának 20. év-
fordulója alkalmából emlékki-
állítást rendeztek, majd az
1973-ban Badacsonyban meg-
nyílt emlékmúzeum állít méltó
emléket mûvészetének.
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A Rozgonyi Polgári Kör és
Egyletbõl 2010 augusztusában
kilépett tagok úgy határoztak,
megalakítják a Széchenyi Polgá-
ri Kört. 

Lépésüket azzal indokolták,
hogy az egylet vezetõje, az ország
egyik legrégebbi polgári körének
vezetõjeként úgy nyilatkozott egy
Fidesz-ellenes csoportosulás elsõ
kiadványában, mint aki alapító
tagja és támogatója e csoportnak.
Nem váltak el haraggal egymás-

tól, tartják velük a kapcsolatot
ugyanúgy, mint a város többi pol-
gári körével. A FIDESZ- KDNP-t
két éve a Széchenyi Polgári Kör
tagjaiként támogatják. Az elsõ
alakuló ülésen – melyen megje-
lent Cseresnyés Péter polgármes-
ter is –, Kovács Lászlót választot-
ták meg vezetõnek. A polgármes-
ter gratulált az új polgári körnek
és elnökének. Az eltelt idõszak
munkájáról a kör vezetõivel, Ko-
vács Lászlóval és Gergye Ottóné-
val beszélgettünk.

– Miért Széchenyi István grófot
választották az egylet névadójá-
nak?

– Széchenyi István (1791-1860)
a reformmozgalom kezdeménye-
zõje, kiváló író és államférfi volt –
részletezte Kovács László elnök. –
Beutazta Olaszországot, Francia-
országot, Angliát, Görögországot,
a kisázsiai partokat, hazatérve Ma-
gyarországot és Erdélyt. Az utazá-
sai során látottak és tapasztaltak
arra ösztönözték, hogy segítsen
hazája elmaradt állapotán. 1825-
ben létrehozta az Elsõ Lótenyésztõ
Egyesületet, majd egy évi jövedel-
mének felajánlásával megvetette a

Magyar Tudományos Akadémia
alapjait. 1827-ben megalapította a
Nemzeti Kaszinót, és 1830-ban je-
lent meg Hitel címû munkája. Az
ország jövõjébe vetett hite jutott
kifejezésre híres mondatában:
”Sokan azt gondolják: Magyaror-
szág – volt; – én azt szeretném hin-
ni: lesz!”

– Mi is ebben hiszünk, ezért vá-
lasztottuk névadónknak. – vette át
a szót Gergye Ottóné. – Gróf Szé-
chenyi István életre hívta a dunai
gõzhajózást, részt vett a pesti Hen-

germalom és a Kereskedelmi Bank
alapításában, irányította az Al-Du-
na szabályozást. Õ kezdeményezte
a pest-budai állandó híd, a Lánchíd
megépítését. Segítette a Tisza sza-
bályozást, a balatoni gõzhajózás
beindítását. Népének szeretete, az
emberi haladásba vetett hite, áldo-
zatkészsége, akaratereje, alkotó
szenvedélye, szívós gyakorlati
munkássága méltán emeli történel-
münk nagyjai sorába. 

Az együtt töltött idõt fényképe-
ken is megörökítette a Széchenyi
Polgári Kör, így fotóalbumokban is
végigkövethetõk az események. Jár-
tak külföldön és a fõvárosban, fel-
keresték neves múzeumok kiállítá-
sait. Országos és városi rendezvé-
nyeken is folyamatosan képviselteti
magát a kör. Havonta egy alkalom-
mal megbeszélik az aktuális politi-
kai eseményeket, utána megosztják
egymással a családi történeteiket,
felelevenítik a kirándulások emlé-
keit. Kellemes környezet, baráti
hangulat jellemzi ezeket a találko-
zókat. Nemcsak a szórakozásban, a
bajban is összetart a társaság. Ami-
ben tudnak, segítenek egymásnak.
Legközelebbi találkozójukon, feb-
ruár végén a tavaszi kirándulás út-
vonalát és idõpontját beszélik meg.

B.E.

AA nnéévvaaddóó ggoonnddoollaattaaiivvaall eeggyyeettéérrttvvee

A Hadirokkantak, Hadiözve-
gyek és Hadiárvák Letenyei
Szervezete megtartotta éves
gyûlését a Fáklya Mûvelõdési
Házban. A napirendi pontok
közt a 2012. évben végzett
munkáról, annak pénzügyeirõl
szóló beszámoló, valamint az
idei évi rendezvénytervezet is-
mertetése szerepelt.

Kovács Emilné, a közel har-

minc éves múlttal rendelkezõ,
29 taggal mûködõ egyesület el-
nöke beszédében köszöntötte a
taggyûlésen Halmi Bélát, Le-
tenye város polgármesterét,
Görcsi Frigyest, a nagykanizsai
szervezet volt elnökét és dr.
Vargovics Miklós jelenlegi el-
nököt. Ezt követõen részletezte
a tavalyi, valamint az idei esz-
tendõ pénzügyeit és rendezvé-
nyeit. 

Ahogy Rózsa néni elmondta,
tavaly is megtartották beszámo-
lójukat és részt vettek a város
rendezvényein, megemlékezése-
in, így koszorút helyeztek el a
Kossuth Emlékmûnél. A májusi
szentmisén a II. világháború ál-
dozataira emlékeztek a Szenthá-
romság Templomban, továbbá
megtartották karácsonyi össze-
jövetelüket, melyen versekkel,
dalokkal emlékeztek a háború-
ban maradt hozzátartozóikra és
köszöntötték a 70 éveseket.
Összetartó közösség lévén oda-
figyelnek egymásra, gyakran ta-
lálkoznak, és lehetõségeikhez
mérten látogatják beteg társai-
kat. Ezt követõen részletesen is-
mertette a támogatások formá-

ját, összegét és azok felhaszná-
lását is. 

Erre az évre, a tavalyihoz ha-
sonlóan megemlékezéseket, közös
kirándulást, gyûléseket, a városi
ünnepségeken való részvételt ter-
vezik. 

– Nagy örömömre szolgál, hogy
beszámolhatok nektek arról, hogy
a kormány ígéretet tett arra, hogy
újból foglalkozik a hadirokkantak,
hadiárvák és özvegyek ügyével –
zárta a beszámolót Kovács Emilné
Rózsa néni.

Az összejövetel végén az egye-
sület férfi tagjai virággal köszön-
tötték nõnap alkalmából a hölgye-
ket. 

V.M. 
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Meghívó
A Rozgonyi Polgári Kör és Egylet szeretettel meghívja az érdek-
lõdõket 2013. március 13-án szerdán 15 órakor a Medgyaszay
házba Durgó László tanár és idegenvezetõ vetítettképes elõadá-
sára, Franciaország egy turista szemével címmel.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bér-
lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem ren-
delkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Ady u. 11. III. em. 30., 2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. II. em.
2., 3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/A/2., 4. Nagykanizsa, Csengery u.
117/11/C/6., 5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1., 6. Nagykanizsa, Csengery
u. 117/18/G/8., 7. Nagykanizsa, Deák F. tér 6. fsz. 2., 8. Nagykanizsa, Erzsébet tér
10. fsz. 8., 9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7., 10. Nagykanizsa, Erzsébet
tér 11/C. I. em. 1., 11. Nagykanizsa, Múzeum tér 2. III. em. 13., 12. Nagykanizsa,
Nagyrác u. 2/A. fsz. 3., 13. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10., 14. Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 2. III. em. 16., 15. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. III. em. 10., 16.
Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/c. IV. em. 13., 17. Nagykanizsa, Városkapu krt.
10/B. IV. em. 15.

II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2., 2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u.
142/A. I. em. 5.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 11. (hétfõ)

KKiiaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Sza-
bályzatának módosítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény
9. § (2) bekezdésének megfelelõen, "A településrendezési eszköz kidolgozása
elõtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki
kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintet-
tek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehesse-
nek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozata-
lát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyil-
vánítási lehetõségét," 

A módosítások a következõk:
- A településrendezési tervben szereplõ új lakóterületek indokoltságának felül-
vizsgálata
- Vízügyi védõtávolságok szabályozásának pontosítása
- Katonarét városrészben az építési hely megállapításának módosítása
- Ipari park területén a 649/139 hrsz-ú út közterületi szabályozása
- Kossuth téren a mûemléki környezet határának törlése
- Principális-csatorna - Kemping u. - 7. út közti terület szabályozásának módo-
sítása
- Laktanya u. - Teleki u. - Péterfai-árok - 037/78 hrsz-ú út közti tömb szabályo-
zásának módosítása
- A HÉSZ 1. melléklet Gksz-3-z jelû építési övezet paramétereinek módosítása
- Palin, Alkotmány utca - Lovarda utca - belterületi határ - 4089 hrsz-ú út által
határolt tömb szabályozásának módosítása
- Szabadhegy városrész tervezett kerékpárút-hálózatának módosítása
- Erzsébet tér - Kinizsi u. - Arany u. - Magyar u. által határolt tömb szabályo-
zásának módosítása
- Szabadhegy városrész tervezett kerékpárút-hálózatának módosítása
- helyi védelem jelölése a szabályozási terven-rendelet alapján. 
- Elõvásárlási jog jelölése a szabályozási terven-rendelet alapján.
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ
ügyfélfogadási napokon. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
címzett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17.00 órától fogadóórát tart a Polgármes-
teri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap má-
sodik szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2013. március 13-án (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a  Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk,, ffooggaaddóónnaappookk

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

Ajándékkal jutalmazzák a részvételt
Nem bántja a SZEMÉT? – szól a Murakeresztúri Plébánia hétvé-
gi játékos, szórakoztató, és mégis ismeretekkel teli ren-
dezvényének szlogenje.

Parancsoljunk közösen megálljt a hulladéknak… de hogyan? Erre
a kérdésre szeretne kész válaszokat adni felnõtteknek és
gyerekeknek a plébánia jövõ heti rendezvénye. Habár napjaink
divatos hóbortjának tûnhet a környezetvédelem, és magasztos
szavaknak, a „környezettudatosság” vagy „hulladékoptimalizálás”.
Mégis egyre ijesztõbb méreteket ölt a bennünket körülvevõ hatal-
mas szeméthalom. Persze mondhatjuk, hogy mi a kukába dobtuk a
szemetet, megfizetjük a díjat az elszállításért, a szétválogatásért,
de vajon ezzel tényleg megtettünk mindent? Biztos, hogy nem kel-
lene ezt egy kicsit átgondolni?

Tegyük ezt meg együtt! Március 9-én Fityeházán a sportpályán,
számtalan bemutatóval, játékkal és új ismerettel várnak mindenkit a
szervezõk, akik egy legalább ilyen tiszta Földet hagynának örökül
az utánuk jövõkre! A plébánia már a részvételt is ajándékkal és
közös ebéddel jutalmazza, de külön meglepetés jár azoknak, akik
kerékpárral érkeznek, vagy megmérettetik magukat a játékokban.
Vegyen részt Ön is és legyen az igazi ajándék egy tisztább és
szebb környezet!
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete
fenntartásában mûködõ általános iskolákba történõ beíratásra

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2013/2014. tanévre történõ általános
iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2013. április 8. - 9. (hétfõ, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülõ köteles 

a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 
vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek személyazonosítására 
alkalmas,  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló

hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást kell bemutatni.

A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  Nagykanizsai Tankerületének 

igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Tankerületi igazgató

2013.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, 
utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

TELEPÜLÉS: NAGYKANIZSA

1. HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 2.)
70/A sz. õrház, Alsó Szabadhegyi utca, Barátos utca, Békástó utca, Betyár utca,
Bilkei utca, Boszorkány utca, Cseresznyés utca, Déva utca, Felsõ Szabadhegyi
út, Füzértekercs utca, Harang utca, Harmat utca, Hegybíró utca, Hevesi Sándor
utca, Kanyar utca, Kazanlak krt., Kovászna utca, Kõkereszt utca, Medgyaszay
István utca, Mészáros Lázár utca, Munkás utca, Nagyrécsei vasútállomás, Pász-
tor utca, Patak utca, Péterfai utca, Raktárház utca, Récsei utca, Stern tér, Szabad-
hegy, Szabadhegy utca, Székely-kert park, Tersánczky utca, Tüskés utca, Tüzér
utca, Vadvirág utca, Városkapu körút.

2. KISKANIZSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 67.)
Alsónyiresi legelõ, Alsó temetõ utca, Bába utca, Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky
Endre út, Berek köz, Bornemissza Gergely utca, Cigány utca, Cserfa utca, Dobó
István utca, Felsõtemetõ utca, Fenyõ utca, Gördövényi utca, Hajgató Sándor ut-
ca, Haladás utca, Halis István utca, Homokkomáromi utca, Hunyadi tér,  Jakab-
kúti utca, Kismezõ utca, Kisrác utca, Kossuth Lajos utca, Kõrisfa utca, Körmös
utca, Malomkert utca,  Március 15. tér, Munkácsy Mihály utca, Nagyrácz utca,
Õrtorony utca, Pápai utca, Pivári utca, Ráckert utca,  Rozmaring utca, Szent Fló-
rián tér, Szent Rókus utca, Szepetneki utca, Szigeti utca, Templom tér, Tornyos
köz, Törökvári utca, Tõzike utca, Vágóhidi út, Varasdi utca, Vöröshegyi utca,
Zsigárdi köz.

3. KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
68. sz. õrház, Akós út, Alapy Gáspár utca, Árok utca, Attila utca, Bagolai
sor, Bajza utca, Bakónaki utca, Balatoni utca,  Barbalits Lajos utca, Bartók
Béla utca, Berkes József utca, Búzavirág utca, Cseke Ferenc utca, Csokonai
utca, Dandár utca, Dessewffy Arisztid utca, Dongás utca, Édenkert utca,
Eszterházy Péter utca, Hadi utca, Hébér utca, Honvéd utca, Ibolya utca, Ir-
tás utca, Kaán Károly utca, Kápolnás utca, Kerekalja utca, Keresztfai utca,
Kilátó utca, Kisbagolai hegyhát,  Kisbagolai utca, Kisberki utca, Kis Éden
utca, Kishegyi út, Kodály Zoltán utca, Krátky István utca, Kútvölgyi utca,
Laktanya utca, Levente utca, Liszt Ferenc utca, Lopótök utca, Madách Imre
utca, Mária utca, Mezõ Ferenc tér, Mezõ Ferenc utca,  Muskátli utca, Nagy-
bagolai hegyhát, Orbán Nándor utca, Õrház utca, Pipacs utca, Platán sor,
Postakert utca, Pöltenberg Ernõ utca, Présház utca, Rózsa utca, Sánci utca,
Semmelweis Ignác utca, Szekeres József utca, Szõlõsgazda út (Kaposvári út
és Présház u. közötti szakasz), Szõlõskert utca, Táborhely utca, Táncsics
Mihály tér, Tavasz utca,  Téglagyári utca, Teleki utca, Thúry György tér,
Thúry György utca, Toldi Miklós utca, Vaspálya sor, Zala György utca,
Zemplén Gyõzõ utca.

4. MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Iskola u. 10.)
Barka köz, Bem József utca, Bocskai István utca, Csiky Gergely utca, Csengery

utca 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár utca, Gárdonyi Géza utca, Halastó ut-
ca, Hóvirág utca, Hõsök tere, Iskola utca, Kápolna tér, Kiss János utca, Krúdy
Gyula utca, Dr. Marek József utca, Mátyás király utca, Miklósfa utca,
Mórichelyi út, Nagykerteki utca, Nagy Lajos utca, Parkerdõ utca, Patak köz, Pi-
tyer utca, Potyli malom,  Szaplányos, Szaplányos utca, Szentendrei utca, Szent
György utca, Szentgyörgyvári utca, Teleki Blanka utca, Veress Péter utca,
Mórichelypuszta. Belezna, Liszó, Nemespátró települések teljes közigazgatási
területe.

5. PALINI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Alkotmány utca 81.)

113. sz. Õrház, Alkotmány utca, Állami erdészház, Boróka utca, Diófa utca,
Durgó Katalin utca, Egerszegi utca, Felsõerdei erdészlak, Felsõerdõ utca, Forrás
utca, Förhénc hegy, Förhénc utca, Fûzfa utca, Gelence utca, Gesztenyés utca,
Herkules utca, Inkey utca, Iparos utca, Kámáncspuszta lakóház,  Kámáncsi er-
dészlak, Kalász utca, Kertész utca, Lazsnak utca, Lovarda utca, Majorkert utca,
Magvetõ utca, Napsugár utca, Õz utca, Palini utca, Park utca, Szálfa utca, Szar-
vas utca, Udvarház utca,  Vadalmás utca, Vadrózsa utca, Homokkomárom, Hosz-
szúvölgy települések teljes közigazgatási területe.

6. ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.)
Bedõ Albert utca, Berzsenyi Dániel utca, Bolyai János utca, Borkõ utca,
Buda Ernõ utca, Cserfõ-hegy, Cserfõ utca, Dózsa György út 53-tól végig,
illetve Dózsa György út 48-tól végig, Eötvös tér, Erkel Ferenc utca, Fáy
András utca, Gábor Áron utca, Hunyadi utca, Huszti tér, Jókai Mór utca,
Kálvin tér,  Kanizsai Dorottya utca, Kazinczy Ferenc utca, Kertekalja utca,
Királyi Pál utca, Kisköz utca,  Kölcsey Ferenc utca, Muraközi utca, Múze-
um tér, Petõfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Rozgonyi utca, Sugár ut-
ca, Takarék utca, Vadas Ernõ utca, Vámház utca, Virághegyi út, Vörösmar-
ty utca.

7. ZRÍNYI MIKLÓS - BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós út 38.)
Ady Endre utca, Akácfa utca, Aradi vértanúk tere, Arany János utca, Árpád ut-
ca, Babóchay utca, Bagoly utca,  Bajza utca, Bánom, Barátgödöri utca, Bátho-
ry utca, Batthyány utca, Belus József utca, Bethlen Gábor utca,  Bikavér utca,
Boroskupa utca, Bõsze Kálmán köz, Corvin utca, Csáktornya utca, Csalogány
köz, Csányi László utca, Csengery u. 100-ig, Damjanich János utca, Dankó
Pista utca, Deák Ferenc tér, Derítõ telep, Dózsa sportpálya, Dózsa György u.
1-51-ig, illetve Dózsa György u. 2 - 46-ig, Egry József utca, Egyetem park,
Erdész utca, Erzsébet tér, Európa Tanács utca, Ezerjó utca, Felsõfakosi út, Fü-
lesbagoly utca, Fõ utca, Garay utca, Gasparich Márk tér, Gólyahír utca, Gyep-
mesteri telep, Gyulai köz, Halvax utca, Hársfa utca, Határõr utca,  Hegyalja
út, Hegyhát utca, Herman Ottó utca, Ifjúság utca, Ilona utca, Irsai utca, József
Attila utca, Kalmár utca, Kaposvári út, Kassa utca, Katona József utca, Ke-
nyérkúti út, Kinizsi Pál utca, Király utca, Kisfaludy Sándor utca, Kórház ut-
ca, Kossuth tér, Kövidinka utca, Lámpagyár utca, Látóhegy, Látóhegy lakó-
ház,  Látóhegyi út, Lékay Gyula utca, Lendva utca, Ligeti utca, Lõtér lakóház,
Magyar utca, Magyarkanizsa utca,  Május 1. utca, Maort utca, Nagybagolai
utca, Napraforgó tér, Nagyváthy utca, Nyárfás utca, Nyírfa utca, Olaj utca,
Oportó utca, Othelló utca, Papp Simon sétány, Pintérgyepû út, Pontyos út,
Puttonyos út, Rigó utca,  Rizling utca, Romlottvári utca, Sabján Gyula utca,
Sandi utca, Sikátor utca, Só utca, Sörgyár utca, Széchenyi tér, Szeghalmi Bá-
lint utca, Szemere utca, Szentgyörgyvári hegyhát, Szent Imre utca, Szõlõsgaz-
da utca (Présház utca és Bagola közötti szakasz), Szürkebarát utca, Tárház ut-
ca, Tripammer Gyula utca, Tungsram tér, Új élet utca, Úttörõ utca, Ûrhajós ut-
ca, Vár utca, Vásár út, Vasút utca, Vasvilla utca, Vécsey utca, Virág Benedek
utca, Wlassics utca, Zárda utca, Zengõ utca, Zrínyi Miklós utca.

Nem állami fenntartású iskolák: 

PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, DIÁKOTTHON ÉS BOL-
DOG DONÁTI CELESZTINA ÓVODA
(8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.)

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:

SZIVÁRVÁNY EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 
INTÉZMÉNY
(8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.)

AA KKlleebbeellssbbeerrgg IInnttéézzmméénnyyffeennnnttaarrttóó KKöözzppoonntt NNaaggyykkaanniizzssaaii TTaannkkeerrüülleettee ffeennnnttaarrttáássáábbaann
mmûûkkööddõõ áállttaalláánnooss iisskkoolláákkbbaa ttöörrttéénnõõ bbeeíírraattáássrraa
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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
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2013. március 7.

Március 7. 19 óra
„NE BESZÉLJÜNK EGYSZER-
RE!” - Az Illetékes visszatér. Koltai
Róbert Jászai Mari díjas, Érdemes
Mûvész zenés retro-kabaréja. Belépõ-
díj: I. hely 1500 Ft, II. hely 1200 Ft.
Március 8., 22. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Részvételi díj: 700 Ft/csa-
lád, bérlettel 600 Ft/család.
Március 9. és 10. 15 óra
„MESÉL A VÁROS" - belvárosi 
városnézõ séta idegenvezetõvel.
Gyülekezõ az Erzsébet téri Sissy szo-
bornál. Vezeti: Ferencz Judit.
Március 9. 16 óra - Felsõ templom
"ÖSSZEFOGÁS A
RÁSZORULÓKÉRT"
jótékonysági koncert. Akoncert célja az éhe-
zõ, nélkülözõ emberek, családok támogatá-
sa. Belépõdíj: tartós élelmiszer /konzerv, ins-
tant étel, cukor, étolaj, rizs, zacskós bab, len-
cse, liszt, tészta, keksz, tartós tej/. Szervezõ:
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ.
Március 11. 17 óra
HIDEGKONYHAI 
KÉSZÍTMÉNYEK - Elõadó: Pálfi
Zsuzsa szakoktató.
Március 11. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Dale Wassermann-Mitch Leigh- Joe
Darion: LA MANCHA LOVAGJA -
musical. A zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház elõadása. Belépõdíj: 3500 Ft.
Március 13. 14.30 óra
Világjárók Klubja
LOS ANGELES ÉS KÖRNYÉKE
(USA) - vetített képes elõadás. 
Elõadó: Dr. Nagy Árpádné.
Március 14. 17.30 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
„RÉTEGEK" - Págyi Zsóka képzõmû-
vész kiállítása. Megnyitja: Kovács Emese
textilmûvész. Megtekinthetõ március 30-ig.
Március 15. 10 óra
EMLÉKMÛSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 165. 
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képviselõ
Szerepelnek: a Piarista Általános Isko-
la, Gimnázium, Diákotthon és Boldog
Donáti Celesztina Óvoda diákjai.
A belépés díjtalan.

Március 8. 19 óra
JUBILEUMI FESZÜLTSÉG 
KONCERT
Vendég: Lost Garden. Belépõdíj: 300 Ft.
Március14. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
MENDELSSOHN 
KAMARAZENEKAR 
HANGVERSENYE
Mûvészeti vezetõ és hegedûn közremûködik:
KOVÁTS PÉTER hegedûmûvész. Belépõ-
díj: elõvételben 1500 Ft, a helyszínen 1800 Ft.
A jegyek megvásárolhatók a HSMK és a
Medgyaszay Ház jegypénztárában.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
BOGLYA KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
Vendég: a Boglya Népzenei Együttes.
Belépõdíj: 800 Ft, diákoknak 500 Ft.
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Jánoshidán az idénynyitó
ranglista válogatóversennyel el-
kezdõdött a 2013. évi felnõtt
lábtoll labda versenyszezon. A 97
fõs mezõny a ranglista pontokért
és a Vb-válogatottságért mérkõ-
zött, ugyanis szeptember 1-tõl 5-
ig Vietnam déli részén, Cao
Lanh városában rendezik a 7.
Lábtoll-labda Világbajnokságot.

A vegyes páros kivételével min-
den versenyszámban háromszor

küzdenek meg egymással verseny-
zõk, akik közül azé lesz a váloga-
tott mez, akik legvégül a ranglista
élén állnak.

A verseny ünnepélyes meg-
nyitóján vehették át díjaikat
2012 legjobb lábtoll-labdázói
és a 2012. évi versenyszámon-
kénti ranglista 1-3. helyezettjei.
2012-ben az év lábtoll-labdázó-
ja lett a Zemplén SE két kiváló-
sága a Kunics testvérpár, Réka
a gyermek, míg Bence a serdü-
lõ korcsoportban végzett az
élen. Sikerességüket jellemzi,

hogy mindketten megnyerték
saját korosztályuk bajnoki cí-
meit, és ugyanezt egy korcso-
porttal feljebb is meg tudták is-
mételni.

2012-ben a versenyszámonkén-
ti ranglista legjobbak között a
Zemplén SE férficsapata (Arany
Bálint, Hartai Attila, Huszár
Emil, Lukács Benedek, Lukács
Márton, Takács Endre), a harma-
dik helyen végzett.

Az elõzõ év legjobbjainak díj-

kiosztója után húsz férfi és
nyolc nõi hármas kezdte meg a
küzdelmeket a jánoshidai Petõfi
Sándor Általános Iskola sport-
csarnokában. A nõknél a cser-
szegtomaji lányokat (Mile Ale-
xandra, Pál Dorina, Sillinger
Zsanett, Széles Kitti, Udvari
Boglárka) a Borjád SE, míg a
kanizsai hármast (Kunics Réka,
Morvai Noémi, Vlasics Dalma)
a késõbbi gyõztes újszászi csa-
pat fosztotta meg a továbbjutás
lehetõségétõl. A bronzmeccset
2:1 (15-11, 6-15, 15-13), arány-

ban a Cserszegtomaj SK nyerte
így õk kerültek a dobogó harma-
dik fokára, míg a zemplénesek a
4. helyen zártak.

A férfiaknál a kanizsai center-
csapat nehezen adta magát, a
Borjád SE-nek nagyot kellett
küzdenie a Huszár Emil, Lukács
Benedek, Lukács Márton, Ta-
kács Endre összeállítású kani-
zsai csapattal (21-19, 13-21, 21-
15). A másik ágon a késõbbi
gyõztes újszsászi hármas jutott

tovább a Zemplén SE kettes
számú egységével (Baranyai
Benett, Farkas Balázs, Kunics
Bence) szemben. A „kanizsai”
kisdöntõt a rutinosabb center-
csapat nyerte (15-10, 12-15, 15-
8), ami bronzérmet és 14 rang-
lista pontot hozott számukra.

A nõi egyéniben Kunics Réka,
Zemplén SE serdülõ korcsoportba
belépõ kiválósága a 7. helyen zár-
ta a tornát.

A hajnali kettõkor befejezõ-
dõ férfi egyéni kategóriában a
zemplénes Huszár Emilnek
(6.), és Lukács Benedeknek
(8.), sikerült a legjobb nyolc

közé kerülni.
A következõ ranglista és váloga-

tóverseny március 15-én, Nagyka-
nizsán lesz, ahol hármasban és pá-
rosban küzdhetnek majd a résztve-
võk.

Éremtáblázat: Újszászi VVSE 3
arany, 1ezüst, 3 bronz. Cserszeg-
tomaj SK 1 arany, 1 bronz. Borjád
SE 3 ezüst, 1 bronz, Nagykanizsa
ZSE 1 bronz. 

Eredmények:
Férfi hármas (20): 3. Huszár

Emil, Lukács Benedek, Lukács
Márton, Takács Endre (Nagyka-
nizsa ZSE), 4. Baranyai Benett,
Farkas Balázs, Kunics Bence
(Nagykanizsa ZSE). Férfi egyéni
(51): 6. Huszár Emil (Nagykani-
zsa ZSE), 8. Lukács Benedek
(Nagykanizsa ZSE), 11. Farkas
Balázs (Nagykanizsa ZSE). Nõi
hármas (8): 4. Kunics Réka, Mor-
vai Noémi, Vlasics Dalma
(Nagykanizsa ZSE). Nõi egyéni

(28): 7. Kunics Réka (Nagykani-
zsa ZSE), 11. Morvai Noémi
(Nagykanizsa ZSE).

Kanizsa

AA KKuunniiccss tteessttvvéérreekk lleetttteekk aazz éévv lláábbttoollll-llaabbddáázzóóii
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Horoszkóp

Ha továbbra is ki akarja használni a lehe-
tõségeit, ne menjen fejjel a falnak. Elkép-
zelhetõ, hogy a kollégái tolakodásnak ve-
szik az igyekezetét, és egy ideig távolság-
tartók lesznek önnel szemben.

Párja egyre türelmetlenebbül veszi tudomá-
sul, hogy ön a külvilág rezdüléseire reagál,
ahelyett, hogy az õ rezdüléseit kísérné figye-
lemmel, és babusgatná, ha úgy adódik. Ne le-
gyen csökönyös, változtasson a szokásain.

Legközelebbi barátai szóvá tehetik az örökös
elfoglaltságát. Nyugtassa meg õket, mindez
nem abból fakad, hogy megunta a társaságu-
kat, hanem alaptermészetéhez tartozik a kíván-
csiság, ami esetenként több idõt igényel.

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

Ahogy jön a tavasz, ön is egyre nagyobb
késztetést érez az otthoni uralkodásra. Ha
másképpen nem tudja kinyilvánítani eb-
béli érzelmeit, határozottan kérje fel párját
az otthoni teendõk kivitelezésére.

A biztonságra és a tökéletességre törek-
szik folyamatosan. Ha jól akarja érezni
magát a bõrében, vegyen vissza a tempó-
jából, és lehetõleg ne gondoskodjon szol-
gai módon a párjáról, a szeretteirõl.

Közeledik az erdõt-mezõt virágba borító
tavasz. Mielõtt igent mond a kiválasztott-
jának, ne feledje, nem csak érzelmileg,
hanem szellemi szinten is teljes összhang-
ra van szükség kettejük kapcsolatában.

Eddig komolyan vette a feladatait, mindazo-
kat a dolgokat, amelyekbe belekezdett. Most
kissé változtatni kellene a szokásain. Kor-
zózzon többet a belvárosban, és a sétákat zár-
ják le valamelyik útba esõ cukrászdában.

A bolygóállások szerint tavasszal is a fan-
táziavilága irányítja az érzelmeit. Ha még
szingli, lehetõleg olyan partnert keressen
magának, akivel közösen álmodozhat, az
sem baj, ha elérhetetlen célokért.

Hogyha tükörbe néz, tapasztalhatja, a sok
édességfogyasztásnak meg lett az eredmé-
nye. Ha gyors változást akar, a fogyókúrázás
mellett járjon edzõterembe, de oda lehetõleg
egyedül menjen, a párját ne hívja magával.

Mostanában úgy érzi, szinte vonzza ma-
gához azokat az ismerõseit, akiknek va-
lamilyen segítségre van szükségük. Ne
essen mindjárt pánikba, örüljön annak,
hogy segíthet másokon is. 

Akár néhány óra napozás is elég lesz ah-
hoz, hogy teljesen feltöltõdjön energiával.
Ha akarja, nemcsak a párja gondolatait ta-
lálja ki egykettõre, hanem a szomszédokét
is. Ez utóbbinak nem mindig fog örülni.

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

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Belvárosban, a Hunyadi utcá-

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

Letenyén két szintes, központi
fûtéses családi ház garázzsal, kert-
tel, gyümölcsössel eladó. (Hitelki-
váltás miatt áron alul.) Irányár: 13
millió Ft. Tel.: 0630-824-5962
(7560K)

Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdõ halastóval
eladó. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7561K)

Egy szobás, egyedi fûtéses la-

kás kedvezõ áron, hosszú távra ki-
adó. Érd.: 0693/333-498 (7562K)

Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat és ruházatot,
valamint használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-
3014 (7552K)

Vásárolok könyveket, porcelán
figurákat, készleteket, réztárgya-
kat, illetve komplett hagyatékot.

Készpénzzel fizetek. Érd.:
0620/233-1565 (7554K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. március 7.14

2013.03.12. KEDD 09:00 – 10:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.03.12. KEDD 12:00 – 15:30 Szepetnek – Ikszt, Petõfi u. 59.
2013.03.13. SZERDA 08:30 – 13:00 Thúry György SZKI., Nk. Ady u. 29.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

Nagykanizsa, Huszti tér 5.
alatt  lévõ  8-as számú 63 m2-es
üzlet - (gázkészülék) hosszútáv-
ra kiadó. Érdeklõdni: 06-30-
9595-882 (7559K)

A Gerevich-Kovács-Kárpáti
Kard Reménység Körverseny
harmadik versenyének Sziget-
szentmiklós adott otthont, ahol a
Nagykanizsai TE 1866 utánpót-
lás korú vívói is versenyezhettek.

„Az akkor leesett nagy hó, vala-
mint néhány sportolónk betegsége
keresztülhúzta számításainkat, in-
dulólétszámunk a megszokottnál
kevesebb volt a Csepel szigeten
rendezett versenyen. Ennek ellené-
re úgy érzem, azok az NTE-s ví-
vók, akik utazhattak, a maximu-
mot hozták ki magukból és ismét
sikerült aranyéremmel hazatérni.”
– fogalmazott Piecs Adrienn edzõ.

Közel 250 vívó lépett pástra,
mely az eddigiek közül a legma-
gasabb létszám volt. Ez annak is
volt köszönhetõ, hogy a románok
nagy létszámú küldöttséggel ér-
keztek.

A kanizsaiak közül Milassin
Mór, Karosi Gergely, Abay Nemes
Ádám, Mádé Réka, Horváth Kitti
és Flumbort Sára volt ott a körver-
seny ezen állomásán.

Az alábbi kanizsai eredmények
születtek. Gyermek férfi kard

(2000 és utána születettek): 1. hely
Milassin Mór (képünkön). Gyer-
mek nõi kard (2000 és utána szüle-
tettek): 3. hely Mádé Réka. Serdü-
lõ nõi kard (1998 és utána születet-
tek): 3. hely Flumbort Sára. Újonc
férfi kard (1999 és utána születet-
tek): 6. hely Milassin Mór.

„Milassin Mór most is kiemel-
kedõ teljesítményt ért el ezzel a
gyõzelmével, hiszen a 2012/2013-
as versenyszezonban megrende-
zett összes korosztályos versenyét
eddig megnyerte. Bízunk benne,
hogy ez a lendület kitart majd a
magyar bajnokságig is, ami június
elején lesz. Persze addig még
hosszú az út, van még bõven erõ-
próba és igyekszünk tovább javíta-
ni fiatal vívóink technikáján és
taktikáján.” – értékelt a verseny
után Piecs Adrienn.

P.L.

MMiillaassssiinn MMóórr ggyyõõzzeellmmee SSzzeennttmmiikkllóóssoonn

ASE Paks (2.) – Aquaprofit
Nagykanizsai TSK (1.) 6,5:5,5

NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 8. forduló. Paks

Eredmények (elöl a hazaiak):
Perunovic - Balogh Cs. döntetlen,
Predojevic - Ivanisevic döntetlen,
Berkes F. - Márkus döntetlen, Ács
- Ribli 0:1, Nevednichy - Lupules-
cu döntetlen, Papp G. - Pintér J.
döntetlen, Szabó K. - Bánusz dön-
tetlen, Grószpéter - Bérczes D.
1:0, Fodor jr. - dr. Flumbort dön-
tetlen, Balázs G. - Medvegy Z.
döntetlen, Antal T. - Gara T. 1:0,
Vajda Sz. - Kántor döntetlen

2008. március 2-a után 2013.
március 3-án kapott ki ismét NB
I-es sakk csapatbajnokin az
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
címvédõ együttese. Akkor a
Zalaegerszeg gyõzte le az NTSK-
t, most pedig Pakson az Atom-
erõmû SE egy 55 mérkõzést fel-
ölelõ gyõzelmi sorozatra tett
pontot azzal, hogy 6,5:5,5 arány-
ban múlta felül a kanizsai együt-
test. A nagykanizsai csapat ugyan
kikapott, de így is négy pontot
megõrzött elõnyébõl az utolsó
fordulóra a tabellán.

– Be kell ismerni, valahol soro-
zatunk már nyomasztó volt, s en-
nek megszûntével a nyomás is le-
került az együttesrõl – fogalmazott
Papp Nándor, a dél-zalaiak csa-
patvezetõje. – Minden ilyen széria
sorsa az, hogy egyszer véget ér, vi-
szont a lehetõ legkisebb különb-
séggel kaptunk ki, így a bajnoki
cím azért ismét elérhetõ közelség-
be került. Persze volt örömteli tör-

ténés is a találkozón, Ribli Zoltán
például remek gyõzelmet szerzett.

A kanizsai sakkozóknak jelen
pillanatban 63,5 pontja van, õket
tehát négy pont hátránnyal követi a
paksi legénység. Melynek tagjai...

– ... e mérkõzés elõtt még egy
hétre edzõtáborba is vonultak –
folytatta a csapat koordinátora. –
Azt érdemes tudni, hogy más lett
volna valamivel a helyzet, ha a

szombathelyiek nem gyõzik le
õket januárban, hiszen akkor ne-
künk erõsebb „sorral” kellett volna
felállnunk. Ahogy ezt most a pak-
siak tették, hiszen gyakorlatilag a
legerõsebb csapatukkal ültek le el-
lenünk. Április 21-én mi Kanizsán
a Decs, míg a Paks a fõvárosban az
MLTC ellen játszik.

P.L.

ÖÖtt éévv ééss
ööttvveennöött
ssiikkeerr uuttáánn......

Németországba hetenként
kisbuszokkal (háztól-házig is).
Tel.: 0672-441-542 (7553K)
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Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Nagyatádi FC 2-
1 (2-1)

Felkészülési labdarúgó mérkõ-
zés. Nagykanizsa, Olajbányász-
mûfüves, 50 nézõ. Vezette: Fábián
S. G.: Szép D., Szõke Á.; Csongár

NTE: Szakmeiszter Á. - Rákhely,
Boros Z., Cserfõ L., Szép D. - Anger
- Szõke Á., Nagy T., Babati T. -
Rieger (Kocsis D.), Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Visnovics László.

A „Bakonyban” tizenegyedik
NTE 1866 együttese a Dráva cso-
port 7. helyén álló Nagyatádi FC-
vel mérkõzött az Olajbányász-
mûfüvesen. A vendéglátók szem-
pontjából mondhatni sajnálatos
érdekessége volt a találkozónak,
hogy sérülések végett alig egy
csapatnyira való futballistával
tudtak kiállni. Csongár Péter talá-
latával a vendégek szereztek ve-
zetést, azonban ezt az állást fordí-
totta meg Szép Dávid és Szõke
Ádám góljaival Visnovics László
vezetõedzõ legénysége. Jöhet
(március 9-én) szombaton hazai
környezetben a Móri SE elleni
bajnoki 14.30-kor.

JJööhheett aa bbaajjnnookkssáágg
kkeezzddeettee

Keszthelyen a Csík Ferenc
Tanuszodában már harmadik
alkalommal rendeztek 24 órás
úszóversenyt, melynek kezdete
pontosan szombat délben volt,
hogy el is tartson másnap 12-ig.
Az erõpróbán bárki részt vehe-
tett, aki egy kicsit is tud úszni, a
fontos az volt, hogy adott csapat-
ból egy ember legalább legyen
mindig a medencében – és így
váltották egymást a tagok, akár
a veteránok is. Összesen hét cso-
port veselkedett neki a nem min-
dennapi felmérõnek.

A keszthelyi amatõr triat-
lonosokból, (volt) kanizsai úszók-
ból és úszást kedvelõ sportembe-
rekbõl, kisgyerekekbõl álló zalai
csapat (képünkön) remek ered-
ménnyel lett második: 72900 mé-
terrel a 24 óra alatt. A Merci és a
többiek elnevezésû egység tagja
Arany Máté, Bedõ Beáta, Holló
Adrienn, Imrei Anikó, Józsa Sán-
dor, Juhász Bianka (12 éves), Ju-

hász Péter, Kisházi László, Kovács
Barna (7éves), Kovács Kolos (10
éves), Kovács Krisztián, Oroszlán
Mátyás (8 éves), Oroszlán Zsolt,
Sós Zsóka (7éves), Szabó Gyula,
Takács László, Vándor Nóra, Vi-
haros Zsuzsanna, Zömbik Anna
(15 éves), Zömbik László,
Zsgánecz János, Krizsai Ádám (10
éves), Krizsai Bence (10 éves) és

Miatta Mercédesz voltak.
A verseny végeredménye: 1.

Fröccs csapat (Mosonmagyaróvár,
Fonyód, Zalaegerszeg, Tapolca,
Keszthely, Ajka), 2. Merci és a
többiek (Nagykanizsa, Keszthely),
3. Balla Gyula és csapata (Buda-
pest és környéke)

P.L.

HHuusszzoonnnnééggyy óórrááss úússzzáássssaall......

Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
– Pécsi EAC (3.) 51-65 (9-13, 16-
18, 15-18, 11-16)

Amatõr NB Nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
16. fordulóból. Nagykanizsa, 50 né-
zõ. Vezette: Szalai Zs., Németh S.

Kanizsa: Fekete (2), Fuisz V.
(21/9), Olasz A. (10), Jurkó (8),
Hegyi (2). Csere: Nagy D. (2),
Oros (6/3). Edzõ: Farkas József.

Repülõrajtot vettek a hazaiak az
egy nap alatti dupla fordulójuk kereté-
ben és az 5. percben már 7-0-ra vezet-
tek, de ezután a pécsi csapat átvette a
játék irányítását és négy ponttal nyer-
te az elsõ negyedet. A másodikban
pontatlanul dobtak a vendéglátók, így
tíz ponttal is elléptek a baranyaiak, de
ezen még sikerült kozmetikázniuk

Farkas József tanítványainak.
Nagyszünet után sem javult fel a

KVSE játéka, ritmustalanul tá-
madtak, ennek köszönhetõen foko-
zatosan nõtt a különbség a két
együttes között. A záró tíz percben
sem változott a játék képe, dekon-
centrált teljesítményük miatt ma-
radtak alul a hazaiak a rangadón.

Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
–  Szombathelyi Egyetem SE (6.)
73-53 (20-14, 22-12, 17-17, 14-10)

Amatõr NB Nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, 20. forduló.
Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette:
Csabai, Koncsek.

Kanizsa: Fekete (18), Fuisz V.
(20), Olasz A. (8), Hegyi (7/3),
Jurkó (16). Csere: Oros (2), Nagy
D. 2, Horváth E., Kovács K., Pál.

Edzõ: Farkas József.
Rögtön jól mûködött az egészpá-

lyás letámadásos védekezés hazai
oldalon, a megszerzett labdákból
gyors kosarakat jelentettek. A má-
sodik negyedben a vendégek az 5.
percben szerezték elsõ pontjaikat.

A folytatásban felváltva estek
kosarak, mivel a vendégek terület-
védekezésre tértek át, így a kani-
zsaiak támadásai ritmusukat vesz-
tették, igaz, megszerzett elõnyüket
tartani tudták. A végjátékban aztán
már 20 pontos is lett a különbség...

Farkas József: „Volt olyan játé-
kosunk, aki a korosztályos találko-
zóit is figyelembe véve hat nap
alatt négy mérkõzést játszott...”

P.L.

EEggyy nnaapp,, eeggyy ggyyõõzzeelleemm,, eeggyy vveerreesséégg

A Kanizsa Sörgyár SE nõi
asztalitenisz Extraligában sze-
replõ csapata dupla forduló ke-
retében elõbb a tabellán máso-
dik Postás SE vendége volt,
majd pedig a Bajnokok Ligája-
döntõs, egyben listavezetõ Bu-
daörsi 2i SC látogatott a dél-za-
lai városba.

A fõvárosban a kanizsaiak 9:1-re
kaptak ki, de azon a mérkõzésen de-
bütálhatott a vendégeknél a honi leg-
magasabb nemzeti bajnoki osztály-
ban Kocsis Judit. A KSSE becsület-
pontját Végh Zsuzsanna szerezte.

Következhetett a budaörsiek el-
leni mérkõzés hazai környezetben,
s a kitûzött célnak, vagyis a tisztes

helytállásnak megfelelõ eredmény
született a nagykanizsaiak szem-
pontjából: 9:1 arányban gyõzött a
BSC, mely gyakorlatilag a legerõ-
sebb összeállításában érkezett a
Bolyai-iskola tornatermébe. Jak-
abfi Imre edzõ tanítványainak
pontját ismét csak Végh zsebelhet-
te be. Ezúttal is volt debütáló a Ka-
nizsa Sörgyár színeiben: Salamon
Sára foghatott ütõt elõször az Ext-
ra liga sorozatában.

BBLL-ddöönnttõõss vveennddéégg

A megyei labdarúgó bajnok-
ság második vonalának Déli cso-
portjában második Kiskanizsai
Sáskák együttese az NTE-
pályán, vagyis a vasútállomással
szembeni sporttelepen rendezi
tavasszal bajnoki mérkõzéseit.

Kápolnás Zoltán, a klub elnöke
így fogalmazott: „Kiskanizsán az
öltözõrekonstrukció, illetve a
pályafelújítási munkálatok végett
a tavaszi szezonban az Ady utca
78. alatt rendezzük meccseinket.
Mindennemû futballal kapcsolatos
tevékenységünk székhelye ott lesz
tehát tavasszal.”

A klub tartja a megyei bajnok-
ságban már jól bejáratott idõpontot,
vagyis a hazai felnõtt találkozóik
vasárnap 11 órás kezdését megtart-
ják az egyik keresõprogram szerint
(még) „MÁV NTE stadionnak” ti-
tulált létesítményben. Ahol március
10-én, vasárnap a Déli csoport
rangadója keretében rögtön a lista-
vezetõ Letenye SE vendégeskedik.

P.L.

AAzz NNTTEE-ppáállyyáánn
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