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KKeeddvveess OOllvvaassóóiinnkk!!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
nyomtatott változata július 4. és
augusztus 29. között nem jelenik
meg. A szünet utáni elsõ, 27.
lapszámunkat augusztus 29-én
olvashatják.

Ha azonban továbbra sem akar-
nak lemaradni a helyi hírekrõl, aktu-
alitásokról, vagy mindezek képes
beszámolóiról, addig is kattintsanak
folyamatosan mûködõ weblapunk-
ra: www.kanizsaujsag.hu.

Már 2014. október végére el-
készülhet az a nagy horderejû
beruházás, mely eredményeként
egy háromszáz kilométer hosszú
Nagykanizsát, Zalakarost, Kap-
roncát és Csáktornyát is érintõ
kerékpáros úthálózat, valamint
kerékpáros centrumok és köl-
csönzõk épülnek. A részletekrõl
Cseresnyés Péter polgármester és
Abboud Nabil projektmenedzser
számoltak be. 

Ahogy a polgármester elmond-
ta, az elmúlt idõszakban több kö-

zös programban mûködtek együtt
a horvátokkal, azonban azok közül
is a legjelentõsebb a Mura és a
Dráva folyó természeti környeze-
tében megvalósuló, a magyar-hor-
vát határon átnyúló program, mely
Kapronca, Csáktornya, Nagykani-
zsa és Zalakaros kooperációjával
történik. 

A projekt összköltsége közel 2
millió euró, ebbõl városunk a
legnagyobb összeget, majd 1,1
millió eurót költhet kerékpárút
építésére, meglévõ utak azzá mi-
nõsítésére, így városunkban a

Vár, a Petõfi és a Teleki utcák-
ban, valamint a Galambok és
Bagola közötti szakaszon. To-
vábbá kialakítanak egy centru-
mot, és  létesítenek egy mountain
bike pályát a Zalaerdõ Zrt. köz-
remûködésével. Ennek 4-6 kilo-
méteres részén világversenyek
rendezhetõek, tervezett átadási
idõpontja jövõ év augusztusára
várható. A másik 10 kilométeres
szakaszát pedig családok is
igénybe vehetik. 

Újságírói kérdésre a projekt-
menedzser kiemelte, a költség-
vetés 85 százaléka európai uni-

ós hozzájárulás, a hazai önrész
15 százalékos, melynek 10 szá-
zaléka állami és 5 százalék pe-
dig a résztvevõk önrészébõl ke-
rül ki.

– Nagyon szeretnénk, az együtt-
mûködést, mint közvetlen, mint
pedig európai unós pályázatok te-
kintetében tovább folytatni, szoro-
sabbá tenni, és reméljük a kisebb
települések is segítik ezen törekvé-
seinket – hangsúlyozta Cseresnyés
Péter. 

V.M.

MMaaggyyaarr-hhoorrvváátt eeggyyüüttttmmûûkkööddééss:: 
330000 kkiilloomméétteerreess kkeerréékkppáárrooss úútthháállóózzaatt ééppüüll

Ahogy a horvátok részérõl
mindent beleadtak, úgy Nagyka-
nizsa is felpezsdült avégett, hogy
Horvátország július 1-tõl az EU
tagja lett, hiszen Európai tánc-
rend – a Horvát Köztársaság kö-
szöntése az Európai Unióban
címmel a Kanizsa Plaza szervezé-
sében kulturális rendezvénnyel is
kedveskedtek a vasárnapjukat
könnyed ejtõzéssel indítóknak.

A program keretében a Kanizsai
Horvát Tamburazenekar, a Kanizsai 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
Horvát Kórus adott elõ nem csu-

pán szûkebb pátriájukból való szí-
nes mûsort, majd a plaza torony-
órájának harangjáték-avatása után
horvát táncház is várta az érdeklõ-
dõket.

Mozgalmasnak ígérkezett aztán
a nap további része, földrajzi érte-
lemben városunktól kicsit távo-
labb is, igaz, ezt megtapasztalni
azért nem kellett olyan messze
menni: elég volt akár a letenyei ha-
tárátkelõre kitekinteni.

14 óra: A horvátországi Gorican
településérõl (no, meg magyar ol-
dalról) – alapvetõen civil kezde-
ményezésre – indult menet a köze-
li, kikapcsolódni vágyók körében
népszerû Zelengajhoz, ahol idõvel
a felállított alkalmi színpadot a kü-
lönbözõ zenét szolgáltató csapatok
vehették birtokukba, nem spórolva
a decibelekkel – az asztaloknál
többen pedig a deciliterekkel...

16 óra: „Határtalan vendéglá-
tás”, szólt az egyik közösségi por-
tál bejegyzése, mivel hivatalosan
is kezdetét vette a határmenti he-
lyen a közös vendéglátás, köztük
például a keresztúri önkéntes láng-
lovagok képviselõivel.

19.15 óra: Az autók száma már
gyakorlatilag megsaccolhatatlan a
fentebb említett zöld helyen, irány
hát picit beljebb horvát területeken
– lássuk, mi történt Varasdon.

20 óra: Varasd belvárosában
vagy Zadarban a nyári szezon kel-
lõs közepén járunk? Az óvárosi te-
raszok úsznak, aki szabad széket,
fotelt keres, néhány száz métert
gyalogolni köteles. A nagyszínpad
EU-s kékben pompázik, a csilla-
gos zászlók mellett egy nagy bank
molinói a „sógorainktól”..., hely
pedig valahol a Ferences tér kiülõ-
jén. Ninski Grgur (fordítsuk Nini
Gergelynek) a X. században a hor-
vát királyi udvar kancellárjaként és
püspökként élt át talán olyan moz-
galmas idõszakot, amit most szob-
ra konstatálhatott a horvátok ba-
rokk fõvárosának méhkasra hajazó
központjában. Persze, el innen a
fennköltséggel, hiszen...

20.45 óra: ... sokaknak másnap,
vagyis július 1-je is egy munka-
nap. A varasdi rádió bájos bemon-
dója már hazafelé igyekszik, hi-
szen hétfõn hajnali négykor mese
nincs, kelni kell. Irány hát a fõtér,
ahol a fényjáték kellõs közepén
már javában a színpadtechnikán
dolgoznak.

21.15 óra: Bécsi elõadók fel,
opera részletek minden mennyi-
ségben, Mozart Figaróját még a

kevésbé vájtfülûek is ismerik, no
meg a színpadi konferanszié szink-
rontolmácsolásban sem utolsó, a
németet ülteti át azonnal horvátba.

21.50 óra: Azért az éjfélt nem
mindenki fogja az óvárosban (ké-
pünkön) tölteni, ez látszik a vala-
melyest ritkuló embersorok között,
igaz a kávézók még mindig roska-
dásig tele voltak.

22.40 óra: Vissza hát a horvát-
magyar határra, ahol láthatjuk, az
egyik horvát kereskedelmi televí-

zió lelkesen számlál vissza.
00.01 óra: Horvátország hivata-

losan is az EU tagja, Zelengaj kör-
zetében pedig tûzijáték. A határ
horvát és magyar oldalán lázas ké-
szülõdés (pezsgõbontás...), majd
koccintás a vámosok körében is.
Függetlenségének kikiáltása után
szinte napra pontosan 22 esztendõ-
vel. Ahogy egy petriventei kiruc-
canó fogalmazott: „Ez egyfajta is-
mételt eggyé válás is nekünk, hor-
vátoknak. Brüsszel és a politiku-

sok úgyis elrendezik a fenti dolga-
ikat, nekünk az emberi oldala fon-
tos elsõsorban.”

Van, aki gyalog indult vissza ol-
dalunkra, mert ott parkolt le a gép-
kocsijával határsétája elõtt. A par-
koló tûzoltóautón pedig lobog a
magyar, EU-s és horvát lobogó...
Horvátország megérkezett, illetve
úton van, melynek további szaka-
szai sem lesznek egyszerûek...

Polgár László 
(Zelengaj, Varasd) 
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Horvátország uniós csatlako-
zása alkalmából országszerte
számos rendezvényt szerveztek.
Varasdon a megyei és városi
központi ünnepség vasárnap
szimbolikus „Európai maraton”
célba érésével vette kezdetét a
fõtéren.

Nagykanizsáról vasárnap fél ki-
lenckor, Ptujból pedig délben in-
dult összesen 28 futó Varasdra,
akik a Dráva-hídon találkoztak a
házigazdákkal, majd együtt foly-
tatták az utat a közös célig. A ma-
gyar sportolók Nagykanizsa hor-
vát testvérvárosa, Csáktornya érin-
tésével tették meg a távot.

A kanizsai és a csáktornyai futó-
kat az Erzsébet téren Cseresnyés

Péter polgármester szerencsés cél-
ba érést kívánva indította útjukra. 

EEuurróóppaaii mmaarraattoonn aa ccssaattllaakkoozzááss öörröömméérree

Fo
tó

: H
oh

l Z
ol

tá
n

Horvátországi barátainkat és az
eseményen megjelent kanizsaiakat
Cseresnyés Péter polgármester, or-
szággyûlési képviselõ köszöntötte.
Õt követõen Stjepan Kovac, Csák-
tornya polgármestere és Misel Jak-
sics, Kapronca alpolgármestere kö-
szönte meg a kanizsaiaknak, hogy
gondoltak rájuk ezekben a történel-
mi pillanatokban. A jelenlévõk a
Kanizsai Horvát Kórus és a Kani-
zsai Horvát Tamburazenekar jóvol-
tából betekintést nyerhettek a hor-
vát hagyományokba is. Aki a hely-
színrõl szeretett volna jókívánsá-
gokat küldeni Horvátországba,
megtehette lufin, képeslapon, vagy
elmondhatta szóban a Helikon Rá-
dió jóvoltából. 

HHoorrvváátt eesstt aa bbaarrááttssáágg jjeeggyyéébbeenn

Hétfõn 19 órától az Erzsébet téren horvát est várta mindazokat,
akik barátként tekintenek déli szomszédainkra és akik szeretik Hor-
vátország ízeit, kultúráját. A rendezvény látogatóit, a kulturális
programok mellett, gasztronómiai utazásra is invitálták az egyik
közeli étterem teraszán.
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A törvény által biztosított ha-
táskörében Cseresnyés Péter
polgármester az eddigi aljegy-
zõt, Dr. Gyergyák Krisztinát ne-
vezte ki június 15-ei hatállyal
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
jegyzõjévé a pályázók közül. A
város elsõ embere a hivatal osz-
tályvezetõi értekezletén közölte
döntését az érintettel és a dolgo-
zókkal.

Dr. Gyergyák Krisztina 1967.
április 18-án született Zalaegersze-
gen. Hivatali munkáját Nagykani-
zsán 1997. február 1-tõl a jogi cso-
port fõmunkatársaként kezdte,
majd két év múlva 1999. május
19-tõl aljegyzõként folytatta. Al-
jegyzõi kinevezését követõen négy
alkalommal – összesen két és fél
éves idõtartamban –, látott el he-
lyettesként betöltetlen jegyzõi
munkakört. Oktatási megbízásos
jogviszonyban jelenleg is turiszti-
kai és utazási jogot tanít a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszán. Végzettsége jogász, jogi
szakvizsgával és társasági szakjo-
gászi képesítéssel rendelkezik.

Beszélgetésünkben a szakmai
ranglétra fokozatairól, majd a foly-
tatásról, illetve vezetõi elképzelé-
seirõl kérdeztük a jegyzõnõt. 

– Eddigi tapasztalataimra ala-
pozva és a hivatal aktuális helyze-
tét figyelembe véve készítettem el
a pályázatomat. Az önkormányza-
tot és a hivatalt jelentõsen érintette
a 2013. január 1-jével kialakított
járási rendszer és az oktatási intéz-
mények fenntartásának állami át-
vállalása. A szervezeti változás
nemcsak a hivatal feladatellátására
volt kihatással, hanem a szervezet
és a létszám jövõbeli alakulására
is. Figyelemmel a közigazgatás-

fejlesztési pályázati lehetõségekre
is, folyamatban van a hivatal szer-
vezetének a megmaradt feladatok-
hoz történõ alakítása és a raciona-
lizálási javaslatok elõkészítése. 

– Melyek lesznek az átalakítás
elsõdleges szempontjai?

– Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi tör-
vény kimondja, hogy a polgár-
mester a jegyzõ javaslatára elõter-
jesztést nyújt be a képviselõtestü-
letnek a hivatal belsõ szervezeti
tagozódásának, létszámának,
munkarendjének, valamint ügyfél-
fogadási rendjének meghatározá-

sára. A közgyûlés májusi ülésén
döntött a hivatali átszervezés irá-
nyairól figyelembe véve a folya-
matban lévõ ÁROP hivatali szer-
vezetfejlesztési lehetõségek teljes
kihasználását. Kérdésére pontosan
válaszolva az átalakítás során el-
érendõ cél a hatékonyabb, átte-
kinthetõbb, gazdaságosabb mûkö-
dés és a párhuzamos feladatellátás
megszüntetése figyelemmel az in-
tézményekre és gazdasági társasá-
gokra is.  Erre való tekintettel tet-
tem javaslatot a hivatali struktúra
kialakítására. Mindezen kívül
szintén elodázhatatlan feladat lesz
mindennapi életünkben az infor-
matikai rendszer fejlesztése,
melynek során a szakértõk mun-
kájának a segítése mellett közre
kell mûködnöm a legoptimálisabb
megoldások megtalálásában is.  

– A jegyzõi munkakör nagy
munkabírást és felelõsséget igé-
nyel. A feladatok eredményes ellá-
tásához mely szervekkel fontos
együttmûködnie?

– Elengedhetetlenül szükséges a
közgyûléssel és a bizottságaival, a
polgármesterrel és az alpolgármeste-
rekkel, továbbá fontos a jó kapcsolat
kialakítása az önkormányzat többi
szereplõivel és a város lakosságával. 

– Milyen alapkövetelményeket
állít a dolgozókkal szemben?

– A hivatalban minõségi mun-
kát kell végezni. A törvényes-
ség, az ügyfélközpontú és gör-
dülékeny ügyintézés minden
dolgozóval szemben követel-
mény. Nagy hangsúlyt kell fek-
tetni a határidõk betartására, és
az elektromos ügyintézést minél
több területre ki kell terjeszteni.
Mindezek eléréséhez természe-
tesen jó kapcsolatot kell kiépíte-
ni a hivatal belsõ szervezeti egy-
ségeinek a vezetõivel és a dol-
gozóival. A jó munkahelyi lég-
kör megteremtése mellett nem
lehet figyelmen kívül hagyni a
vezetõi következetességet, a
számonkérést, a rendszeres el-
lenõrzést, és azt, hogy a hivatal
vezetõjeként példát kell mutatni
a kollektívának. A jegyzõ alap-
vetõ feladatának tehát az önkor-
mányzat és a hivatal törvényes
mûködésének biztosítását, a
munkatársak szakmai hozzáérté-
sének, elhivatottságának erõsí-
tését, az ügyfelek és a partnerek
udvarias, gyors kiszolgálását
tartom.

B.E.
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A Köztisztviselõk Napja alkal-
mából elismeréseket adott át hi-
vatali dolgozóknak Cseresnyés
Péter polgármester és Dr. Gyer-
gyák Krisztina, a város jegyzõje. 

A HSMK-ban megtartott ünnep-
ségen Cseresnyés Péter megkö-
szönte mindenki munkáját, és ki-
emelte, bármilyen kritikát fogal-

maznak meg néha egyesek, meg-
ítélése szerint a hivatalban és a hi-
vatalnak köszönhetõen a városban
is jól mennek a dolgok.

Nagykanizsának egy olyan köz-
tisztviselõi gárdája van, akik jól dol-
goznak. Megjegyezte, a korábbi, so-
kak számára kellemetlen döntésük
kompenzálásaként – a közgyûlés
határozata értelmében –, idén a hi-

vatali bérmaradványt a köztisztvise-
lõk díjazására fordíthatják. Hozzá-
tette: természetesen az átalakításról
nem tettek le. Hatékonyabb és a pol-
gárok számára egy ügyfélbarátabb
és elérhetõbb önkormányzati hiva-
talt akarnak létrehozni. A 2013. évi
Köztisztviselõk Napja alkalmából
címzetes fõmunkatárs címet kapott
Bedõ Rozália Ibolya szervezési
ügyintézõ, a Polgármesteri Kabinet
munkatársa és Pap József Zoltán
vagyongazdálkodási ügyintézõ, a
Városfejlesztési Osztály munkatár-
sa. Címzetes vezetõ fõtanácsos cí-
met kapott Püspök Mária könyvelõ,
a Gazdálkodási Osztály munkatársa
és Vinczek Ibolya szociálpolitikai
ügyintézõ, a Szociális Osztály mun-
katársa. Címzetes vezetõ tanácsos
címet Dr. Lakatos Katalin jogtaná-
csos, a titkárság munkatársa, míg
címzetes fõtanácsos címet Bokán
Péter üzemeltetési ügyintézõ, a tit-
kárság munkatársa vehetett át.

B.E.

KKöözzttiisszzttvviisseellõõkk nnaappjjaa eelliissmmeerréésseekkkkeell
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A nagykanizsai önkormányzat
cégének tulajdonában álló hulla-
déklerakó bõvítésérõl, a Zala
Volánnak a tömegközlekedés
veszteségpótlására fizetendõ ösz-
szegrõl, valamint a kulturális és
közmûvelõdési intézmények két
önálló szervezetbe történõ átala-
kításáról is döntött ülésén Nagy-
kanizsa közgyûlése.

A képviselõk rendeletet alkottak
a hulladékgazdálkodásról, amelyet
ezután is az önkormányzat tulajdo-
nában álló Netta-Pannonia Kft. vé-
gez közszolgáltatóként.

A napirend tárgyalása során
Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP)
polgármester több képviselõi fel-
vetés kapcsán jelezte: júliustól
„drasztikusan” csökken a hulla-
dékszállítás díja a városban és a
környezõ településeken, az árcsök-
kentés nem is a mostani, hanem
még a 2011-es, alacsonyabb díjak-
hoz képest mérséklõdik.

Döntöttek arról is, hogy mintegy
nyolcezer négyzetméteres terület-
tel bõvítik a bagolai városrészben
lévõ hulladéklerakót, amely mos-
tanra szinte teljesen betelt. A 49
ezer négyzetméteres, több mint
300 ezer tonna hulladékot tároló
depó megnagyobbítása nettó 145
millió forintba kerül, ezt 75 millió
forint saját erõbõl és 70 millió fo-
rint hitelbõl tervezi finanszírozni a
lerakót mûködtetõ önkormányzati
cég.

Nagykanizsa önkormányzata tíz
éven át, kamatmentes éves részle-
tekben összesen 67,6 millió forin-
tot fizet a Zala Volán Zrt.-nek a vá-
rosi közösségi közlekedés felhal-
mozott veszteségének utólagos fi-
nanszírozására. A szolgáltató ere-
detileg 295 millió forintos összeg
megtérítését kérte a várostól, de
könyvvizsgálói szakvélemény és a
tulajdonos Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ közremûködésével
folytatott tárgyalásokon végül a je-
lentõsen csökkentett összeg megfi-
zetésében állapodtak meg.

A közgyûlés határozott arról is,
hogy a Kanizsai Kulturális Köz-
pontból kiszervezik a két közmû-
velõdési intézményt – a Képzõ-
mûvészetek Házát és a Magyar
Plakát Házat –, és ezek a jövõben
a Thúry György Közérdekû Muze-
ális Gyûjtemény intézményegysé-
geként mûködnek tovább. Az át-
alakítás tisztább profilt eredmé-

nyez a két önállóvá váló intéz-
ménynek, a múzeum kiállítóhelye
és szakmai lehetõségei pedig bõ-
vülnek - indokolták a döntést az
elõterjesztésben.

Eltávolítják a Gábor Áron
laktanya épületének falára kihe-
lyezett emléktáblát, melyet még
május 21-én avattak fel. 

A tábla megépítésére vonatkozó
javaslatot Móricz István Béla nyu-
galmazott alezredes, dombormû-
készítõ mûvész terjesztette a köz-
gyûlés elé még 2008-ban, misze-
rint 3 nagyméretû dombormûves
emléktábla elhelyezését szeretné a
Garay utcában, a volt tüzérlakta-
nya parancsnoki épületén. Azon-
ban a közgyûlés nem értett egyet
az alkotó szándékával, és javasolta
a szerényebb emléktábla megter-
vezését. Ezzel a lehetõséggel
azonban a nyugalmazott alezredes
nem élt.

Ezt követõen Móricz István Bé-
la több javaslattal is megkereste az
önkormányzatot, köztük a Gábor
Áron szobor elhelyezését illetõen
is. Végül egy éve az önkormányzat
egyetértését fejezte ki a bronz em-
léktábla elhelyezését illetõen, és
kérték a véglegesített terv egyezte-
tését a városi fõépítésszel, azonban
ezt elmulasztották.

Ezt követõen a mementó elké-
szült és 2013. május 21-én ünne-
pélyesen felavatták, anélkül, hogy
errõl az önkormányzat vezetését
tájékoztatták volna. Az eredeti ter-
veknél lényegesen nagyobb lett, a
szöveg változatlan maradt, csak a
szponzorok nevével bõvült.

Így, mivel a tulajdonosi hozzájá-
rulás feltételei nem adottak –
egyeztetés nélkül helyezték fel, a
beadott elõzetes terven feltüntetett
méretnél nagyobb és nyelvhelyes-
ségi hibákat tartalmaz – Móricz
István Bélát felszólították az em-
léktábla eltávolítására.

A közgyûlésen elfogadták a
hulladéklerakó bõvítésére vo-
natkozó határozatot, így jövõ év
tavaszára elkészülhet a közel 150
milliós bõvítmény.

A város által üzemeltetett hulla-
déklerakóban januárig 303 ezer
tonna hulladékot raktak le, az en-
gedélyezett mennyiség pedig 320
ezer köbméter. Ennek megfelelõen
a korábbi két ütemben épített 49
ezer négyzetméteres szigetelt lera-
kó betelt, így szükséges annak bõ-
vítése. 

A közbeszerzési eljárás megin-
dításának alapfeltétele a finanszí-
rozáshoz szükséges fedezet teljes
megléte. Azonban a Nagykanizsa
Netta – Pannonia Hulladéklerakót
Üzemeltetõ Kft. a beruházás elõ-
kalkulált bekerülési értékének
több mint a felével, 75 millió fo-
rinttal rendelkezik, a fennmaradó
összeget, 70 milliót hitelbõl kíván-
ja finanszírozni. Az adminisztratív
eljárás lefolytatásának idejére az
önkormányzat biztosítja a szüksé-
ges fedezetet a fejlesztési célú cél-
tartalék terhére.

A júliusban elindítható eljárás 3-
4 hónapot vesz majd igénybe, így
a bõvítmény üzembe helyezése
2014 tavaszára várható.

A közgyûlés támogatta azt a na-
pirendi pontot, amely a helyi köz-
mûvelõdési és közgyûjteményi in-
tézmények átszervezésére vonat-
kozott. Ennek értelmében az ön-
kormányzat fenntartásában lévõ
Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) közgyûjteményi intéz-
ményegységeit – a Képzõmûvé-
szetek Házát és a Magyar Plakát
Házat – kiszervezi KKK-ból.

Az átszervezés következtében
az intézményegységek jelenlegi
státusza megszûnik, innentõl a
Thúry György Közérdekû Muzeá-
lis Gyûjtemény telephelyeiként
mûködnek. Ezt követõen a KKK
három intézményegységgel és öt
telephellyel látja el a közmûvelõ-

dési feladatokat, a Thúry Múzeum
pedig két új kiállítóhellyel bõvül.
Az átalakítás – tehát a kisebb in-
tézményi struktúra – jobb átlátha-
tóságot jelent mind pénzügyi,
mind mûködési vonatkozásban. A
határozati javaslatban két alterna-
tíva is szerepelt az intézményi át-
szervezésre. A képviselõtestület a
„B” változatot támogatta, azaz, vá-
rosunkban egy közmûvelõdési és
egy közgyûjteményi intézmény
létrehozását javasolták. Az átszer-
vezés – mint a közgyûlésen el-
hangzott – nem jár létszámválto-
zással, a Thúry György Közérdekû
Muzeális Gyûjtemény (és a már
említett két telephelyének) igazga-
tói feladatait Száraz Csilla látja el
az év végéig, az augusztusi soros
ülésen pedig pályázatot írnak ki
magasabb vezetõi pozícióra a
KKK és a Thúry György Közérde-
kû Muzeális Gyûjtemény élére. A
pályázati eljárás lezártával, 2014.
január elsejétõl 5 évre nevezik ki
az új igazgatókat.

A közgyûlés döntésének értel-
mében a következõ öt évben is
Körmendi Viktória látja el az
Egyesített Bölcsõde intézmény-
vezetõi posztját. 

A csütörtöki döntést megelõzõen
a Szociális- és Egészségügyi Bi-
zottság (SZEB) is egyhangúlag tá-
mogatta Körmendi Viktória újbóli
kinevezését. Az elõterjesztésben ol-
vasható, hogy a jelenlegi intéz-
ményvezetõ által benyújtott pályá-
zat részletes, a bölcsõdei ellátás
minden területére kitérõ. A vezetõ
az elmúlt fél évtized során bebizo-
nyította, hogy munkájának és sze-
mélyiségének köszönhetõen alkal-
mas a pozíció betöltésére. Irányítá-
sa alatt fejlõdés indult el a bölcsõ-
dei ellátás területén, jövõbeni tervei
szintén ezt az irányt célozzák meg.

MTI - Sz.Zs. - V.M.

HHuullllaaddéékklleerraakkóó bbõõvvííttéésséérrõõll,, iinnttéézzmméénnyyááttaallaakkííttáássrróóll

LLeevveetteettiikk 
aazz eemmlléékkttáábblláátt

BBõõvvííttiikk 
aa hhuullllaaddéékklleerraakkóótt

KKaarrccssúúbbbb lleesszz 
aa kkuullttuurráálliiss kköözzppoonntt,,
bbõõvvüüll aa TThhúúrryy GGyyöörrggyy
MMúúzzeeuumm

MMaarraadd aa rrééggii vveezzeettõõ 
aa bbööllccssõõddee éélléénn

2013.07.09 (kedd) 10-12 óra: Vöröskereszt (Nagykanizsa, Sugár u. 8.)
2013.07.09 (kedd) 13.30-16.30 óra: Rendõrkapitányság (Nagykanizsa,
Király u. 49.)

VVéérraaddáássookk iiddõõppoonnttjjaaii
Magyar VVöröskereszt
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– A tulajdonos változás okán ke-
rült sor a névváltozásra a hulladék-
gyûjtéssel foglalkozó cégünk ese-
tében. A név kiválasztásánál fontos
szempont volt, hogy tükrözze a két
évtizedre visszanyúló hagyo-
mányt, ugyanakkor utaljon a régi-
ós tevékenységre is. Ezen szem-
pontok figyelembe vételével esett
a választás a Pannonia névre,
amely mint erõs fõ márkanév kí-

ván megjelenni mindhárom önkor-
mányzati tulajdonú cég esetében.

– Melyek ezek a cégek?

– Egyrészt a Netta-Pannonia
Környezetvédelmi Kft. A Netta
Kft.-t 2010-ben olvasztotta magá-
ba a nagykanizsai cég egy vásár-
lást követõen. A Netta egy levé-
dett és elismert név a hulladék-

gazdálkodási iparágon belül, ezért
esett rá a választás. 

Másrészt a Futurus Pannonia
Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltató Kft. és a Viridis Pannonia
Környezetvédelmi Kft. A Futurus
Pannonia Kft. nevében megjelenõ
futurus szó jelentése jövõ, míg a
Viridis Pannonia Kft. neve a zöld
környezetre utal.

– Változott a cég lógója is.

– Igen, mindhárom cég önálló
monogrammal is megjelenik,
amely a környezettudatosságot tük-
rözõ embléma felhasználásával ke-
rült kialakításra. A lendületet tükrö-
zõ nyilak és a cégek kezdõbetûi
összhangban állnak, miközben az
alkalmazott színek összefüggnek az
egyes cégek neveivel. A három
önálló elem önmagában is azonosít-
hatóvá teszi az egyes cégeket.

És mi a háttere a lepke szim-
bólumnak?

– A lepke tulajdonsága: köny-
nyed, légies, szép, színes. A lepke
az újjászületés, a változás, a meg-
újulás, a halhatatlanság jelképe. A

lepkék színválasztása utal a három
cégre, s ezen kívül megjelenik még
a kék színû pillangó is, mint az ég-
bolt, a víztükör, a béke színe. 

Egyes kultúrkörökben a pillan-
gó a világ jelképe. A pillangó tes-
te, szíve maga az élet, míg két
szárnya a képzelet és a valóság
szimbóluma. Mindkettõre szük-
ség van ahhoz, hogy a lepke re-
pülni tudjon.

A Pannonia cégcsoporthoz tar-
tozó három cég esetében nem
csak a múltban gyökerezõ változ-
ni tudás képességét, hanem jövõ-
jét is jól tükrözi ez a szimbólum.

– Máshol is találkozhatunk az
új lógókkal, szimbólummal?

Az új arculat megjelenik a cég
valamennyi tevékenysége során, a
gépkocsik és a nagyobb edény-
zetek felületein, az egyes eszközö-
kön, valamint a telephelyeken a
különbözõ táblák és kihelyezett
reklámfelületek szintjén is.
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2013. július 4.

AArrccuullaattvváállttááss aa kköözzsszzoollggáállttaattóónnááll ……

2013. április eleje óta új „köntösben” pompáznak
a hulladékgyûjtéssel foglalkozó cég autói. Ennek hát-
terérõl kérdeztük Horváth Balázs ügyvezetõt.
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A „Rehabilitációs szolgáltatá-
sok fejlesztése a Nyugat-dunán-
túli Régió egészségügyi intézmé-
nyeiben” elnevezésû projekt
részleteirõl tartott sajtótájékoz-
tatót a kórház vezetése a Kani-
zsai Dorottya Kórházban.

Dr. Brünner Szilveszter fõigaz-
gató fõorvos az intézmény „C”
épületének emeleti tanácstermé-
ben tartott köszöntõjében kiemel-
te, a kórház fejlesztése ismét egy
újabb állomásához érkezik. Több
mint három éve dolgoznak azon,
hogy a Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Operatív Program keretén belül
a rehabilitációs szolgáltatások fej-
lesztését célzó pályázatuk megva-
lósuljon. 

A részletekrõl már a helyszínen
beszélt a fõigazgató. 2010-ben
gyakorlatilag egy hónap leforgása
alatt állították össze a projektet,
melynek lényege az volt, hogy a
kórház Pszichiátriai osztályának
rehabilitációs részlegét a kor szín-
vonalára fejlesszék, ezzel is elõse-
gítve azt, hogy a régióhoz tartozó
pszichiátriai betegek gyógyulása
magasabb színvonalra lépjen. A
munkát elvégezték, ezt követõen
azonban a kiíró visszavonta a pá-
lyázatot arra gondolva, hogy a re-
habilitációs szolgáltatások fejlesz-
tését összehangoltabban, központi
irányítás mellett kell megvalósíta-
ni. 

Dr. Brünner Szilveszter megje-
gyezte, ebben az évben volt a kor-
mányváltás, és az új egészségügyi
vezetés másképp képzelte az
egészségügyi ellátás szervezését
Magyarországon. Ugyanakkor a
következõ évben mégis megjelent
a pályázat, de kissé más feltételek-
kel. A kész anyagukat tovább bõví-
tették és kiegészítették a volt nõ-
vérszálló földszintjének felújításá-
val. A Kanizsai Dorottya Kórház,
mint konzorciumi partner sikere-
sen pályázott a projektre. Ezt a
munkát az önkormányzattal együtt
kezdték el még abban az idõszak-
ban, amikor a kórház az önkor-
mányzat tulajdonába és fennható-
sága alá tartozott. Majd a projekt
elnyerése után az állam átvette ezt
a projektet is a kórházzal együtt, és
a 90 százalékos támogatást 100
százalékosra bõvítette. Ez a döntés
eredményezhette azt, hogy olyan
felújítás indulhat el a Kanizsai Do-
rottya Kórházban, amelynek össz-

értéke 220 millió 477 ezer forint.
A Nyugat-dunántúli Régióban erre
a célra az Európai Unió a még zaj-
ló hét éves európai uniós költség-
vetési idõszakban közel 2 milliárd
forintot fog elkölteni – fogalma-
zott a fõigazgató. 

A projekt keretében a kórház
„B” épületének 2. emeletén mûkö-
dõ Pszichiátriai osztály rehabilitá-
ciós részlege újulhat meg, mely
bruttó 796 négyzetméter alapterü-
leten a komplex pszichológiai re-
habilitációt segítõ, akadálymente-
sített környezetet eredményez. A
beruházás magas színvonalú pszi-
chiátriai rehabilitációs tevékeny-
ség ellátásához kedvezõ és barát-
ságos környezetet valósít meg,
mely során orvosi mûszerek, esz-
közök, mobiliák is beszerzésre ke-
rülnek az informatikai háttér fej-
lesztése mellett. 

A projekt keretén belül a Pszic-
hiátriai osztály épületével szom-
szédos jelenleg üzemen kívül álló,
3 szintes épület földszintjének egy
jelenõs részét is felújítják. Itt vég-
zik majd az osztály rehabilitációs
kezeléseit, foglalkozásait, modern,
tág tér adta lehetõségek közepette.
Kialakításra kerül egy munkaterá-
piás szoba, tankonyha, tornaterem,
közösségi és kiszolgáló helyisé-
gek. Ennek a munkának a megva-
lósítására hat hónap áll rendelke-
zésre. Túl vannak a közbeszerzési
eljáráson, a kivitelezõ reményeik
szerint július második felében el-
kezdi a munkát, és év végére befe-
jezik a több mint 200 millió forin-
tos felújítást. A korszerû szemléle-
tû fejlesztés megfelel késõbbiek-
ben a nappali ellátási forma feltét-
eleinek is. 

A városvezetés nevében Dénes
Sándor alpolgármester ez alka-
lommal is hangoztatta, több mint
egy éve nem az önkormányzat
fenntartásában mûködik a kórház,
de a miénk, Nagykanizsa, és a vá-
ros környékének lakóit szolgálja.
Végezetül továbbra is kitartást kért
a kórház dolgozóitól.

A múlt héten került sor a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ szín-
háztermében a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának dip-
lomaátadó ünnepségére, mellyel az
intézmény ezúttal is emlékezetessé
kívánta tenni végzett hallgatóinak
eme jeles pillanatot,  „diplomás” el-
köszönésüket (sokaknak nem is
végleg...) a felsõoktatástól.

A köszöntõk sorában elsõként
Dénes Sándor alpolgármester
emelkedett szólásra, aki Böjte
Csaba atya gondolataival élve fo-
galmazott, amikor azt mondta,
mindenki elõtt feladat van, a fel-
adat pedig jó, hiszen az Isten aján-
déka. Ahogy fogalmazott, a hallga-
tók a diplomájukért keményen
megdolgoztak, mely biztos alap-
ként szolgálhat útravalóul a fiata-
loknak. Kölcsey idézése sem ma-
radhatott ki a tanárember mondan-
dójából, jeles költõnk szerint élete
útját mindenki maga választja,
amelyhez roppant fontos (már
Aranyt idézve) is az akarat, mely
egyben az egyén erejét szimboli-
zálja.

Herman Miklós, a helyi GE
gyárigazgatója útravalóul tartotta
fontosnak elmondani, aki nem fej-
lõdik, az visszafejlõdik, a diplomá-
soknak ezt is szem elõtt kell tarta-
niuk, és az õ tudásuk nem csupán a
saját, de az õket alkalmazóknak is
csak a javára válhat. Piglerné Dr.
Lakner Rozália, a Pannon Egye-
tem Mûszaki Informatikai Kará-
nak dékánja szerint egy diploma
egyben egy új lehetõség is. A mû-
ködését megalapozó három terület,
vagyis az oktatás, kutatás, projekt-
vezetés komplex együttese egyben
a fejlõdés alapja is és az eltelt évek
folyamán a nagykanizsai intéz-
mény nem hiába érett meg a turiz-
mus terén jártas szakemberek és
mérnõkök képzése után a tudomá-
nyos gazdasági vonalon, területen
való terjeszkedésre is. Ennek ered-
ményeképpen pedig idén vehették
át elõször okleveles mérnöki dip-
lomájukat a logisztikai mérnöki
mesterképzésen sikeres záróvizs-
gát tett hallgatók.

Dr. Birkner Zoltán kam-
puszigazgató összefoglalójában
arra mutatott rá, ezúttal száz körü-
li volt a diplomát átvevõk száma, s
a megszerzett tudásukkal verseny-
képesek lehetnek a munkerõpia-
con.

Persze, nem csupán a diplomát
átvevõket köszöntötték, hiszen át-
adásra kerültek emléklapok, okle-
velek is azon hallgatók számára,
akik tudományos munkájukkal
öregbítették a kanizsai felsõoktatá-
si intézmény hírnevét. Ez alapján
oklevelet kapott Kaszás Nikoletta
és Spollár Evelin, akik turizmus-
vendéglátás szakos hallgatók és az
országos Tudományos Diákkonfe-
rencián való kiváló szereplésükért
kapták díjaikat.

Négy hallgató PEN „Ezüst Toll”
elismerést vehetett át, melyet ki-

magasló teljesítményükkel érde-
melt ki valamennyiük. Õk Ad-
rovicz Béla (Master of Business
Administration szakos), Pintér Já-
nos (mérnök informatikus szakos),
Horváth Pál (turizmus-vendéglá-
tás szakos) és Szabó Károly (turiz-
mus-vendéglátás szakos) voltak. A
PEN „Arany Tollát” pedig Hor-
váth Orsolya kapta, aki az évek
folymán a Hévízi Turisztikai Non-
profit Kft. ügyvezetõjévé avan-
zsált és néhány esztendeje még a
PEN hallgatója volt.

A kanizsai kampusz tízeszten-
dõs fennállásának alkalmával ala-
pított, a város tudományos életé-
nek gazdagításáért járó díjat Dr.
Pintérné Grundmann Frida vehet-
te át.

A hallgatók nevében a turizmus-
vendéglátás szakos Csente Andrea,
a szintén turizmus-vendéglátás
szakos Pere Krisztina és az MBA
szakos Lakner Gyula búcsúzott az
intézménytõl.

Július elsõ hétvégéjén, vagyis
6-7-én rendezik meg a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház szer-
vezésében a kiskanizsai város-
rész „Hagyományok Napja - Bú-
csú 2013” színes forgatagát a
Templom téren, illetve az ott szé-
kelõ Móriczban.

Ahogy azt Tóth István intéz-
ményegység vezetõtõl megtudtuk,
idén több változás is érinti a szer-
vezést, ami a körítésre remélhetõ-
leg nem lesz hatással.

– Tudjuk, voltak olyan rémhírek
is, miszerint idén nem lesz Hagyo-
mányok Napja, mert esetleg le van
tiltva, de ez nem igaz, hiszen itt
vagyunk a programmal – fogalma-
zott a Puncs Fagyizóban tartott saj-
tótájékoztatón Tóth István. – Ki-
csit azonban más formában hozzuk
tetõ alá, mivel ezúttal a Templom
tér nem lesz lezárva, persze a zöld
területeken az eddig megszokott
módon lesznek felállítva a búcsúi
képhez tartozó kellékek. Részleges
lezárások vasárnap déltõl a Haj-
gató Sándor utcában várhatók, va-
gyis a környéken a ki- és bejárás
biztosított, lesz illetve a misére já-
rók is zavartalanul közlekedhet-
nek.

A mûsorokról is hallhattunk fel-
vezetõt a szervezõk részérõl, akik

FFeejjlleesszzttéésseekk 
aa ppsszziicchhiiááttrriiáánn

PPEENN:: üünnnneeppééllyyeess
ddiipplloommaaááttaaddóó

HHaaggyyoommáánnyyookk NNaappjjaa
–– sszzaakkííttvvaa kkiisssséé 
aa lleebboonnyyoollííttááss 
hhaaggyyoommáánnyyaaiivvaall
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úgy számolnak, ezúttal is minden-
ki megtalálhatja a kedvére valót a
kirakodók közti korzózás elõtt,
közben vagy éppen után.

– Szombat este, vagyis július 6-
án nyitunk az esti bállal, ahol a
Mura Band zenél, s a vendég Ma-
tyi és a Hegedûs duója lesz – foly-
tatta a móriczos vezetõ. – Szándé-
kosan számoltunk úgy, hogy ezt a
programot az elsõ napra tesszük,
hiszen így inkább tudnak majd a
hétfõre rápihenni a mulatozni vá-
gyók. Vasárnap aztán már délután
kezdõdnek a kulturális rendezvé-
nyek: 16 órától a Vásár címû mû-
sor a Zalagyöngye Táncegyüttes
elõadásában, melynél közremûkö-
dõk a Bojtár Együttes, az Árvács-
ka Dalkör és a Gyertyánosi Nép-
dalkör. 17.30-tól jöhet a Lányok,
angyalok vidám operettje R. Kár-
páti Péterrel, Gyebnár Csekkával,
Pauer Krisztinával és Rátonyi
Krisztinával. Este héttõl a Lucky
Fellas Nostalgia Show-t adja elõ (a
múlt század ‘50-es, ‘60-as éveinek
slágereibõl) Jurásek Balázs és
Jurásek Dániel, majd következik a
Budapest Bár Capriccio zenekari
estje.

S, hogy mindezek a szevezési
helyszín változása miatt hol lesz-
nek megtartva?

– Az említett kulturális progra-
mok lebonyolítási helye a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház udvara
lesz. Ez egyben szerencsésebb vá-
lasztás a hõség miatt is, hiszen ha
az idõjárás szélsõséges lesz, árnyé-
kos részén azért ott könnyebben
lehet hûsölni.

Mint azt megtudhattuk, ezen
programokra a belépés ingyenes.

Elindult a fiatal vállalkozások
létrehozását segítõ, Ha én cég le-
hetnék címû rendezvénysorozat
Nagykanizsán a Zöld Szempont
Lakossági Tanácsadó Irodában.

A Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ által szerve-
zett programok célja, hogy kötet-
len beszélgetés formájában segítse
a vállalkozás létrehozásában gon-
dolkodó fiatalok felkészülését a
késõ õsszel induló TÁMOP-
2.3.6.B-12/1 pályázaton való rész-
vételre, ahol akár 6 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást is
el lehet nyerni.

A vállalkozás alapításáról, an-
nak mûködtetésérõl, életútjáról

Cserti Csilla az Inkubátorház ve-
zetõje kérdezte Musits Róbertet az
IMRO DDKK ügyvezetõjét.
Ahogy az a beszélgetés során kide-
rült, a fiatalok vállalkozásalapítási
hajlandósága messze elmarad az
európai átlagtól. Ennek okairól
egy külön konferenciát is érdemes
lenne szervezni – hangzott el a
workshop egyik résztvevõjétõl.
Több hozzászóló pozitívan érté-
kelte a hamarosan induló pályáza-
tot, amely képzéshez köti a pályá-
zaton való részvételt, és a vállalko-
zás alapítását követõ mentorálási
lehetõséget. Ezt egészíthetné ki
egy a helyi adókedvezményen
felül egy olyan új adójogszabály
létrehozása, amely a pályakezdõk
részére biztosíthatna kedvezõ fel-
tételeket a vállalkozás elsõ évei-
ben a megerõsödéséhez. A jó han-
gulatú beszélgetés után a jelenlévõ
fiatalok kérdésekkel bombázták a
fórum szervezõit és a vendéglátót.

A következõ rendezvényre júli-
us végén kerül sor, ahol újabb vál-
lalkozók részvételével, újabb té-
mák és  mûködési modellek kerül-
nek ismertetésre.

Sok kisgyermek kísérte figye-
lemmel szüleivel és nagyszüleivel
együtt a „Hol nem volt városi
színház” társulatának izgalmas
elõadását a Medgyaszay Házban. 

A Palini Általános Iskola 2. osz-
tályos és a Rozgonyi Általános Is-
kola 3/B osztályos tanulói Petõfi
Sándor mûve nyomán adták elõ
két képben a János vitézt. 

A Hol nem volt városi színház a
közoktatást, köznevelést támogató
és kiegészítõ színházi nevelési
program a Medgyaszay Házban. 

Az Európai Unió által támogatott
pályázati projekt drámafoglalkozá-
sain megelevenedik az egykor szín-
háznak épült, majd filmszínházként
mûködõ patinás intézmény múltja,
miközben a résztvevõk megismerik
az épület kulturális hagyományait
és életre keltik a homlokzaton lát-
ható irodalmi ábrázolásokat. A
program ráirányítja a fiatalok fi-
gyelmét a helyi értékekre, ugyanak-
kor saját színházi produkciók létre-
hozásával lehetõséget kínál szá-
mukra az élményszerû tanulásra, a
kreativitásra és a sokoldalú önkife-
jezésre is. A program célja a komp-
lex mûvészeti nevelés, amelynek
középpontjában a színházi nevelés
áll. Mint már lapunkban is írtunk
róla, a Kanizsai Kulturális Központ
(KKK) igazgatója, Farkas Tibor és
Balogh József, a Vabababa Mûvé-
szeti Iskola munkatársa még május-
ban számoltak be arról, hogy a
KKK két, az Európai Unió által tá-
mogatott pályázaton is sikeresen
szerepelt. A Hol nem volt városi
színház elnevezésûn pedig elké-
szültek az elsõ filmek.

B.E. - H.Gy. - P.L.  - V.M.
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A letenyei Kovács Emilné Rózsa néni délre nézõ ablakában nyílnak
a képen látható piros virágú kaktuszok, melyek csodájára jár a kör-
nyék. Fõleg a kora délutáni órákban szemet gyönyörködtetõek, de
sajnos az évben csupán pár napig virulnak.

VViirráággbbaa bboorruulltt RRóózzssaa
nnéénnii öörreegg kkaakkttuusszzaa

A ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 20-ig az in-
tézmény nyitvatartási idejében
Július 12. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847).
Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu 
Július 15. 20 óra
KANIZSAI NYÁRI SZÍNHÁZ
Peter Quilter: MR. ÉS MRS. - ko-
média két részben. Az Életfa Prog-
ram Produkció elõadása. Szereplõk:
Verebes Linda és Pindroch Csaba.
Rendezõk: Nagy Viktor, Dolmány
Attila, Megyeri Zoltán, Herendi Gá-
bor és Fonyó Gergely. Belépõdíj:  
2 800 Ft és 3 200 Ft, Kanizsa Kár-
tyával 10 % kedvezmény.

Július 19. 9-14 óra
ANYATEJES VILÁGNAP

A KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásai-
ból. Megtekinthetõ: szeptember 30-
ig.
Július 4. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD - Bog-
dán Norbert - ének, gitár. A belépés
díjtalan.
Július 12. 20 óra
"ÁTLÁTSZÓ VÍZ LEGYEN…" -
CSEH TAMÁS EMLÉKEST -
Joós Tamás és Hegyi Norbert elõadá-
sa. A belépés díjtalan.

ARANYKOR. Nagykanizsa a dua-
lizmus korában. - Fotókiállítás.
Megtekinthetõ: július 31-ig
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTÕ-
MÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA. Megte-
kinthetõ: július 31-ig

"HAGYOMÁNYOK NAPJA"
BÚCSÚ 2013.

Július 6. 19-02 óra SZOMBAT ESTI
BÁL. Zenekar: Mura Band. Az est ven-
dége: Matyi és a Hegedûs. Július 7. 16
óra VÁSÁR - Zalagyöngye Táncegyüttes
mûsor. 17.30 óra LÁNYOK ANGYA-
LOK. Vidám Operett mûsor. Közremû-
ködnek: R. KÁRPÁTI PÉTER, Gyebnár
Csekka, Pauer Krisztina, Rátonyi Krisz-
tina. 19 óra LUCKY FELLAS NOS-
TALGIA SHOW - Jurásek Balázs és
Jurásek Dániel mûsora. 20.30 óra CAP-
RICCIO - A BUDAPEST BÁR ZENE-
KARI ESTJE. A rendezvény helyszíne: 
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház udva-
ra. Rossz idõ esetén az elõadások a Mû-
velõdési Ház színháztermében lesznek
megtartva!

KKeezzddõõkkrree sszzaabbootttt 
aaddóókkeeddvveezzmméénnyyeekk
kkeelllleenneekk

JJáánnooss vviittéézz ––
kkiissiisskkoolláássookk
eellõõaaddáássáábbaann
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VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

DIÁKOK FIGYELEM!
Szeretnél

jogosítványt
a nyári szünetben?

Ha igen, akkor gyere a 
2013.07.10-én 16 órakor

és 2013.07.22-én 16 órakor induló
(elmélet oktatás két hét alatt)

személyautó és motor kategóriákban.

Ha ezt a hirdetést felmutatod,
8000 Ft kedvezményt kapsz
az elméleti képzés díjából!

Részletekrõl érdeklõdjön
irodánkban a fenti címen és

telefonszámon.

Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idõ
2013. július  4. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00 - 06:00
2013. július  5. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00 - 07:30
2013. július  6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00 - 08:00
2013. július  7. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 19:00 - 06:00
2013. július  8. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00 - 06:00
2013. július  9. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00 - 06:00
2013. július 10. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00 - 06:00
2013. július 11. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00 - 06:00
2013. július 12. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00 - 07:30
2013. július 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00 - 08:00
2013. július 14. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 19:00 - 06:00
2013. július 15. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00 - 06:00
2013. július 16. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00 - 06:00
2013. július 17. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00 - 06:00
2013. július 18. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00 - 06:00
2013. július 19. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00 - 07:30
2013. július 20. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 20:00 - 08:00
2013. július 21. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 19:00 - 06:00
2013. július 22. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00 - 06:00
2013. július 23. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00 - 06:00
2013. július 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00 - 06:00
2013. július 25. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00 - 06:00
2013. július 26. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00 - 07:30
2013. július 27. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 20:00 - 08:00
2013. július 28. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 19:00 - 06:00
2013. július 29. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00 - 06:00
2013. július 30. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00 - 06:00
2013. július 31. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00 - 06:00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - jjúúlliiuuss
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja
az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539
m2 területû, „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. Kikiáltási ára
9.390.000 forint + áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2013. július 6.,
9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG
Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén 2013. december
5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban
lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint
a www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-
241/116 mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene
Csaba, Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Atti-
la, Sajni József, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõk fogadóórája
július-augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Balogh László,
a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a balogh.lasz-
lo61@chello.hu email címen vagy a 30/204-0865-ös telefonszámon,
Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a
bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/2653-889-es telefon-
számon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu email cí-
men, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hot-
mail.com email címen, vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Sajni
József önkormányzati képviselõ a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
email címen, vagy a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választó-
polgárok rendelkezésére.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemelteté-
si Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi
védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló
keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem térítendõ támogatás (amely
2014-ben kerül kiutalásra).

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített ér-
tékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az
épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szó-
ló 91/2011. (XI. 04.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szer-
da, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások át-
láthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfe-
lelõen nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatvá-
nyok szintén a fenti helyeken hozzáférhetõk.
A pályázatokat 2013. október 10-ig lehet beküldeni, vagy személye-
sen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Ki-
zárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek
részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem tá-
mogatása 2013.
A kiíró a beérkezõ pályázatokat a 2013. novemberi soros Városfej-
lesztési- és Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2013. november
30-ig.

HHeellyyii éérrttéékkvvééddeelleemm ttáámmooggaattááss 22001133..
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére haszná-
latos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége
gondoskodni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia Környezetvé-
delmi Kft. munkatársai 2013. július 9-én, 10-én és 11-én (kedden, szerdán
és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész
városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett
napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.

KKoonnttéénneerrmmoossááss

Jótékonysági hhangverseny
Kedves Zenebarátok!

Az Alsótemplom nemrégiben fel-
újított gyönyörû hangversenyor-
gonáját Kováts Péter orgona-
mûvész, az Esztergomi Bazilika
orgonistája szólaltatja meg elõ-
ször koncert keretében 2013. júli-
us 5-én, pénteken este fél 8 órai
kezdettel.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Belépõdíj nincs, de adományokat köszönettel elfogadunk az orgona
felújításának céljára.
A megújult hangszer a Süveges Orgonaépítõ Kft munkáját, valamint
egyházmegyénk, városunk és egyházközségünk összefogását dicséri.

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

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

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

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

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

Fényre sötétedõ lencse, dioptriás 
napszemüveglencse AKCIÓ 20 %

Az akció 2013. július 30-ig érvényes.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 
Tel./fax: +36/20-849-2341

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû,
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata  a
következõ programokkal
várja a gyerekeket és fiata-
lokat a "Mi a pálya? - Jö-
võnk az ifjúság II." címû
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-
0202 azonosítószámú pro-
jekt keretében a következõ
programokkal várja a gye-
rekeket és fiatalokat:

TÉT-tábor

2013. július 22-26.
Halis István Városi Könyvtár
Hívunk minden olyan 12-20 év közötti
fiatalt, akinek nincs módja költséges
táborokban megtanulni mindezt, ami
kell az életéhez, de szeretne elõbbre
jutni életpályáján! 
Táborunkban INGYENESEN juthat
minden résztvevõ sokféle információ-
hoz, technikai tudáshoz, zenei és mû-
vészeti élményhez és segíteni akaró,
tudó barátokhoz! Nem hagyunk teret
az unatkozásnak.
Egy hét szabadidõért cserébe hétszer
annyit kap itt mindenki! 
További információ: Kardos Ferenc, 
info@nagykar.hu vagy 06306287268

MOZGÁS-TÉR

2012. június 25-tõl augusztus
29-ig, kedden, szerdán és csü-
törtökön 15.00-20.00. Helyszín:
Nagykanizsán a Rózsa út 9.
szám alatt. (Vívócsarnok mellett)
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
sport- és közösségi programja 18 év alatti
gyermekek számára a nyári szünidõben.

Önmagad érdeke.
Egészséged védelme.
Mozgásod élménye.
Társadalmunk értéke.
Sportolási lehetõség, kellemes, 
zárt környezetben.

Asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda,
röplabda, tollaslabda.

MEGVALÓSULT 
PROGRAMJAINK:

Kortárssegítõ tábor
2013. június 16-23.
A programok eredményeként 25 kor-
társsegítõ került kiképzésre, akik a to-
vábbiakban a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság bûnmegelõzési program-
jaiban segédkeznek.
EGOLAND 
2013.június 17-21. 
Ön- és társismereti, kommunikációs
képességek fejlesztését célzó trénin-
günket az idõjárásra való tekintettel
idén a Plakátház elõadótermében tar-
tottuk .  A résztvevõk között néhányan
már részesei voltak a tavalyi képzés-
nek, többségük viszont új volt. Legfia-
talabb résztvevõnk 8. osztályt végzett
14 éves, legidõsebb még szakképzés-
ben résztvevõ 21 éves fiatal volt.
A legnagyobb teret a szerepjátékok,
helyzetgyakorlatok kapták, mert a
„gyerekek” ezeket élvezték a legjob-
ban, ebben bontakoztak ki a legfelsza-
badultabban.
Ennek megfelelõen az egyén életbeli
szerepeit jártuk körbe 4 napon keresz-
tül (szerepek a családban, szerepek a
társkapcsolatokban /barátság, szere-
lem/, szerepek a munkahelyen, szere-
pek az iskolában).
Mint egy jó tréning esetében lenni szo-
kott, a résztvevõk egymást ismerõ ba-
rátokként váltak el, igényüket fogal-
mazták meg a folytatásra, az egymás
közötti további kapcsolattartásra.
Hetes sporttábor
2013. június 17-21. 
A program 5 napján különbözõ
helyszíneken töltötte el hasznosan
szabadidejét 30 gyermek. A pro-
gramok között szerepelt családi életre
nevelés, lovaglás, strandolás, sport-
programok.

Mi a pálya? Nincs programod a nyárra?

AUTIZMUSSAL élõ személyek,
illetve családjaik jelentkezését
várjuk az esélyegyenlõségük
növelése, pályázatokba való be-
vonhatóságuknak feltérképezé-
se érdekében a következõ elér-
hetõségeken:
Gyõrfy Anikó 06/20/849-2341
gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu

26.qxd  2013.07.03.  11:48  Page 10



KKaanniizzssaa –– PPoorrttrréé 11

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2013. július 4.

Három éve nevezte ki Rosta
Gyulát a Zalaerdõ Zrt. vezér-
igazgatójának a tulajdonosi jo-
gokat gyakorló Magyar Fejlesz-
tési Bank (MFB) Zrt. A rész-
vénytársaság vezetõje a Mátrá-
ból került szeretett megyéjébe.
Beszélgetésünkben az „átállás-
ról", és eddigi tapasztalatairól
kérdeztük.

– Jelentõs esemény volt életem-
ben, hogy 2010. július 13-án kine-
veztek a Zalaerdõ élére. Nagy
megtiszteltetésként ért a felkérés, s
mivel visszakerülhettem Zala me-
gyébe, elvállaltam a zrt. irányítá-
sát. Nován születtem, késõbb
Szentgyörgyvölgyön, majd Lenti-
ben éltünk a szüleimmel. Édes-
apám is erdõmérnök volt. Gyer-
mekkoromat Zala megyében éltem
meg, innen jártam egyetemre. A
diploma megszerzését követõen
munkám az északi-középhegység-
be, a Mátrába szólított. Huszonöt
évig dolgoztam ott, gyakorló erdõ-
mérnökként végigjártam a szakma
teljes vertikumát. Zalába érkezve
könnyebbséget jelentett, hogy jó
néhány kollégát ismertem szemé-
lyesen. Különösebb gondot nem
okozott a beilleszkedés, bár nyil-
vánvalóan egy új vezetõ érkezése
mindig ébreszt kérdéseket az ott
lévõkben arról, hogyan tovább.
Zökkenõmentesen történt az átme-
net, jelentõs személycserékre nem
került sor, szervezeti változásokat
viszont végrehajtottunk. 

– Munkaadóként korábban is
meghatározó szerepet töltött be a
megyében a Zalaerdõ. Hogyan
alakult ez az utóbbi három évben? 

– Cégünk nemcsak megõrizte,
hanem talán fokozta is ezt a szere-
pét a vidéki lakosság körében. A
megye aprófalvainak többségében
jelentõs munkaadónak számít a
Zalaerdõ Zrt. Az alacsonyabban
kvalifikált embereknek az erdõ
mindig ad elfoglaltságot. Megyei
szinten, kapcsolt vállalkozóként,
illetve saját dolgozóként közel
4000 ember részesedik valamilyen
munkavállalási lehetõségben. Eh-
hez illeszkedik még a két éve zajló
közfoglalkoztatási program, ami
Kanizsán különösen jelentõs, mert
arányaiban – az öt üzemegységün-
ket összevetve –, a Nagykanizsa-
bajcsai erdészet foglalkoztatja a
legtöbb, mintegy 120 fõ munka-
vállalót. 

– A megyében a cég nevét min-
denki ismeri, a tevékenységi körét
azonban már kevésbé. Melyek a
közelünkben is látható legfõbb fel-
adataik?

– Mivel természeti erõforrások-
kal dolgozunk, nagyon fontos,
hogy megõrizzük, vagy fokozzuk
az erdõ minõségi fatermelõ ké-
pességét. Az erdész hivatása,
hogy mindig jobb és egészsége-
sebb erdõt hozzunk létre, és ad-
junk át az utókornak. Ha lehetõ-
ségünk adódik, telepítéssel nö-
veljük is az állami erdõterülete-
ket. Azonban a társadalom erõsö-
dõ nyomása, a fakitermeléseket
kísérõ ellenszenv, a természeti ér-
tékek védelme, valamint a jog-
szabályi környezet szigorodása
egyre nehezebbé teszi a dolgun-
kat, és emiatt folyamatos alkal-
mazkodásra vagyunk kényszerít-
ve. Ennek a szemléletnek megfe-

lelõen próbálunk gazdálkodni,
mégpedig olyan szinten, hogy a
munkahelyeket is meg tudjuk
õrizni. Például a fakitermelési le-
hetõségeink csökkenése esetén
más, költséghatékonyabb mód-
szerekkel igyekszünk úrrá lenni a
helyzeten. Fokozott figyelmet
fordít a cég a technikai bázis fo-
lyamatos megújítására, hiszen
modern termelõeszközökkel lehet
igazán hatékonyan dolgozni. A
beruházásoknál ezt mindig szem
elõtt tartjuk. A gazdálkodásra
visszatérve, sokaknak úgy tûnhet,
az erdõbõl kitermelt fa ingyen
van, pedig az erdõket fel kell újí-
tani, ápolni és nevelni, aminek
komoly költségei vannak. Emel-
lett a természeti károk is elég je-
lentõsek az utóbbi idõben az er-
dõgazdaság területén. Az aszá-
lyos idõszakok következménye-
ként most különösen szembetûnõ
a lucfenyõ-pusztulás. A legyen-
gült fenyõállományt a másodla-
gos károsítók, a szú bogarak
megtámadják, de van még egy
veszélyforrás, ami a klímaválto-
zásra különösen érzékeny õsho-
nos fafajt, a bükköt érintheti a
Letenyei, a Bánokszentgyörgyi és
részint a Zalaegerszegi Erdésze-
tünk területén, a száradás. 

– Említene a tulajdonosváltást
követõen bevezetett néhány új fel-
adatkört?

– Egyre fontosabb szerepet kell
az állami erdõgazdaságoknak be-
tölteniük a közjó megszervezésé-
ben. Itt a meglévõ szolgáltatások
színvonalának emelésére, illetve
olyan turisztikai, közjóléti beruhá-
zásokra gondolok, amelyek nem
voltak eddig. Példaként említe-
ném a tavaly megnyitott turista-
szállónkat Csömödérben, vagy a
most májusban átadott erdei isko-
lánkat, Obornakon. A Zalaerdõ
Zrt.-re a korábbi években is jel-
lemzõ volt ez a tevékenység, hi-
szen két arborétumot üzemelte-
tünk évtizedek óta, egyiket
Budafán, a másikat Csácsbo-
zsokon. Ezen kívül, cégünk terüle-
tén mûködik az ország leghosz-
szabb erdei kisvasútja, a maga 109
kilométer hosszából 32 kilométert
lehet személy-utazásra igénybe
venni. A vasút folyamatos üzemel-
tetése költséges és komoly felké-

szülést igénylõ feladat. Az állami
státuszunk, valamint Zala megye
régiós elhelyezkedésébõl adódóan
meglehetõsen kevés pályázati for-
ráshoz juthatunk hozzá, így a
Zalaerdõ Zrt. a közjóléti tevé-
kenységének szinte 100 százalékát
önerõbõl finanszírozza. 

– E tekintetben milyen együtt-
mûködési lehetõséget lát a város-
sal? A városlakók közkedvelt ki-
rándulóközpontja a Csónakázó-tó
és a környéke. Az önkormányzati
kezelésben lévõ tó, állami tulaj-
donban lévõ erdõvel határos.

– Nekem is kedvenc kiránduló-
helyem a Csónakázó-tó. Az ottani
helyzet javításában látok lehetõ-
séget. A polgármester úrral már
folytattunk tárgyalásokat a kilátó-
torony ügyében, de a felújításá-
hoz szükséges költségek elõte-
remtése nem egyszerû dolog. A
kilátótorony az önkormányzat tu-
lajdonában van, de jelenleg nincs
pénz a felújítására. Remélhetõleg
a 2014-ben induló új EU-s pályá-
zati rendszerben találhatunk
olyan konstrukciót, melynek ke-
retében az erdõgazdasággal
együtt meg lehetne oldani a prob-
lémát. Mi is jelentõs kiránduló-
helynek és a várossal való együtt-
mûködésünk legfõbb terepének
tartjuk a „Csó-tót”. Az idén meg-
kezdett kerékpáros versenypálya
kiépítéséhez a Zalaerdõ Zrt. is
hozzájárulását adta. Az év folya-
mán létesül még egy madárvédel-
mi bemutató tanösvény, amelyet
az erdõk hete rendezvénysorozat
alkalmából szeretnénk a város ré-
szére átadni. Reméljük, örömmel
fogadja a város lakossága és az
idelátogató vendégek. A leendõ
tanösvény a funkcióját vesztett és
lebontott rönkvár mögül indul,
majd egy hurok mentén mutatja
be a hazai lomberdõkre jellemzõ
védett madárfajainkat.  Tudjuk,
sokan hiányolják a rönkvárat.
Egy új felépítése azonban megle-
hetõsen idõigényes folyamat,
mert egyedi építmény lévén az
engedélyeztetési eljárás bonyo-
lult dolog. A múzeummal is
együttmûködtünk, idén megosz-
tott Patkó-díjat kaptunk a patkó-
fal létrehozásáért. 

– Hol tölti legszívesebben a sza-
badidejét? 

– A szakmám a hobbim, és a
munkám eléggé lefoglal, de ha
idõm engedi, szívesen visszajárok
a szülõföldemre, Szentgyörgy-
völgy erdeibe. 

B.E.
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A Palini Általános Iskola diák-
jainak országos szinten is jelentõs
versenyeredményeivel rendszere-
sen találkozhatnak olvasóink he-
tilapunkban. Hol egy atlétikai,
hol pedig egy foci siker, szinte
még felsorolni is nehéz, miben je-
leskednek idõrõl idõre a palini is-
kolások. Az érdemes sportoló if-
jakban egy dolog azonban közös.
Olyan testnevelõ pedagógus ta-
nítja õket a mozgás szeretetére,
aki mindehhez nem barbár mód-
szereket hív segítségül. Góber
Csabáné 37 éve tanít az intéz-
ményben, mint mondja, számára
a munka nem kötelesség, hanem
édes elfoglaltság, igazi hivatás. Az
elmúlt évtizedek alatt több száz
tehetséges sportoló fordult meg s
nevelõdött ki kezei alatt, viszont a
gyerekek által csak Györgyi néni-
nek hívott tanárnõ legnagyobb
örömének azt tartja, ha olyan
egykori tanítványokkal találko-
zik, akiknek felnõttkorukban is
mindennapjaik szerves részét ké-
pezi a sport, illetve, ha valaki a
hátrányos testi adottságai ellené-
re mozogni akar. 

Habár a pedagógus saját és ta-
nítványai által elért sportsikereitõl
visszhangzik a sajtó, Góber
Csabáné ritkán áll a nagynyilvá-
nosság elé, hogy önmagáról be-
széljen. Nem pusztán szerénysége
miatt, hanem mert – állítása szerint
– õ csak azt teszi, amire hivatott, s
amit szeret. Tudásából és egészsé-
ges életmódjából a jövõ generáció
is nagy étvággyal táplálkozik, ám
saját bevallása szerint a legfonto-
sabb mégis az, minél több ember-
rel szerettesse meg a sportolást.
Vérbeli testnevelõ és biológia sza-
kos tanárként arra is figyel, hogy a
kötelezõ 45 perces órákon túl is
egyengesse a gyermekek életét. 

– A sportolók elõrelátó, céltuda-
tos emberek, ugyanakkor még ön
sem gondolta volna anno, hogy ta-
nári pályára lép. 

– Még a mai napig is azt a lányt
látom, aki csak rótta a köröket az
egykori Olajbányász pálya salak-
ján. Egyszerûen azért, mert (ak-
kortájt is) szerettem futni, vala-
mint, mert az atlétika megszállott-
ja voltam. Aztán a sportolóvérem
meg a küzdõszellemem még töb-
bet hajtott ki belõlem. Elvitt – sze-
rencsés véletleneknek köszönhetõ-
en – egészen Pécsig, a tanárképzõ

fõiskoláig. Az ott eltöltött idõ
megszilárdította bennem mindazt,
ami sokáig csak lappangott a gon-
dolataimban. Ez pedig nem más
volt, mint hogy tudásom legjavá-
nak átadásán kívül mindenkivel
megszerettessem a sportolást.

– Viszont mindezt már nem Ba-
ranya megyében tette, hanem Za-
lában.

– A szívem – habár gyermekko-
romban sokáig Székesfehérváron
éltünk – mindig Nagykanizsára
húzott vissza. A fõiskolás évek
után egy évig ugyan Nagyrécsén a
diákotthonban dolgoztam, 1977-
tõl viszont a Palini Általános Isko-
lában. Itt leltem igazán otthonra, a
családias légkör, az intézményben
folyó magas szintû oktatás s nem
utolsó sorban diákjaim szeretete
fonta körbe mindennapjaimat. A
szerelem is Zala megyében talált
rám, férjemmel – minõ véletlen –
sportolás közben ismerkedtem
meg az atlétikapályán. Két lá-
nyunk született, Judit és Eszter,
akik a kosárlabdázás mellett tették
le voksukat, s értek el jelentõsebb
sikereket. 

– Igazi, jó pedagógushoz hason-
lóan „saját” gyermekeinek tartja
tanítványait, tehát a családja fo-
lyamatosan „bõvült”…

– Ezt sok tanártársam elmond-
hatja magáról. Hiszen kis kortól
egészen a kamaszévekig végigkí-
sérjük a gyerekek életét. Kivel
azért töltünk több idõt, mert éppen
ez szükséges ahhoz, hogy fejlõd-
jön, egyrõl a kettõre lépjen, mással
pedig azért, hogy azt a pluszt, ami
már eleve benne van, tökélyre fej-
lesszük. A sportolók esetében ez
külön igaz. A palini iskolában min-
den adott, hogy élsportoló és moz-
gást szeretõ jövõ generációt nevel-
jünk. Természetesen van szív-
ügyem, a már említett foci, atlétika
– viszont fontosnak tartom kiemel-
ni azt, hogy mindenben kapok még
plusz szakmai segítséget is. Az in-
tézményt vezetõ Magyar Ferenc
nemcsak engem (és kollégáimat),
hanem az iskola minden tanulóját
segíti. Biztosítja mindazt, amik
szükségesek a kiváló versenyered-
ményekhez, és nem utolsó sorban
a tanításhoz, tanuláshoz. Pedagó-
gustársaim is mindenben támogat-
nak, ahogy diákjaim szülei is.  Az
meg már csak non plus ultra, hogy
a terepatlétikához remek helyszínt
nyújt – fekvésébõl fogva is – az is-

kola.
– Így már érthetõ, hogyan szü-

lethetnek jelentõs sporteredmé-
nyek…

– Nehéz is lenne pár gondolat-
ban összesûríteni, mikre, vagy kik-
re vagyok a legbüszkébb. Talán a
közelmúlt legkiemelkedõbb érde-
meirõl számolnék be. Az országos
atlétikai versenyen tanítványom,
Krasznai Anna az elõzõ tanévben
országos bajnok lett, Bagladi Mar-
cell 100 méteres távon szintén elõ-
kelõ helyezést tudhat magáénak
idén. A Kis Iskolák Sportversenye
Diákolimpiájának országos döntõ-
jében intézményünk svéd váltó
csapata elsõ helyezett lett, Kazsoki
Balázs, Kozári Gábor, Sipos Péter
és Bagladi Marcell e versenyen is
remekelt. Amit pedig nem fémje-
lez érem, vagy nyilvános elisme-
rés, az nem más, mint hogy diákja-
im maguktól, önszántukból spor-
tolnak. Csakúgy, mint az osztá-
lyomba járó kamasz fiúk – mind-
egyikük focizik. Nem eredmé-
nyért, nem díjért, hanem mert sze-
retnek mozogni. S mert tudják,
hogy ez jót tesz nekik. 

– Egy pedagógus munkája azon-
ban nemcsak a tanítási órák idejé-
re korlátozódik.

– Ezért is szervezünk már több
éve minden esztendõben egész-
ség-és sportnapokat, ahol az isko-
la apraja-nagyja jól érzi magát.
Ezekre a rendezvényekre még
sztársportolókat, olimpikonokat is
hívunk, olyanokat, akiket példa-
ként állíthatunk a gyermekek elé.
Mondhatnám még azokat a három
napos kerékpártúrákat, amikre a
tanév végén megyünk a diákok-
kal. Már megkerültük a Balatont
is, 35-en, a Fertõ tavat és vidékét
szintén nagy létszámú gyerekse-
reggel tekertük le (egy nap alatt
110 km-t teljesítettünk). Az idei
évzáró után iskolánktól indulva,
közel 200 km-t kerekezve jártuk
be a Balaton felvidéket. A téli hó-
napok sem telhetnek el az évszak-
ra jellemzõ szezonális sport nél-
kül: a hidegebb idõszakban isko-
lánk udvarán szánkózunk vagy
korcsolyázni megyek a tanítvá-
nyaimmal Zalaegerszegre. Jövõre
pedig kicsit távolabbi útra indu-
lunk. A közelmúltban a Bethlen
Gábor Alapítvány támogatásában
egy sikeres – 900 ezer Forint össz-
értékû – pályázatot nyertünk meg.
A „Határtalan kapcsolatok” címet

viselõ projekt jóvoltából Erdélybe
utazunk a jövõ tanévben, ezt az
utazást nagyban fedezi az elnyert
összeg. 

– Adódik a kérdés, bár lehet,
hogy némileg közhely. Ennyi mun-
ka mellett mikor jut ideje pihenés-
re, egyáltalán hogy tud egy sporto-
ló kikapcsolódni?

– Csakis aktívan. Én akkor
relaxálok, ha sportolok és mozgok.
A futás számomra maga a felüdü-
lés, persze, sosem célok nélkül. Dr.
Lubics Szilvia hatására vágtam be-
le a félmaratoni távokba is, kollé-
ganõimmel, Ilyés Andreával és
Horváth Eszterrel közösen, s elég
szép eredményekkel (egy nyolcfõs
nõi csapattal) teljesítettük az Ultra-
balaton futóversenyt. A túrázás
megszállottja is vagyok, bár egy-
szerûbb lenne, ha azt mondanám:
nincs olyan sport, amit ne szeret-
nék. Hamarosan, július közepén,
Eszter lányom életet ad elsõ gyer-
mekének. Tehát biztos: ahogy ed-
dig, úgy ezután sem fogok unat-
kozni.

– Hiába a nyári, jól megérde-
melt pihenés, gondolatban már a
következõ tanéven elmélkedik.

– A tanítás nem lehet olyan,
mint a biciklizés, ha egyszer meg-
tanuljuk a módját, utána ugyanúgy
kell csinálni. Hiszen a gyerekek
sosem egyformák, folyamatosan
változnak. Nekem pedig az a fel-
adatom, hogy minél jobban megis-
merjem, támogassam õket, egyen-
gessem az útjukat. Megszerettes-
sem velük a sportot, a mozgást, ez-
által olyan lehetõségeket adjak a
kezükbe, ami – remélhetõleg – egy
életre szól. „A sport a test útján
nyitja meg a lelket”– én ebben hi-
szek, ezért teszek, és emiatt dolgo-
zom…

Szabó Zsófia
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2013. július 4.

Horoszkóp

Ha eddig még nem tette meg, a nyári sza-
badsága alatt lesz rá elég ideje: a párjával
együtt válasszanak maguknak csillagot.
S a csillag majd visszavezeti önöket e
napok régi szép emlékeihez.

Végre itt a nyár. Vetkõzze le minden gátlá-
sát, és adja át magát az önfeledt pihenés-
nek. Töltsön minél több idõt a párjával és a
családjával. Esténként keveset beszéljenek,
merüljenek el a csillagos ég látványában. 

Jegyezze meg a nyár minden szép és érté-
kes pillanatát. Raktározza el akár képeken
is kertjének, vagy ablakának virágait. Szá-
mítson rá, a muskátli öntözgetés közben
bókokat is begyûjthet magának. 

Végre itt a nyár, a nyári szabadság ideje. Ha már
magába szívta az utazgatás minden örömét, pi-
henjen le egy nyugágyba. Folytassa képzeletben
az utazást, álmodozzon a csillagok alatt, hisz a
Göncölszekér mindenkit tárt karokkal vár.

Ha némi zavar keletkezne nyáron a kom-
munikációjában, semmi esetre se vitatkoz-
zon a párjával. A csillagok majd megnyug-
tatják. Ha még az égi látvány sem tud segí-
teni a lelkiállapotán, olvasson verseket.

Aratják már a búzát, szelik a kombájnok a ha-
tárban a kilométereket. Köszöntse vendégeit
e kedves népdallal: Hullámzik a búzatenger,
de kevés a boldog ember! Mint a pipacs a bú-
zában, ezer között, ha egy szál van…

Gyûjtsön csokorba minden vadvirágot,
amit nyári szabadságán a tarka rét kínál.
De elõbb játsszon velük. Figyelje a körü-
löttük rajzó pillangók táncát, amíg be
nem takarja szárnyukat az éj.

Hogyha még nem döntötte el, hova utazzon a
nyáron, hegyre, völgybe, tengerpartra, vagy a
kietlen pusztaságba; nem késett le semmirõl.
Vakációzni mindenhol jó; akár otthon van az
ember, vagy éppen a málnásban.

A téli sportot kedvelõk nyáron is találnak
maguknak hûsítõ, élvezetes elfoglaltsá-
got a Csónakázó-tónál. Ha gyakrabban
kisétál a tópartra, a nádirigó hangja akár
a csillagokig is elrepítheti. 

Ha nem lesz más választása, töltse el sza-
badsága elsõ napját a Csónakázó-tónál.
Ha aludni tér a Nap, s megveti ágyát a
domb mögött, társuljon a Holdhoz. Fi-
gyelje, hogyan táncol a tó vízén.

Ha a nyári szabadsága alatt netán koncertre kí-
vánkozik, nem kell messzire mennie, a Csóna-
kázó-tó környékén részese lehet. Nem kell be-
lépõdíjat sem fizetnie, csak hallgatni mindazt,
amit a tó mesél a virágoknak, madaraknak.

A nagy nyári vakáció elõestéjén nem a vi-
lág meghódítására gondol elsõsorban. En-
nél kézzelfoghatóbb élvezetekkel kezdi a
szabadságot. A képzeletében egy vödör
jéghideg fagyi képe tûnik fel elsõként.

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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Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parko-
lóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/542-
2272 (7581K)

Teleki utcán négy emeletes házban,
I. emeleten, két szobás, 55 m2-es, egye-
di fûtéses, panel programban részt vett
lakás eladó. Tel.: 0630/566-4510
(7586K)

Nk-án a Nagyváthy utcában kétszo-
bás, egyedi fûtéses lakás kiadó. Ár:
35000 Ft + rezsi + 1 havi kaució. Tel.:
0670/379-4217 (7593K)

Nk-án a Kisberki lakótelep környé-
kén hosszú távra, másfél szobás, cirko-
fûtéses, részben vagy egészben bútoro-
zott albérletet keres egy rendes, fizetõ-
képes srác. Tel.: 0630-423-1013
(7594K)

Úszásoktatás! Úszótanfolyam indul
a nyári szünetben, öt éves kortól, illetve
elõkészítést vállalok úszóedzésre. Min-

den jelentkezõt szeretettel várok. Tel.:
0693/312-798, 0630/319-7662 (7588K)

Nagykanizsai családi házért idõs
bácsi, néni gondozását, ápolását válla-
lom. Egészségügyi képzettségem van.
Leveleket, elérhetõségeket „Kölcsönös
megbízhatóság” jeligére várom a Szer-
kesztõségbe (Pf. 154). (7596K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)

Kidobásra szánt hûtõjét, TV-jét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7590K)

Szakképzett szakember idõs, beteg
emberek gondozását, ápolását, fel-
ügyeletét, illetve 1-2 órára gyermekfel-
ügyeletet vállal. Csak komoly emberek
jelentkezését várom. Tel.: 0620-382-
3085 (7595K)

Két fõ gondozót keresünk felvétel-
re. Részletek: www.kanizsawaldorf.hu
oldalon. (7597K)

Horgászbotok, horgászorsók válto-
zó áron eladók. Érd.: 0630-227-3294
(7599K)

Weber 8601 Saint Gobain perlit bá-
zisú hõszigetelt  vakoló, 17 zsák, áron
alul eladó. Tel.: 0630-227-3294
(7600K)

MTZ 90%-os gumik, motor, mun-
kahengerek, pótkocsi tengelyek, felnik,
egy tengelyes pótkocsi, MTZ bontott
alkatrészek eladók. Érd.: 0630-911-
2269 (7601K)

Diszkrét kapcsolatra keres akár nem
független hölgyet egy Nagykanizsai,
40-es férfi. Fényképes leveleket az „Il-

latos kert” jeligére a szerkesztõségbe, a
Pf.: 154-re kérem. (7592K)

52 éves, magányos férfi keresi társát
komoly kapcsolat reményében. Leve-
leket a Szerkesztõségbe (Pf. 154) kérek
„Remény” jeligére. (7598K)

IINNGGAATTLLAANN

Éremátadó, egyben évadzáró
összejövetelét tartotta az április
végén hatodik NB I-es bajnoki
aranyérmét bezsebelõ Aqua-
profit Nagykanizsai TSK sakk-
csapata.

Tulajdonképpen számos tény az
ötös számról szólt a klub történeté-
nek legutóbbi szezonjában: ötrõl
lépett hatra a bajnoki elsõségeit te-
kintve, ötvenöt (abszolút rekord-
nak tekinthetõ) sorozatbani gyõze-
lem után szakadt meg a pontosan
öt esztendõs gyõzelmi szériája –
még márciusban.

Cseresnyés Péter polgármester
gondolatai szerint fontosak az
ilyen sikerek a városra nézve is,
hiszen az ehhez hasonló teljesít-
mények – ismerve Magyarország
sok esetben egypólusú gondolko-
dását – úgymond a térképen
tart(hatnak) településeket. S
ugyanilyen szépen csillogna az
egylet életében a hetedik arany-
érem is...

Nádasi Tamás, az egyesület
névszponzorának elöljárója szerint
nem céljuk megállni egy hetedik
elsõségnél – amivel megyei riváli-
sukat, a zalaegerszegi Csutit is
megelõzhetnék összesítésben  –,
szívük szerint addig folytatnák,
amíg energiájuk lesz ehhez. Persze
az anyagi feltételek elõteremtése
évrõl-évre egyre komolyabb erõfe-

szítéseket követel, de állnak a kihí-
vások elébe. Ehhez (is) kapcsoló-
dik, hogy idén még kevesebb kül-
földivel ültek asztalhoz, s remé-
nyeik szerint mind több helyi fel-
törekvõ fiatalnak is lehetõséget
tudnak adni idõvel.

A sportszakmai adalékok sorát
folytatva Papp Nándor csapatve-
zetõ részletesen vette górcsõ alá a
bajnokcsapat szereplését.

– Zsinórban ötödik bajnoki elsõ-
ségünket szereztük, s ezt úgy, hogy
az idény elõtt olyan játékosok távoz-
tak tõlünk, mint Portisch Lajos, Hé-
ra Imre, Gonda László és Faragó
Iván – kezdte a klub egyik vezetõje .
– Érkezett viszont Bánusz Tamás,
aki mint késõbb kiderült, roppant
nagy nyereségünk lett. 

A szezon során 18 sakkozó jutott
szerephez az elsõ csapat bajnoki
pontvadászatában, s Papp Nándor
úgy értékelt, a kilenc mérkõzésük
közül öt kiválóra osztályozható, há-
rom volt átlagos egy pedig gyenge.

– A szombathelyi Haladás elleni
találkozón – még a nagy gyõzelmi
sorozatunk közben – olyannyira
rezgett a léc, hogy az talán még
most is rezeg – fogalmazott, majd
amint azt már áprilisban elmondta,
a fentebb említett 55-ös gyõzelmi
széria talán nem is nagy baj, hogy
idõvel megszakadt – Pakson az
utolsó elõtti fordulóban.

Hogy mit hoz a jövõ, arról még

csak ezután érdemes gondolkodni,
igaz, az már ismertté vált, hogy
egyik eddigi erõsségük, Medvegy
Zoltán távozik és a jövõben a fõvá-
rosi MLTC elsõ táblás játékosa
lesz. Elhangzott az is, van esély ar-
ra, hogy az európai bajnokcsapatok
küzdelmeiben is megméretteti ma-
gát ismét a kanizsai klub, mivel a
nemzetközi szövetség is emberlép-
tékûbbé próbálja tenni a jövõben
azt a versengést. Ami azonban
egyelõre a legfontosabb volt: Mé-
száros Attila honi szövetségi fõtit-
kártól Ribli Zoltán, a kanizsaiak
csapatkapitánya vehette át a baj-
noknak járó serleget.

P.L.

RReezzggõõ lléécc,, zzssiinnóórrbbaann ööttööddiikk aarraannyy

KKiissaallffööllddii hhaattooddiikkoonn
hheetteeddiikk

Gyõrben a VI. Serdülõ Európa-
kupa cselgáncsverseny küzdelmeit
rendezték, melyen a Nagykanizsai
TE 1866 judokái is indultak. A 12
ország 300 indulóját tömörító me-
zõnyben Huszár Máté volt eredmé-
nyesebb a tatamin. Az NTE sporto-
lója súlycsoportjában, 50 kg-ban
ötször küzdött, s eredménysora ve-
gyes képet mutatott, hiszen két
gyõzelme mellé három vereség tár-
sult, így végül a hetedik helyet sze-
rezte meg a gyõri erõpróbán.

Zalakaroson második (összes-
ségében tizenharmadik) alkalom-
mal rendezte meg a nagykanizsai
Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do
Sportegyesület az A.J.K.A küz-
dõsport szövetséggel karöltve
instruktori edzõtáborát.

A házigazdákon kívül amerikai-
ak, csehek, németek, új-zélandiak
is érkeztek a seregszemlére és Sá-
fár László 9. danos valamint az
Új-Zélandról érkezett Edmond
Otis 8. danos mesterek voltak a tá-
borozás témavezetõi.

Az egyhetes szeminárium témá-
ja a Testmozdulási erõ és elvek a
karatéban címmel futott, s az el-
múlt hét szombatján danvizs-
gákkal zárult. Magas rangra vizs-
gázhattak a külföldiek, hiszen ket-
ten-ketten mentek 1. dan, 2. dan és
7. danra. Utóbbi két küzdõsportos
az Egyesült Államokból érkezett.

Az egyesület növendékei szep-
tember 14-15-én egy berlini nem-
zetközi versenyen indulnak, addig is
a fõtanító Kucskó Attila vezetésével
a felkészülésen van a hangsúly.

Csehországtól 
Új-ZZélandig
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Debrecenben rendezték a
115. Felnõtt Úszó Országos
Bajnokságot, melyen a Délza-
lai Vízmû SE legjobbjai
(Abay Nemes Anna, Molnár
Flóra, Zámodics Márk) is in-
dultak. A Hajdúságban re-
mek eredménysort produkál-
tak, hiszen számos A-döntõs
helyezésük mellett egy bronz-
érmet is szereztek a kanizsai-
ak.

Abay Nemes Anna volt elsõként
soron, a kanizsai sportoló 100 m
háton az elõcsatározásokat simán
véve jutott a fináléba. Ott aztán az
elõkelõ ötödik helyezést szerezte
meg 1:03,81-gyel, maga mögé uta-
sítva például Jakabos Zsuzsannát
is. Anna érdekelt volt még 50 m és
200 m háton is. Elõbbin sem adta
alább a döntõnél, ahol szintén a
honi legjobbak között léphetett
rajtkõre. Az elit mezõnyben aztán

a negyedik helyen végzett, elõtte
csak Hosszú Katinka, Joó Sára, és
Szekeres Dorina zárt.

A záró nap aztán az addigiaknál
is jobban sikerült, mivel az érté-
kes helyezések mellett érmet is si-
került szerezniük a Délzalai Víz-
mû SE úszóinak. Az elõfutamok a
délelõtt folyamán kezdõdtek, s
onnan a késõ délutáni döntõkbe
fordulva három dél-zalai finalista
hely is jutott. Molnár Flórát utó-
lag alighanem kárpótolja debrece-
ni eredménysora azért, hogy az if-
júsági Eb-re (csupán néhány tized
híján) nem jutott ki – 50 m gyor-
son a magyarok között harmadik
helyen csapott célba! 100 m pil-
langón is remekelt, annak finálé-
jában ötödik lett. A nap során
Abay Nemes Anna is érdekelt volt
a végsõ helyezések „elosztásá-
ban” és 200 m háton az ered-
ményjelzõ hatodikként írhatta ki
nevét az úszásnem távjának befe-
jezõ futamán.

– Amit 100 m pillangón úsztam,
az a csapatvezetõséggel együtt en-
gem is meglepett, természetesen jó
értelemben – mondta Molnár Fló-
ra. – Az 50 m gyors eredményét
pedig tényleg tekinthetjük fantasz-
tikusnak. A célom nem is lehet
más, mint a jövõ esztendõben
megrendezésre kerülõ ifi konti-
nensviadalra történõ kijutás.
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A debreceni felõtt úszó ob-n balról Biczó Bence ifjúsági olimpikon, 
Molnár Flóra, a Michael Phelpset 200 m pillangón legyõzõ olimpiai 

bajnok Chad Le Clos, Abay Nemes Anna és Zámodics Márk

A szigetszentmiklósi sport-
csarnokban került megrendezés-
re a Modern Táncsportok Ma-
gyarországi Szövetségének égi-
sze alá tartozó honi együttesek
számára az IMDF által kiírt tán-
cos világbajnokság.

A beszámolók szerint ezúttal
nem a legerõsebb mezõny jött ösz-
sze, ráadásul a kanizsai SZKES
Honvéd Kaszinó csoportja is jobb
eredményekre számított, tudtuk
meg Szécsényiné Kápolnás Ediná-
tól, a „szkesesek” vezetõjétõl.

A kanizsaiak az alábbi eredmé-
nyeket érték el a Csepel-szigeten
sorra került négynapos rendezvé-
nyen. Mini Dance Show Formá-
ció: Strandolunk címû elõadás –
Szommer Héra, Horváth Hanna,
Szirtes Berta, Mátyás Petra,
Hosszú Szonja, Kanyó Sára,
Hella Zsanna, Kovács Lilien,
Góber Tamara, Góber Diána 2.
hely. 

Gyerek Fantasy Formáció: Fõz-
zünk egy jót – Szommer Héra, Ge-
rencsér Zsófia, Szirtes Berta, Sza-
kács-Kovács Anna, Varga Lilla,
Góber Tamara, Góber Diána, Má-
tyás Flóra, Kövesdi Fanni 5. hely.

Felnõtt Fantasy Formáció: Tá-
madnak a bacilusok – Petõházi
Adél, Gaál Villõ, Gábor Evelin,
Nagy Krisztina, Szekeres Kinga,
Németh Larina, Lõrincz Henrietta,
Sneff Petra, Friskó Zsófia, Tófalvi
Szandi, Vékási Virág 2. hely. 

Felnõtt Dance Show Duo:
Friskó Zsófia és Németh Larina 1.
hely.

Mini Hip Hop: SZKES kiscso-
port (képünkön) – Szommer Héra,
Szirtes Berta, Kanyó Sára 2. hely.

Felnõtt Hip Hop Solo: Szekeres
Kinga 6. hely.

Felnõtt Funky Formáció:
Petõházi Adél, Baj Bianka, Sipos
Vivien, Németh Fanni, Kránicz An-
gelika, Szekeres Anett, Varga Dó-
ra, Gilincsek Laura, Nagy Kriszti-

na, Lõrincz Henrietta, Sneff Petra,
Simonka Noémi, Takács Julianna,
Szabó Alexandra, Benczik Boglár-
ka, Pelczer Dorina, Kendli Diána
3. hely.
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Az íjászok a közelmúltban ren-
dezték meg a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezõ szigligeti tör-
ténelmi versenysorozat második
fordulóját.

A fõdíj egy íj lesz, melyet a nyer-
tes alkatához készítenek. Igazi presz-
tízs harc folyik a helyezésekért, a
gyõzelemért hiba nélkül kellett lõni.
Ebben az évben Horváth Istvánnak,
a Kanizsa Íjász Egyesület verseny-
zõjének ez másodszor sikerült, így
gyakorlatilag behozhatatlan elõnyre
tett szert. Ez az eredmény különösen
figyelemre méltó, hiszen – nem ki-
sebbítve az érdemeiket – Európa-
bajnokokat és magyar csúcstartókat
sikerült megelõzni. Az eredmény jól
mutatja a kanizsai íjászok helyét a
hazai és a nemzetközi íjászatban. Az
aranyérem mellé még egy bronzot is
sikerült elhozni, Sipos Sándor az an-
gol hosszú íj kategóriában lett har-
madik. Õsszel még egyszer össze-
csapnak az íjászok, ahol véglegesen
eldõl a fõdíj sorsa – számolt be a Ka-
nizsa Hetilapnak Németh Gábor
klubelnök.

Szigligeten
remekeltek

A MOATSZ Nyugat-Dunán-
túli Régiója, a Zala Megyei Asz-
talitenisz Szövetség és a Gejzír-
Kanizsa Kft. Varga Trans Pápa
Kanizsa Sörgyár SE rendezte a
Nyugat-Magyarország 2013. évi
ifjúsági területi II. osztályú
ranglistaversenyt. 

A hazaiak közül a legjobb ered-
ményt a Kocsis Judit-Müller Diána
páros érte el, a duó harmadik lett.
Egyéniben is Kocsis Judit jutott a
legtovább, a négy közé kerülésért
vívott csatában kapott ki mohácsi
vetélytársától, Szenner Viktóriától.

A fiúk mezõnyében a házigazdák
egyik párosa sem lett a fõtáblás.
Egyéniben Gyöngyösi Áron és
Szerdahelyi Péter ugyan fõtáblára
jutott, de onnan már egyikük sem
mehetett tovább. Közülük Gyön-
gyösinek volt a legnagyobb esélye
a jobb szereplésre, hiszen a legmi-
nimálisabb arányban kapott ki, 3:2-
re. Egyéniben szombathelyi sike-
rek születtek: Szarka Zsolt és Nagy
Réka lett az elsõ. Fiú párosban
BVSC-s lett gyõztes, a lányoknál
balatonfüredi elsõség született. 

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

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

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés 

Július 10-én 08:00 óra (H-Sz-P: 8.00-12.00), 
Július 10-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00), 
vagy válaszd e-learning képzésünket

vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam

Jelentkezési határidõ: 
07.10 (szerda) 12.00 óra

Vizsga: 07.20 (szombat) 9.00 óra
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