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Kanizsa

2012-2015 között mintegy 180
millió forintból újulnak meg vá-
rosunkban óvodák, iskolák és szo-
ciális intézmények konyhai léte-
sítményei, a Pensio Minõségi
Közétkeztetés Kft. jóvoltából. A
központi óvoda konyháját, a sán-
ci ovi tálalóját és a Hevesi Iskola
fõzõkonyháját már korszerûsítet-
ték, így ezer óvodás és hatszáz is-
kolás gyermek már az intézmé-
nyében készített friss ételeket fo-
gyaszthatja.

Mint az a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola konyhájának csütörtöki,
ünnepélyes átadásán az intéz-
ményben elhangzott, az eredeti
tervekhez képest gyorsabban zaj-
lik a nagykanizsai közintézmé-
nyek, óvodák, iskolák konyháit,
tálalóit és kiszolgáló létesítménye-
it érintõ modernizációs program. 

Az avató-ceremónián Cseresnyés
Péter, városunk polgármestere el-
mondta: még két évvel ezelõtt –
hosszú elõkészítõ folyamat eredmé-
nyeként – döntött úgy az önkormány-
zat, hogy átadja a közétkeztetést egy
olyan cégnek, amelyik profi módon

dolgozik, s amely az ország többi ré-
szén is kiváló minõségû ételeket ké-
szít, valamint kiemelt figyelmet fordít
az egészséges életmód támogatására. 

– Anno, a szerzõdés aláírása után
elkezdõdött a közös munka a Pensio
Minõségi Közétkeztetés Kft.-vel:
azaz, elindult egy olyan gyümölcsö-
zõ együttmûködés, aminek eredmé-
nyeként azok a gyermekek és fel-
nõttek jártak jól, akik a közétkeztetõ
cég által készített ételeket fogyaszt-
ják – szögezte le. Majd – a konyha-
felújítások kapcsán – kiemelte, az
önkormányzat ezzel is sok pénzt
tud megtakarítani, hogy az említett
felújítások nem a város kasszáját
terhelik. 

A beruházásokat teljes egészé-
ben finanszírozó és végzõ Pensio
Minõségi Közétkeztetés Kft. szak-
mai igazgatója, Vargáné Achátz
Zsuzsanna beszédében közelképet
adott arról, hogy – a fejlesztések
során – modernizálták a speciális,
nagyüzemi technikai eszközöket,
zsámolyokat, melegen tartó pulto-
kat, valamint lecserélték a konyha-
gépeket is, illetve a burkolatok és
falfelületek is megújultak. 

– Afelújítási folyamatok több ütem-
ben zajlanak, és immár be is fejezõd-
tek több intézményben – utalt a két
óvoda tálaló- és konyhahelyiségére,
szintúgy a Hevesi Iskoláéra. A szak-
mai igazgató hangsúlyozta, hogy az
önkormányzattal kötött megállapo-
dás értelmében a város összes kony-
háját – legyen az fõzõ-, melegítõ-,
vagy tálalókonyha – korszerûsítik
majd az elkövetkezõ években. El-
mondása szerint a beruházások igazi
nyertesei a gyermekek és az idõs el-
látottak lesznek, hiszen egészsége-
sebb, rostokban gazdagabb étel kerül
az asztalukra. – A felújított konyhák,
étkezõk, az új gépek és berendezé-
sek pedig, a szerzõdés lejárta után
az önkormányzat tulajdonában ma-
radnak – jelentette ki Vargáné
Achátz Zsuzsanna. 

A beszédeket követõen, Süllõs
Gyuláné, a Pensio Minõségi Közét-
keztetés Kft. ügyvezetõje és Cseres-
nyés Péter polgármester – az ünne-
pélyes szalagátvágással – „hivatalo-
san” is átadta a Hevesi iskola teljes
egészében felújított konyháját. 

Sz.Zs.
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A múlt hónapban böllérbemu-
tatóra, ezúttal pedig palántavá-
sárra hívták a kanizsaiakat és a
környéken élõket a vásárcsar-
nokba. 

Az önkormányzat által kezde-
ményezett rendezvénysorozat arra
hivatott, hogy a kistermelõket tá-
mogassa és népszerûsítse a termé-
keiket, felhívja a figyelmet a ma-
gas minõségben elõállított helyi
zöldségfélék, gyümölcsök vásár-
lására. A kora délelõtt tartott saj-
tótájékoztatóján Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési kép-

viselõ kiemelte, minden alkalom-
mal megvolt az oka a termelõi vá-
sárok elõtt tartott sajtótájékozta-
tóknak, e mostaninak idõszerûsé-
gét az adja, hogy eljött a palántá-
zás ideje. Ezzel kapcsolatban be-
jelentette, idén újra indul a Leg-
szebb konyhakertek elnevezésû
verseny, s ezúttal is arra kérte a
kiskerttel, birtokkal rendelkezõ
lakosságot, jelentkezzenek minél
többen, hogy ismét el lehessen
mondani: Nagykanizsáról nevez-
tek be legtöbben az országos ver-
senyre. A megmérettetésen túl
azonban más hozadéka is lehet a
versengésnek. Õszre akár meg-
szaporodhat az eladók száma a
vásárcsarnokban, hiszen a termé-
keiket itt el is tudják adni. 

A termelõi vásárok céljáról a vá-
rosvezetõ így fogalmazott: a kor-
mányzatnak és az önkormányzat-
nak legfontosabb feladata napja-
inkban, hogy a termelõk, a földet
mûvelõk megtalálják a számításu-
kat. A gazdasági lehetõségeink kö-
zül kiemelkedik a mezõgazdaság

fejlesztése, az ott termelt árucikk
piacra juttatása, és ebben segítenek
a termelõi piacok. Végül ismétel-
ten arra biztatott mindenkit a pol-
gármester, hogy látogassanak ki –
vevõként, vagy termelõként – a pi-
acra, a nagykanizsai vásárcsarnok-
ba. A sajtótájékoztatót követõen
aztán a város elsõ embere is vásá-
rolni indult a feleségével. 

Az egyik elárusító helyen Tóth
Józseffel (képünkön), egy zala-
egerszegi vásárlóval találkoztunk.
Pénteki napokon évek óta idejár,
mert szép árut kap Kanizsán. Két
kertjük is van a ságodi városrész-
ben. Saját maguk is nevelnek pa-
lántákat, ezen kívül nyulászattal is
foglalkoznak. Mivel a Zalaeger-
szegre járó kanizsaiaktól megtud-
ta, hogy szombaton palántavásár
lesz Kanizsán, hát buszra ült, és
ide utazott. Csak saját fogyasztásra
termelnek, de most a korai paradi-
csompalántából a szomszédoknak
is visz, mert tudják, hogy jó minõ-
ségû árut kap. Amíg várni kell a
buszra, mindig besétál a városba.

Az Erzsébet térrõl egyszerûen az
volt a véleménye, hogy gyönyörû,
de „feljebb” is nagyon szép a város
– jegyezte meg. – Most is marad
ideje egy kis sétára, de délután már
palántáznak. 

Kora reggel érkezett Sneffné
Marika Kiskanizsáról a portékájá-
val. Már 50 éve árusítja a piacon a
családja segítségével megtermelt
zöldségfélét, virágpalántát. Szere-
ti, tiszteli a vevõit, amit õk is vi-
szonoznak. Bizonyára ennek kö-
szönhetõ, hogy 10 óra után már
alig maradt eladnivaló retek, zöld-
ség zöldje és virágpalánta az aszta-
lon. A 72 éves Marika néninek ott-
hon mindenki besegít a kertészke-
désbe, a legkisebb unokától, Patrí-
ciától a legnagyobbig. Ültetnek,
gyomlálnak, öntöznek, leszedik a
termést, az elsõ szóra szót fogad-
nak és teszik a dolgukat. Tavaly a
15 éves Benjámin egy alkalommal
még a piacon is helyettesítette, ep-
ret árult a nagymamája helyett.

B.E 
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KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa
Befejezõdött az Élettér Állat-

és Természetvédõ Egyesület által
mûködtetett állatotthon többlép-
csõs fejlesztésének elsõ üteme,
átadták a 6,4 millió forintból
megépült karanténsort, ahol ti-
zennégy napot töltenek majd el
megfigyelés alatt az állatok a be-
kerülésüket követõen.

Ahogy dr. Papp Attila, az egyesü-
let sajtóreferense elmondta, négy-
ezer kutya van a városban, így 15
ezer, 20 ezer embernek közvetlen
kötõdése van a kutyákhoz. Ebbõl is
látszik, nagyon sok embernek fon-
tos, hogy mi történik az állatokkal.
Ezt figyelembe véve a közgyûlés ta-
valy februárban határozott arról,
hogy az állatotthont egy többlépcsõs
fejlesztés során térségi ebrendészeti
teleppé kívánja fejleszteni, melyhez
a szükséges fejlesztéseket is megha-
tározták. Ennek egyik eleme volt a
karanténsor kivitelezése, mely a vá-
roslakók összefogásával valósulha-
tott meg, hiszen az ebadóból épült. A
karantén modern stílusú építményét
a ZÁÉV Zrt., aki koordinálta az épü-

let kivitelezését és a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola tanulói-
nak és állatszeretõ emberek segítsé-
gével valósították meg.

Ezt követõen leplezte le Cseres-
nyés Péter polgármester a táblát,
melyre azon támogatók, hozzájáru-
lók neve került, akiknek szerepe volt

abban, hogy megépülhetett a karan-
ténsor. Elmondta, két éven belül egy
olyan telep alakul ki, amely a város
bizonyos kötelezõ feladatait el tudja
látni, és térségi szerepet is be tud töl-
teni. – Akkor, amikor a gazdaság, az
oktatás, az egészségügy területén a
város szerepének térségi szerepet

szánunk, akkor az állatotthon eseté-
ben is a térségi szerepet kell kihang-
súlyoznunk. E téren is kötelessége
van a városnak a kisebb települések
tekintetében. Köszönöm mindenki-
nek a munkáját, aki szabadidejét és
pénzét áldozta fel, hogy a telephely
ilyen sokat fejlõdhessen – mondta a
polgármester. 

Az átadót követõen a karan-
ténsort, majd az egységes képet mu-
tató telepet Maros Sándorné az
egyesület titkára mutatta meg a saj-
tó képviselõinek, köztük a fedett
trágyatartót, valamint azt az önkor-
mányzat által megvásárolt részt,
mellyel az állatotthon területe a
duplájára nõtt. Az újonnan vásárolt
részen egy minden szabványnak
megfelelõ állati tetem-megsemmisí-
tõ berendezés megvalósítása törté-
nik majd, továbbá egy macskaházat
és egy kutyafuttatót is kialakítanak.

V.M.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Ko-
vács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyha-
kertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti helyi „A legszebb konyhakertek” címû versenyt. 

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki, és termesszen maga és csa-
ládja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

A programban történõ részvétel feltételei: az illetõ a programhoz ön-
ként kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára meg-
mûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterület-
tel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák: 
Balkon: erkélyen kialakított. Mini: 10-50 m2.. Normál: 50 m2 felett. Zárt-

kert 1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek.

Jelentkezési határidõ: 2014. április 25. Jelentkezés módja: A Jelent-
kezési lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/1.
és I/4. számú irodájában, vagy a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-
mailen, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkrõl. 

Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Polgármesteri Kabinet I.
emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis
István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) kölcsönzõ pultjá-
nál nyitvatartási idõben.

Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megmûvelõje.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készí-
tését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz. 

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelye-

zett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényé-

nek megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõ-

en gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan ve-

zetett Permetezési napló.
7. Elõnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és

öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.

8. Külön elõnyt élvez, ha a kert madárbarát: található benne madárete-
tõ, madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni – de
nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

A kertek megtekintése: két alkalommal (május-június illetve július-
augusztus hónapban) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján. 

Helyi eredményhirdetés: 2014. szeptember elsõ felében, ünnepélyes keretek
között. Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezett tárgyjutalomban részesül. 

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történõ jelölésre minden kategória elsõ helyezettje
lesz jogosult a helyi zsûri ajánlása, döntése alapján. Országos díj: bronz
kisplasztika – Gyõrffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas kar-
cagi szobrászmûvész alkotása, valamint oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötlet-
gazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ, kertmûvelõ jelentkezését!

Nagykanizsa, 2014. március 14.
Cseresnyés Péter polgármester

JJeelleennttkkeezzééssii llaapp

Jelentkezõ neve:
..................................................................................................................
Születési név:
.................................................................................................................. 
Címe:
.................................................................................................................. 
Telefon: .............................. E-mail: ......................................................

Minõsége:  Tulajdonos  Megmûvelõ

A benevezett konyhakert címe:
.................................................................................................................. 
Nevezési kategória:
 Balkon: erkélyen kialakított  Zártkert 1.: zöldséges
 Mini: 50 m2-ig  Zártkert 2.: gyümölcsös
 Normál: 50 m2 felett  Zártkert 3.: vegyes
 Közösségi: csoportok, szervezetek

Fotót várhatunk-e a kertrõl?
 igen  nem  még nem tudom

A megmûvelõ mikor található általában a kertben? 
.................................................................................................................. 

Nagykanizsa, 2014. ...................................

...................................
Jelentkezõ aláírása

„„AA lleeggsszzeebbbb kkoonnyyhhaakkeerrtteekk””

A jelentkezõ és a balkon/kert/udvar/telek/földterület megmûvelõje ezen jelentkezésével kinyilvánítja,
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsûri tagjai – elõzetes
idõpont egyezetetés után – két alkalommal (május 1. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS: Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertrõl készült.

Bírálatnál elõny: öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetõleg csapadék- vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretetõ, madáritató és
odú). Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelezõ!
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A Nemzeti Választási Iroda
honlapja szerint az adatok 97,18
százalékos feldolgozottsága mel-
lett a Zala megyei 03. számú vá-
lasztókerületében Cseresnyés Pé-
ter a Fidesz-KDNP jelöltje kapta a
szavazatok 40,18 százalékát, s ez-
zel egyéni mandátumot szerzett.

Eredmények az adatok 97,18
százalékos feldolgozottsága
után: 1. Cseresnyés Péter (Fi-
desz-KDNP) - 40,18 százalék,
17.482 szavazat. 2. Zakó László
(JOBBIK) - 27,46 százalék,
11.949 szavazat. 3. Göndör István
(MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) -
25,53 százalék, 11.109 szavazat. 4.
Tringer Ferenc Péter (LMP) - 3,06
százalék, 1.373 szavazat. 5. Pász-
tori Patricia (SEM) - 0,61 száza-
lék, 274 szavazat. 6. Bogdán Zol-
tán (MCP) - 0,55 százalék, 249
szavazat. 7. Járási István (A HA-
ZA NEM ELADÓ MOZGALOM
PÁRT) - 0,47 százalék, 211 szava-
zat. 8. Kucséber Ervin (FÜGGET-
LEN KISGAZDAPÁRT) - 0,43
százalék, 193 szavazat. 9. Sándor
József (SMS) - 0,40 százalék, 180
szavazat. 10. Barna Magdolna
(KTI) - 0,37 százalék, 168 szava-
zat. 11. Molnár István (JESZ) -
0,36 százalék, 163 szavazat. 12.
Piskor József Zoltán (ÖP) - 0,20
százalék, 92 szavazat. 13. Marton
Krisztián (AQP) - 0,15 százalék,
68 szavazat. 14. Domokos Zsolt
(EP) - 0,14 százalék, 64 szavazat.
15. Somogyvári László (MRPP) -
0,05 százalék, 23 szavazat. 16.
Gayer András Rikárd (NOP) - 0,04
százalék, 16 szavazat.

Az új országgyûlés összetétele
97,21 százalékos feldolgozottság

mellett: Fidesz-KDNP 66,83%
133 mandátum, MSZP-Együtt-
DK-PM-MLP 19,1% 38 mandá-
tum, Jobbik 11,56% 23 mandátum,
LMP 2,51% 5 mandátum.

A fent közölt adatok tájékoztató
jellegûek.

Nagykanizsa térsége csak
együttmûködésben tapasztalhat-
ja meg a gazdasági fejlõdést - je-
lentette ki az MTI-nek Cseres-
nyés Péter (Fidesz-KDNP), aki a
zalai 3. számú választókerület-
ben a legtöbb szavazatot gyûjtöt-
te be a vasárnapi országgyûlési
választáson.

A voksok 98,59 százalékának
feldolgozása alapján a jelenlegi
nagykanizsai országgyûlési képvi-
selõ és polgármester a szavazatok
39,88 százalékát kapta meg a vá-
lasztóktól. Mögötte a Jobbik jelölt-
je 27,44 százalékos, a harmadik
helyen a baloldali összefogás kép-
viselõje 25,83 százalékos szavaza-
ti arányt ért el.

Cseresnyés Péter kifejtette: si-
kerének egyik oka, hogy a kor-
mány nagyon jól végezte a munká-
ját, ami kivívta a társadalom több-
ségének elismerését, a másik oka
pedig a Nagykanizsán és környé-
kén elért eredmények. 

Hozzátette, az önkormányzati
választásig hátralévõ hónapokban

azt a munkát szeretné folytatni,
amit elkezdett, vagyis Nagykani-
zsa térségi központi szerepének,
gazdasági fejlõdésének erõsítését,
a környékbeli települések vezetõi-
vel közösen munkálkodva.

„…a bizalmat, hogy szavaza-
tával megtisztelt bennünket:
nemcsak Nagykanizsán, hanem
az egész választókörzetben.” E
gondolatok jegyében fejezte ki
háláját szavazóinak hétfõi sajtó-
tájékoztatóján Cseresnyés Péter,
a Fidesz-KDNP 3. számú körze-
tének országgyûlési képviselõje. 

– Támogatóink bizalmával pedig
élni fogunk, és ugyanolyan ered-
ményesen fogjuk végezni a mun-
kánkat, országosan és helyben egy-
aránt, mint ahogy ezt eddig is tet-
tük – szólt elöljáróban Cseresnyés
Péter. Továbbfûzvén elmondta, a
kormány támogatásával, odafigye-
lésével Nagykanizsa és környéke
„soha nem látott fejlõdésen ment
keresztül az elmúlt négy évben.”

– Mindez pedig látszik a meg-
kapott szavazatokban is, hiszen
az emberek értékelték mindezt.
Éppen ezért adták meg a bizalmat
a Fidesz-KDNP pártszövetségnek
a következõ négy esztendõre is.
Ami – mint sokan várják – Ma-
gyarország és a térségünk fel-
emelkedését hozza majd – hang-
súlyozta az országgyûlési képvi-
selõ. 

Cseresnyés Péter tájékoztatója
végén - amellett, hogy újfent meg-
köszönte mindenkinek a szavaza-
tát, akik a Fidesz-KDNP gyõzel-
méhez voksukkal hozzájárultak –
ígéretet is tett arra, hogy „ezt a bi-
zalmat meg fogom, meg fogjuk
szolgálni.”

A leadott szavazatok 98,86 szá-
zalékának összesítése után a kö-
vetkezõ képviselõk kerültek a par-
lamentbe a Nemzeti Választási
Iroda adatai szerint.

Fidesz-KDNP (133 mandá-
tum): Ágh Péter (Vas megye 2.
vk.), Dr. Aradszki András (Pest
megye 1. vk.), B Nagy László
(Csongrád megye 2. vk.), Balla
György (országos lista), Balla
Mihály Tibor (Nógrád megye 2.
vk.), Balog Zoltán (országos lis-
ta), Bánki Erik (országos lista),
Bányai Gábor Elemér (Bács-Kis-
kun megye 5. vk.), Bartos Móni-
ka Éva (országos lista), Becsó
Zsolt (Nógrád megye 1. vk.),
Bencsik János (Komárom-Esz-
tergom megye 1. vk.), Dr. Bene
Ildikó (Jász-Nagykun-Szolnok
megye 1. vk.), Bíró Márk (orszá-
gos lista), Bodó Sándor (Hajdú-
Bihar megye 5. vk.), Boldog Ist-
ván (Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye 4. vk.), Bóna Zoltán (Pest
megye 8. vk.), Dr. Budai Gyula
(országos lista), Czerván György
(Pest megye 9. vk.), Dr. Czomba
Sándor (országos lista), Czu-
nyiné Dr. Bertalan Judit (Komá-
rom-Esztergom megye 3. vk.),
Csenger-Zalán Zsolt (Pest megye
2. vk.), Cseresnyés Péter (Zala
megye 3. vk.), Csizi Péter (Bara-
nya megye 1. vk.), Csöbör Kata-
lin (Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye 1. vk.), Dankó Béla (Békés
megye 2. vk.), Demeter Zoltán
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4. vk.), Dunai Mónika (Budapest
14. vk.), Farkas Flórián (orszá-
gos lista), Farkas Sándor (Csong-
rád megye 3. vk.), Dr. Fazekas
Sándor (Jász-Nagykun-Szolnok
megye 3. vk.), Firtl Mátyás Sán-
dor (Gyõr-Moson-Sopron megye
4. vk.), Dr. Fónagy János Vilmos
(Budapest 3. vk.), Font Sándor
(Bács-Kiskun megye 3. vk.), Föl-
di László (Pest megye 12. vk.),
Dr. Galambos Dénes (Fejér me-
gye 4. vk.), Gelencsér Attila (So-
mogy megye 1. vk.), Dr. Gulyás
Gergely Gyõzõ (országos lista),
Gyopáros Alpár Ádám (Gyõr-
Moson-Sopron megye 3. vk.),
Gyõrffy Balázs (országos lista),
Hadházy Sándor (Pest megye 3.
vk.), Halász János (országos lis-
ta), Dr. Hargitai János György
(Baranya megye 3. vk.), Harrach
Péter Pál (Pest megye 4. vk.), Dr.
Hende Csaba Károly (Vas megye
1. vk.), Hirt Ferenc (Tolna megye
3. vk.). Dr. Hoffmann Rózsa
Margit (országos lista), Dr. Hop-
pál Péter Tamás (Baranya megye

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr iissmméétt 
eeggyyéénnii oorrsszzáággggyyûûllééssii kkééppvviisseellõõ

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr
((FFiiddeesszz-KKDDNNPP))::
eeggyyüüttttmmûûkkööddééssbbeenn 
aa ggaazzddaassáággii
ffeejjllõõddéésséérrtt

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr::
„„MMiinnddeenn 
ttáámmooggaattóónnaakk
kköösszzöönnöömm......””

AAzz OOrrsszzáággggyyûûllééss
öösssszzeettéétteellee ppáárrttoonnkkéénntt
aa sszzaavvaazzaattookk 
9988,,8866 sszzáázzaalléékkáánnaakk 
öösssszzeessííttééssee uuttáánn
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2. vk.), Horváth István (Tolna
megye 1. vk.), Horváth László
Dezsõ (Heves megye 2. vk.), Dr.
Hörcsik Richárd (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 5. vk.), Jakab
István (országos lista), Kara
Ákos (Gyõr-Moson-Sopron me-
gye 2. vk.), Dr. Kerényi János
(országos lista), Dr. Kontrát Ká-
roly (Veszprém megye 2. vk.),
Kósa Lajos (Hajdú-Bihar megye
1. vk.), Dr. Kovács József Dezsõ
(Békés megye 3. vk.), Kovács
Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 5. vk.), Dr. Kovács Zoltán
(Veszprém megye 4. vk.), Kövér
László (országos lista), Kubatov
Gábor (országos lista), Kucsák
László (Budapest 15. vk.), L. Si-
mon László (országos lista),
László Tamás (Budapest 12. vk.),
Lasztovicza Jenõ (Veszprém me-
gye 3. vk.), Dr. Latorcai János
Miklós (országos lista), Dr. Lá-
zár János (Csongrád megye 4.
vk.), Lezsák Sándor István
(Bács-Kiskun megye 4. vk.),
Manninger Jenõ Vilmos (Zala
megye 2. vk.), Mátrai Márta (or-
szágos lista), Dr. Mengyi Roland
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
6. vk.), Dr. Molnár Ágnes (orszá-
gos lista), Móring József Attila
(Somogy megye 3. vk.), Dr.
Nagy István (Gyõr-Moson-Sop-
ron megye 5. vk.), Dr. Navrac-
sics Tibor (Veszprém megye 1.
vk.), Németh Szilárd István (or-
szágos lista), Németh Zsolt Atti-
la (országos lista), Dr. Nyitrai
Zsolt Péter (Heves megye 1. vk.),
Orbán Viktor (országos lista),
Pánczél Károly (Pest megye 11.
vk.), Dr. Papcsák Ferenc (orszá-
gos lista), Dr. Pesti Imre (orszá-
gos lista), Petneházy Szabolcs
Attila (Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 1. vk.), Pócs János (Jász-
Nagykun-Szolnok megye 2. vk.),
Pogácsás Tibor János (Pest me-
gye 10. vk.), Dr. Pósán László
(Hajdú-Bihar megye 2. vk.),
Potápi Árpád János (Tolna me-
gye 2. vk.), Rácz Róbert (orszá-
gos lista), Dr. Répássy Róbert
(országos lista), Dr. Rétvári Ben-
ce Máté (országos lista), Riz Gá-
bor (Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye 3. vk.), Rogán Antal (Buda-
pest 1. vk.), Dr. Rubovszky
György (országos lista), Dr.
Salacz László (Bács-Kiskun me-
gye 1. vk.), Dr. Selmeczi Gabri-
ella (országos lista), Semjén
Zsolt (országos lista), Dr.
Seszták Miklós István (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 3. vk.),
Dr. Simicskó István (Budapest 2.

vk.), Dr. Simon Miklós (Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye 6.
vk.), Simon Róbert Balázs
(Gyõr-Moson-Sopron megye 1.
vk.), Simonka György (Békés
megye 4. vk.), Soltész Miklós
(országos lista), Szabó Zsolt
(Heves megye 3. vk.), Szabolcs
Attila (Budapest 18. vk.), Szász-
falvi László (Somogy megye 2.
vk.), Szatmáry Kristóf (Budapest
13. vk.), Szijjártó Péter (országos
lista), Dr. Szûcs Lajos (Pest me-
gye 7. vk.), Tállai András László
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye
7. vk.), Dr. Tapolczai Gergely Jó-
zsef (országos lista), Tasó László
(Hajdú-Bihar megye 3. vk.), Tes-
sely Zoltán Károly (Fejér megye
3. vk.), Dr. Tiba István Csaba
(Hajdú-Bihar megye 6. vk.), Tif-
fán Zsolt (Baranya megye 4.
vk.), Dr. Tilki Attila (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 4. vk.),
Törõ Gábor (Fejér megye 2. vk.),
Dr. Turi-Kovács Béla (országos
lista), Dr. Tuzson Bence Balázs
(Pest megye 5. vk.), V.Németh
Zsolt (Vas megye 3. vk.), Vantara
Gyula (Békés megye 1. vk.), Var-
ga Gábor (Fejér megye 5. vk.),
Varga József (országos lista),
Varga Mihály (Budapest 4. vk.),
Vargha Tamás János (Fejér me-
gye 1. vk.), Dr. Vas Imre (Buda-
pest 6. vk.), Vécsey László Jó-
zsef (Pest megye 6. vk.), Dr.
Vejkey Imre (országos lista),
Vigh László (Zala megye 1. vk.),
Dr. Vinnai Gyõzõ (Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye 2. vk.),
Dr. Vitányi István József (Hajdú-
Bihar megye 4. vk.), Dr. Völner

Pál (Komárom-Esztergom megye
2. vk.), Witzmann Mihály (So-
mogy megye 4. vk.), Dr. Zombor
Gábor Zoltán (Bács-Kiskun me-
gye 2. vk.), Zsigó Róbert Vilmos
(Bács-Kiskun megye 6. vk.).

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-
MLP (38 mandátum): Bajnai
Gordon (országos lista), Ban-
góné Borbély Ildikó (országos
lista), Dr. Bárándy Gergely Péter
(országos lista), Dr. Botka Lász-
ló István (országos lista),
Burány Sándor (Budapest 9.
vk.), Demeter Márta (országos
lista), Dr. Fodor Gábor (országos
lista), Gúr Nándor László (orszá-
gos lista), Gyurcsány Ferenc (or-
szágos lista), Harangozó Gábor
István (országos lista), Dr. Ha-
rangozó Tamás Attila (országos
lista), Heringes Anita (országos
lista), Dr. Hiller István (Buda-
pest 16. vk.), Hiszékeny Dezsõ
(Budapest 7. vk.), Dr. Józsa Ist-
ván (országos lista), Kiss László
(Budapest 10. vk.), Kiss Péter
(Budapest 11. vk.), Kónya Péter
(országos lista), Korózs Lajos
(országos lista), Kunhalmi Ág-
nes (országos lista), Dr. Legény
Zsolt (országos lista), Lukács
Zoltán Géza (országos lista),
Mesterházy Attila (országos lis-
ta), Dr. Molnár Csaba István (or-
szágos lista), Dr. Molnár Zsolt
Krisztián (országos lista), Dr.
Oláh Lajos (Budapest 5. vk.),
Szabó Sándor (Csongrád megye
1. vk.), Dr. Szabó Szabolcs (Bu-
dapest 17. vk.), Szabó Timea
(országos lista), Dr. Szakács
László (országos lista), Teleki

László (országos lista), Tóbiás
József (országos lista), Dr. Tóth
Bertalan (országos lista), Tóth
Csaba János (Budapest 8. vk.),
Tukacs István (országos lista),
Dr. Vadai Ágnes (országos lista),
Dr. Varga László (Borsod-Aba-
új-Zemplén megye 2. vk.), Velez
Árpád (országos lista).

JOBBIK (23 mandátum):
Ander Balázs (országos lista), Dr.
Apáti István (országos lista), Bal-
czó Zoltán György (országos lis-
ta), Bana Tibor (országos lista),
Dúró Dóra (országos lista), Egyed
Zsolt (országos lista), Farkas Ger-
gely (országos lista), Gyöngyösi
Márton Balázs (országos lista),
Dr. Gyüre Csaba (országos lista),
Hegedûs Lóránt Gézáné (országos
lista), Kepli Lajos (országos lista),
Kulcsár Gergely (országos lista),
Magyar Zoltán (országos lista),
Mirkóczki Ádám (országos lista),
Novák Elõd Attila (országos lista),
Sneider Tamás (országos lista),
Dr. Staudt Gábor (országos lista),
Szávay István (országos lista),
Szilágyi György (országos lista),
Vágó Sebestyén (országos lista),
Volner János (országos lista),
Vona Gábor (országos lista),
Zsiga-Kárpát Dániel Gábor (or-
szágos lista).

LMP (5 mandátum): Ikotity
István (országos lista), Sallai Ró-
bert Benedek (országos lista),
Schiffer András (országos lista),
Dr. Schmuck Erzsébet (országos
lista), Dr. Szél Bernadett (országos
lista).

MTI - NVI - Kanizsa - Sz.Zs.
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Nyitórendezvénnyel egybeköt-
ve ünnepélyesen átadták Nagy-
kanizsa kerékpárforgalmi háló-
zatának fejlesztése, kötött gyûjté-
sû automata kerékpárkölcsönzõ
rendszer kialakítása elnevezésû
projekt támogatási szerzõdését.
Az önkormányzat által benyúj-
tott pályázatot a közremûködõ
szervezet érdemesnek ítélte a tá-
mogatásra, így Nagykanizsa a
kerékpárforgalmi hálózatának
fejlesztésére 223 millió forint 100
százalékos intenzitású vissza nem
térítendõ Európai Uniós támoga-
tásban részesül. 

A projektet Cseresnyés Péter
polgármester és Breznovits István,
a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõ
igazgatója mutatta be a Vasember-
ház Tükörtermében. 

– Mindezzel egy újabb terv és
álom megvalósítása kezdõdik el.
Az álom jelen esetben pedig az,
hogy kerékpárutakat alakítunk ki
annak érdekében, hogy minél több
embert ösztönözzünk az autók és a
tömegközlekedés használata he-
lyett egy egészségesebb és
környezetbarátabb életmódra. A
fejlesztés során 950 méter kerék-
párút építése, 5 autóbusz-megálló-
hely felújítása, 10 automata kerék-
párkölcsönzõ dokkoló egység ki-
helyezése, valamint 80 darab ke-
rékpár beszerzése valósul meg. A
három fejlesztés megkönnyíti a
kerékpár használatát, és jelentõsen
javítja Nagykanizsa közösségi
közlekedését, ami egy újabb bizo-
nyíték lesz arra, hogy Nagykani-
zsa a jövõt építi – hangsúlyozta
köszöntõjében Cseresnyés Péter. 

B.E.

KKeerréékkppáárrúútt ééppííttééss,,
bbuusszzmmeeggáállllóókk
ffeellúújjííttáássaa ééss 
aauuttoommaattaa
kkeerréékkppáárrkkööllccssöönnzzõõkk
tteelleeppííttééssee

Az elmúlt hetekben, hónapok-
ban négy játszótér újult meg vá-
rosunkban. Kiskanizsán a Szent
Flórián téren és a Bornemissza
utcában, valamint a belvárosban
a Herman Ottó és a Berzsenyi Dá-
niel utcákban. Az önkormányzat
tervei szerint hamarosan elkészül
majd egy közös felnõtt és gyer-
mekjátszótér is a városban.

A Szent Flórián téri játszótér
avatásán Cseresnyés Péter polgár-
mester emlékeztetett rá, már a ko-
rábbi években elkezdtek gondol-
kodni arról, mi legyen a város ját-
szótereivel, hisz sok felett eljárt az
idõ.  Egy-egy játszótér teljes meg-
újítása nagyon sok pénzbe kerül,
tízmillió forintokban lehetne mérni
a költségeket. Két választási lehe-
tõség közül kellett választaniuk.
Vagy komplett játszótereket építe-
nek, vagy a meglévõket fokozato-
san, az anyagi lehetõségek szerint
újítják fel új játékelemek kihelye-
zésével. Végül ez utóbbi mellett
döntött az önkormányzat, az elmúlt
évek nagyberuházásaiban részt ve-
võ vállalkozók támogatásának kö-
szönhetõen. Közöttük a SADE Ma-
gyarország Kft., a Közgép- és a
Szabadics Zrt. nevét emelte ki a
polgármester, akik nem kevés
pénzt ajánlottak fel erre a célra.
Végül azokat a játszótereket újítot-
ták fel, amelyeket nagyon sokan
használnak, de a kiválasztásnál fi-
gyelembe vették a szülõk vélemé-
nyét is. A vállalkozóktól kapott 10
millió forintot az önkormányzat ki-
egészítette, így összesen több mint
20 játékelemet, hintát, mászókát,
csúszdát, libikókát sikerült kihe-
lyezni a négy játszótérre. 

Cseresnyés Péter azt is bejelen-
tette, az elkezdett munka még idén
folytatódik. A keleti városrészben
egy szabadtéri konditermet építe-
nek, és az Eötvös téren, a belváro-
si rekonstrukció keretében egy új
komplett játszótér épül fel. Fontos-
nak tartják, hogy a jövõ nemzedé-
ke egy boldog nemzedék legyen.
Befejezésül Kodály Zoltán gondo-
latait felidézve – és abban bízva,
hogy a mi gyermekeink itt, Nagy-
kanizsán és az országban is boldo-
gan nõjenek fel –, adta át a négy
játszóteret a nagykanizsai gyere-
keknek. 

A kiskanizsai Pipitér Óvoda és a
Kiskanizsai Általános Iskola mûso-
rát követõen Cseresnyés Péter pol-
gármester és Dénes Sándor alpol-

gármester közremûködésével kisis-
kolások vágták át a nemzeti színû
avatószalagot. Az avatási ceremó-
nia után a fiúk és a lányok azonnal
birtokba vették a játékokat. 

Ducha Ferenc, a kivitelezõ
munkákat elvégzõ Word 2000 Kft.
igazgatója arra is emlékeztette a

jelenlévõket, hogy az elmúlt pár
évben sok minden megújult a vá-
rosban, s ezek között a gyerekekre
is gondolt az önkormányzat. Örül-
tek a lehetõségnek, hogy a vállal-
kozásuk nyerte el a kivitelezési
munkákat, melynek eredménye-
ként a korszerûtlen játszóeszközö-
ket modern, a biztonsági feltéte-
leknek megfelelõkre cserélték ki. 

Ezt követõen az avató ünnepség
résztvevõi megtekintették a másik
három játszóteret is. A Bornemisz-
sza utcaiban a játékok mellett pik-
nik padokat is kihelyeztek a felnõt-
tek számára. A Herman utcában ré-
gi, a lakóparkban élõknek tett ígére-
tét teljesítette az önkormányzat. Itt
Cseresnyés Péter polgármester
Balikó Gyulán keresztül köszönte
meg a szülõk, nagyszülõk jelentõs
társadalmi munkáját, melynek fo-
lyományaként az önkormányzatnak
a megrendelések lebonyolításán kí-
vül nem maradt más teendõje. 

A játszótér-avató negyedik állo-
másán, a Berzsenyi lakótelepen az
önkormányzat három, három és fél
éves ígérete valósult meg, amit
egy parkoló építés miatt néhány
méterrel távolabb kellett kialakíta-
ni az eredeti helyszíntõl. Az anya-
gi források azonban itt is korlátot
szabtak a lehetõségeknek. Balogh
László, a terület önkormányzati
képviselõje is sokat tett a játszótér
kialakításáért, és ezúttal is megkö-
szönte a Berzsenyi „falu” nevében
a várostól kapott ajándékot. A
sajtónyilvános esemény végén
Cseresnyés Péter kiemelte, hogy a
vállalkozók jó minõségben végez-
ték el a munkájukat, s örül, hogy

áldoztak ilyen célra is. A cégek
mellett köszönet illette még a hiva-
tal dolgozóit, a munkákat koordi-
náló VIA Kanizsa Kht.-t és mind-
azokat, akik tettek a játszóterek
megújításáért. 

B.E.

NNééggyy mmeeggúújjuulltt jjááttsszzóótteerreett
aavvaattttaakk aa vváárroossbbaann
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Egy példaértékû együttmûkö-
dés eredményeként márciustól
elindult a szervezett autóbusz-
közlekedés az Ipari Parkba. Cse-
resnyés Péter polgármester, a há-
rom gazdasági társaság és a Za-
la Volán képviselõi sajtótájékoz-
tató keretében ismertették a
részleteket. 

– Az Ipari Park indulásakor
problémát jelentett, hogy az itt
dolgozó munkavállalók hogyan
jutnak el munkahelyükre. Ugyanis
a helyijáratos buszok végállomása
nagyon messze volt, így a dolgo-
zóknak gyalogolniuk kellett vagy
autót használniuk. Ezért indult el
egy tárgyalás a Vagyongazdálko-
dási Zrt., a Gartner Intertrans Hun-
gária Kft., a Ruget Magyarország
Kft. és a DAB Pumps Hungary
Kft. között, melynek eredménye-
ként sikerült egy partnerségen ala-
puló személyszállítási szolgálta-
tást beindítani – foglalta össze az
együttmûködés lényegét Cseres-
nyés Péter. Hozzátette, a Gartner
és Ruget Kft.-k együttmûködésé-
ben mûködtetett, három mûszakos
buszjáratra alapoztak és egészítet-
ték ki azt járatokkal a normál mun-
karendben dolgozók igényeihez
igazodva. A Zala Volán Zrt. -
ÉNYKK közremûködésével pedig
kidolgozták az új menetrendet és
kijelölték az új megállókat.

Az új partnerekkel és járatokkal
bõvült szolgáltatás március elején
indult el az együttmûködõk meg-
osztott költségviselése mellett. Az
ingyenes munkába járásra több
mint 500-an jogosultak. A város-
központ és az Ipari Park között
közlekedõ buszokat a három cég
dolgozói és az inkubátorház bérlõi
speciális bérlet birtokában, melye-
ket ezekre a járatokra készítettek,
díjmentesen használhatják. A vá-
rosvezetés és az Ipari Parkot mû-
ködtetõ Vagyongazdálkodási Zrt.
kiemelt célja, hogy a jövõben to-
vábbi partnereket vonjanak be és
tovább bõvítsék a járatok számát,
valamint azok irányát. Továbbá
emlékeztetett a polgármester, hogy
jelentõs pályázati pénzekbõl és vá-
rosi hozzájárulásból kerékpárút is
épül a közeljövõben a területen, és
kölcsönözhetõ kerékpárokat is el-
helyeznek..

– Tárgyalással, együttmûködés-
sel, együttmûködésre való törek-

véssel minden problémát meg le-
het oldani – zárta a tájékoztatót
Cseresnyés Péter.

Böjte Csaba atya felhívásához
csatlakozva Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepén a bölcsõdék
dolgozói és szülõi közössége pla-
tánfákat ültetett a Platán sori
Vackor Óvodával közösen a Pla-
tán soron. 

Tegyük tündérkertté szülõföl-
dünket! – címû üzenetében Böjte
Csaba többek között megfogal-
mazta: népünk fák iránti tiszteletét
nagyon szépen jelzi, hogy a mi
Urunk, Jézus Krisztus fogantatásá-
nak titkát, az Égnek a Földdel való
eggyé válását õseink Gyümölcsol-
tó Boldogasszony néven ünnepel-
ték, és ehhez az ünnephez kötõdött
a facsemeték kiültetése, oltása,
szemzésének szép szokása is. A
csíksomlyói ferences testvérekkel
azt tervezték, hogy e szép ünnepet,
és a hozzá kötõdõ népi szokásokat
tudatosan fel kellene eleveníteni,
amit a fák, az erdõk iránti tisztelet
jegyében tovább gondolnának. Az
Ezer Székely Leány Napja ünne-
péhez hasonlóan az erdészek, ker-
tészek, ácsok, asztalosok, a fával
foglalkozó emberek ünnepévé ten-
nék, ha elnyerik a szakemberek és
a politikusok támogatását. 

A Gyümölcsoltó Boldogasszony
napján azt kívánták elérni, hogy ezt
a szép ünnepet ne csak Csíksom-
lyón, hanem Erdélyben, sõt az
egész Kárpát-medence minden
templomában, térségében hasonló-
képpen rendezzék meg, és minden
család, közösség ültessen el egy-
egy facsemetét, vagy kisebb liget-
nyi fát. „Fontos, hogy ez az ünnep
tudatosítsa bennünk, hogy létünk-
ben, fennmaradásunkban mennyire
rá vagyunk utalva az erdõkre, a
gyümölcsöt termõ fáinkra, bokra-
inkra, hiszen aki fát ültet, az bízik a
holnapban, hisz a megmaradásban!
Ültessünk fákat, erdõket, tegyük
tündérkertté szülõföldünket!” –
szólt Böjte Csaba felhívása. 

A VIA Kanizsa Zrt. által rendel-
kezésre bocsátott platánfákat a
megáldásuk után az apróságokkal
közösen ültették el a felnõttek.

SSzzíínn –– VVoonnaall

A fenti címmel szerteágazó
mûvészeti tevékenységébõl mu-
tatott be egy szeletet a Rozgonyi
Iskola a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. Alkotó If-
júság Galéria és Kávéházában.
A diákok alkotásait bemutató
tárlat megnyitóját a tavaszt, a
virágzást megidézõ dalok, ver-
sek kísérték.

A kiállításról Jeszenõi Csaba
igazgató mondott bevezetõt. A fa-
lakon látható anyag másik részét
ma adtuk postára – tette hozzá az
igazgató.

– Az énekkar és a versmondók
négy napot töltenek el a határon
túl, Magyarkanizsán, ahol leendõ
testvérvárosi iskolájukkal karöltve
egy mûvészeti fesztiválon mutat-
koznak be. 

Az igazgató még elmondta, a kis
énekkart Dávidovics Lászlóné
munkájának köszönhetõen sokfelé
ismerik a városban, de számtalan
kellemes élményt okoztak fellépé-
sükkel az iskolai ünnepségeken is
az intézmény 400 diákjának. Hogy
miért fontos a mûvészet a mai vi-
lágban? – Erre a kérdésre Tóth Ár-
pád Lélektõl lélekig címû versének
néhány szavával válaszolt az igaz-
gató: mert ez „…út, lélektõl, léle-
kig.”

A TISZK képviseletében Ár-
vainé Kartai Csilla szervezõ apró
ajándékokkal kedveskedett a tanu-
lóknak, megköszönve, hogy sze-
replésükkel gazdagították a 2011-
ben létrehozott mintabolt galériá-
jának programsorozatát.

A miklósfai iskolások népes,
gólyalábas csapatának társasá-
gában szerdán avatták fel a
Halis István Városi Könyvtár
legújabb látványosságát, egy
napórát, amely már a tavalyi év
végétõl ékesíti a bibliotéka falát. 

Az esemény „apropója” emellett
az volt, hogy épp e napon vette
kezdetét a könyvtár legújabb, „Ol-
vasni jó” programsorozata, aminek
jóvoltából öt általános iskola (a
Palini, a Rozgonyi, a Miklósfai, a
Kiskanizsai és a Zalakomári intéz-
mény) diákjai látogatják majd
rendszeresen a könyvtárat, s vesz-
nek részt olvasásnépszerûsítõ fog-
lalkozásokon. 

– Az egyéves projekt célja pedig
elsõsorban az, hogy minden iskolás
gyermek legalább egyszer jöjjön el
hozzánk, illetve, hogy megszeret-
tessük – már kiskorban – az olva-
sást a jövõ generációval – mondta
Kardos Ferenc, a könyvtár igazga-
tóhelyettese. Kiemelve továbbá azt
is, hogy a jelképes óraavató nem
csak ezt a programot, hanem az
AZOLO-ként ismert „olvasás órá-
ja” elnevezésût is szimbolizálja. 

Az említett órát egyébként egy
helyben élõ „idõmester”, Martin
Géza készítette. 

BBõõvvüülltt aazz IIppaarrii
PPaarrkkbbaa kköözzlleekkeeddõõ
jjáárraattookk sszzáámmaa FFáátt üülltteetttteekk 

aa bbööllccssõõddéésseekk 
ééss aazz óóvvooddáássookk

OOllvvaassnnii jjóó!!
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Az Autizmus világnapja alkal-
mából kelt újra életre a helyi
autistákat segítõ alapítvány,
mely 1995-ben Nagykanizsán
jött létre, és most, néhány évi ki-
hagyás után, többségében új ku-
ratóriumi tagokkal folytatja a
munkát. 

Az Alapítvány az Autista Gyer-
mekekért névvel mûködõ szerve-
zet céljai között szerepel, egy
autista csoport létrehozásának,
mûködési feltételeinek fejlesztése,
családjaik érdekvédelme, társadal-
mi integrációjuk, esélyegyenlõsé-
gük, rekreációjuk elõsegítése. Te-
szik ezt családsegítõ tevékenység-
gel, programok szervezésével,
szakmai információk gyûjtésével
és megosztásával. Fontos számuk-
ra a kapcsolattartás és együttmû-
ködés bel- és külföldi szervezetek-
kel; közös programok, projektek
kidolgozása és megvalósítása.

Az autizmus napjainkra már
nem elszigetelt, szûk réteget érintõ
probléma, hiszen világszerte 67
millió, hazánkban százezer autista
személy él. 

– Nagykanizsán és környékén az
érintettek száma ismeretlen, ezért is
célunk egy összefogás kialakítása
Dél-Zalában, hogy megfelelõen
képviselhessük az ezen fogyatékos-
sági csoportba tartozó embereket.
Az Alapítvány az Autista Gyerme-
kekért azért folytatja munkáját, hogy
a kiszámítható, biztonságos jövõ ne
csak álomkép legyen az autizmussal
élõk és családjaik számára. – mond-
ta el lapunknak Gyõrfy Anikó. 

Az alapítványról bõvebb infor-
mációkkal szolgál Gyõrfy Anikó
(Nagykanizsa, 0630-238-5242, e-
mail: gya@freemail.hu), Bors Ka-
talin (Kistolmács, 0630-534-3901,
e-mail: bors.katalin@freemail.hu),
valamint a zalakarosi összekötõ a
0630/256-9995-ös telefonszámon.

A nemrégiben újonnan ala-
kult Kanizsai Oldtimer Kerék-
páros Szövetség (KOKSZ) hívta
találkozóra a kerékpárosokat,
akik úgymond egy évnyitó kere-
tében örülhettek annak, hogy a
tavasz beköszöntével végérvé-
nyesen elõkaphatták sok esetben
nem is oly’ szokványos bringá-
jukat.

Mintegy száz kerekes kerekedett
fel az Erzsébet térrõl a szemerkélõ
esõben, hogy onnan a kiskanizsai
Puncs Fagyizó felé vegyék az
irányt. A majd’ 4 kilométeres táv
után (na jó, onnan még haza is kel-
lett érni...) tehát a jól megérdemelt
fagylalt várta a mini túra résztve-
võit, köztük az „oldtimeres” drót-
szamarakkal hasítókat.

Az igazi szenzáció persze közü-
lük is az egyik korhû modell kipró-
bálása volt, nos, maradjunk annyi-
ban, egy 19. századi kétkerekûn a
mai kor emberének újra meg kelle-
ne tanulnia a pedálokkal, no meg a
kormánnyal bánnia... Megnyugta-
tás végett, azért van, akinek Kani-
zsán ez már nagyon jól megy.

A Kertvárosi, az Attila, a Ró-
zsa, a Vackor, a Hétszínvirág, a
Kossuth, a Hevesi, a Rozgonyi és
a Pipitér óvodák ovisaival, vala-
mint a városi és városkörnyéki
iskolák tanulóival együtt 93
versmondó részvételével zajlott
le az Arany János Versmondó
Verseny a Rozgonyi Iskolában.

Eredmények: 1-2. évfolyam: 1.
Valentin Jázmin – Bolyai-Zrínyi
Iskola, 2. Horváth Kata – Gelse,
3. Lehota András – Rozgonyi Is-
kola. Különdíj: Kerek Gréta – Pa-
lin. 3-4. évfolyam 1. Németh Dá-
niel – Hevesi, 2. Abonyi Bence –
Murakeresztúr (Zrínyi), 3. Kovács
Viktória – Murakeresztúr (Zrí-
nyi). Különdíj: Tatár Máté – Pa-
lin, Szántó Bendegúz – Hevesi. 5-
6-7-8. város környéke: 5-6. évfo-
lyam: 1. Opra Rebeka (Zala-
komár), 7-8. évfolyam: 1. Németh

Zsófia (Nagyrécse), 2. Simon Ni-
koletta (Murakeresztúr - Talen-
tum). 3. Váradi Veronika Rozália
(Galambok). 5-6-7-8. város: 5-6.
évfolyam: 1. Silló Kinga – Bat-
thyány, 2. Szõlõsi Csaba – Piaris-
ta, 3. Molnár Bernadett – Zrínyi-
Bolyai, 3. Bakos Fanni – Roz-
gonyi. 7-8. évfolyam: 1. Micsinai
Dominik – Zrínyi-Bolyai, 2. Vug-
rinecz Alex – Kiskanizsa, 3. Hor-
váth Miklós – Rozgonyi. 

A megyei Zrínyi Miklós szava-
lóversenyre Németh Zsófia, Silló
Kinga, Szõlõsi Csaba, Molnár
Bernadett, Micsinai Dominik és
Vugrinecz Alex jutott tovább.

A Miklósfai Iskola életében az
idei tanév kétszeresen is jubile-
um. Az 35. tanévet kezdték idén
a jelenlegi iskolaépületben, és a
miklósfai városrészben 245 évvel
ezelõtt indult az oktatás. Ennek
alkalmából számos olyan prog-
ram zajlott és zajlik majd, mely
érdeklõdésre adhat számot.

Aktuálitása Gyümölcsoltó Bol-
dog Asszony ünnepének volt nem-
régiben, s ennek alkalmából a ta-
nulók és pedagógusaik 25 gyü-
mölcsfát ültettek el az iskola udva-
rán. A Vidékfejlesztési Miniszté-
rium támogatásával minta tankert
kialakítására is sor kerül még a ta-
vasz folyamán, melynek ez volt az
elsõ lépése.

Az iskola Pedagógiai program-
jának fõ célkitûzései és az ÖKO is-
kolai cím is arra ösztönzi az intéz-
ményt, hogy megerõsítsék a kör-
nyezettudatos szemléletet tanuló-
ikban. Mint azt az iskola igazgató-
ja, Szmodics Józsefné kiemelte,
fontosnak tartják a helyi közösség
gazdálkodásának, népszokásainak,
hagyományainak ismeretét és azok
ápolását.

A 2008 óta mûködõ Magic
Ritmo tánccsoport sikeresen sze-
repelt elsõ rangosabb megméret-
tetésén. 

A Lentiben megrendezett II.
Amatõr Táncversenyen két kore-
ográfiával szerepelt a csapat nem

kis sikerrel. Színpadi show tánc-
ban, junior korcsoportban 3. helye-
zést értek el Broadway Ritmo
módra címû koreográfiájukkal, va-
lamint Open kategóriában felnõtt
korcsoportban arany minõsítéssel
értékelte a zsûri Tûztánc címû pro-
dukciójukat.

A csapat további tervei közt sze-
repel még két megmérettetés az
idei tanév során, az egyik Keszthe-
lyen, a másik Budapesten kerül
megrendezésre. 

A versenyzõk: Balassa Domini-
ka, Farkas Dóra, Gelsei Zsófia, Si-
mon Zina, Szabó Aliz, Antal Ger-
gõ, Fási Barnabás, Gellai Sándor,
Szabó Marcell, Takács Alex. A ko-
reográfiákat készítették: Nikolics
Zsanna, Antal Alexandra.

Hõlégballonból örökíti meg a
természet csodáit Horváth Valé-
ria fotómûvész, akinek munkái-
ból minap nyílt kiállítás –
„Ahogy én látom” címmel – a
Nagykanizsai Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola Zsigmondy-Széchenyi
Tagintézményének galériájában. 

A mûvész – mint a tárlat meg-
nyitóján elhangzott – nemcsak a
légifotózás szerelmese, hanem a
„földön járva” is lencsevégre kap-
ja a különleges környezeti kincse-

ket, legyen az egy szép táj, egy
élõlény, vagy egy különleges nö-
vény. Horváth Valéria munkássá-
gát, egyedi világlátását Ritecz Rita
pedagógus köszöntõje után, An-
gyal László fotómûvész, író és
„aviátor” – amolyan „mindenkori
repülõs ember” – méltatta. El-
mondta, az alkotó – aki a fotózás
és a repülés szerelmese – „új vilá-
got teremt” fotói révén, hiszen,
utalva a magasból készített felvé-

AAllaappííttvváánnyy aazz aauuttiissttaa
ggyyeerrmmeekkeekkéérrtt 

RRééggii iiddõõkk 
kkeerréékkppáárrjjaaii

2255 ggyyüümmööllccssffáávvaall
ggaazzddaaggooddootttt aa
MMiikkllóóssffaaii IIsskkoollaa

AArraannyy JJáánnooss 
sszzaavvaallóóvveerrsseennyy 
–– kköözzeell sszzáázz 
rréésszzttvveevvõõvveell

SSiikkeerreess 
bbeemmuuttaattkkoozzááss aazz
eellssõõ mmeeggmméérreetttteettéésseenn

LLééggbbõõll ((iiss)) kkaappootttt
ppiillllaannaattookk
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telekre, fentrõl valóban minden
máshogy látszik…

A kiállítás oktatási napokon te-
kinthetõ meg a tagintézmény galé-
riájában. 

A fenti címmel immár harma-
dik alkalommal rendezett fotóki-
állítást a Demokratikus Roma
Vezetõk Szövetsége. A február
elejére meghirdetett fotópályá-
zatra 18 fotós 92 képet küldött
be. A felvételek témái – a kiírás
szerint –, a roma tehetség sokszí-
nûségét, a gazdag és a szegény
roma társadalom ellentétes arcát
tükrözték.

Az országos, sõt határon túli ér-
deklõdést is kiváltó pályázat anya-
gából rendezett tárlatot Nagy Jó-
zsef György, a szövetség elnöke
nyitotta meg a Zrínyi utcai iroda
elõadótermében. Varga György
MTI-s fotóriporter elnökletével a
zsûri az alábbi döntést hozta: 1.
Seres Gábor (Kétsoprony), 2. Pin-
tér László (Várpalota), 3. Csóka
Boglárka (Balatonõszöd). Közön-
ségdíjat Csikós László (Sarkad)
kapott. 

Lezárult a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal eddigi legsikere-
sebb, VÖDÖR – avagy a Vidéki
Önkéntes Döntések Rendszere –
nevet viselõ projektje, melynek
keretében háromszázhatvan fog-
lalkoztatást helyettesítõ támoga-
tásban (FHT-ben) részesülõ em-
ber dolgozott önkéntesként. 

A program célja – mint azt a
sajtótájékoztatón Budavölgyi Kál-
mán projektmenedzser elmondta

– elsõsorban az volt, hogy az ön-
kéntességet elterjesszék a konver-
gencia régiók területén, jelen
esetben Nagykanizsa járásában,
illetve, hogy a közhasznú önkén-
tes munka útján minél több, szo-
ciálisan hátrányos helyzetû em-
bernek biztosítsanak jogosultsá-
got az FHT-ra. 

– Együttmûködõ partnereink, a
nagykanizsai önkormányzat vala-
mint a megyei munkaügyi központ
FHT-s ügyfeleket irányítottak az
Önkéntes Pontra, illetve a Zala
Megyei Rendõr Fõkapitányság és
a Kanizsai Dorottya Kórház. Ez
utóbbi intézményben a kórházi ön-
kéntes segítõ szolgálatban és a
kórházgaléria munkájában vettek
részt az FHT-ben részesülõ önkén-
tesek, míg a rendõrség esetében -
közbiztonsági programban – szak-
mai anyagot, szórólapokat kézbe-
sítettek lakhelyükön – összegezte
Budavölgyi Kálmán. 

Majd tételezve a megvalósított
programokat elmondta, (sok más
mellett) az Adományközpont mû-
ködtetése, a kanizsai gõzös felújí-
tása, a „Köszönet Napja” konfe-
rencia is a projekt megvalósult
programelemei között szerepelt.

Budavölgyi Kálmán szólt arról
is, hogy több olyan fogadó hely
csatlakozott a programhoz, akik
folyamatosan fogadnak közérdekû
önkéntest. 

– Nagykanizsán 14 civil szerve-
zet és intézmény fogadhat hivata-
losan közérdekû önkéntest. A je-
lentkezõk 90 %-a a Nagykanizsai
Önkéntes Ponton keresztül lett
foglalkoztatott – így a projektme-
nedzser, aki azt is kiemelte, hogy a
járás területén – sok más mellett -
több település és szervezet is part-
nerükké vált. 

Az egy éves programsorozatra
egyébként húsz millió forint támo-
gatást nyert az NCK.

A 10. évfolyamos pincér, szakács
és cukrász tanulók számára tartot-
tak szintvizsgát a Dr. Mezõ Ferenc
– Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry Tagintéz-
mény tanéttermében és tankony-
hájában a Zala Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, valamint a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara rendezésében.

Ahogy Kovács Edina Zita tagin-
tézmény-vezetõ helyettes elmond-
ta, a szintvizsga célja, hogy a há-

rom szakma tanulóinak gyakorlati
ismereteit a képzés felénél felmér-
jék. A diákokat nem a saját oktató-
juk vizsgáztatja, hanem a kamara

által delegált vizsgaelnökök ve-
zénylik le a vizsgát. A szintvizsga
megléte arra jogosítja a tanulókat,
hogy szakmai vizsgára jelentkez-
zenek jövõ májusban.

A próbavizsgán 28 szakács, 14
pincér és 7 cukrász diák vett részt.
A szakácstanulóknak négy óra állt
rendelkezésükre, hogy elkészítsék
háromfogásos menüjüket, a pincé-
reknek eszközfelismerési, terítési
és felszolgálási ismereteikrõl kellett
számot adniuk, míg a cukrászoknak
svájci kiflit kellett sütniük. 

A Nagykanizsai Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Péterfy
Sándor tagintézménye az idei
tanévben is megrendezte a „Most
mutasd meg mennyit érsz!” játé-
kos ügyességi versenyét nagycso-
portos óvodásoknak. A verse-
nyen vegyes csapatok indultak,
öt versenyszámban, melyek vé-
gén a legjobb nyerte el a Péterfy
Serleget. 

– A rendezvény jól szolgálja a
környékbeli óvodákkal való kap-
csolattartást, a sportbarátság elmé-
lyítését, s egyben jó lehetõséget
nyújt a sportban tehetséges gyer-

mekek elõzetes szûrésére is. A
„Most mutasd meg mennyit érsz!”
játékos ügyességi verseny, OVI-
SULI programsorozatunk záróak-
kordja – mondta Horváth Tiborné
tagintézmény-vezetõ.

A vetélkedõn a következõ ered-
mények születtek: 1. Rózsa Óvoda,
2. Hevesi Óvoda, 3. Attila Óvoda.

Az elõttünk álló hétvégén kez-
dõdik s hat napig tart majd a
„Testvérvárosi Mûvésztelep”,
ahol tizenhat, Nagykanizsa kü-
lönbözõ testvérvárosaiból érkezõ
alkotó fog együtt dolgozni a
kendlimajori Ludvig Nemzetkö-
zi Mûvésztelepen. 

Városunk önkormányzata im-
már negyedik alkalommal hívta
meg a testvárosaiban élõ mûvé-
szeket egy közös alkotói-találko-
zóra: elsõsorban azért, hogy is-
merkedjenek egymással, Nagyka-
nizsával és környékével, építsék
kapcsolataikat, illetve, együtt al-
kossanak. 

Az ideire, immár a negyedik
mûvésztelepi találkozóra hét test-
vérváros alkotói fogadták el a
meghívást Kisrécse-Kendlimajor-
ba, ahol a rendezvény nyitónapján,
április 13-án, Dénes Sándor alpol-
gármester köszönti õket. 

A mûvésztelep „terméseit”, az
elkészült alkotásokat pedig az ün-
nepélyes zárókiállításon, április
18-án 19 órai kezdettel tekintheti
meg a nagyközönség. 

B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
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Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. április 14-én (hétfõn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Is-
kolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját – a szokottól eltérõen – 2014.
április 23-án (szerdán) 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tár-
gyalójában.

PPoollggáárrmmeesstteerrii,, kkééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Tisztelt kiskanizsai Polgárok!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ez évben tervezi a ravatalozó
felújítását a kiskanizsai városrészben. Tisztelettel meghívom Önt az ezzel kapcso-
latos lakossági tájékoztatóra 2014. április 11-én (pénteken) 19 órakor a Kiskanizsai
Általános Iskolába. 
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok.

Tisztelettel: Cseresnyés Péter polgármester

FFóórruumm KKiisskkaanniizzssáánn aazz úújj rraavvaattaalloozzóórróóll

AAzz éérreemm 
hhaarrmmaaddiikk oollddaallaa

TTööbbbb sszzáázz eemmbbeerrnneekk
aaddttaakk eellffooggllaallttssáággoott

EEzzúúttttaall kkaanniizzssaa
tteessttvváárroossaaiibbóóll
éérrkkeezznneekk aallkkoottóókk
KKeennddlliimmaajjoorrbbaa

SSzzaakkááccssookk,, ppiinnccéérreekk,,
ccuukkrráásszzookk

KKiiccssiikk vveerrsseennyyee 
aa nnaaggyyookknnááll
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott
NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0009 azonosítószámú pályázatot a
közremûködõ szervezet 223.076.113 Ft, 100% intenzitású vissza
nem térítendõ Európai Uniós támogatásra érdemesnek ítélte.

„Nagykanizsa Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálóza-
tának fejlesztése, kötött gyûjtésû automata kerékpárköl-
csönzõ rendszer kialakítása”
2014. április 3.

Sajtóközlemény

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Web: www.nagykanizsa.hu

Projekt célja 
Jelen projekt célja Nagykanizsa Megyei Jogú Város közösségi
közlekedésének fejlesztése, annak biztonságosabbá tétele, a városi vagy
a városban történõ közlekedésre jelenleg gépjármûvet használók számá-
nak csökkentése, egyúttal ezen felhasználók bevonása a közösségi
közlekedés rendszerébe.
Az automata kerékpárkölcsönzõ rendszer fõ célcsoportja a településen
és a környéki agglomerációban élõ lakosság. A kölcsönzõ rendszer
ugyanakkor választható közlekedési lehetõség a városba érkezõ turisták
részére is. A közösségi kerékpár alacsony költségû és könnyen hoz-
záférhetõ eszköz városnézésre.  
A projekt keretében megvalósuló tevékenységek 
A jelen projektbõl fejlesztendõ tevékenységek az alábbiak szerint három
különálló fõ részre bonthatóak: kerékpárút építés, városi autóbuszmegál-
lók felújítása, automata kerékpár kölcsönzõ.
Aprojekt keretében Nagykanizsa belterületén 950 m kerékpárút megépítése, 5
db autóbusz megállóhely felújítása, 10 db automata kerékpárkölcsönzõ dokkoló
egység kihelyezése, valamint 80 db kerékpár beszerzése valósul meg. 
A kölcsönzõ rendszer tovább segíti a kerékpározás, mint városi közlekedési
eszköz elfogadottságának növekedését, és a tapasztalatok szerint az egyéni
kerékpáros közlekedés részarányának növeléséhez is jelentõsen hozzájárul.

A KKanizsai KKulturális KKözpont hhasználatában llévõ 
személygépjármûvet kkínáljuk mmegvételre

Suzuki Wagon R+ 1.2 GL: HDC-886, 2000 évi 01. havi, 1171 cm3, színe: zöld,
km óra állása: 241390, lejárt mûszaki vizsgával (2014.01.14.), 4 személy szál-
lítására alkalmas, jelenleg forgalomból ideiglenesen kivont, javításra szoruló
sebességváltóval, jobb elején sérült karosszériával, az ajtóküszöbök erõsen kor-
rodáltak, az ablaktörlõ kapcsolója üzemképtelen, az elsõ rendszámtábla sérülés
miatt nincsen rögzítve, a gépjármû eredetileg japán gyártmány, melyhez
kizárólag autóbontóban lehet alkatrészhez jutni, hiányzó téli gumi garnitúra.
Kérjük Önöket, amennyiben igényt tartanának a fent említett gépjármûre,
legkésõbb 2014. április 30-ig szíveskedjenek jelezni felénk.
A vételi árajánlatokat zárt borítékban, ajánlott küldeményként kérjük postai
úton, „KKK AUTÓ” jeligével a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ címére
eljuttatni: 8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Személyes megtekintés elõzetes idõpont egyeztetéssel lehetséges az alábbi
elérhetõségen: Kanizsai Kulturális Központ - Kis Ildikó: 0630-429-5271 

KKAANNIIZZSSAAII MMAAJJÁÁLLIISS - kkéézzmmûûvveess kkiirraakkooddóókk,,
nnééppii jjááttéékkkkéésszzííttõõkk jjeelleennttkkeezzéésséétt vváárrjjáákk
Idén is megrendezésre kerül a Kanizsai Majális a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ környékén (Széchenyi tér, Eötvös tér), melyre elsõsorban kézmûves
kirakodók és népi játékkészítõk jelentkezését várjuk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy sem eszközöket (asztal, sátor), sem áramot nem
tudunk biztosítani. Kérjük a bérelt terület méretének szigorú betartását.
Jelentkezési határidõ: április 25. 16 óra. A határidõ lejárta után nem áll
módunkban további jelentkezéseket elfogadni.
Jelentkezni lehet: a Kanizsai Kulturális Központ telefonszámain: 06-93/310-
465, 06-93/311-468, vagy személyesen a Kanizsai Kulturális Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Szervezõ: Kanizsai Kulturális Központ

Beltéri szemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. április 1-30-ig érvényes.
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2014. április 10.

Az akció a megjelenéstõl május 31-ig tart.

A Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI / SZÁMLÁZÓ munkatársat.

Középfokú pénzügyi-számviteli végzettséggel, 
hosszútávon gondolkodó, megbízható személyt keresünk, 
aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással,

jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Mérlegképes könyvelõi végzettség, 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 

2014. április 25-ig juttassa el címünkre:
Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft. 8800 Nagykanizsa, 

Vár u. 5. – Munkaügy
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Vértes Judittal, a Batthyány
Lajos Gimnázium 1957-ben vég-
zett IV.A osztályos örökdiákjá-
nak legutóbb megjelent Emlé-
kek nyugágyon címû könyvével
ismerkedhettek meg az érdeklõ-
dõk a Halis István Városi
Könyvtárban. 

A szerzõ hosszú évek óta kutatja
édesapja emlékét, melynek eredmé-
nyeként három könyve született édes-
apjáról, a Tanító örökségérõl. Ez a ne-
gyedik is szól a tanítóról, azonban bát-
rabban mutatkozik meg benne a lány,
az anya, a dolgozó nõ, az unokáit imá-
dó nagymama. Megkereste a tanítvá-
nyait, hogy megtudja, hogyan emlé-
keznek egykori pedagógusukra. Mivel
az õt legjobban foglalkoztató kérdé-
sekrõl meg is írta egykoron a gondola-
tait, most „csak” össze kellett gyûjtenie
ezeket az írásokat, verseket. Az emlé-
kek felidézését korabeli szövegek hite-
lesítik, a díszítést a könyvbe szerkesz-
tett rajzok, ábrák és képek adják.

– Kanizsára, mint öreg, örök diák
térhetek vissza. Akkoriban itt élt a
családom, késõbb pedig Egerszegen
– kezdte a beszélgetést Vértes Judit.
Az a 11 év a mostani Ady Endre Ál-
talános Iskolában és Gimnáziumban
nehéz és boldog idõszak volt. Azok-
kal az osztályokkal, akikrõl beszélek
a könyvecskében, nagyon jó kontak-
tus alakult ki, sokat köszönhetek ne-
kik azért, hogy az életüket a mai na-
pig végigkísérhettem. Iskolánkban a
városi és iskolai ünnepélyekre min-
dig nagy ügybuzgalommal, lelkese-
déssel készültünk. Minden évfordu-
lót, mûsoros rendezvényt gyermek-
centrikusan, közösen oldottunk meg:
idõnként az egész várost „felforgat-
tuk”, mozgósítottuk. 

Ennek érzékeltetésére megosz-
tott egy történetet is a hallgatósá-
gával:

– A hetvenes évek elején például –
több száz gyerekkel – eljátszottuk az
1848-49-es szabadságharc egyik
gyõztes csatáját, a Pákozdit, Ságodi
csata címmel, számháborúval fûsze-
rezve. Az elõkészületek igen alapo-
sak voltak. Az alaki kiképzõ és a har-
ci gyakorlatok – melyeket a honvéd-
ség segítségével bonyolítottuk –
nagyszerûen sikerültek. A legtelje-
sebb egyetértésben készült a tantes-
tület, a gyerekek „hadserege”, a szü-
lõk és még sokan mások. Lelki és
egyéni ráhatást igényelt, hogy ellen-
ségnek is jelentkezzenek a tanulók.
A márciusi ifjak és a hõs hadvezérek
szerepéért pedig közelharc folyt, vér-
re és nem babra ment a játék. Hatal-
mas viták, egyezkedések zajlottak a
háttérben, az iskola legkisebb zugá-
ban is. Hagytuk. Az alsó tagozatosok
is kaptak hazafias tettekre sarkalló
feladatokat: rajzolás, zászló-, csákó-
dísz- és jelvénykészítés, madártoll-
gyûjtés. Ez utóbbival majdnem tele
lett egy tanterem. A teljes harci fel-
szerelést, a korabeli öltözéket, a
számháború kellékeit a tanulók és a
szüleik készítették, és eljött a nagy
nap! Vonult a honvédsereg harsogó
énekszóval. Mögöttük a „hadtápo-
sok” húzták, tolták a sok szendvicset.
A fél város az ablakokban lógott, a
másik fele sorfalban állt az utcán. A
harci elszántság, a lelkesedés óriási
volt. Nagy-nagy küzdelem folyt
minden hídfõállásért, minden talpa-
latnyi földért. A fület és eget repesz-
tõ üvöltésben röpködtek a katonai
vezényszavak: fogd meg, rúgd meg,
kapd el, adj neki, azannyát, azapját!
Gyõztünk! Kiabált mindenki, leg-
hangosabban az „ellenség”.

Késõ délután indultunk hazafe-
lé. Az iskola udvara, a tornaterem
hamar megtelt a kellékekkel, a
harci eszközökkel. Lassan-lassan
minden elcsendesedett. Egy, csak

egy kicsi legény állt az udvaron,
izzadt kezében hatalmas csomag. 

„Hát te mire vársz, kiskatona? –
Én… én… a Petõfit kerestem,
mert… mert… oda akartam neki ad-
ni a szendvicsemet, mert… mert jó
ember, szereti a…” – nem tudta befe-
jezni, elsírta magát. „Kicsi” hõs
Ady-s katona! Vajon most hol vagy?
Merre jársz? Bárcsak megtalálnálak,
a szívemre ölelnélek. Küldöm neked
édesapám egyik versét, hátha elér
hozzád: A Tollra Költõk (Zalai írók-
nak, költõknek Petõfi szavaival). 

Vértes Judit megismételte kí-
vánságát a nagykanizsai könyvtár-
ban is. Szavai talán eljutnak az
egykori kis Ady-s katonához is.

– Soha nem gondoltam, hogy író
vagy költõ vagyok, vagy azzá lettem
– vallja magáról Vértes Judit. – Peda-
gógusnak vallom magam, még akkor
is, ha sok-sok kitérõt tettem. Úgy ér-
zem, minden más irányú vállalkozá-
somba vittem magammal a pedagó-
giát – a szónak mindig is szélesebb
értelmében –, a változtatás, az újra-
kezdés örömét, tiszta szándékát. Ter-
mészetes is, hogy írogattam. A szak-
ma, a hivatásérzet ezt kívánta. Írogat-
tam, mert én is, testvéreim is erõs ins-
pirációt, örökséget kaptunk a szüle-
inktõl. Talán-talán ma is édesapám
vezeti a kezem. Azt közlöm, ami lel-
kembõl, a tudatalattimból elemi erõ-
vel tör fel. Megosztom szeretteim-
mel, barátaimmal azokat az élménye-
ket, eseményeket, amelyek írásra
ösztönöztek, sokszor kényszerítettek. 

Bevallom, egész eddigi életem-
mel, az írásokkal is annyira, de
annyira szerettem volna valamit le-
tenni a közös asztalra. Úgy érzem ta-
lán sikerült, hiszen 75 év van már
mögöttem. Ezért is örülök nagyon,
hogy karácsonyi ajándékként meg-
született az Emlékek nyugágyon.
Küldöm hát a könyvet régi és új ba-
rátaimnak, mindazoknak, akik mun-
kám során fegyelmezték érzelmeim
túláradását, akik segítettek talpra állí-
tani az emlékeket. Szívembe zártam
mindnyájukat, hiszen szinte naponta
együtt dolgoztunk, így lett az öröm
közös, a könyv pedig – gyengéivel
együtt is – könyvünkké érlelõdhetett. 

Vértes Judit elárulta, a 4. kötetével
nem fejezte be a munkát, folytatja az
írást. S hogy miért ezt a címet adta
legutóbbi könyvének, arra egyszerû a
magyarázat. „Mindenkit arra bízta-
tok, hogy vegyen egy karosszéket,
egy nyugágyat, és eressze el magát,
lazítson! Ettõl lett ez a cím és a ko-
rom miatt, meg hogy öreg, örök diák
maradtam.”

B.E.
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Április 10. 12 és 13.30 óra
Ifjúsági filharmónia – A VUJICSICS
EGYÜTTES KONCERTJE
Magyarországi, szerb, horvát és mace-
dón népzene. Szervezõ: Filharmónia Bu-
dapest Nonprofit Kft.
Április 11-13.
CSALÁDI HÉTVÉGE
„Jön a tavasz! Jön bizony! Itt lépked a
pázsiton.” (Gazdag Erzsi)
Április 12. 
CSALÁDI TÚRA
Útvonal: Õrtilos - Szentmihályhegy - Zrí-
nyi Újvár - Asszonyvár - Szentmihályhe-
gyi templom - Mura torkolat. Táv: 12 km.
Túravezetõ: Kiss László (Kul-Túra Egye-
sület). Indulás: A vasútállomásról (Nk.)
Õrtilosig 11.15 órakor induló vonattal.
(Találkozás 11 órakor a vasútállomáson,
retúr jegyet kell vásárolni, célszerû elõvé-
telben). Hazaérkezés: kb. 17.32 órakor.
Április 12. 14 óra - Medgyaszay Ház
HAGYOMÁNYÕRZÕ NÉPI 
KULTÚRA NAPJA
Városi és városkörnyéki hagyományt
ápoló csoportok találkozója a Kanizsai
Kulturális Központ és a Csillag Citera
Együttes közös szervezésében. További
információ: Lakatosné Ónondi Erzsébet,
+36-30/295-1730.
Április 12. 15 óra - Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ - Asztali dí-
szek készítése Kunics Éva virágkötõvel
Április 13. - Hevesi Sándor Mûvelõdé-
si Központ
14 óra JÁTSZÓPARK - egyedi készíté-
sû, készségfejlesztõ, húsvéti hangulatú
óriás fa játékok. A belépés díjtalan
15 óra HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ.
Közremûködnek a Pipitér Óvoda Nagy-
rác úti tagóvodásai húsvéti népszokások
bemutatásával. Mármarosi Mária tojás-
festõ népi iparmûvész hímes tojásainak
bemutatása. Játszóház - húsvéti ajándé-
kok és tavaszi dekorációk készítése 
(Fõtt vagy kifújt tojást hozni kell!).
A részletes program megtekinthetõ a
www.kanizsaikultura.hu weboldalon. In-
formáció, jegyárusítás: 93/311-468-as te-
lefonszámon. A mûsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
Április 14. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK - szín-
mû. A Nemzeti Színház elõadása.
Fõbb szereplõk: Trill Zsolt, Martinovics
Dorina, Mécs Károly, Reviczky Gábor,
Nagy Anna, Tóth Auguszta. Rendezõ:
Vidnyánszky Attila. Belépõdíj: 4000 Ft,
pótszék: 3500 Ft.
Április 15. 18 óra
100 NAP ÉSZAKON - vetített képes
úti élménybeszámoló. Elõadó: Lantos
Gábor, a Magyar Rádió riportere. Az
elõadást követõen az elõadó dedikálja a
könyvét. Szervezõ: a Magyar-Finn
Egyesület és a Kanizsai Kulturális Köz-
pont.
Április 17-18.
GYERMEK AGYKONTROLL
TANFOLYAM - Vezeti: Kelemen Gyula
Jelentkezni lehet: a 06-30/929-9752-es
telefonszámon.

Április 11.
A költészet napja alkalmából
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA
Lemezbemutató koncert
Belépõ: elõvételben: 1000 Ft, elõadás
napján a helyszínen: 1500 Ft
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2014. április 10.

Horoszkóp

Ha teheti, ne akadályozza meg a párját
tehetségének kibontakoztatásában. Ve-
gyen le valamennyi terhet a válláról,
hogy az otthoni teendõi mellett õ is sike-
res legyen a hivatásában.

Szabadidejében készítsen egy rövid szám-
vetést arról, hogyan teljesítette az év elején
tett fogadalmait. Ha nincs megelégedve ed-
digi eredményeivel, akkor kapcsoljon na-
gyobb sebességre, és segítsen önmagán.

Húsvét elõtt semmiképpen se kezdjen el
fogyókúrázni, mert nem lesz eredménye.
Pénzügyeit érintõ kiadások miatt nem kell
aggódnia. A bolygók szerint a vágyairól se
mondjon le, azokat is megvalósíthatja.

Használja ki a tavasz minden szép pillana-
tát, és alakítsa kapcsolatát az álmai szerint.
Az anyagiasság ne szabjon gátat terveinek.
Nézzen körül és gondolja át, ki az a sze-
mély, aki segíthet egyengetni az életét.

Gondoljon arra, hogy a tavasz mást is hoz-
hat az ember életébe, nemcsak kerti mun-
kát, ültetést, kapálást. Szenteljen idõt ér-
zelmei kinyilvánítására is, és teljesítse a
társának tett valamennyi ígéretét.

A hétvégén a megszokottnál beszédeseb-
bé válhat otthon, s ezzel jelentõsen fel-
korbácsolja a hozzátartozói kíváncsisá-
gát. Hogy mi lehet ennek az oka, annak
titkát húsvétkor mindenki megtudhatja. 

A csillagok állása szerint váratlan kiadás
érheti húsvét elõtt. Az is elképzelhetõ,
hogy egy kissé túltervezte a költekezését.
Számoljon újra, és ajándékvásárlásnál ne
hagyja ki saját magát sem a sorból.

Elképzelhetõ, hogy a hétvégén egy
egészségügyi probléma miatt vissza kell
fognia magát az édességek habzsolásá-
tól. Türelemmel gyorsan átléphet ezen
az idõszakon, és bepótolhat mindent.

Acsillagok állása szerint eseménytelenül ala-
kul a hétvégéje. Hogy ne így legyen folyama-
tosan, tegyen érte ön is valamit. Csodálkoz-
zon rá a természet szépségeire, a nyíló virá-
gokra, és hessintse el a komor gondolatait.

Ha úgy érzi, túlteng magában a közlésvágy, és
mindenképpen el kell mondania valakinek a vi-
lágról alkotott véleményét, akkor tegye meg, ne
feszengjen tovább.  Ha megnyugszik végre,
folytassa agytornával, például rejtvényfejtéssel.

Ellentmondásokba keveredik hétvégén a csa-
ládtagjaival. Keressen minél elõbb új megol-
dásokat a pénzügyei rendbetételére, mert
csak így tud nyugodt légkört elérni. A stresz-
szes napokat vészelje át például olvasással.

A csillagok állása szerint áldozatkészségé-
nek hamarosan meg lesz az eredménye. Je-
lentõs népszerûségre tesz szert baráti kör-
nyezetében, és egy családi eseménynek kö-
szönhetõen kivívja a párja elismerését is.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19. Vízöntõ

II.20.–III.20. Halak
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Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közmûvesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szo-
ruló kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklám újság-
jait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7629K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7636K)

54 éves férfi várja korban hozzáil-
lõ hölgy jelentkezését. Leveleket a
Szerkesztõségbe: „Egyedül nehéz,
ketten könnyebb” jeligére kérek.

a

Dajka és pedagógiai asszisztens
vizsgára felkészítés indul Nagyka-
nizsán részletfizetéssel. Tel.:
0630/6374083, 0620/4237877,
0670/3928943 (7637K)

A Kanizsai Vadmacskák SE
nõi amatõr NB-ben, a honi baj-
noki rendszer második vonalá-
ban szereplõ kosárlabda csapata
megkezdte rájátszásbeli küzdel-
meit, az elsõ fordulóban Szege-
den lépett pályára.

Szegedi KE – Kanizsai Vad-
macskák SE 72-61 (19-15, 17-14,
23-16, 13-16)

Amatõr NB nõi kosárlabda-mér-
kõzés, rájátszás a 9-16. helyért, 1.
forduló. Szeged, 50 nézõ. Vezette:
Bogárdi, Földi.

Kanizsa: Fekete (12), Kardos
(7), Hegyi, Jurkó (27), Oros (2).
Csere: Nagy D. (3), Herman (10),
Karancz, Horváth E, Bernáth, Gu-
tai. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Két esztendõvel ezelõtt még a
második vonal döntõjének kereté-
ben látogatott a Vadmacskák Sze-
gedre, ezúttal a középmezõny ráját-
szásának elsõ fordulója volt soron
Gábor Erzsébet tanítványai számá-
ra. Az elsõ negyed 5. percében
Jurkó Noémi pontjaival vezetett is a
Kanizsa, de aztán a hazai csapat fel-
zárkózott – átvéve a vezetés is. A
második tíz percben a hazaiak
ugyan elhúztak kilenc ponttal is, de
a vendégeknek sikerült feljönniük
Jurkó és Fekete Csilla kosaraival.

Nagyszünet után továbbra is a
szegediek dobtak pontosabban, a
lepattanókat is jobban szedték,
így nem is engedte közelebb a
KVSE-t. Az utolsó percekre to-
vábbra is pontatlanok maradtak a
kanizsaiak, Herman Aliz és Jurkó
pontjai csak a különbség csök-
kentésére voltak elegendõek.

Gábor Erzsébet: „Összességében
dobásbiztonságban és lepattanó
labdák megszerzésében maradtunk
alul a szegedi csapattal szemben.”

A szegedi vendégjátékot köve-
tõen a kanizsai együttes hazai kör-

nyezetben fogadta a Bajai NKK
csapatát és a második félidõben
feljavult játékával szerezte meg a
gyõzelmet.

Kanizsai Vadmacskák SE
(3./11.) – Bajai NKK (4./12.) 72-
57 (14-8, 16-23, 16-10, 26-16)

Nõi Amatõr NB kosárlabda-
mérkõzés, rájátszás a 9-16. he-
lyért, 2. forduló. Nagykanizsa, 50
nézõ. Vezette: Németh S., Dom-
bay.

Kanizsa: Fekete (20/6), Kardos
(5), Jurkó (24/3), Nagy D. (5),
Herman. Csere: Hegyi (7/3), Oros
(11/3), Horváth E., Bernáth, Gu-
tai, Karancz. Edzõ: Gábor Erzsé-
bet.

Kellõ odafigyeléssel rajtoltak
játékban a hazaiak és ismét
Jurkó Noémi pontjai jelentették
a vezetés magukhoz ragadását –
elsõsorban –, majd a negyed vé-
gére Fekete Csilla hármasa is jól
jött az eredményhez. A második
10 percben a bajaiak aztán a
szellõs védekezést kihasználva
fokozatosan zárkóztak és elõny-
nyel is vonulhattak a nagyszü-
netre.

A pihenõ után jó ritmusban
kezdte a kosárlabdát a hazai csa-
pat és egy 8-0-s etappal már biz-
tosan vezettek is Gábor Erzsébet
tanítványai. A védekezésváltás-
nak is köszönhetõen a megszer-
zett labdákból könnyû kosarakat
tudtak dobni a vendéglátók, így
pedig 5 ponttal kerültek a Bajai
NKK elé. A záró felvonásban to-
vábbra is koncentráltan játszott a
Kanizsai Vadmacskák SE, Feke-
te és Oros Laura sikeres dobása-
ival már tíz pont fölé is emelke-
dett a két együttes közötti kü-
lönbség.

Gábor Erzsébet: „A játék min-
den elemében jelentõsen feljavul-
tunk és fokozatosan elhúztunk a

találkozón és a rájátszásbeli elsõ
gyõzelmünket a második félidõ-
ben nyújtott remek teljesítmé-
nyünkkel értük el.”

Jöhetett a MAFC elleni, szintén
kanizsai találkozó, melyet harminc
perc alatt döntött el a KVSE.

Kanizsai Vadmacskák SE
(2./10.) – MAFC (3./11.) 71-59
(23-10, 28-21, 18-6, 2-22)

Nõi amatõr NB kosárlabda-mér-
kõzés, rájátszás a 9-16. helyért. 3.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Bálind, Koncsek.

Kanizsa: Fekete (15/3), Kardos
(6), Hegyi (2), Jurkó (24/3), Oros
(3/3). Csere: Herman (16/3), Nagy
D. (5), Bernáth, Horváth E. Edzõ:
Gábor Erzsébet.

Az elsõ negyed 4. percétõl fo-
kozatosan léptek el a hazaiak az
egyetemi csapattól, hiszen jó rit-
musban támadtak, dobásaik pon-
tosak voltak. A mérkõzés ezen
szakaszában Jurkó Noémi és Fe-
kete Csilla nyitott ismét jól pont-
jaikat tekintve. A második tíz
percben is koncentráltan kezdett a
KVSE és a negyed közepén már
18 pontos elõnyre tett szert Her-
man Aliz és Nagy Dóra pontos
dobásaival.

A harmadik játékrészben egy
13-2-es eredményt produkált a
Vadmacskák együttese, a különb-
ség pedig már 30 fölé emelkedett.
Mint kiderült, erre az utolsó ne-
gyedben szüksége is volt Gábor
Erzsébet tanítványainak, mivel el-
veszítették támadásaik ritmusát,
dobáskísérleteik pedig célt tévesz-
tettek a vendégek zóna védekezése
ellen.

Gábor Erzsébet: „Az elsõ há-
rom negyedben nyújtott remek já-
tékkal hoztuk a kötelezõ gyõzel-
met.”

P.L.

HHoozzttáákk aa hhaazzaaii mmeeccccsseeiikkeett

Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Mecsek Takarék SE (3.) 30-24
(14-10)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 18. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Baranyai N., Baranyai Zs.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle 2, Kiss
G. 4/1, Csató 3, Tompek 3, Szabó
G. 13/1, Senger. Csere: Dencs Ba-
lázs (kapus), Musits N. 4, Kovács
B., Sziva, Felde, Korcsmáros B.,
Nagy B. 1. Edzõ: dr. Woth Péter.

Az alaphangulatot már a junio-
rok megadták, akik 29-27-re gyõz-
tek a Mecseknádasd hasonló korú
együttese ellen. A kanizsaiak leg-
jobb góllövõi Korcsmáros Barna
(9) és Beck Gábor (7) voltak.

Ahazai felnõtt csapat óvatosan, de a
gyõzelem reményében lépett pályára
és ennek megfelelõen is játszott. Az el-
sõ öt perc után (2-2) fokozatosan lép-
tek el ellenfelüktõl az izzósok (10. p.:
6-3; 20. p.: 10-4). Kapusuk, Tóth Ákos
is remekelt, gyakorlatilag lehúzta a ro-
lót a hálója elõtt. A második játékrész-
ben tovább nõtt a vendéglátók elõnye,
az utolsó negyedórára fordulva már 9
találat volt a különbség (30-21). Ekkor
már a juniorok (Dencs Balázs, Korcs-
máros Barna) és a „kevésbé juniorok”
(Nagy Balázs, Sziva Tamás, Felde Ist-
ván) is pályán voltak, s velük ugrott a
tabellán kettõt felfelé az Izzó SE. A ta-
lálkozó (egyben a tizedik szezonbeli
hazai gyõzelem) a lelkes közönség
vastapsával zárult.

Dr. Woth Péter: „Küzdelmes
mérkõzésen, fegyelmezett csapa-
tunk idõnként látványos gólokat
szerzett. Játékával ezúttal Musits
Norbert, Csató Dávid, Szabó Ger-
gely és Tóth Ákos emelkedett ki
az együttesbõl.”

Tartottak ttõlük,
majd bbiztosan
nyertek
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A nagykanizsai teniszezõk
(nem csupán) helyi fedett pályás
záró, hetedik pontszerzõ amatõr
nyílt páros versenyére került sor,
melyen 26 induló mérte össze tu-
dását – zárásképpen dupla pon-
tokért. 

Újra nagykanizsai gyõzelem szüle-
tett, hatalmas csatában gyõzött a Ha-
lász Dávid-Vukics Balázs duó (képün-
kön) a Nagy Csaba-Kovácsik Rudolf
(Nagykanizsa-Budapest) páros ellen. 

A szervezõk fedettpályás soroza-
tának több éves történetében sor ke-
rült az ezredik meccsre is legutóbbi
versenynapjuk alkalmával.

A záró forduló végeredménye:
1. Halász Dávid-Vukics Balázs
(Nagykanizsa), 2. Nagy Csaba-
Kovácsik Rudolf (Nagykanizsa-
Budapest), 3. Bernát Emil-Gál
Gábor (Nagykanizsa) és Szakács
Attila-Minor Levente (Zalaeger-
szeg-Nagyatád).

Avigaszág végeredménye: 1. Ombó-
di Károly-Baranyás Zoltán (Nagykani-
zsa), 2. Pápa Sándor-Pápa Valentin
(Nagyatád), 3. Péntek István-Vukics
György (Nagykanizsa) és Aracsi
Zoltán-Boros László (Nagykanizsa).

A szezon pontversenyének
végeredménye hét forduló után:

1. Halász Dávid 155 pont, 2.
Vukics Balázs 150, 3. Nagy
Csaba 128, 4. Minor Levente és
Szakács Attila 110-110, 6.
Perendy Tamás és Bernát Emil
82-82.

P.L.

ZZáárrttáákk aa ffeeddeetttt ppáállyyááss iiddéénnyyüükk

Idén Hódmezõvásárhely adott
otthont a XVIII. Rövidpályás Vi-
dék Bajnokságnak. A Délzalai Víz-
mû SE úszói közül Molnár Flóra
volt a legeredményesebb a maga
három ezüstérmével (50 m gyors –
25,88; 50 m pillangó – 28,98; 200
m gyors - 2:06,89) és négy bronzá-
val (100 m mell – 1:12,15; 100 m
gyors – 57,02; 400 m gyors –
4:29,18; 200 m mell – 2:39,23).

Flóra 50 m gyorson elért ered-
ménye ugyan ifjúsági Eb szint, de
ezt az eredményt majd a hosszabb
medencében kell elérni. A Szörc-
sök Enikõ, Kálovics Noémi, Nagy
Anna, Kiss Eszter összetételû
4x100 m gyorsváltó (képünkön)
szoros küzdelemben végül a má-
sodik helyet szerezte meg.

Molnár FFlóra
belehúzott

Az UltraMilano-Sanremo 282
km-es, Európa leghosszabb ultra-
maratoni versenyének titulált erõ-
próbáján indult a Kanizsa Futó-
klub tagja, Lubics Szilvia is. A
nagykanizsai futó a nõk között el-
sõként és végül egyedüli nõként (a
mezõnyben még öt hölgy indult)
az abszolút 8. helyen – 40:17:47
órás idõeredménnyel – ért célba.

Lubics Szilvia tehát a nõk kö-
zött elsõként teljesítette a 282 ki-
lométeres versenyt (mely a ver-
senykerékpárosok számára is egy
jól ismert útvonal). Március 29-én,
szombaton reggel 5-kor indult és
másnap este fél tízkor ért célba,
abszolút 8. helyen, egyedüli nõ-
ként, mint már említettük,
40:17:47 óra alatt. A verseny extra
keménységérõl mindent elárul,
hogy az 53 indulóból mindössze
tizennyolcan futottak célba. A
küzdelem természetesen nagyon
extrém volt a távval, és a Spar-
tathlon 2011-es és 2013-as nõi
gyõztese az UltraMilano-Sanremo
versenyt is – a hölgyek között – el-
sõként abszolválta.

MMeellyyeenn mméégg aa
kkeerréékkppáárroossookk iiss
mmeeggsszzeennvveeddnneekk......

Zajlanak javában a labdarúgó
megyei bajnokság küzdelmei, pél-
dául a harmadik vonal Déli cso-
portjában szinte egymást érik a
kanizsai városrészek legénységei-
nek csatái. Így az elõttünk álló
hétvége sem marad derbi nélkül,
hiszen április 13-án, vasárnap
15.30 órás kezdéssel kerül sor a
Bagola SE – Miklósfa SE találko-
zóra. Mint az a helyezésekbõl is
kitûnik, mindkét csapat számára
fontos mérközés lesz a szomszéd-
vári rangadó. A meccs végén még
tombolasorsolás is lesz értékes
nyereményekkel és a csapatok re-
ményei szerint szépszámú nézõse-
reg elõtt mérkõzhetnek majd a
bagolai sportpályán.

Megyei labdarúgó I. osztály:
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák
(14.) – Galambok SC (13.) 1-1.
Kiskanizsai g.: Piecs. Zalaszent-
gróti VFC (3.) – Nagykanizsai LE
(11.) 1-1. Kanizsai g.: Nagy M.
Kiskanizsa (15.) – Nagykanizsa
(10.) 0-4. G.: Rittinger, Szalai D.,
Szabó I. Galambok (13.) – Nagy-
kanizsa (10.) 1-2. Kanizsai g.:
Völgyi D., Szalai D. Femat
Csesztreg SE (7.) – Nagykanizsa
(10.) 2-1. Kanizsai g.: Turóczi.
Letenye SE (12.) – Kiskanizsa
(15.) 2-1. Kiskanizsai g.: Zborai. 

Megyei labdarúgó III. osztály, Dé-
li csoport: Letenye II (9.) – Miklósfa
SE (2.) 1-5. Miklósfai g.: Halajkó
(2), Béli K., Völgyi M., György Zs.
Bagola SE (4.) – Palin FC (3.) 3-1.
G.: Kalamász, Jekisa, Kocsis R., il-
letve Millei Z. Eszteregnye SE (13.)
– Bajcsa SE (11.) 0-3. G.: Balázs, Bí-
ró, Pap A. Sandi SE (4.) – Bajcsa SE
(12.) 3-0. Miklósfa SE (2.) – Sormás
SE (8.) 5-1. Miklósfai g.: Halajkó,
Völgyi M., Krajcsovics, Németh T.,
György Zs. Palin FC (3.) – Zalakaros
SE (1.) 0-5.

Nagykanizsai TE 1866 (7.) –
Pécsi VSK (8.) 5-1 (2-1)

NB II Nyugati csoport nõi lab-
darúgó-mérkõzés, 11. forduló.
Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette: Freis-
chmid Zs. (Deák, Bácskai). G.: Tar-
soly K. (22.), Szollár (35., 77.),
Halász (63.), Horváth E. (67.), illetve
Derkács (36.). NTE: Balassa Sz. -
Balassa D., Tarsoly K., Somogyi,
Horváth E., Szollár, Halász (Balogh
E., 83.), Szabó Zs., Tarsoly A. (Dudás,
55.), Hozlár, Takács D. (Vittman, 75.).
Edzõ: Benedek József.

A kanizsaiak a Videoton elleni
4:3-as veresége után a vendégek
kezdek lelkesebben az NTE pályán,

de nem jutottak el a hazai kapuig. A
mérkõzés ezen szakaszában már a
középpályán igyekeztek szûrni a
vendégek támadásait, majd azokból
próbált kontrázni az NTE, de több
kidolgozott akcióból sem sikerült
gólt szerezniük.

A 22. percben majd' 40 méteres
szabadrúgásból szerzett vezetést
Tarsoly Klaudia révén Benedek
József csapata (1-0), s onnantól
magukra találtak a vendéglátók. A
35. percben Szollár Bernadett
középen vitte el védõi mellett a
labdát, a kapus mellett is elhúzta
azt, majd a bal alsó sarokba
helyezett (2-0). A két gólos vezetés
talán túlzottan megnyugtatta az
NTE-t és a kanizsaiak figyel-
metlenségét ki is használta a pécsi
együttes (2-1).

A második félidõben rendezte
sorait a kanizsai csapat, türelmesen
játszottak, miközben végig kontrol-
lálták a mérkõzést. A pécsi fiatalok
kezdtek fáradni, így egyre gyakrab-
ban kerülhettek kapujuk elé Hozlár
Edináék. Ugyan a helyzetki-
használás továbbra is hagyott
kívánni valót maga után, de Halász
Dóra, Horváth Eszter és Szollár
Bernadett további találataival 5-1-
re nyerték a meccset.

P.L.

KKéésszzüüllnneekk aa bbaaggoollaaii rraannggaaddóórraa

AA ffeellzzáárrkkóózzááss 
eellssõõ llééppééssee lleehheett
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Milka
100 gr

199 Ft-tól
1990 Ft/kg

Toffifee
125 gr

399 Ft
3192 Ft/kg

Merci
desszert

250 gr

899 Ft
3596 Ft/kg

Tchibo
kávé
250 gr

369 Ft
1476 Ft/kg

Zselé-
rózsa

40 gr

150 Ft
3750 Ft/kg

Csokiparány
barackmag

500 gr

450 Ft
900 Ft/kg

Pattogós
cukor

tattoval
1 gr 

25 Ft/db

Töltött
tojás

20 Ft/db-tól

Szalon-
cukor
400 gr

198 Ft
495 Ft/kg

Kinder
tojás
20 gr

199 Ft
9950 Ft/kg

Tejcsoki
nyuszi, csibe

bárány
12,5 gr

60 Ft
4800 Ft/kg

Nápolyi
500 gr

360 Ft
720 Ft/kg

Bolero
italpor

8 gr

49 Ft
6125 Ft/kg

Macska-
nyelv
100 gr

395 Ft
3950 Ft/kg

Étolaj

299 Ft/l

2014.04.15. (kedd) 08:30 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.04.17. (csütörtök) 10:00 – 12:30 Hahót – IKSZT, Deák F. u. 5.
14:00 – 17:00 Zalaszentbalázs – Mûvelõdési ház, Kossuth u. 92.

Véradás - VVöröskereszt
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