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Kanizsa

KKöövveesssseenn mmiinnkkeett
ookkoosstteelleeffoonnjjáánn iiss!! 

Hamarosan megkezdõdik a
725 millió forintból megvalósu-
ló városrehabilitáció második
üteme és a Ligetváros szociális
célú rehabilitációja elnevezésû
projekt megvalósítása. Ezekkel
a beruházásokkal kapcsolat-
ban, a szerzõdéskötés óta eltelt
idõszakban végzett tevékenysé-
gekrõl, a forgalmi rend változá-
sáról és a kanizsai civil szerve-
zeteknek szóló pályázatról tar-
tott sajtótájékoztatót Cseres-
nyés Péter polgármester és Hor-
váth István, a beruházás lebo-
nyolítója.

Ahogy a polgármester elöljáró-
ban elmondta, a szociális rehabi-
litáció tervezett kezdési idõpontja
július és a következõ év január
végére fejezõdik be. Míg a város-
rehabilitáció második üteme ese-
tében a kivitelezés tervezett idõ-
pontja augusztus, a befejezésé
pedig április vége. A városreha-
bilitáció második ütemével, az el-
sõ ütem folytatásaként egyrészt
az elsõ ütemben az átmenõ forga-
lomtól felszabadult területek kö-
zösségi célra történõ felhasználá-
sát, másrészt az akcióterület vál-
lalkozásainak fejlesztését, a bel-
város gazdasági potenciáljának

erõsítését tûzték ki célul. Ennek
eredményeként egy sétálóutcát
létesítenek, létrehoznak az Eöt-
vös téren egy többgenerációs csa-
ládi parkot és felújítják a Fõ utat
teljes szélességében. Ezzel elõse-
gítve Kanizsa gazdasági és városi
fejlõdését. A szociális célú reha-
bilitáció révén 412,5 millió fo-
rintból újítják fel a városi uszo-
dát, a ligetvárosi óvodát, kiépítik
az Erdész utcai járdát és közvilá-
gítást létesítenek, térfigyelõ ka-
merákat helyeznek el és felújítják
a Csengery 117. szám alatt talál-
ható 24 lakást.

– A városrehabilitáció második
ütemének ideiglenes forgalmi
rendjével kapcsolatban többször
egyeztettünk a Zala Volánnal, a
Fõ úton érdekelt vállalkozókkal, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamarával, a kereskedõkkel
és a lakókkal, mely alapján meg-
született a megállapodás a gépko-
csik és a környéken élõk közleke-
désével, valamint az árufeltöltés-
sel kapcsolatban – mondta Cse-
resnyés Péter. Hozzátette, parko-
lókat szüntetnek meg a forgalom
elterelése miatt, azonban a ked-
vezményes parkolási jeggyel ren-
delkezõk jogosultságát kiterjesz-
tik, így õket anyagi kár nem éri

majd. Részletes tervet, konkrét tá-
jékoztatást a lezárások ütemével
kapcsolatban a késõbbiekben ad-
nak.

A megújuló belváros a gyalo-
gosforgalom növekedésével ked-
vezõ környezetet teremt a belvá-
rosban található üzletek és szol-
gáltatók számára, amit az önkor-
mányzat az üzlethelyiségek fel-
újításának támogatásával is ösztö-
nöz. Ezek a fejlesztések néhol
már lezajlottak vagy az elkövet-
kezendõ idõszakban valósulnak
meg.

Ezen kívül kiírtak egy pályáza-
tot, melynek részleteit Horváth Ist-
ván ismertette. Hangsúlyozta, a
pályázat leadási határideje június
5. A kanizsai civil szervezetek szá-
mára kiírt projektre maximum 1
millió forint értékben nyújthatják
be a közvetlenül vissza nem térí-
tendõ támogatásra programjukat
olyan, a városrehabilitáció II. üte-
mének és a szociális rehabilitáció
területén megvalósuló rendezvény
megszervezésére, mely a belváros
életének az élénkítéséhez járul
hozzá. A pályázati felhívás a
www.nagykanizsa.hu-n tekinthetõ
meg.

V.M.

IInndduull aa vváárroossrreehhaabbiilliittáácciióó 22.. üütteemmee ééss aa
LLiiggeettvváárrooss sszzoocciiáálliiss ccééllúú rreehhaabbiilliittáácciióójjaa

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
Június 4-én 16 órakor

személyautó, motor
ELMÉLET

csak 5.000 Ft
Június 3-án 16 órakor

gépkezelõ 
(targonca, emelõgép 
és földmunkagép)

Június 11-én 16 órakor
árufuvarozó és személyszállító

GKI (vizsga a 06.21)

20.qxd  2014.06.02.  8:30  Page 1



Szabadtéri konditermet adott
át felnõttek számára a Kulcs
Egyesület és az önkormányzat a
Dr. Mezõ Ferenc téren. A „Miénk
itt a tér – Lakossági programok
kezdeményezése Nagykanizsán”
elnevezésû TÁMOP – 5.5.4-13/2 -
2013-0063 azonosító számú pro-
jekt keretében 2 millió forintból
alakították ki a beruházást a
gyermek játszótér szomszédsá-
gában, melyhez az önkormány-
zat biztosította a területet.

Az öt játszótéri eszköz között
karnyújtó, lábizom-erõsítõ, bicik-
li, ingázó, illetve egy kombinált
fitness állomás is található. Míg a
szülõk, nagyszülõk ezekkel az
eszközökkel játszanak, a gyerme-

keik is biztonságosan szórakoz-
hatnak.

A játszótér két bejárati ajtajá-
nak kulcsát Horváth István alel-
nök adta át ünnepélyes keretek
között Cseresnyés Péter polgár-
mester, országgyûlési képviselõ-
nek a környéken élõk jelenlé-
tében.

Beszédében a polgármester
megjegyezte, örül a Kulcs Egye-
sület eredményes munkájának,
mellyel megteremtették annak a
lehetõségét, hogy a felnõttek és a
gyermekek együtt tölthetik el sza-
badidejüket. Emellett akár egy
újabb találkozási pont is lehet a
játszótér a különbözõ lakókörze-
tekben élõk számára. A városve-
zetõ utalt arra is, nemcsak újabb
játszóteret adnak át felnõtteknek,
hanem folytatódik a meglévõ
gyermek játszóterek felújítása,

korszerûsítése. Példaként megem-
lítette, vállalkozói felajánlásnak
köszönhetõen két játékelemmel
gazdagodik a Herman Ottó lakó-
telepi és a miklósfai iskola terüle-
tén lévõ játszótér.

Doucha Ferenc, a kivitelezõ
cég vezetõje arra utalt, míg a régi
rendszerben brigádmunkában ké-
szített hintával rendelkezett a vá-
ros, ma az idõs emberek által is
használható EU-s szabványnak
megfelelõ, biztonságos elemekkel
felszerelt játszótérrel büszkélked-
hetünk.

A hivatalos ajtónyitás után a je-
lenlévõk birtokukba vették a ját-
szóteret, melynek kapuit este 8
órakor bezárják.

B.E.
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KKaanniizzssaa –– PPáállyyáázzaatt
Városunk 2013 januárjától

vesz részt projektpartnerként a
Local Authorities acting for the
MDGs – Europe for more devel-
opment elnevezésû programban,
melynek keretében tavaly négy
bölcsõdei családi vetélkedõ való-
sult meg, idén és jövõre pedig az
óvodások, általános és középis-
kolások számára terveznek
programokat a fenntartható fej-
lõdés jegyében. 

Az Európai Uniós projekt rész-
leteit, mely 2015 végén fejezõdik
be, Musits Róbert projektmene-
dzser ismertette. Ahogy elmondta,
a program a Millenniumi Fejlesz-
tési Célok (MDGs), ezen belül ki-
emelten a fenntartható fejlõdés
megismertetését, népszerûsítését
tûzte ki célul. A projekt partnerei
városunkon kívül a Luxemburgi
Klímaszövetség, a csehországi
Nadace Partnerstvi, az Ausztriai
Klímaszövetség, a Reflex Környe-
zetvédõ Egyesület, a romániai
Focus Eco Center, München,
Nürnberg, Marosvásárhely és
Ostopovice. A pályázat összköltsé-
ge 40 ezer euró, melynek 28 száza-
léka önkormányzati hozzájárulás. 

Ezt követõen Benedek Miklós
környezet- és klímavédelmi koor-

dinátor mutatta be az eddig meg-
valósult feladatokat és a következõ
két évre tervezett tevékenységeket.
Az elsõ évben négy bölcsõdében a
fenntartható fejlõdés és a környe-
zettudatosság jegyében szerveztek
programokat, így virágültetést, bi-
ciklis felvonulást, pünkösdi népha-
gyományok õrzésével kapcsolatos
programokat és az egészséges élet-
móddal kapcsolatos ételeket készí-
tettek. Az eseményeken a szülõk is
részt vettek. 

– Az idei évben az óvodákat és
a gyerekek szüleit vonjuk be a já-
tékos programokba. Egy-egy ren-
dezvényt támogatunk a tavaszi és

az õszi idõszakban 12 óvodában,
amelyek szintén a fenntarthatósá-
got szolgálják – mondta Benedek
Miklós, majd hozzátette, 2014-
ben egy regionális konferenciát is
szerveznek, melynek témája a
Millenniumi Fejlesztési Célok,
kiemelten a fenntartható fejlõdés. 

Jövõre kétfordulós általános is-
kolai vetélkedõt szerveznek
Nagykanizsán. A középiskolások
számára pedig fotópályázat- és
fotókiállítás szervezését tervezik,

továbbá Nagykanizsa törekvései-
rõl négy 90 másodperces rövid
filmet készítenének el, mely a vá-
roson kívül a törekvéseket is be-
mutatná.

– Meg kell találni azokat a lehe-
tõségeket, melyek segítségével az
emberek megtalálják boldogulásu-
kat úgy, hogy az õket körülvevõ
világot, környezetet nem teszik

tönkre. Ezek a pályázatok arra
szolgálnak, hogy akik ezért a leg-
többet tudnak majd tenni, a gyere-
kek tudatformáláson vegyenek
részt. Nekik már a zsigereikben le-
gyen, hogy a környezetre vigyáz-
nunk kell – zárta a sajtótájékozta-
tót Cseresnyés Péter polgármester.

V.M.

PPáállyyáázzaatt aa jjöövvõõ nneemmzzeeddéékkéénneekk 
sszzeemmlléélleettffoorrmmáálláássáárraa 
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Családtagjai, barátai kíséreté-
ben, egy erdélyi hölgy, Lõrincz
Éva tett esküt Cseresnyés Péter
polgármester elõtt a házasságkö-
tõ teremben. Új állampolgárunk
Hargitán nevelkedett, Székely-
földön járt iskolába és élt, majd,
a gyermekeit követve érkezett
Magyarországra.

– A határon túli magyarnak azt
jelenti a haza, mint a sivatagi em-
bernek a víz. Egy sivatagi ember-
nek a víz – lelkiállapot. E sorok
Kaszás Attilától származnak, aki e
nemzet felvidéki születésû tagja-
ként átélte e szomjúság minden
cseppjét. Így ezt sosem feledve
tudta, érezte, és színészi nagysá-
gán keresztül közvetítette, hogy
értékeink törékenységük okán vál-
nak igazán pótolhatatlanná – ezzel
az idézettel köszöntötte új honfi-
társunkat Cseresnyés Péter polgár-
mester, országgyûlési képviselõ.

Kiemelte, hazánk pótolhatatlan-
ságát is ez a törékenység, ez a lel-
kiállapot jelenti. Történelmi szét-
szakítottságunk hozta felszínre és
érlelte ki azt az akaratot, mely az
összetartozást, a hazához való tar-
tozást tekinti legfõbb értékének, az
életet jelentõ forrásának. 

– Ön ide tartozik! Ön hazaérke-
zett! És kérjük arra, hogy e lelkiál-
lapotot és a haza, az összetartozás
iránti vágyát – melyért állampol-

gársági esküt tett – soha ne feledje
el! Sõt, figyelmeztesse azon nem-
zettársait, akik számára mindez, az
összetartozás érzése már elhalvá-
nyodott, akik már nem éreznek ily’
erõs büszkeséget ezer éves öröksé-
günk és értékeink iránt. Sokak
gondolják úgy, hogy az állampol-
gársági okirat – akár a házassági
levél vagy a születési anyakönyvi
kivonat – nem több egy papírnál,
csupán egy formaság. Azonban az
Ön esküje a tanúbizonyság arra,
hogy ez valódi tartalmat jelent,
mely a büszkeséget, az akaratot és
az egymás iránti elkötelezettséget
jeleníti meg, és mutatja fel – hang-
súlyozta a polgármester. Majd
hozzátette, a felelõsséget is jelenti,
melyet éreznünk kell egymás iránt,
így nemzetünk még erõsebbé vá-
lik, folytatva azt az utat, amin az
elmúlt években elindult. 

Ahogy Cseresnyés Péter mond-
ta, a 2010-ben megalakult ország-
gyûlés is e felelõsséggel alkotta
meg a határok feletti nemzetegye-
sítést és a jövõ virágzását megte-
remtõ magyar állampolgárság
könnyített megszerzésének lehetõ-
ségét. Amely egyik elsõ és az el-
sõk között talán a legfontosabb
döntésük volt, folytatta. Mindez a

nemzetrészek összetartozásának
fontos pillére lett, mellyel Lõrincz
Éva most itt él, õrizve közös kultú-
ránk és történelmünk értékeit.

– Ezen ünnepi pillanatok alatt
egy magyar ember vált most hiva-
talosan is magyar állampolgárrá.
Ön, közjogi értelemben bár egy
másik állam földjén, Erdélyben
született és élt, mindig is magyar-
nak tartotta magát. És mostantól
magyarságáról hivatalos doku-
mentummal is rendelkezik. Re-
mélhetõleg egy sokat próbált élet-
út, az ön életútja állapodik meg
most itt Nagykanizsán. Erdélyi

gyökerei, hargitai neveltetése, szé-
kelyföldi iskolái és élete után, a
gyermekeit követve immáron ma-
gyar otthona örömmel fogadja önt.
Azt kívánom önnek – és egyben
kérem is –, hogy legyen büszke és
felelõs magyar. Legyen ereje és hi-
te ahhoz, hogy, esküjéhez híven
védje és szolgálja közös hazánkat.
Ehhez kívánok jó egészséget és tö-
retlen hitet a jövõbe, hogy akár a
vadvirág, ott nyíljon, ahová tarto-
zik – tehát itt Magyarországon! –
zárta Cseresnyés Péter. 

V.M.
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A Kiskanizsai és a Palini Álta-
lános Iskola tanulóinak részvéte-
lével harmadik alkalommal szer-
vezte meg a Miklósfai Általános
Iskola a településrészek öko-
iskoláinak találkozóját. „Gondold
újra – a hulladékot!” címmel, a
különbözõ feladatok és bemuta-
tók a hulladék újrahasznosításá-
nak lehetõségeit járták körbe. 

Az ünnepélyes megnyitón a há-
zigazda iskola nevében Szmodics
Józsefné igazgató, a városvezetés
nevében Dénes Sándor alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevõket.
Az eseményen megjelent Cseres-
nyés Péter polgármester, ország-
gyûlési képviselõ.

Tomity Mária tankerületi igaz-
gató köszöntõjében kiemelte: az

„öko” szócska arra utal, hogy az
iskola olyan módon végzi a tevé-
kenységét, hogy közben a lehetõ
legnagyobb mértékig megpróbálja
tiszteletben tartani az élõvilág ér-
dekeit, s megpróbál minél kisebb
károsodást okozni az ökosziszté-
mának. Nem kell nagy dolgokra
gondolnunk, apró cselekedetekkel
is óvhatjuk környezetünket és ne-
velhetjük gyermekeinket a környe-
zettudatos életre.

A gyümölcsszobrász bemutató-
val és kóstolóval, kiállítással,
hulladékból készül ruhák divat-
bemutatójával, közös festéssel,
ügyességi versennyel és sok-sok
játékkal tarkított találkozó jelen-
tõségét Varga Attila, az Oktatás-
kutató és Fejlesztõ Intézet tudo-
mányos fõmunkatársa foglalta
össze:

– Nagy örömmel jöttem ismét
az ökoiskolák találkozójára. Több
szempontból is példaértékû, ami
itt Nagykanizsán már három éve
történik. Az egyik szempont az,

hogy iskolák közötti együttmûkö-
désrõl, kölcsönös tapasztalatcseré-
rõl van szó, mely rávilágít arra,
hogy az emberiség elõtt álló prob-
lémákat közös erõfeszítéssel,
együttmûködéssel lehet megolda-
ni, és nem egymás közötti versen-
géssel és egymás legyõzésével. A
másik szempont, ami különleges-
sé teszi a mai napot az, hogy szé-
pen és szervesen keveredik az
öröm és a tanulás. Ezt mutatja az
is, hogy párhuzamosan zajlik a
gyermeknap, illetve az ökoiskolák
találkozója, és teljes természetes-
séggel járhatnak át a gyerekek az
egyik programból a másikba. A
mai nap szép példája annak is,
hogy a környezeti nevelés, a kör-
nyezet tudatosság csak akkor lesz
sikeres, ha összhangban tudunk
élni a természettel. A Miklósfai Is-
kola hosszú évek óta oszlopos tag-
ja a magyarországi ökoiskolák há-
lózatának, Nagykanizsán belül pe-
dig vezetõ szerepet tölt be az or-
szágosan is példaértékû kezdemé-
nyezésével.

B.E.

ÖÖkkooiisskkoolláákk ttaalláállkkoozzóójjaa MMiikkllóóssffáánn
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Önkormányzati intézmények-
ben és különbözõ szervezeteknél
dolgoznak majd négy hónapon
keresztül, napi 8 órában közfog-
lalkoztatottak.

Szakképzettséget igénylõ mun-
kakörben 42, képesítést nem
igénylõben pedig 161 közfoglal-
koztatott lép állásba június elsejé-
tõl. Ugyanis városunk önkormány-
zata évek óta támogatja a közfog-
lalkoztatást. A munkaügyi kiren-
deltség tájékoztatása szerint pedig
idén 70%-os állami támogatással
valósulhat meg a közfoglalkozta-
tás, átlagosan négy hónap foglal-
koztatással.

A munkaügyi hivatal tájékozta-
tása után az önkormányzat felmé-
rést végzett a saját kötelékében ál-
ló intézményeknél, önkormányzati
feladatot ellátó civil, illetve egyes
gazdálkodó szervezeteknél.

Áttekintve az egyes szervezetek
foglalkoztatási igényeit, az önkor-
mányzat hozzájárulásával 203 em-
ber foglalkoztatására nyílik lehetõ-
ség. Mivel az állami támogatás je-
lentõs, így az önkormányzatot
30%-os önrész terheli, amely szak-
képzetlenek esetében 105.283 Ft-
ot, míg képzett munkaerõ tekinte-
tében 134.975 Ft kiadást jelent,
személyenként. Az ehhez szüksé-
ges pénzügyi fedezetet a város ön-
kormányzata a „közcélú foglal-
koztatás támogatásának sor” terhé-
re biztosítja. Legtöbb közfoglal-
koztatott egyébként a Polgármes-
teri Hivatalban, a Központi Rózsa
Óvodában, a Netta-Pannonia Kft.-
nél és a Via Kanizsa Nonprofit
Zrt.-nél dolgozik majd. Ez utóbbi
helyen 60 ember kap a meghatáro-
zott idõszakra munkát, ebbõl pedig
már 40-en dolgoznak a „nyári köz-
foglalkoztatás” keretében május
közepétõl a cégnél.

A közgyûlésen elfogadták a
Zala Volán Zrt. városunkban
autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási köz-
szolgáltatásának teljesítésérõl
2013. évben címû elõterjesztést. 

Ahogy a közszolgálati felada-
tokról szóló beszámolóban olvas-
ható, tavaly a szolgálatnyújtásban

tartós zavar nem volt. A forgalmi
naplózás, illetve a forgalmi üzem
adatai szerint a közlekedtetett 164
ezer menetrend szerinti autóbusz-
járat közül – az év eleji idõjárási
körülmények miatt – jelentõs, 10
percet meghaladó késéssel mind-
össze 29 autóbusz közlekedett, és
forgalmi, mûszaki okokból járatki-
maradás is csak 16 esetben fordult
elõ. 

Az elmúlt években a költségek
csökkentése érdekében menet-
rend-módosítást kezdeményeztek,
melynek lényege a kihasználatlan
járatok és a meglévõ párhuzamos-
ságok megszüntetése. A járat raci-
onalizációja tavaly március 4-tõl
valósult meg mintegy 8 százalékos
teljesítménycsökkenés végrehajtá-
sával, amely 74.828 km leállítását
jelentette. Ez jellemzõen a csúcs-
idõn kívüli gyengébb utasforgalmú
idõszakot érintette. A leállított 2-es
viszonylatú járatok utasforgalmát
a meglévõ helyközi járatok látják
el. A 6C viszonylatú járatok eseté-
ben a párhuzamosan közlekedõ 4,
6, 6A, C3 jelzésû helyi járatok
közlekedtetésével oldották meg. 

A beszámoló szerint tavaly több
mint 400 millió forint bevétele volt
a Zala Volánnak, a ráfordítások
költsége pedig meghaladta az 500
millió forintot. Összesen közel 310
ezer menetjegyet, 27 ezer össz-
vonalas bérletet és 34 ezer kedvez-
ményes bérletet adtak el. Összesen
5.588 járatot ellenõriztek 2013-
ban, melynek során 76 fõnek kellet
pótdíjat fizetni, 197 fõt zártak ki az
utazásból és 153 fõt menetjegy vá-
sárlására köteleztek az ellenõrök. 

A legutóbbi közgyûlésen a
már elfogadott EGT Finanszí-
rozási Mechanizmus Kulturális
és természeti örökség megõrzé-
se és megújítása – Városi épített
örökség megõrzése elnevezésû
pályázat benyújtására vonatko-
zó határozati javaslat módosí-
tásáról is határoztak a város-
atyák.

A módosítás értelmében a pá-
lyázatot A Mi Múzeumunk –
nagykanizsai Thúry György Mú-
zeum közönségbarát fejlesztése
címmel nyújtják be a Thúry György
Múzeum Fõ úti épületének felújí-
tására.

A pályázat megvalósításával a
Régészeti, a Történeti Gyûjte-
mény és a Néprajzi Látványtárral,
valamint egy kiállító teremmel
bõvülne a múzeum. A fejlesztés
tevékenységelemei között van a
mûemlék épület külsõ homlokza-
tának részleges felújítása, a tetõ-
szerkezet javítása, cserepezésé-
nek cseréje, a homlokzati nyílás-
zárók mûemléki felújítása, a négy
közösségi tér kialakítása, az épü-
let belsõ kialakításának komplett
felújítása és a gépészti beavatko-
zások.

A megvalósításra több mint 280
millió forint igényelhetõ, míg a
projekt összköltsége 295 millió fo-
rint. A projekt támogatási intenzi-
tása 95 százalékos. A pályázathoz
maximum 14.755.000 forint önerõ
szükséges.

A választókörzetében élõk
kérdését tolmácsolva a csapa-
dékvíz elvezetéssel kapcsolat-
ban interpellált Sajni József ön-
kormányzati képviselõ a köz-
gyûlésen. Megjegyezte, esõzés
idején az Erdész utcában és
Miklósfán is károkat okoz az
ömlõ víz. 

Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester kifejtette: a csapa-
dékvíz elvezetési problémák meg-
oldására a 2014. évi költségvetés
10 millió Ft elõirányzatot tartal-
maz, melynek felhasználására a
beérkezett lakossági, képviselõi
igények, és a szakmai indokok
alapján a polgármesteri hivatal ál-
lítja össze a javaslatot. Az elõter-
jesztésben szerepeltetni kívánják
az Erdész utcai és a miklósfai
problémát is, a tartalomra vonat-
kozó döntést pedig a közgyûlés
hozza majd meg. 

„Bízunk benne, hogy a tervezési
és kivitelezési munkák minél
elõbb megkezdõdhetnek.” – zárta
válaszát a városvezetõ.

Közgyûlési interpellációjá-
ban a bajcsai ravatalozó elõtti
feltöredezett térburkolat javí-
tásához és az esõbeálló tetõzeté-

nek megnöveléséhez kérte a
közgyûlés támogatását Tóth
Nándor, a városrész önkor-
mányzati képviselõje. Megemlí-
tette, esõs idõben még a halott
elhelyezése is gondot okoz a fe-
dett rész alatt, nem beszélve a
kegyeleti szertartáson részt ve-
võ családtagokról. 

A képviselõ kérdésére a temetõt
üzemeltetõ VIA Kanizsa Város-
üzemeltetõ Nonprofit Zrt. vezér-
igazgatója, Gáspár András az
alábbi javaslatot tette:

Az 1,5 méter széles elõtetõ csak
3 méter szélességre növelhetõ
meg, mert további szélesítés ese-
tén akadályozná a kocsival történõ
bejárást. Az elõtetõt a meglévõ
tartószerkezet felhasználásával,
átalakításával, acél trapézlemez
fedéssel lenne célszerû kialakíta-
ni. Míg a feltöredezett beton tér-
burkolat legegyszerûbben egy asz-
faltréteg ráterítésével javítható.
Ebben az esetben a kaput és két
kerítésmezõt az új burkolatszint-
hez kell emelni. A munkálatokat a
társaság a nyári hónapokban fogja
elvégezni.

FFoollyyttaattttáákk aa kkááttyyúúzzáásstt

A zártkerti utak kátyúzásának
folytatását kérte a közgyûlési in-
terpellációjában Sajni József ön-
kormányzati képviselõ.

Mint azt elmondta, a fõbb útvo-
nalak javítása ugyan megtörtént,
de a télen jelentõsen megrongáló-
dott utak felújítását folytatni kelle-
ne. A VIA-nál azt a választ kapta,
hogy nincs közmunkás a munkála-
tokra.

Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester kitért arra, hogy a té-
li közmunkaprogram résztvevõi
december 1-tõl március végéig
alapkompetencia képzésen, lánc-
fûrész kezelõi, kisgépkezelõi és
parkgondozói tanfolyamokon vet-
tek részt. Mint arról Sajni József
képviselõ is értesülhetett, a téli
közmunka-foglalkoztatási prog-
ram országos szervezésû, minisz-
tériumi irányítású. A foglalkozta-
tottak március 31-tõl ismét dolgoz-
nak azokon a munkaterületeken,
ahol november elsejei kezdettel
munkába álltak. Az említett Szent-
györgyvári hegyi Barátgödöri ut-
cában áprilistól két csoport folytat-
ta az útfelújítást, építési törmelék-
kel javították ki a kátyúkat.

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

TTööbbbb mmiinntt 220000 
kköözzffooggllaallkkoozzttaattootttt
jjúúnniiuussttóóll

BBeesszzáámmoolltt 
aa ZZaallaa VVoolláánn

MMóóddoossííttoottttáákk aa
mmúúzzeeuumm ffeellúújjííttáássáávvaall
kkaappccssoollaattooss ppáállyyáázzaatt
hhaattáárroozzaattii jjaavvaassllaattáátt

MMeeggoollddóóddhhaatt
MMiikkllóóssffaa ééss aazz EErrddéésszz
uuttccaa ccssaappaaddéékkvvíízz
eellvveezzeettééssee

TTéérrbbuurrkkoollaatt-jjaavvííttááss,,
tteettõõ-sszzéélleessííttééss 
aa bbaajjccssaaii tteemmeettõõbbeenn
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2014. május 29.

Ezúttal õshonos gyümölcsfák
nélkül a „zsebében”, ám számta-
lan, ma már misztikusnak tûnõ
történettel a fejében szerdán is-
mét a Piarista Iskolába látoga-
tott a „Tündérkertek” „szülõ-
atyja”, a pórszombati Kovács
Gyula. Aki most sem zöldsége-
ket, hanem gyümölcsöket „re-
gélt” az Ökollégiumban, mégpe-
dig az elõadásán megjelent kert-
barátoknak. 

Az erdész-gyümölcsész legutóbb
novemberben tartott elõadást Kani-
zsán, a piarista-intézményben. Ak-
kor a jövõ generáció népes táborát
kápráztatta el az anno saját maga
által kezdeményezett, mára viszont
országos szintre duzzadt Tündér-
kert-mozgalomról: melynek jóvol-
tából (többek között) a köztudatban
már alig-alig létezõ – kihalófélben
lévõ – õshonos gyümölcsfákat
menti. Ahogy sok száz, ezer köve-
tõje is, hiszen már nemcsak Kovács
Gyula Medes-hegyi birtokán van
ilyen kert, hanem az ország több
pontján, sõt határon túl is. Amikben
ma már burjánzanak sok más mel-
lett meggyfák, körtefák és akár a
sok száz éves almafák. Olyan ter-
mésekkel ékeskedve, amik termé-
szetesen nem génkezelés vagy kü-
lönbözõ kísérletezgetések vadhá-
zasságaként jöttek létre. 

Kovács Gyula szerint ugyanis a
jó fát mindig a gyümölcsérõl lehet
felismerni. Ebben van is „némi”
tapasztalata a szakembernek,
ugyanis több mint 30 éve kutatja
megszállottként azokat a fákat,
melyek egykoron még erdõnyi
nagyságban teremtek itt is, ott is. 

Ilyen – például – a karácsonyal-
ma is, amit az örökségvédõ anek-
dotája szerint, még az is meg tu-
dott enni, akinek nem volt foga.
Korai érésû alma ez az említett faj-
ta, jóval elõbb terem, mint többi
fajtatársa. Aztán mégis eláll – ne-
véhez méltóan - a decemberi ünne-
pig, mi több, arra lesz a legomló-
sabb, legporhanyósabb. 

A szakember a minapi elõadásá-
ba, ahogy egy-egy érdekes körítõ
sztorit mesélt a fákról, belecsem-
pészett még egy kis agrártörténel-
mi ismeretterjesztést is. Kvízként
feltéve kérdésként például azt, mi
volt, s mikor a legelsõ gyümölcs-
fajta az országban. Ez a fûzalma
volt – válaszolta is meg Kovács
Gyula –, ami 1100 környékén már
termett is. Aztán ott van a sárkörte,
1257-bõl, amelybõl még mindig
van egy példány Zalában…

Bár a gyümölcsész szerint renge-
teg esetben hírmondója sincs annak,
ami egykor meghatározó volt. Errõl
pedig maga az ember tehet, mivel
elpusztította õket. De azért Göcsej
térségét – legalábbis e tekintetben –
mégsem fenyegeti veszély, hiszen
mind a mai napig 500 õshonos gyü-
mölcsfafajta megtalálható ott. (Min-
den bizonnyal Kovács Gyulának
köszönhetõen – a szerk.) 

Amirõl pedig nem szólt a fáma –
sem most, sem legutóbb… A Tün-
dérkertek atyjával novemberi elõ-
adását megelõzõen beszélgettünk.
Elsõsorban szenvedélyérõl, az õs-
honos gyümölcsfák iránt. Akkor
adódott a kérdés, vajon szereti-e a
gyümölcsöt az, aki megmenti az
életüket adó fákat? Kovács Gyula
(számomra) nem megdöbbentõ vá-

laszt adott: természetesen szereti a
gyümölcsöt, hiszen fogyasztja
õket – már csak azért is, hogy egy
harapásból megmondhassa, „mi
fán termett” – de nem mértéktelen
mennyiségben és nem pusztán
azokon él, ahogy sokan gondolnák
róla…

Az „aszalófajtákért”, amik még
a búbos kemence melegében asza-
lódtak vacsora utáni desszertté, pe-
dig gyermekkora „muszáj-nassol-
nivaló, eszed, nem eszed, nem
kapsz mást” – emlék miatt nem ra-
jong…

Más „újdonságról” is beszámol-
hatunk gyümölcsész életébõl a
legutóbbi, róla írott cikkünk óta el-
telt idõszakból. Tucatjával, százá-
val hordtak hozzá – közzétett fel-
hívására – õshonos fafajtákat,
amikbõl õ persze szorgalmasan
oltványokat készített. Tehát, a
Tündérkertek tartalma gombamód
szaporodik, híven adva tanúbi-
zonyságot arról, hogy az ember
nemcsak pusztítani, menteni is ké-
pes, ha akar…

Kovács Gyula famentõ-misszió-
jának „gyümölcseit” mára már
nemcsak a környezõ országokban
õrzik, hanem Finnországban is.
Errõl is tett az örökségvédõ, hogy
(feltételezett?) nyelvrokonainkhoz
is eljusson belõlük…

A gyümölcsész újabb „nagysza-
bású akció” ötletelésével is „mú-
latta” az elmúlt 7 hónapot. Leg-
újabb „hagyományõrzõ” program-
jával, a „Hetési értéktárral”, amin
a barátaival közösen dolgozik, vi-
dékük, Észak-Zala gyöngyszemeit
mentik. Legyen az szellemi, vagy
épített kincs…

S hogy visszakanyarodjunk
azokhoz a gyümölcsfákhoz, melye-
ket nem csak a nagy Tündérkertek
õriznek…Novemberi, nagykanizsai
látogatásakor 7 õshonos fát hozott
ajándékul – a Piarista iskolába –
Kovács Gyula. Emlékeznek? Az
egyik ilyen kis almafa még Petõfi
Sándor korából származik… A fá-
kat az iskolások még a tavalyi esz-
tendõ végén elültették. Mára pedig
már gyökeret vertek és megeredtek
az intézmény udvarán a kis növé-
nyek. S újabb, kicsi Tündérkert
született, itt, Nagykanizsán…

Szabó Zsófia

„„PPéénnzziiggéénnyyee mmiinniimmáálliiss,, hhiitteelliiggéénnyyee nnuullllaa……””
–– eezzéérrtt ((iiss)) nneevveelljj ggyyüümmööllccssffáátt!!
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Ismét lezárult egy tapasztala-
tokkal teli esztendõ azoknak a
10. évfolyamos, Piarista Gimná-
ziumba járó diákoknak, akik a
Tevékeny Szeretet Iskolája
program (TESZI) önkéntes, kö-
zösségi szolgálatának jóvoltából
rászoruló embertársaikon segí-
tettek. 

A pénteki záróünnepségen a fia-
talok maguk számoltak be a karita-
tív munka során szerzett tapaszta-
lataikról. Mint megtudtuk, a diá-
kok ezúttal is – mint az elmúlt
évekhez hasonlóan más 10. évfo-
lyamos tanulótársaik – több helyütt
„támogatták” tevékenységükkel a
rászorulókat: egy olyan világban,
ami merõben eltér a 16-17 évesek
világától – mondta Steinhardt
Tamásné, a program koordinátora,
az iskola pedagógusa. 

Nyeste Pál igazgató azt hangsú-
lyozta ünnepi beszédében, hogy a
fiatalok észrevették, vannak em-
berek, akik segítségre szorulnak,
és õk segítettek is. Mégpedig –
többek között – hátrányos helyze-
tû és szociálisan rászoruló felnõt-
teknél, gyermekeknél, különbözõ
szervezeteknél és intézményeknél. 

„„KKöözzöössssééggii 
sszzoollggáállaattttaall sseeggíítteetttteekk
aa kköözzöönnyyöössssééggeenn……””

A Boldog Donáti Celesztina
Óvoda apróságainak és a Piarista
Iskola alsós tanulóinak vidáman
telt a délelõtt, ugyanis a „Biológi-
ai sokféleség” napját ünnepelték
az intézményben. Méghozzá rend-
hagyó módon, egy interaktív
ökomesét néztek meg a gyerme-
kek: a Lim-Lom társulat jóvoltá-
ból, amelyben a környezetvéde-
lem fontosságára hívták fel a ki-
csik figyelmét. A rendezvény a
már ismert „Játsszunk zöld lapok-
kal” projekt jóvoltából valósult
meg. 

JJááttéékkooss 
eeggyy LLiimm-LLoomm vvoolltt
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A kiskanizsai templom mellet-
ti Millenniumi emlékparkban
idén is megtartotta emlékezõ ün-
nepségét Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata.

Május utolsó vasárnapján nem
csupán a történelem sodrában, vi-
haraiban elesett magyar katonák,
vitézek elõtt tisztelegnek, de hábo-
rúk, vészek polgári áldozataira is
emlékeznek.

Az ünnepélyes zászlófelvonás
után Cseresnyés Péter polgármester
a megjelenteket köszöntõ beszédé-
ben a nagy filozófus Immanuel
Kant gondolatait hívta segítségül,
melyek szerint az embert két dolog
teheti igazán boldoggá: felette a
csillagos ég tudata, valamint az er-
kölcsi törvény megléte saját énjé-
ben. Ha volt is, amikor bizonyos
eszmék nyomán a magyarság úgy
is érezhette, hogy magára maradt –
a csillagos ég esetleg elveszett feje
fölül és az erkölcsi értékek is kétsé-
gessé váltak, meg nem tört, hiszen
onnan is volt feleszmélés...

Erdõs László v. l. nyugállomá-
nyú honvéd ezredes, a Nemzeti
Társaskör elnöke ünnepi beszédé-
ben utalt rá, kereken száz eszten-
deje, hogy egy nagy vihar söpört
keresztül Európán és a világon,
melynek egyik szenvedõ alanya az
Osztrák-Magyar Monarchia volt.
A vihar, mely korábbi szövetsége-
ket is tönkretett okozta emberek
millióinak, köztük magyaroknak a
halálát.

Dr. Páhy János címzetes espe-
res, püspöki tanácsos, a nagykani-
zsai Sarlós Boldogasszony Plébá-
nia plébánosa és Hella Ferenc re-

formátus lelkész imái az elesett
hõsökért szóltak, amit az ünnepé-
lyes koszorúzás követett a kis-
kanizsai Millenniumi emlékpark-
ban.

Meghitt légkörben ünnepelték
Bajcsán a Hõsök Napját. 

A Bajcsai Kulturális Egyesület
által szervezett ceremónián a helyi
lakosokkal közösen emlékezett a
háborús hõsökre Tóth Nándor, a te-
lepülésrész önkormányzati képvi-
selõje és Balogh László. Az OKISB
elnöke beszédében felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy „ápolnunk kell

azoknak az emlékét, akik a hazáért
életüket adták.” Ugyanakkor, a „je-
lenben kell élnünk, a jövõrõl kell
álmodnunk, viszont örök igazságo-
kat kell megtanulnunk a múltból” –
hangsúlyozta Balogh László. 

– Az emlékmû márványtábláján
be van vésve egy-egy név: de
mennyivel mélyebben éghet egy-
egy név a szívünkben. A márvány-
nak nem fáj az a név, de nekünk az
esetleges családtagoknak, a falu-
belieknek, minden rá gondolás a
szívünkbe nyilallik. Vigyük Isten
elé ezt a fájdalmat. Õ adta, õ bizo-
nyosan bír vele… Hiszek abban,
hogy ezek a fájdalmak mégis csak
az isteni világépítés legszebb
anyaga. S benne összesimulhat a
mi lelkünk ilyenkor 2014-ben, 100
évvel az I. világégés után. Ezek a
nevek világíthatnak úgy a szomorú
szívekben, mint megannyi csil-
lag…!” – mondta, beszédét bezá-
rólag a bizottsági elnök. 

A hõsök napi megemlékezésen
fellépett a helyi Rezeda dalkör is,
akik katonadalok csokrát adták elõ.

Kanizsa

Civil megemlékezést tartott
szombat délután a Hõsök Napja
tiszteletére a Miklósfai Közmûve-
lõdési és Városszépítõ Egyesület.

Virággal, koszorúval érkeztünk a
Hõsi Szoborhoz, amelyet So-
mogyszentmiklós (Miklósfa neve
1895-1950-ig) egykori körjegyzõ-
ségi székhely községben élõ elõ-
deink emeltettek 1937-ben, Pün-
kösd hétfõjén történt átadással.

Vidékeinken és a fõvárosban is
május végén tisztelgünk a hazáért
életüket áldozó katonák, hon-
védeink emléke elõtt, akik a két vi-
lágháború harcterein estek el, tûn-
tek el, hadikórházakban, hadifo-
golyként és kényszermunka láge-
rekbe elhurcoltként vesztették éle-
tüket, valamint emlékezünk a törté-
nelmi magyar hon védelmében és
az 1956-os szabadságharc idején
életüket adókra egyaránt.

Európában idén a száz éve kez-
dõdött I. háborúra (1914-1918) irá-
nyul több figyelem. Az 1867-tõl az
OMM, Osztrák Magyar Monarchia
államalakulat részeként a Magyar
Szent Korona országainak hadköte-
leseit is a VIRIBUS UNITIS
(Egyesült Erõvel) jelszóval vezé-
nyeltette a frontvonalakra, lövész-
árkokba a trónbitorló bécsi Habs-
burg ház, mialatt a Kárpát-medence
magyar területeire és javaira már
folyt a nemzetközi alkudozás.

Az 1932. évi Somogy vármegye
ismertetõje és címtára adatai szerint
Somogyszentmiklósról kettõszáz-

KKaanniizzssaa –– FFõõhhaajjttááss 2014. május 29.6
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A Nagykanizsáról és környé-
kérõl elhurcolt zsidókra emlé-
keztek deportálásuk 70. évfor-
dulóján a zsinagógában. 

A résztvevõket dokumentumfo-
tókból, személyes tárgyakból és

iratokból összeállított kiállítás fo-
gadta a templomban, melyet Lévai
Ibolya „Töredékek a nagykanizsai
zsidó közösség múltjából” címû
gyûjteménye alapján Szemenyei-
Nagy Tibor rendezett. Az emléke-
zést Dr. Székely István, a Nagyka-

nizsai Zsidó Hitközség elnöke nyi-
totta meg, majd Verõ Tamás fõrab-
bi mondott gyászistentiszteletet
Nógrádi Gergely kántor közremû-
ködésével. Rodek Vivien versmon-
dását követõen egy túlélõ, Stern-
berg Andor Életem leghosszabb út-
ja címmel visszagondolt arra a
Nagykanizsáról és környékérõl el-
hurcolt több ezer zsidóra, akik kö-
zül mindössze háromszázan élték
túl a koncentrációs táborok meg-
próbáltatásait. A megemlékezés be-
fejezéseként a Nagykanizsán szü-
letett Dr. Kahán Ákos orvos sikeres
életútját a lánya, míg Dr. Bien An-
dorét egy barátja idézte fel. A mint-
egy 150-200 résztvevõvel zajló év-
forduló zárásaként a jelenlévõk el-
helyezték az emlékezés köveit a
zsinagóga udvarán lévõ emlékmû-
nél, majd a zsidó temetõben.

B.E.

AA hhoollooccaauusstt 7700.. éévvffoorrdduullóójjáárraa eemmlléékkeezztteekk
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nyolcvanhárom fõt vonultattak be.
Az emlékmû márványtábláira fel-
került névsorban hatvannyolcuk
közül hatvanhárom katona a fron-
ton esett el (néhai Köteles Mihály
helybeni adatgyûjtése). A két világ-
háborúban elvesztettek névsora
sem teljes. A II. háború hõsei közül
huszonhat név olvasható a már-
ványtáblán. Az 1918-ban alakult és
1919 õszén újjáalakult HADRÖÁ
utódjaként mûködött a HONSZ
(HOSZ) a Hadirokkantak, Hadiöz-
vegyek és Hadiárvák Nemzeti (Or-
szágos) Szövetsége 1949-ig, amely-
nek keretei között alakult meg
1934-ben harminc körüli létszám-
mal a Somogyszentmiklósi Hadi-
rokkantak szervezete soraiban a ha-
diözvegyekkel (lnyr.eleveltár.hu).

A téren a megemlékezés a Him-
nusz eléneklésével vette kezdetét.
Köteles Józsefné, az egyesület el-
nökasszonya a köszöntõjében emlí-
tést tett az elesettek családtagjai,
özvegyei, árvái soha el nem múló
fájdalmáról és az itthon maradottak
hátországi helytállásáról. Beszédet
mondott Sajni József egyesületi ve-
zetõségi tag (önkormányzati képvi-
selõ). Lõrinc Gréta, a Miklósfai
Általános Iskola 6. osztályos tanu-
lója Héjjas István versét szavalta el
Hozzuk haza címmel, majd az
egyesület Szirének Asszonykórusa
népi katonadalokat adott elõ, szólót
énekelt Püspökiné Jámbor Zsu-
zsanna karvezetõ.

A háborúk és az erõszak áldoza-
taiért imát Fülöp Csaba atya mon-
dott. Koszorúztak: Szmodics Jó-
zsefné iskolaigazgató, Dömötörffy
Sándor, az egyesület tiszteletbeli
elnöke, Milávecz László vezetõségi
tag és Köteles Józsefné. Zárásként
közösen elénekeltük a Szózatot és
elhelyezésre kerültek a kegyelet vi-
rágai.

Kantó Katalin

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tiszte-
lettel meghívom Önt a 2014. júni-
us 3-án (kedden) 18.30 órakor
kezdõdõ mezei õrszolgálat létre-
hozásával kapcsolatos lakossági
fórumra.

Helyszín: Nagykanizsa, Bagola vá-
rosrész, Kultúrház (Nagykanizsa
Bagoly u. 98.)
Szíves megjelenésére feltétlenül
számítok!

Cseresnyés Péter polgármester

MMeezzõõõõrrii
ffóórruumm

A Fidesz-KDNP valamennyi me-
gyében és a fõváros összes kerületé-
ben az elsõ helyen végzett a vasárna-
pi magyarországi európai parlamen-
ti választáson.

Megyei bontásban Csongrád megye
kivételével minden megyében a Jobbik
áll a második helyen, ott az MSZP kap-
ta a második legtöbb szavazatot. A fõ-
városban azonban a második helyen a
DK végzett, az Együtt-PM szerezte
meg a harmadik helyet, az MSZP a ne-
gyediket, a Jobbik pedig az ötödik
helyre csúszva elõzte meg az LMP-t.

Az MSZP a legtöbb megyében a
harmadik helyet szerezte meg, Csong-
rádban megelõzve a Jobbikot második
lett, Fejér és Pest megyében azonban a
DK mögé, a negyedik helyre csúszott.

Az Együtt-PM minden megyében az
ötödik lett, az LMP pedig mindenhol a
hatodik helyet szerezte meg.

A fõvárosi kerületekben a Fidesz-
KDNP mögött a második helyen leg-
többször az Együtt-PM áll, a 23 kerü-
letbõl 11-ben.

A harmadik helyet a DK tudhatja
magáénak a legtöbb kerületben, 12-
ben, míg 9 kerületben a második helyet
szerezte meg.

Az MSZP két kerületben lett máso-
dik és 5 kerületben harmadik, míg 8-8
kerületben végzett a negyedik, illetve
5. helyen.

A Jobbik egyetlen kerületben, a
XXIII. kerületben lett második, 3 kerü-
letben végzett a harmadik helyen, öt
kerületben a negyedik, és ugyancsak öt
kerületben az ötödik lett, míg kilenc
kerületben ennél rosszabbul végzett.

Az LMP a második helyet egyetlen
kerületben sem szerezte meg, de az I.
kerületben a harmadik helyen végzett.
Negyedik, illetve ötödik helyet ért el
négy kerületben, és 14 kerületben lett
hatodik.

A vasárnapi európai parlamenti
(EP-) választáson, a Nemzeti Válasz-
tási Iroda (NVI) elõzetes adatai sze-
rint, a szavazatok 99,99 százaléká-
nak összeszámlálása után Nagykani-
zsán az alábbi eredmények szület-
tek:

FIDESZ-KDNP 47,65 százalék -
5.009 szavazat, JOBBIK 16,33 száza-
lék - 1.716 szavazat, DEMOKRATI-
KUS KOALÍCIÓ 12,05 százalék -
1.267 szavazat, MSZP 11,21 százalék -
1.178 szavazat, EGYÜTT-PM 8,16
százalék - 858 szavazat, LMP 3,77 szá-
zalék - 396 szavazat, A HAZA NEM
ELADÓ 0,47 százalék - 49 szavazat,
SMS 0,36 százalék - 38 szavazat.

A vasárnapi európai parlamenti
(EP-) választáson, a Nemzeti Válasz-
tási Iroda (NVI) elõzetes adatai sze-
rint, a szavazatok 99,99 százaléká-
nak összeszámlálása után az Euró-
pai Parlament magyar képviselõi
pártonként:

FIDESZ-KDNP (12 mandátum):
Bocskor Andrea, Deli Andor, Deutsch
Tamás, Erdõs Norbert, Gál Kinga,
Gyürk András, Hölvényi György, Dr.
Kósa Ádám, Pelczné Gáll Ildikó,
Schöpflin György, Szájer József, Tõkés
László.

JOBBIK (3 mandátum): Balczó Zol-
tán, Kovács Béla, Dr. Morvai Kriszti-
na.

MSZP (2 mandátum): Dr. Szanyi Ti-
bor, Dr. Ujhelyi István.

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ (2
mandátum): Gyurcsány Ferenc, Nie-
dermülller Péter, Dr. Molnár Csaba.

EGYÜTT-PM (1 mandátum): Baj-
nai Gordon, Jávor Benedek.

LMP (1 mandátum): Meszerics Ta-
más.

A teljeskörû elõzetes eredményada-
tokat az NVI várhatóan május 29-én,
csütörtökön teszi közzé, azután, hogy
Magyarország külképviseleteirõl az
utolsó szavazóurnák is beérkeztek és
megszámlálták a bennük lévõ szavaza-
tokat.

Mérlegen aaz EEP-vválasztás MMaannddááttuummsszzeerrzzõõkk
ppáárrttoonnkkéénntt 

EErreeddmméénnyyeekk
NNaaggyykkaanniizzssáánn
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Nagyszabású rendezvénnyel
ünnepelte pénteken a Nagyka-
nizsai Honvéd Egyesület a
Honvédelem Napját. Azt a na-
pot, amely „minden katona és a
honvédelem ügyét szívén viselõ
magyar állampolgár számára
ünnep” – immár 1992 óta.

1849. május 21-én, a magyar
szabadságharc tavaszi hadjáratá-
nak csúcspontjaként a honvédse-
reg három hetes ostrom után
visszafoglalta Buda várát. E küz-
delem emlékére nyilvánította a
kormány - még 22 évvel ezelõtt –
az említett májusi napot a „Ma-

gyar Honvédelem Napjává.” E je-
les esemény alkalmából a Nagy-
kanizsai Honvéd Egyesület esté-
be nyúló megemlékezést tartott,
amely a városi temetõben, koszo-
rúzással kezdõdött. Majd a Hon-
véd Kaszinóban folytatódott,
ahol kiállítás nyílt a múlt emléke-
ibõl, katonai egyenruhákból, ki-
tüntetésekbõl, relikviákból – több
korszakot felölelve. Beszédet
Halmos Ildikó, az ünnepségnek
otthont adó intézmény igazgatója
és a Honvéd Egyesület részérõl
Hajduk Zoltán mondott. 

Az ezt követõ ceremónián pe-
dig Zóka Tibor, az egyesület tit-

kára, majd Tarr Ernõ elnök tisz-
telgett szavaival a magyar hon-
védek elõtt, Szent István korától
napjainkig. A nyugállományú ez-
redes kihangsúlyozta: május 21-e
az emlékezés és a tisztelgés nap-
ja. 

– Amikor régmúlt idõk harcaira
emlékezünk és tisztelgünk testi
mivoltukban már rég elporladt hõs
katonák, nagy személyiségek és
mára már névtelenné lett, a hont
életük árán is megvédõ harcosok
emléke, áldozata elõtt – emelte ki
Tarr Ernõ. Beszédét bezáróan pe-
dig rámutatott:

– Nekünk, nyugdíjas kato-
náknak büszkének kell len-
nünk, hogy valamikor a Ma-
gyar Honvédségnek lehettünk
tagjai. Feladatunk pedig ma
már az, hogy erõsítsük a civil
társadalommal a kapcsolatot,
és részt vegyünk a társadalom
hadseregrõl alkotott vélemé-
nyének formálásában. 

Majd Cseresnyés Péter kö-
szöntötte a megjelenteket. A pol-
gármester elöljáróban elmondta:
messzire kell ahhoz visszatekin-
teni, hogy megtaláljuk a katona-
ság, a bátorság, a bajtársiasság
és a közösséghez való hûség ere-
detét. 

– A katonák hûségesek azon
értékek iránt, amelyek mindany-
nyiunknak fontosak és nélkülöz-
hetetlenek, olyan idõszakokban,
amikor a legnagyobb a baj, leg-
nehezebbek a körülmények. A
katonai bajtársak jelentik az
egymáshoz való ragaszkodás és
kitartás igaz értelmét, amely a
mindennapokban is például
szolgál mindenki életében –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Elmondván azt is, hogy a kato-
nák hivatása közös értékeink vé-
delmét jelenti, akár „életre-ha-
lálra.”

– A katonák tudása, stratégiai
gondolkodása, szakmai kitartása
és az együttmûködésük szintén
példaértékû – ismerte el a városve-
zetõ. 

Üdvözlõ beszédét követõen Tarr
Ernõ ajándékot adott át azon társ-
klubok vezetõinek, akik a helyi
honvédekkel együtt ünnepeltek a
minap: a keszthelyi, a lenti és a za-
laegerszegi honvéd-fegyveres
szervezeteknek.

Az ünnepséget kulturális mûso-
rok is színesítették, mindennek be-
tetõzéseképpen pedig „honvéd
bált” tartottak. 

Sz.Zs.
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Tisztújító közgyûlést tartott a
Kós Károly és Podmaniczky-díj-
jal kitüntetett Nagykanizsai Vá-
rosvédõ Egyesület. A testület el-
fogadta az elmúlt évi munkáról
szóló elnöki, valamint a pénz-
ügyi és vagyoni beszámolót, to-
vábbá az ellenõrzõ bizottság je-
lentését. Az egyesület bevétele
266 ezer Ft, kiadása 127 ezer Ft,
a záróvagyona pedig 4.256 ezer
Ft volt az elmúlt évben. 

A leköszönt elnökség ismét bi-
zalmat kapott a tagságtól. A város-
védõk régi-új elnöke: Cserti Tibor,
alelnöke Papp Ferenc. Az elnök-
ség tagja maradt továbbra is Czupi
Gyula, Szamosi Gábor és Büki
Pálné.

A civil szervezet 2014. évi fel-
adatai között szerepel a helytör-
téneti kutatómunka elõsegítése, a
kutatás eredményeinek és egyéb
kiadványok megjelentetésének
támogatása. Ezek között kiemelt

helyen áll az Erzsébet tér történe-
térõl szóló kiadvány. A város ön-
kormányzati és közéleti tevé-
kenységében való aktív részvé-
tel, városunk történelmi múltjá-
nak, hagyományainak, épített és
természeti értékeinek megismer-
tetése a lehetõ legszélesebb kör-
ben. Az eddig létrehozott emlék-
mûvek megóvásában való közre-
mûködés, az egyesület által vál-
lalt település-szépítészeti progra-
mok szervezése, melyek a külön-
bözõ városrészekben a parkok,
zöldterületek állapotát javíthat-
ják.

A közösség felvette munkater-
vébe a város legidõsebb, egyben
legelhanyagoltabb épületének, a
Zsinagógának az ügyét. Egy
mozgalmat kívánnak indítani az
épületegyüttes felújítására és
mindenki számára láthatóvá téte-
lére. Közadakozásból, a korábbi
elnök, Lovrencsics Lajos tisztele-
tére emléktáblát szeretnének el-

helyezni a volt Nemzeti Bank
épületének a falán. A fiatalokat az
eddigieknél is hatékonyabban ter-
vezik bevonni a városvédõk mun-
kájába, melyre jó példaként szol-
gál a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
ummal kötött együttmûködési
megállapodás. 

Az egyesület feladatának
tartja továbbá mindazon idõs
emberek köszöntését, akik a
nyugdíjazásukat követõen még
évekig a városért tevékenyked-
tek. 

B.E.
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Június 1-jén megnyitja kapuit
a 22. Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelep. A kéthetes szimpózium
programjairól sajtótájékoztató
keretében számolt be Ludvigné
Tihanyi Klára, a mûvésztelep
szervezõje és Ludvig Zoltán, a
szakmai programok irányítója.

A kilenc országból érkezõ, 31
résztvevõt Balogh László Nagyka-
nizsa Város Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottságának el-
nöke köszönti, aki az idei mûvész-
telepet is megnyitja. A hagyomá-
nyoknak megfelelõen, Nagykani-
zsa Város Vegyeskara és a Tiborcz
Trió programja színesíti a rendez-

vényt. A mûvészek az alkotómun-
ka mellett megismerkednek Nagy-
kanizsával és a környékkel, vala-
mint szabadidõs programokon is
részt vesznek. A gazdag kulturális
kínálatban Kotnyek István filmjei,
az Egri Pince Színház interaktív
humoros mûsora és egy kirándulás
is szerepel. A szervezõk felhívták a
figyelmet arra is, hogy június 8-án
vasárnap, Nyílt Napot tartanak
reggel 10 órától 20 óráig, amikor a
mûvészekkel és az alkotótelep éle-
tével ismerkedhetnek meg az oda-
látogatók. A Ludvig Nemzetközi
Mûvésztelep június 14-én ünnepé-
lyes kiállítással zárul, melyet
Lehota M. János ajánl majd a meg-
jelentek figyelmébe.

Lezajlott a „Csengey Dénes”
vers-, prózamondó és énekelt
vers verseny. A két napos ren-
dezvénynek a HSMK, a Honvéd
Kaszinó és a Medgyaszay Ház
adott helyet.

Ifjúsági kategóriában: I. Baj Bi-
anka, II. Tegyi Kornél, III. Kozma

Krisztián. Különdíjat kapott: Ortan
Vivien – aki a versmondás mellett
az énekelt vers kategóriában is
szép teljesítményt nyújtott –, to-
vábbá Háromszéki Bence, Kovács
Lídia Éva, Morotvánszky Nikolet-
ta (Vajdaság), Gyenge Tímea
(Kovászna). 

A nagykanizsai Civil Kerekasz-
tal különdíját Lakatos Lili Felvi-
dékrõl, a Kiskanizsa „Kulturális
Egyesület” különdíját Nikl Ágnes
Dorottya kapta.

Felnõtt kategória nyertesei: I.
Perdy-Fazakas Brigitte, II. Jánosi
Márton, III. Tóth Péter. 

Különdíjat kapott Kiss László,
Szabó Brigitta (Erdély), Dankó
Hajnalka, Gracza Virág és Vertike
Tamásné. Szépkorú kategóriában:
I. Mach András, II. Herbály János-
né, III. Czernák Ferenc (Erdély). 

Különdíjak: Baráth Zsófia, Ká-
nya Antalné. 

Énekelt vers kategóriában: I.
Röppentõ zenekar, II. Éles Gina,
III. Bodroghalmi László. 

Különdíj: Stadion utca együttes,
Kiss Judit-Kothencz Attila.

A zsûri egy abszolút díjat is ki-
osztott a legtöbb pontot kapott
versmondónak. A Ludvig 

Mûvésztelep festményét Perdy-
Fazakas Brigitte nyerte. 

A díjkiosztó gálán köszöntõt
mondott Cseresnyés Péter polgár-
mester, a szakmai értékelést Ván-
dorfi László zsûri elnök, a Veszp-
rémi Pannon Várszínház igazgató-
ja tartotta.

A közelmúltban Hévíz adott
otthont az ötödik alkalommal
megrendezett furulyás találko-
zónak, ahol a Farkas Ferenc Ze-
ne és Aranymetszés Alapfokú
Mûvészeti Iskola több diákja
szerepelt kimagasló eredmény-
nyel.

A versenyen a zalai mûvészeti
iskolák tanulói „mérték össze” tu-
dásukat. A bíráló szakmai zsûri
szerint a résztvevõk kiváló minõsí-
téssel végeztek. A kanizsai mûvé-
szeti iskola növendékei is remekel-
tek: 12 díjat „zsebeltek be” a talál-
kozón. Arany minõsítést szerzett
Bogár Veronika, felkészítõ tanára
Novinics Kármen és Mudry Zita
Rebeka, Vajda Zsuzsanna pedagó-
gus elsõ osztályos tanítványa. 

Utóbbi pedagógus hat diákjának
szólójátékát ezüsttel is jutalmaz-
ták: Varga Hannáét, Várhalmi Kit-
tiét, Kiss Veronikáét, Oparnica
Kittiét, Arany Veronikáét és Tamás
Rózáét. A Vajda Zsuzsanna által
vezetett Aureus kamaraegyüttes –
más kategóriában – szintén ezüst
minõsítést kapott, szólóban pedig
bronzot az elõképzõbe járó Szántó
Réka. 

Kéthelyi Kornél tanulói is kitûn-
tek játékukkal a találkozón. Az íté-
szek Déri Gréta Anna-Kéthelyi
Anna-Bordás Enikõ triójának játé-
kát ezüst minõsítéssel ismerték el,
Salamon Panna és Kéthelyi Anna
furulya duóját pedig bronzzal.

A kanizsai Lumberjack Com-
mando, Dirty Fusion, No Problem
és Raw Reality rockzenekarok,
valamint a zalaegerszegi Bõgõma-
sina húzta a talpalávalót nemrégi-
ben az Ady utcai Club 11-ben. Jó-
tékony célért zenéltek: olyannyi-
ra, hogy nemcsak a koncert teljes
bevételét ajánlották fel az állatott-
hon árvái javára, hanem még ma-
guk is belépõt váltottak a saját
koncertjükre.

„Közel százezer forintot hoz-
tunk magunkkal – mondta a fõ-
szervezõ, Pávlicz Norbert, akit
Parti Péter és Péter Tamás is el-
kísért az állatotthonba. – De
szinte mindenki segített, például
a Koppány motorosok takarító-
eszközöket és egyéb hasznos
dolgokat gyûjtöttek. Sõt, volt
egy olyan család is, akik csak a
belépõt jöttek befizetni, és egy
szám meghallgatása után már
mentek is tovább. Összességé-
ben jól sikerült a koncert, átla-
gosnak mondható nézõszámot
produkálva hajnalig zenéltünk.
A hangulatra igazán nem lehetett
panasz.”

A menhely vezetõi emléklapok-
kal kedveskedtek a rockereknek,
és mint azt dr. Papp Attila, az állat-
otthon sajtóreferense elmondta: az
éppen aktuálissá váló veszettség
elleni oltásokra költik majd a
pénzt.

B.E. - H.Gy. - Sz.Zs.
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. május 30-án (pénteken) 17 órá-
tól a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. június 2-án
17,00 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. június 2-án (hét-
fõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Ál-
talános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
ban. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. június 2-án (hét-
fõn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

IInndduull aa NNeemmzzeettkköözzii
MMûûvvéésszztteelleepp
KKeennddlliimmaajjoorrbbaann

XXII.. KKáárrppáátt-mmeeddeenncceeii
„„CCsseennggeeyy DDéénneess””
vveerrss-,, pprróózzaammoonnddóó
ééss éénneekkeelltt vveerrss
vveerrsseennyy

FFuurruullyyááss ttaalláállkkoozzóó::
ttaarroollttaakk aa kkaanniizzssaaii
mmûûvvéésszzeettii iisskkoollaa
nnöövveennddéékkeeii 

MMéégg aa zzeenneekkaarrookk
ttaaggjjaaii iiss mmeeggvváállttoottttáákk
aa bbeellééppõõtt
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A Magyar Látszerész Szövet-
ség és az optikai szakma közös
szervezésében május elsejétõl
június 15-ig rendezik a multi-
fokális szemüveg kampányt,
melyhez a nagykanizsai Sashal-
mi Optika is csatlakozott.

Most érdemes kipróbálni a
technika legújabb vívmányának
köszönhetõen a személyre sza-
bott legszélesebb csatornájú mul-
tifokális szemüvegeket, melyek
tökéletes látást biztosítanak min-
den távolságra. A multifokális
szemüveg kipróbálása a 100 %-
os „ELÉGEDETTSÉGI GA-
RANCIÁNAK” köszönhetõen
kockázatmentes! Amennyiben a

vásárló egy hónap viselés után
elégedetlen, a kampány ideje
alatt, a kampányban résztvevõ
Sashalmi Optikaüzleteiben vásá-
rolt multifokális (progresszív),
többfókuszú lencséjével, akkor
azt kicserélheti az eredetivel
megegyezõ minõségben és kor-
rekciós értékben, a vásárlást kö-
vetõ 3 hónapon belül.

Az évek múlásával szemünk is
elveszíti természetes alkalmazko-
dó képességét, veszít rugalmassá-
gából. Ez teljesen természetes fo-
lyamat, mely elõbb-utóbb minden
embernél bekövetkezik. A multi-
fokális szemüveglencsék átveszik
a szem – idõ múlása során elve-
szett – munkavégzõ képességét,
és viselõjük visszanyerheti a ter-
mészetes éleslátás élményét. A
multifokális lencse mindig a látá-
si távolságnak megfelelõ törõér-
tékkel segíti a szemet, a lencse di-
optriája a nézési távolsággal össz-
hangban változik. Rendelkezik a

hosszabb nézés célját szolgáló tá-
voli és közeli látómezõvel, a két
dioptria közötti átmenet egy úgy-
nevezett látócsatornában kerül ki-
alakításra, így alkalmas a közben-
sõ távolságra lévõ tárgyak nézé-
sére. A kiszélesedett látómezõ
könnyebbséget jelent pl. autóve-
zetés közben, mert nem csak az
utat, hanem a mûszerfalat is tisz-
tán láthatjuk vele. Kaphatóak spe-
ciális célra ajánlott multifokális
szemüveg típusok is pl. számító-
gépnél a képernyõ elõtti munká-
hoz. A gyártók gondoltak a fény-
re érzékeny szemû emberekre is,
létezik fényre sötétedõ változata
is a lencséknek. Fényviszonyok-
tól függõen UV fényre sötétedik a
lencse, így a dioptriás napszem-
üveget is helyettesíti. A legmo-
dernebb lencsék esetében rövid a
megszokási idõ, mert ezeket a ter-
mészetes szemmozgás és fejtartás
figyelembevételével alakították
ki. A progresszív lencse által

nyújtott elõnyök bõven kárpótol-
nak bennünket a kezdeti nehézsé-
gekért. Az országos „MULTI-
FOKÁLIS SZEMÜVEG KAM-
PÁNY” ideje alatt, optikáinkban
modern, korszerû vizsgálóberen-
dezésekkel állapítjuk meg pácien-
seinknek a legmegfelelõbb kor-
rekciót.

Most egy szemüveglencsét fi-
zet, kettõt kap, ha multifokális
vagy fényre sötétedõ szemüveget
készíttet nálunk bármelyik ked-
ves vásárlónk. A legszélesebb
csatornájú progresszív szemüveg
viselõk és a dioptriás napszem-
üvegre vágyók most féláron jutnak
a tökéletes látás élményéhez.

Keressen bennünket az alábbi
elérhetõségeken, hogy segíthes-
sünk Önnek: 
8800 Nagykanizsa, Platán sor 1.,
tel.: 0693-310-644, Sugár u. 1.,
tel.: 0693-789-962,
www.sashalmioptika.hu.

TTöökkéélleetteess llááttáássééllmméénnyy eeggyy sszzeemmüüvveeggggeell
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2014. május 29.

BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM 
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Tel.: 93/311-239, Fax: 93/310-435
Web: www.blg.hu, e-mail: blgkanizsa@blg.hu

Kedves Batthyánys, Landleros, Irányis „ÖRÖKdiák”!

Hagyományainknak megfelelõen immár ötödik alkalommal
rendezzük meg a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Talál-
kozót, melyre szeretettel várjuk a Batthyány Lajos Gimnázium
minden „örökdiákját”. 

Az újabb találkozó programja a következõ:
2014. június 6., péntek 19.00 óra - HSMK: 

„BLGén” Kulturális Kavalkád a mai diákoktól
2014. június 7., szombat 15.00-16.00 - BLG nagyaula: 

- Köszöntõk: Balogh László igazgató, Molnár László BLIÖE-elnök
- „Pro Schola” - díj átadása
- Találkozás iskolánk néhány emblematikus tanáregyéniségével 
Ezenkívül osztályfõnöki órák a bejelentett érettségi találkozóknak a

volt osztálytermekben és nosztalgia-beszélgetések a BLG összes ter-
mében.

Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevõk jelezzék részvételi
szándékukat elõzetesen az öregdiák-találkozó hivatalos email-címén:
talalkozo@blg.hu.

Minden érdeklõdõt, „örökdiákot” tiszta, jó szívvel várunk!
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

BLG

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bér-
lakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet
alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére.

I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Nagykanizsa, Alkotmány u. 89/A. 
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. B. lh. fsz. 1.
3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 12. A. lh. IV. em. 1.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 1.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. V. lh. I. em. 7.
6. Nagykanizsa, Irtás u. 8. A. lh. I. em. 1.
7. Nagykanizsa, Király u. 37. I. em. 4.
8. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. III. lh. fsz. 2.
9. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
10. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
11. Nagykanizsa, Attila u. 6/C. IV. em. 1.
12. Nagykanizsa, Platán sor 4. XIII. em. 89.
13. Nagykanizsa, Ady u. 26. fsz. 1.
14. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. VII. em. 2.
15. Nagykanizsa, Zárda u. 7. III. em. 12.
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VII. em. 46.
17. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/4.
18. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
19. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. C. lh. III. em. 3.
20. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. E. lh. II. em. 3.
21. Nagykanizsa, Rózsa u. 22. C. lh. III. em. 11.
22. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 65.

II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.

III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet
benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.

A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján
(www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookkrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Egészségvédelmi keretbõl történõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvé-
delmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alap-
ján. 

EEggéésszzssééggvvééddeellmmii kkeerreett 22001144

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Szociális keretbõl történõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos
helyzetben lévõk szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetõek a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon/Felhívások menüpontban.

SSzzoocciiáálliiss kkeerreett 22001144

TTáájjéékkoozzttaattááss!!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Vécsey utcában
(Babóchay u. – Csengery u. szakaszon) május 27. (kedd) 7.00 órától várhatóan
két hónap idõtartamig a Délzalai Vízmû Zrt. a meglévõ ivóvíz hálózatán veze-
ték kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon kelet-nyugati irányban egyirányú lesz. A
munkavégzés idején az érintett helyi járatok nyugat-keleti irányban módosított
útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Délzalai Vízmû Zrt.
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Az "Én hobbim" sorozat - "BABA-
VILÁG" - Bogárné Kovács Mag-
dolna játékbaba és babaruha gyûjte-
mények bemutatása. Megtekinthetõ:
június 6-ig.
Május 31. 11 óra
A DR. MEZÕ FERENC 
GIMNÁZIUM 50 ÉVES 
JUBILEUMI RENDEZVÉNYSO-
ROZATÁNAK GÁLAMÛSORA
ÉS KIÁLLÍTÁSA EGYKORI
VALAMINT JELENLEGI 
DIÁKOK ALKOTÁSAIBÓL
A kiállítás megtekinthetõ: június 14-ig.
Június 3., 7., 10. 17.30 óra
ÖKO-KÖR FOGLALKOZÁSOK
Az elõadások témái: hulladékgaz-
dálkodás, egészség, a víz jelentõsé-
ge. A belépés díjtalan.
Június 4. 17 óra
ERDÕS JÁNOS KÉPZÕMÛ-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: dr. Orbán György kultu-
rális szakértõ. Közremûködik:
Tiborcz Iván - zongora. A tárlat
megtekinthetõ: június 20-ig.
Június 6., 20. 16 óra, június 13.,
27. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit.
30/6160-848. Részvételi díj: 700 Ft.

Június 1. 15-20 óra GYERMEKNAP
Színpadi programok, kézmûves- és inte-
raktív foglalkozás, gyermekjátékok, és
helyi termékek vására színesítik az ese-
ményt, hogy a család minden tagja meg-
találja a neki megfelelõ kikapcsolódást.
Ingyenes kísérõ programok: légvár, óriás-
csúszda, népi körhinta, kézmûves foglal-
kozás, KRESZ pálya- "Közlekedj kerék-
párral okosan!", KÉK LÁMPÁS NAP -
menõautó, rendõrautó, tûzoltóautó, autó-
busz. Kiegészítõ programok és szolgálta-
tások: arcfestés, csillámtetoválás, lufihaj-
togatás, vattacukor, pop-corn, hot-dog,
kürtöskalács. Információ: Valkó Viktória,
Polgármesteri Kabinet.
Június 2. 16.30-20 óra
SZALVÉTAGYÛJTÕ KLUB
Kézmûves program. Információ:
Medgyaszay Ház. Telefonszám:
0693 510-011. A belépés díjtalan.
Június 4. 16-17.30 óra
EZÜSTNET KANIZSA Informatikai
képzés (10×3 órás) zárórendezvénye.
Városi Senior Sakk Bajnokság ünnepé-
lyes eredményhirdetése. 
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter
Nagykanizsa MJV polgármestere, or-
szággyûlési képviselõ, az Idõsügyi Ta-
nács elnöke. Városi idõsügyi stratégia
elõkészítése. Elõadó Dr. Szabados Gyu-
la önkormányzati tanácsadó. Városi tele-
pülésfejlesztési koncepció megvitatása.
Elõadó: Dr. Bajnai László Városfejlesz-
tési ZRT. igazgatóságának elnöke.

Május 30. 13 órától
GYERMEKNAP
Helyszín: 
Pipitér Óvoda

Méltán lehet büszke magára a
Batthyány Lajos Gimnázium
(BLG) 10. D. osztályos diákja,
Erdõs Márton. A sokoldalú fia-
talnak ugyanis „olyasvalami jött
össze”, ami ez idáig senkinek az
intézmény történetében. Õ kép-
viselheti hazáját – három másik
csapattársával – a július köze-
pén Tajvanon megrendezendõ
Nemzetközi Informatikai Diák-
olimpián. Egy olyan megméret-
tetésen, amit a világ legrango-
sabb számítógépes versenyeként
tartanak számon. 

Erdõs Márton neve bizonyára
már ismerõsen cseng olvasóink

számára. Szinte nem múlik el hét,
hogy ne számolnánk be újabbnál
újabb, kimagasló versenyeredmé-
nyeirõl, matematikából vagy in-
formatikából. Különösen, ami ez
utóbbi tantárgyat illeti: nos, ebben
(szintén) „kuriózum” az egyéb-
ként három idegen nyelven is be-
szélõ ifjú. Ugyanis tavaly, még 9.
évfolyamos diákként, emelt szin-
tû érettségit tett – ráadásul 99%-
os teljesítménnyel – informatiká-
ból. Persze, nem cél nélkül.
„Pusztán” azért, hogy indulhas-
son az Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen, természete-
sen abból a már említett tárgyból,
amit olyannyira szeret. S ha most,
e pontnál, képbe varázsolunk né-
mi kombinatorikát, akkor az
OKTV-n meg azért vett részt
Marci, hogy késõbb (még egy
verseny teljesítése után) „jogot”
szerezzen a Nemzetközi Informa-
tikai Diákolimpiára. Amit – im-
már kimondhatjuk – sikerrel telje-
sített. Ugyanis ott lesz bõ két hó-
nap múlva honfitársaival a csen-
des-óceáni szigeten, hogy „meg-
mérkõzhessen” informatikából,
89 különbözõ országból érkezett
fiatallal. 

– A verseny idõtartama egy hét.
Ez alatt természetesen nem azt ér-
tem, hogy szünet nélkül a gép elõtt
kell dolgoznunk, bár az olimpia
„éles” része, maga a számítógépes
munka is 5-6 órás. Elõzetesen fel
lehet ugyan készülni a várható fel-
adattípusokra, ám kreatív megol-
dások, ad hoc ötletek szükségesek,
akár minden percben – bocsájtotta
elõre Marci a tajvani verseny kap-

csán, ami természetesen a-tól z-ig
angol nyelven lesz.

S ami pedig a feladatokat illeti,
„hétköznapi nyelvre lefordítva”, el-
sõsorban programok-, úgynevezett
algoritmusok írásáról van szó. Eze-
ket pedig úgy kell „elképzelni” (a
mindennapokban), mint „különbö-
zõ” recepteket, vagy használati uta-
sításokat. Egy picit elvonatkoztatva
a diákolimpiától, Erdõs Marci és a
vele azonos érdeklõdésû fiatalok
azért írnak ilyen programokat, hogy
gyorsabban mûködjön (s pontosabb
infókat adjon) például egy útvonal-
vagy egy buszmenetrend-tervezõ. 

De kanyarodjunk is vissza az
olimpiához, csakhogy „bezze-

geljük” Marci rendkívüli teljesít-
ményét: a verseny eddigi 25 for-
dulójába mindössze két zalai if-
júnak sikerült eljutnia, rajta kí-
vül. 

Az viszont már nem csak saját
talentumának köszönhetõ, hogy
mindezt – és még sok mást – elér-
te. Édesanyjának, egyben felké-
szítõ tanárának, Erdõsné Németh
Ágnesnek, a szintén pedagógus
édesapjának, Erdõs Gábornak,
bátyjának, Erdõs Gergelynek és
alma materének, a Batthyány
Gimnáziumnak, ahol a tehetséges
gyerekeket mindenben felkarol-
ják. 

Tehát Marci sikereihez sokan
hozzájárulnak, de kell is neki a tá-
mogatás, hiszen azért nem könnyû
hétrõl hétre „ilyen-olyan” tantár-
gyakból „rangadókra” járnia, akár-
milyen különleges képességekkel
van megáldva.

– Még a júliusi diákolimpia
elõtt is lesz egy-két informati-
kai-megmérettetésem. A jó idõ
beköszöntével a tájfutó-verse-
nyek is elkezdõdnek, tehát unat-
kozni nem fogok – mesélte Mar-
ci, akinek, mint láthatják, a sport
éppoly fontos, mint a számító-
gép virtuóz kezelése. Meg az
idegen nyelvek, az angol, a né-
met és az olasz elsajátítása. Vagy
a zenéé – ugyanis több hangsze-
ren játszik. Illetve a számok vi-
lágában is jól boldogul a fiatal-
ember, ugyanis matematikából
(szintén) kiváló. 

– Ez utóbbi képesség már óvo-
dás korban felszínre jön – mond-
ta Erdõsné Németh Ágnes.

Azonban mi az informatikára
dolgoztunk rá Marcinál, ugyan-
akkor a matematikai tudás ehhez
a tudományhoz nélkülözhetet-
len. Így hát elõbb jött a matek,
aztán az informatika, bár ez
utóbbiból már általános iskola 3.
osztályában versenyzett, 5-ben
pedig programozott is – magya-
rázta beszélgetésünkkor az édes-
anya-pedagógus arra a kérdé-
sünkre válaszul, amikor azt fir-
tattuk, mi fán terem az ilyen kü-
lönleges tehetség, mint Erdõs
Marci. 

Akirõl hiba azt hinni, hogy az
okos gyerekekre (kortársaik által)
használt „kocka” jelzõvel illethetõ.
Hiszen kedves, barátságos, érdek-
lõdõ, amellett a sportnak köszön-
hetõen jó fizikumú, nem pedig
„számítógép-görnyedt” tartású if-
jú. És az informatikán kívül más
iránt is érdeklõdik: szereti az ide-
gen nyelvû filmeket, és – hogy ne
szakadjunk el teljesen a számító-
géptõl – a különbözõ „fejlesztõ”
játékokat is. 

Kell is a kikapcsolódás, mert
amikor társai nyáron vakációjukat
töltik, õ Tajvanon lesz az olimpián. 

– Egyelõre „csak megnézem” a
versenyt, megmérettetek, más cé-
lom nincs. A mezõny minden év-
ben nagyon erõs – mindezt a pe-
dagógus-édesanya is alátámasz-
totta. 

– Ugyanakkor helyt fogok állni
– jelentette ki Marci, s ezen senki
sem csodálkozik, hiszen amit õ el-
határoz, azt véghez is viszi…

Szabó Zsófia 

EEggyy kkiiss BBLLGGéénn-kkuuttaattááss,, aavvaaggyy mmii ffáánn
((iisskkoolláánn)) tteerreemm aazz iinnffoorrmmaattiikkaaii zzsseennii??
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2014. május 29.

Horoszkóp

Töltsön el néhány órát egyedül a hétvé-
gén, és töprengjen el azon, mi okozhatott
az elmúlt hónapokban nézeteltérést ön és
a párja között. Ne vitatkozzon feleslege-
sen, legyen inkább engedékeny.

Ön is tudja, ha keményebben dolgozik az
eddigieknél, és visszafogja az igényeit, ak-
kor hamar rendbe jönnek a pénzügyei. A
bolygóállások szerint vannak titkos ellensé-
gei, akik örülnek a legkisebb kudarcának is.

Energikusságával nem lesz semmi baj
sem a hétvégén. Csak a változékony idõ-
járás okozhat némi hangulatváltozást. A
gyermeknapi zsibongás kifejezetten üdí-
tõ színfolt lesz a családjában.

Ha megbízik a partnerében, ha nem, a lel-
ki békéjét mindenképpen önmagában ta-
lálja meg. Ha nem akar érzelmileg mély-
pontra jutni, kerülje el a féltékenykedést,
legyen kiszámítható és szentimentális.

Élénk fantáziáját ne a kimagyarázkodásra
használja fel otthon, hanem találjon ki ma-
gának egy új, kreativitást igénylõ elfoglalt-
ságot. Szabadidejét lehetõleg a párjával
töltse el, és ne járjon külön utakon.

Körültekintõen és megfontoltan mondja ki a
véleményét egy hétvégi beszélgetés során.
Az értelem és a segítõkészség vezérli min-
den gondolatát. Akár hasznos résztvevõje is
lehetne egy civil kezdeményezésnek.

A hétvégén kifejezetten fontosnak tartja,
hogy legyen ön körül valaki. A bolygóállá-
sok szerint egy inspiráló társra vágyakozik,
aki figyelmes, és minden kívánságát teljesí-
ti. Ne feledje, az álma megvalósulhat.

A hétvégén az is bebizonyosodik, hogy
nemcsak hasonló az érdeklõdése a párjával,
hanem közösek a céljaik is. Nem baj, ha né-
ha elrugaszkodik a valóságtól, mert van aki
kinyújtja a kezét és „visszahozza” a földre.

Nem árt néha lecsökkentenie a munkatempó-
ját, mert a stresszes helyzetek nem tesznek jót
az egészségének. Bár ön szabad szellemû
ember, nem szereti, ha valaki korlátozni akar-
ja, de az egészség mindennél fontosabb. 

Vegye lazábban ismerõsei véleményét, és a
kellemetlen kritikák miatt ne fogja vissza a
párja kezdeményezéseit. Idõnként kézzel-
foghatóan is érzékeltesse a sokoldalúságát,
s ha teheti, halmozza el ajándékokkal. 

Ha a hétvégén rosszkedvûen ébred fel, ne
arra gondoljon, hogy felment a vérnyomása,
hanem másutt keresse a baj okát. Hívja fel
egy hasonló érzelmi állapotban lévõ ismerõ-
sét és sétáljanak, beszélgessenek egyet. 

Ahétvégén ugyan gyermeknap lesz, de nyu-
godtan gondolhat a felnõtt hozzátartozóira,
vagy akár a kedvesére. Nem sértõdik meg
senki sem a környezetében, ha kinyitja a
pénztárcáját és vásárol nekik ajándékot.

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az aláb-
bi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

Mérnök - Üzletkötõ felsõfokú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási mérnök felsõfokú megegyezés szerint
Vasutüzemeltetési technikus szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Áruszállító középfokú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Kõmûves szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelõ 8 általános megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es köz-

mûvesített építési telek 30 m2-es bon-
tandó, vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám alatt.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0620-
388-4056 (7633K)

Szentgyörgyvári hegy IV. hegyhá-
ton, a városhoz közel, lakható épület-
tel, gyümölcsössel, teljes felszerelés-
sel telek eladó. (Vezetékes víz, kút,
villany van.) Ár megegyezés szerint.
Érd.: 0630-4943-470 (7645K)

Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hõszigetelt, karbantartott, kétszobás

családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Az idõponte-
gyeztetés:0630-988-5957. (7646K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)

Kidobásra szánt televízióját,

mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., va-
lamint összegyûjtött reklám újságjait el-
szállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7642K)

Lakberendezési tárgyakat: porce-
lánt, falitálat, képet, réz, bronz tárgya-
kat, valamint papírrégiségeket (képes-
lap, fotó, levél, stb.) készpénzért vásá-
rolok. Tel.: 0630-3328422 (7640K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2014. május 29.14

2014.06.03. (kedd) 09:00 – 13:00 Kanizsa plaza - Nagyvásár
2014.06.05. (csütörtök) 11:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28. 
2014.06.05. (csütörtök) 14:30 – 17:00 Molnári, IKSzT

Véradás - VVöröskereszt

Két évtizede, egészen ponto-
san 1994. május 29-én vált meg-
másíthatatlan ténnyé, hogy az
NB I-be jutott a Nagykanizsai
Olajbányász SE labdarúgó-csa-
pata.

Történetében akkor az „olajo-
soknak” – 1949 után – másod-
szor sikerült a feljutás a honi fut-
ballelitbe: az NB II Nyugati cso-
portját a Zalaegerszegi TE elõtt
megnyerve kerültek az elsõ osz-
tályba.

– Jobban izgultam most vasár-
nap délután, mint anno a meccsek
elõtt – mondta izgatottan Fuisz
László, az akkori „Olaj” villámlép-
tû szélsõje. – Persze, ez nem csu-
pán a mi jubileumi találkozónk,
hanem a szurkolók összejövetele
is volt, hiszen az akkori sikerekhez
õk is kellettek.

Van persze olyan futballista is,
aki még mindig rúgja a bõrt baj-
noki rendszerben versenykeretek
között, ráadásul légiósként, hi-
szen Horvátországban, a Ce-
hovec muraközi második vonal-
beli gárdájában focizik. Svélecz
Lászlóról van szó, aki a '90-es
években még dél-nyugati szom-
szédunk második vonalában is
futballozott.

– Kilenc-tíz olyan meccsünk
volt sorozatban '94 tavaszán, ami
valóban óriási élményt jelentett –
emlékezett a Vidiben is megfor-
dult középpályás. – Akkor már
idegenben is rengetegen szurkol-
tak nekünk, jöttek buszokkal, au-
tókkal a kanizsaiak utánunk. Kü-
lönösen a keszthelyi és beremendi
meccsünkön volt parádés a han-
gulat és persze nem hagyhatom ki
a Zete elleni összecsapásokat
sem. Engem annak idején az
edzõnk, „Kesztyû” hozott Le-
tenyérõl a csapathoz és nagy
öröm volt számomra különöskép-
pen nagy, akármerre mentünk a
városban, mindenhol éltettek ben-
nünket az emberek.

S ha már a sokat emlegetett
szurkolók. Nos, õk sem tétlenked-
tek az évforduló alkalmából.

– Tõlünk függetlenül a „bányá-
szos” drukkerek is szervezkedtek,
így gyorsan találkoztak szándéka-
ink – ezt már az akkori Bányász
csapatkapitánya, Kepe Tibor ele-
venítette fel. – Ezért is volt nagy
öröm számunkra ez a nosztalgiá-
zás. Nekem az 1994-es feljutás
egyben az igazság pillanata is volt,
hiszen a '80-as évek elején a Nyír-
egyháza, míg az évtized végén a
Csepel ellen nem tudtunk a legfel-
sõ osztályba kerülni.

Húsz éve ez sikerült és ponto-
san május 29-én, egy Paks elleni
5-0-s találkozón biztosította be a
Nagykanizsa az NB I-ben való
szereplés lehetõségét. Igaz, ak-
kor már javában futball-láz tom-
bolt a városban, hiszen két héttel
korábban a nagy rivális ZTE-t
verték 2-0-ra, valamint túl voltak
már azon az ominózus Keszthely
– Olajbányász bajnokin is, mely-
nek apropóján a balatoni fürdõ-
város talán soha nem látott szur-
kolói inváziót tapasztalhatott a
megye másik szegletébõl. Onnan
pedig a piros-kékek már meg
sem álltak a dobogó legfelsõ fo-

káig az NB II Nyugati csoportjá-
ban.

Erre emlékezvén vasárnap dél-
után tehát mintegy 400 nézõ elõtt
a Nagykanizsai LE – Hévíz me-
gyei elsõ osztályú találkozó szü-
netében köszöntötték ünnepélye-
sen a Nagykanizsai Olajbányász
SE 1994-ben, vagyis húsz eszten-
deje az NB I-be jutott együttesé-
nek tagjait. Az NB II Nyugati cso-
portjának akkori bajnoka még ma
is nosztalgiázásra készteti a város
lakóit, meg persze Keszei Feren-
cet, az akkori vezetõedzõt is.

– Éppen olyan helyzeteket
idéztünk fel az egyik támadóval,
Fuisz Lacival, mint például azt,
hogy a Zete elleni májusi meccsen
a kispadon jegeltem 10 ezer nézõ
elõtt. Mivel ezt már korábban tud-
ta, roppantul neheztelt is rám ezért
a meccs elõtti napokban – így az
edzõ, majd mosolyogva folytatta:
– Aztán beállt és gólt lõtt, valamint
gólpasszt adott. Hogy mi a titka
például az ilyen cseréknek? Nos,
elmondom, az, hogy a tréner el-
képzelése mindig jó, maximum a
játékosai nem tudják megvalósíta-
ni...

Polgár László
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Kedd délután egy rövid láto-
gatás erejéig a Nagykanizsára
érkezett Schmitt Pál, s ha már a
dél-zalai városban járt, hova
máshová is vezethetett volna út-
ja, mint a Bálits Károly Vívóte-
rembe, vagyis a Nagykanizsai
TE 1866 vívóinak birodalmába.

A kanizsai klub kardozói persze
már javában edzésük közben jár-
tak, igaz, az elhangzott a fiatalok
részérõl edzõjük, Piecs Adrienn
irányába, hogy az alkalomra való
tekintettel a tréningen ezúttal vált-
hatnának akár párbajtõrre is.

Hiszen Schmitt személyében
mégiscsak egy, csapatban kétsze-
res olimpiai bajnok egykori spor-
toló érkezett a vívótermükbe, aki
1968-ban Mexikóvárosban és
1972-ben Münchenben állhatott
többedmagával a dobogó legfelsõ
fokára.

A Nagykanizsán töltött idejébe
természetesen belefért egy picit
azért komolyabb szakmázás is
Kiss Györggyel, az NTE 1866 el-
nökével, melynek keretében fog-
laltatott a sportági nosztalgiázáson
(így egy 1983-as oklevél az olim-
piai bajnok szignójával...) túl a ka-
nizsai vívók mûhelymunkájának
vázolása is.

P.L.
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20.qxd  2014.06.02.  8:30  Page 14



KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 152014. május 29.

N
AG

YK
AN

IZ
SÁ

R
Ó

L 
AA 

LLE
G

FR
IS

SE
B

B
EN

! ––
 w

w
w

.k
an

iz
sa

uj
sa

g.
hu

Fo
tó

:P
ol

gá
r

L
ás

zl
ó

Csabai Csirkefogók VK (7.) –
Heat Group Kanizsa VSE (3.) 6-
12 (0-2, 1-4, 4-2, 1-4)

OB I B-s férfi vízilabda-mérkõ-
zés, B-csoport, 16. forduló. Békés-
csaba, 50 nézõ. Vezette: Tóth S.,
Pásztor.

Kanizsa VSE: Bóta - Gulyás 2,
Szilvasán 5, Kéri, Virt M. 1,
Kaszper G. 1, Bakó. Csere: Kiss
Cs. (kapus), Bencz, Maár 1, Vitári,
Kis Zs., Fábry 1, Klie 1. Edzõ: Né-
meth Zsolt.

Nem volt sima a találkozó, hi-
szen voltak izgalmak az összecsa-
páson. A negyedik negyedben a
két gárda közötti különbség három
gólra olvadt, s akkor a csabaiak
még ötmétereshez is jutottak, amit
Kiss Csaba hárított. Ez olyannyira
fordulópont volt az elkövetkezõ
percekre nézve, hogy a nagykani-
zsaiak biztossá is tették sikerüket.

Németh Zsolt: „Nagy csatában
nyertünk úgy, hogy valamennyi já-
tékosunk jó teljesítményére szük-
ség volt.”

Heat Group Kanizsa VSE (2.)
– Neptun VSC (3.) 14-11 (6-4, 2-
3, 4-3, 2-1)

OB I B férfi vízilabda-mérkõ-
zés, B-csoport, 17. forduló. Nagy-
kanizsa, 30 nézõ. Vezette: Bujka,
Csizmadia.

KVSE: Bóta - Kádár 2, Szilva-
sán 4, Kéri 1,Virt M. 1, Kaszper G.
2, Bakó. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Bencz, Maár, Cserdi 3, Gulyás 1,
Klie. Edzõ: Németh Zsolt.

Az már a kanizsaiak meccse
elõtt eldõlt, hogy a dél-zalaiak biz-
tosan a felsõházban folytathatják,
hiszen a a Szolnok II legyõzte a
Szegedi Vízipóló Sulit, így pont-
elõnyük behozhatatlanná vált. A
KVSE Neptun elleni találkozójá-
nak azonban így is volt tétje, még-
hozzá az, hogy a csapatok hány
pontot vihetnek magukkal a követ-
kezõ szakaszra. Végig szoros volt
a nagykanizsai mérkõzés, igaz,
Németh Zsolt tanítványai végig
vezettek egy-két góllal, amit aztán
a fõvárosiak idõnként egálra hoz-
tak fel. A végét azonban jól bírták
a házigazdák és elkönyvelhették a
továbbiakra is nézve fontos három
pontot.

Németh Zsolt: „Gratulálok a
csapatomnak, valóban jól játszot-
tak a srácok. Akaratunkat sikerült
ráerõltetnünk ellenfelünkre úgy,
hogy alapvetõen õk is jól pólóz-
tak.”

Szegedi Vízipóló Suli (4.) –
Heat Group Kanizsa VSE (2.) 8-
10 (2-3, 3-3, 2-2, 1-2)

OB I B B-csoport férfi vízilab-
da-mérkõzés, 18. forduló. Szeged,
50 nézõ. Vezette: Csizmadia,
Bujka.

Kanizsa: Kiss Cs. - Kádár 2,
Szilvasán 1, Kéri 2, Virt M. 1,
Kaszper G., Cserdi 2. Csere:
Bencz, Maár, Gulyás 2, Kis Zs.,
Fábry, Klie. Edzõ: Német Zsolt.

Tulajdonképpen egy tét nélküli
találkozón gyõzött a Kanizsa VSE

legénysége. A végig szoros szoros
meccset inkább lehetett edzõmér-
kõzésnek tekinteni, ami azért még-
iscsak három pont megszerzésével
társult. Csoportjából így a második
helyen jutott tovább a felsõházba a
Kanizsa VSE, s innentõl kezdõd-
het a pontvadászat igazán komoly
szakasza, szombaton rögtön ide-
genben a BVSC II ellen.

Németh Zsolt: „Egy jó felkészü-
lési összecsapáson sikerült nyer-
nünk, amin azért szembesültünk
olyan hibákkal, melyeket a felsõ-
házban szeretnénk kijavítani.”

BVSC-Zugló II - Heat Group
Kanizsa VSE 13-6 (4-1, 5-0, 2-2,
2-3)

OB I B-s férfi vízilabda-mérkõ-
zés, rájátszás az 1-6. helyért, 1.
forduló. Budapest, 50 nézõ. Vezet-
te: dr. Fekete, Székely.

KVSE: Bóta - Kádár 1, Szilva-
sán, Kéri, Virt M., Kaszper 1, Ba-
kó 2. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Maár, Cserdi 2, Gulyás, Klie.
Edzõ: Németh Zsolt.

A hazaiak szinte teljesen kikap-
csolták a kanizsaiak legveszélye-
sebb embereit a találkozó folya-
mán, így a KVSE a felsõházi ráját-
szást vereséggel nyitotta. Folyta-
tás, egyben javítási lehetõség má-
jus 31-én, 16 órától Nagykanizsán
az egri EKF-Imola ellen lehetsé-
ges Németh Zsolt tanítványai szá-
mára.

P.L.

MMáárr aa ffeellssõõhháázzii rráájjááttsszzáássbbaann

A Nagykanizsai Városi Sakk-
szövetség szervezésében került
sor Balogh Antal: Nagykanizsa
sakktörténete – Út a magyar
bajnoki címig könyvbemutató-
jára a Halis István Városi
Könyvtárban.

A kötet szerzõje (képünkön épp
dedikálás közben) hosszú évtize-
dekig volt a különbözõ országos,
megyei és helyi lapok, így a Kani-
zsa Hetilap újságírója, illetve
sporttudósítója, egyben a helyi
sportélet kivételes – (lexikális) –
ismerõje, így annak idején kézen-
fekvõ megoldásnak tûnt az ötlet-
gazdák részérõl õt felkérni egy át-
fogó, a kanizsai sakkélet fejlõdé-
sét bemutató könyv elkészítésére.

Az ezer példányban kiadásra
került mû a sakkozás nagykanizsai
kezdeteitõl, 1919-tõl, illetve 1926-
tól mutatja be a sportágat napjain-
kig. Külön érdekessége a 435 ol-
dalas olvasmánynak, hogy éppen a
legutolsó, NB I-es bajnoki címek-
kel tûzdelt idõszak áttekintése
késztette a leginkább gondolko-
dásra az egykori sportújságírót, de
lelkes segítõivel együtt eljuthattak
oda, hogy a kötet elnyerte a jelen-
legi kiadott formáját.

P.L.

MMaajjdd'' sszzáázz
éévv kkaanniizzssaaii
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Eredményesen szerepeltek a
pestszentimrei sportkastélyban
megrendezett, szövetségük ma-
gyar bajnokságán a Honvéd Ka-
szinó Szkes Tánccsoportjának
táncosai.

A tánciskola tíz produkcióval lé-
pett fel és valamennyi továbbjutott
a június 27-29. között Székelyud-
varhelyen megrendezendõ Eb-re.

– Büszke vagyok táncosaimra,
valamennyien maximálisan jól tel-

jesítettek – értékelt Szécsényiné Ká-
polnás Edina, a Szkes Tánccsoport
vezetõje. – A sikeres szereplés után
megkezdjük felkészülésünket szö-
vetségünk kontinensviadalára is.

Látványtánc, mini kiscsoport:
„Szülinapom van” 2. helyezés. Lát-
ványtánc, mini szóló: Szommer Hé-
ra 1. helyezés. 3.Hip-hop mini kis-
csoport: 1. hely (képünkön). Lát-
ványtánc, gyerek formáció: „Bûbá-
jos boszorkák” 1. helyezés. Lát-
ványtánc, junior kiscsoport: „Életre
kelt kódexek” 2. helyezés. Látvány-
tánc, junior formáció: „Reneszánsz
udvar” 2. helyezés. Látványtánc,
felnõtt kiscsoport: „Támadnak a ba-
cilusok” 2. helyezés. Látványtánc
duó: Németh Larina- Friskó Zsófia
2. helyezés. Hip-hop felnõtt solo:
Tófalvi Alexandra 1. helyezés. Hip-
hop felnõtt kiscsoport: 1. helyezés.

P.L.
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Megnyitottuk fûrészáru 
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek, hajópadlók, lambériák,

OSB lapok különbözõ méretben és hosszban kaphatóak.

Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.05.30-ig)

Tekintse meg kínálatunkat!

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

2014. május 30. PÉNTEK

15:00 ZINGER együttes koncertje
17:00 Loud and Black együttes 

koncertje

2014. május 31. SZOMBAT

11:00 Kutyabemutató - 
CERBEROS kutyaiskola

14:00 KANGOO bemutató
14:20 Jeet Kune Do bemutató
15:00 Kanizsa Big Band mûsora
16:00 Szan-Dia Fittnes Sport Club 

bemutatója
16:40 Kutyabemutató 

Tislér Zoltánnal
17:00 Zhafira Oriental Studio 

hastáncosainak fellépése
17:30 SZKES Dance tánccsoport 

bemutatója
18:10 JUDO bemutató - 

Nagykanizsai Judo Klub-
Röntgen Kanizsa

18:30 Zumba Hajdár Szilvivel
19:00-19:30 EREDMÉNYHIRDETÉS

Il SILENCIO - Tatár Csaba 
elõadásában

Kísérõ programok: Rendõrségi be-
mutató, Ugráló várak, póni lovaglás,
íjászat a Kanizsai Íjász Klub tagjaival.

A szervezõk a változtatás jogát fenn-
tartják!
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