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Veled vagyok egész címû írásunkat lapunk 2-3. oldalán olvashatják.
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Kanizsa – Házasság hete

Veled vagyok egész
mondani. – Példájukat látva úgy
léptem be a nagy életbe, hogy a házasság örök, s addig tart, amíg el
nem fogy elõttünk a közös út, és
lassan elhervadunk egymás után…

A házasságról, a boldog és a
boldogtalan
házasságokról
könyveket lehetne írni. Írásunkban a Házasság hete kapcsán
foglalkozunk a témával.

Házasság hete

Jómagam szerencsés gyermek
voltam, mert szüleim, és nagyszüleim komolyan vették a házassági
esküjüket. Mióta csak emlékszem,
mindig együtt láttam anyai nagyszüleimet a közösen választott útjukon. Hétköznap a mezõn, a szõlõhegyen, a kertben, ünnepnapokon a pihenésnél, a rokonság, a
vendégek fogadásánál, a misére
menetelnél. Harmincöt év után is
magam elõtt látom nagyapám életének utolsó napjait. Tüdõrákban
halt meg 74 éves korában. Csak a
cigarettára volt éhes, már semmit
sem evett. Egyetlen szót tudott kimondani, a dohányt. S nagyanyám
– akitõl annyiszor hallotta, hogy
ne dohányozz annyit Jancsi, mert
megárt –, szó nélkül, suta mozdulatokkal meggyújtotta a cigarettát,
beleslukkolt, s a papi szájába dugta. Megcigarettáztatta, ha lehet így

Soltész Miklós, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelõs államtitkára parlamenti sajtótájékoztatójával vette kezdetét a február 11tõl 20-ig tartó rendezvénysorozat.
Az államtitkár többek között megemlítette, hogy 2009-ben körülbelül 37 ezer házasságkötés történt, s
ez a szám közel tízezerrel kevesebb, mint 2002-be. A házasságra,
mint a legtámogatottabb és legmegfelelõbbnek tartott párkapcsolati együttélési formára legalább
harminc helyszínen több mint
negyven rendezvény hívta fel a figyelmet.
A házasság hete kezdeményezés
Angliából indult. Magyarországon
a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség és a Magyarországi

2011. március 3.
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
honosította meg 2008-ban. Azóta
minden évben egy hétig a házasság
fontosságára irányítják az emberek
figyelmét a szervezõk. A házasság
hete olyan széles körû összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Nyíltan
beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeirõl és feszültségeirõl. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat
és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen
ok miatt megszakadt. A mostani
házasság hete rendezvénysorozat
mottója: Veled vagyok egész.
Városunkban is kell beszélni a
házasságról, erre hívja fel a figyelmet a házasulandók számának

„mint amikor a tenger
vize két kavicsot
egymás mellé sodor”
csökkenése is. Míg 2005-ben 277
volt a házasságkötések száma

Nagykanizsán, ez a szám 2010ben 204-re csökkent.
A házasság kimeríthetetlen témakörérõl Hella Ferenc református lelkipásztorral folytattuk tovább a beszélgetést.
– Azért tartom csodálatos dolognak a Házasság hetét, a Házasság Világnapja rendezvényeit, mert nagyon fontos beszélnünk róla. Az a világ, amelyben
élünk, mind-mind arra vezethetõ
vissza, hogy egy liberális gondolkodásmód alapján próbálták
az embereket meggyõzni arról,
hogy éljünk a mának, és a holnapra egyáltalán nem kell gondolni. Viszont azt látni kell,
hogy nem csak egy liberális
szemlélet létezik. Hiányzik az a
fix pont, egy értékrend az emberek életébõl, amihez lehet alkalmazkodni. Az is baj, hogy picit
önzõnek neveltek bennünket az
elmúlt idõszakban, mert ha nem
gondolunk a holnapra, egyszerûen nem lesz holnapunk. Nem
mernek vállalni a fiatalok gyermekeket, mert bizonytalan a jövõ. Megkérdezték a házasságban
élõket, s szinte mindegyikük vállalna egy gyermekkel többet a
jelenleginél.

Elõbb-u
utóbb a gyermek kérdezni fog

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Hogyha megkérdezzük egy
óvodás kislánytól, mi szeretne
lenni, ha nagy lesz, azt válaszolja: menyasszony.
Ha ugyanezt a kérdést feltesszük
egy kisfiúnak, õ természetesen azt
mondja, hogy tûzoltó. Beismerjük
magunknak vagy sem, már ekkor
látszik, az oltárhoz, vagy a házasságkötõ terembe vezetõ útra valami módon a nõnek kell a férfit rávezetni. De most gondolatban
ugorjuk át a párkeresés éveit, kopogjunk be a rendezvénystúdióba,

és
érdeklõdjünk
Zsámár
Józsefnétõl a házasságkötési divatokról és magáról a házasságkötés
áráról.
– Mi a leggyakoribb helyszín,
hol mondja ki legszívesebben az ifjú pár a boldogító igent?
– Mindenhova elmegyünk, ahová a pár szeretné. Voltunk a
Medgyaszay Házban, a Kiskastélyban és a Plakát Házban. Az önkormányzat biztosította a lehetõséget, és a párok befizették a bérleti
díjat. Az étterem tudja biztosítani a
külön helységet. Ha egy pár a miklósfai arborétumot választja, vagy
a Csónakázó-tót, annak sincs semmi akadálya, csak az a fontos,
hogy a szertartás ünnepélyességét
tartsuk be. A külsõ helyszín drágább, negyvenezer forinttól indul,
mert ki kell települni, a dekorációt,
a hangosítást ki kell szállítani.

Minden étterembe kimegyünk, ha
le tudjuk választani a vacsora helyszínétõl a polgári esküvõ helyszínét, mert ott már nem lehet arra
kérni a vendégeket, hogy tegyék le
a pogácsát. Általában ezért nem
számolnak fel különdíjat, de van
olyan étterem, igaz nem Nagykanizsán, ahol ezért százhúszezer forintot kell fizetni.
– Mennyibe kerül egy rendezvényes esküvõ, és mit foglal magában az alapszolgáltatás?
– Nálunk 25 ezer forinttal indul
a rendezvényes esküvõ, és az igényeknek megfelelõen a határ a
csillagos ég. Az alapszolgáltatásba
nem tartozik bele semmi. Bevonulnak, kimondják az igent, gyûrût
húznak, aláírnak és kivonulnak. Az
ünnepi hangulat érdekében ehhez
még három zeneszámot nyújtunk.
A törvény kimondja, minden 18

éven felüli állampolgárnak a polgári szertartás jogi része ingyenes.
Ezt a törvényt változtatták meg januártól. Ahogy érdeklõdtünk más
városokban Pécstõl Balatonfüredig, nagyon érdekes az árskála.
Például Pécsett 15 ezer, Balatonfüreden 60 ezer forint plusz áfa, és ez
még nem tartalmazza a rendezvényszervezõ munkáját. Nagykanizsán most fogja eldönteni az önkormányzat, hogy mennyit kér a
pároktól egy-egy esküvõért. Rendezvényes szertartásnál van szülõés feleségköszöntés, ünnepi beszéd, gyertyagyújtás, pezsgõs koccintás és a terem dekorálása is bent
van az árban. A nyolc perces alapszolgáltatást így huszonöt percessé
tesszük. Ha ezen felük kérnek még
valamit, például galambot vagy
lepkét, ezek már plusz kiadást jelentenek.
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– Milyen hatással van a média a
fiatalokra?
– Óriási! Szükség lenne a pozitív példákra, mert a médián keresztül olyan tanítások jönnek,
amiket észre sem vesz a szülõ, de a
gyereke ott ül a tv elõtt, és az lesz
az ideális, a követendõ példa a számára, amit ott lát. A filmeken,
vagy a ValóVilágon keresztül nem
azt tanulja, hogy figyeljünk oda
egymásra, ismerjük meg egymást
emberileg.
– Hogyan lépnek házasságra a
fiatalok, ismerik egyáltalán egymást?
– Gyakori probléma a házasságkötésnél, hogy nem ismerik
kellõképpen egymást. Nincs önismeretük sem, mert ez az elsõ. Ha
ismernék magukat, látnák az elején, hogy egymáshoz valók-e,
vagy nem. Vajon elgondolkodnak-e azon, hogy összeillenek-e
érdeklõdésben, mûveltségben,
életcélban, mert már akkor megmutatkozik, más az értékrendjük.
Illyés Gyula mondja a feleségének: „Nélküled, mint az olló egy
fele. Van árvább ennél? Suta sorsom, hogy vágjak vele. Mit kezdenék, ha nem szeretnél.” És az ember, férfiként egyedül, nõként

egyedül, olyan, mint az olló egy
ága. Magyarul, nem tud mit tenni.
Vagy a madár, amelyik repülne,
de hiányzik az egyik szárnya, tehát nem teljes az élete. És még
idesorolhatnánk a cipzárt is. A jól
zárható cipzár a használható. Valahol ilyen a házasság is, amelyben mindenkinek megvan a feladata, helye. De baj van a férfitársadalommal is. Egy férfinak is
tudnia kell, hogy egy kapcsolatban a férfias dolgokat õneki kell
elvégezni. Például amikor egy
magánháznál azt látom, hogy egy
nõ nyírja a füvet, akkor ott valami
nincs rendben. A házasság egy
életre szóló komoly döntést jelent. A jegyes-beszélgetések alkalmával megkérdem a fiataloktól, hogy mi a céljuk. Ha közösen
szeretnék leélni az életüket, akkor
alkalmazkodniuk kell egymáshoz,
és nagyon fontos, hogy fölülrõl
rajta legyen kapcsolatukon az Úristen áldása.
– Mit tanácsolhat egy lelkipásztor a házasulandóknak?
– Egy idõs lelkipásztor megkérdezte a jegyes-beszélgetésre
jelentkezõ fiatal pártól, hogy mit
szeretnének. Mire az ifjú pár egymás kezét szorongatva azt vála-

szolta, hogy szeretnénk boldogok
lenni. A lelkipásztor erre azt tanácsolta nekik, hogy menjenek haza, és akkor jöjjenek vissza, ha
egymást akarják boldoggá tenni.
A mai ember mindig csak kapni
akar, és adni nem. Holott ha megfordítom a dolgokat, és azt mondom, hogy szeretném boldoggá
tenni a mellém állt embert, vagy
aki mellé beálltam, akkor a házasságban nagyon sok jót fogok
kapni. De hogyha csak én adok,
ebbe egy idõ után az ember belefárad. Vajon érzékelem-e, hogy a
másik ember úgy néz rám, mint
Isten teremtményére, mert ha
igen, akkor tisztelettel nézünk
egymásra. Elengedhetetlen, hogy
tiszteljük egymást, mert akkor
nem gázolunk bele a másik lelkivilágába, nem tapossuk meg a lelkét.
– Van-e egymásra ideje egyáltalán a fiataloknak, és mi lehet az
oka a válásoknak?
– A mai rohanásban, amiben
élünk – bármennyire modernizálódik a világ –, még sincs elég
idõnk egymásra. Míg régen, az
évtizedekkel ezelõtt összeházasodott embernek volt ideje arra,
hogy együtt legyen a családjával.

Meséltek, énekeltek, nótáztak, beszéltek a régi dolgokról, s mindezzel nevelték a gyermeket, tanították egymást. Most is kellene
idõt szakítani erre. Azt hiszem, ez
lehet az egyik oka a sok-sok válásnak, a sok-sok elértéktelenedetté vált emberi életnek. Tökéletes összeillés persze nincs, mindenképpen csiszolódni kell egymáshoz. Idézem egy teológiatanárom példáját, aki azt mondta,
hogy a házasság olyan, mint amikor a tenger vize két kavicsot egymás mellé sodor. Az a jó, ha egymáshoz simulva, dörzsölõdve
egymáshoz formálódnak. Akkor
van gond, ha az egyik keményebb, és sarkai vannak, a másik
meg puha, mert a sarkos, szúrós
belemar ez utóbbiba, és mély sebeket ejt benne. Azért van némi
remény – összegezte Hella Ferenc
lelkipásztor, mert ha akár egy mûvész, vagy közszereplõ házasságáról tudósít a média, az már pozitív üzenet a mai fiatalok számára, és sokak véleménye szerint
egy komoly kapcsolat csak házasságban képzelhetõ el. És ez már
egy jó üzenet.

– A pezsgõ árát le lehet vonni,
ha nem kéri valaki?
– Igen, és le lehet vonni a virágét is, ha nem négy, hanem két
szülõ jelenik meg az esküvõn. A
feleségköszöntéshez az egy szál
fehér rózsát és a merített papírú
házasságlevelet tõlünk kapják
ajándékba.
– A gazdasági válság hogyan
befolyásolja az igényeket? Kérnek
verset és zenét a fiatalok?
– A vers és az ének ma már nagyon ritka. A lehetõség biztosított
rá, minimális az összege, kétezer
forintért kérhetik, de ugyanúgy,
mint az élet más területén, a show
elemek irányába megy el minden,
mi pedig alkalmazkodunk. Van,
akinek az a fontos, hogy limuzinnal érkezzen, amiért kifizet százezer forintot, de itt egy alapszolgáltatásos esküvõt kér. Megváltozott az emberek igénye. Inkább
kiadják a pénzt az egymillió forintos vacsorára, mint a szép
szertartása. Vagy kiadják hintóra
a pénzt, s a vers helyett barátaikkal együtt betanulnak egy táncot,
s táncikálva jönnek be a koszorúslányokkal együtt a házasságkötõ terembe. Úgymond, maguk
adnak egy mûsort a vendégeiknek, s utána következik a polgári

szertartás. A szintetizátoros zene
évek óta szóba sem jöhet, de egy
vonósnégyes játéka, hárfával
vagy hegedûvel elõadott mû harminc-negyven ezer forintba kerül. Élõzenével, kórussal vagy
néptánccal jobbára azokon az esküvõkön találkozunk, ha valamelyik házasuló fél tagja a közösségnek. Azt tapasztalom, mindenkinek más a fontos. Van, akinek a
templomi szertartás, ide csak két
tanúval jön el, és ingyenes alapszolgáltatást kér. Ilyenkor mindig
elmondjuk, ha valóban így tervezi, ne hozzon ide tizenhat pár koszorúslányt és kétszáz vendéget,
mert tovább tart a bevonulás,
mint maga a szertartás. Mindenkinek más az igénye, nagyon
megváltoztak a 15 évvel ezelõtti
szokások.
– Melyik korosztály házasodik
szívesebben?
– Nem lehet így különbséget
tenni. Akik másodszor, vagy
többször kötnek házasságot, elegánsan felöltözve érkeznek, hozzák a gyûrût, kimondják az igent
és elmennek egy szolid ebédre
vagy vacsorára. Egyébként nagyon kevés a második esküvõs
házaspár. Inkább együtt élnek. A
családi adózás miatt egyre gyak-

rabban hallom a beszélgetésekbõl, hogy a fiatalok nem létesítenek élettársi viszonyt, mert így
nem kapják meg azokat az elõnyöket, amelyeket családosként
igen. A társadalom valamilyen
szinten próbálja rábírni õket a házasságkötés fontosságára.
– A statisztikai adatok szerint a
házasságkötések hatvan százaléka
válással végzõdik. Mi lehet ennek
az oka ön szerint?
– Azt tapasztalom, a tolerancia
hiánya eredményezi a sok válást.
A fiatalok egyszerre mindent
akarnak. Nem a gyerek az elsõ, és
hogy szeretjük egymást, hanem
legyen meg elõbb a kocsi, a berendezett lakás, aztán egy kicsit
élni akarnak, és majd utána jöhet
a gyerek. Ez régen nem így volt.
Összeházasodtunk, aztán jöttek a
gyerekek, a lakás, és szép lassan
meglett minden. Napjainkban
azonban sokkal nehezebb az élet,
nagyon nehéz a fiataloknak is. Ha
nincs szülõi háttér, segítség, mibõl fognak lakást venni? Tegnap
például megkérdezték tõlem,
hogy kötelezõ-e a karikagyûrû, s
kötelezõ-e menyasszonyi ruhában lenni? Azt válaszoltam, hogy
nem. A törvény azt mondja ki, akkor érvényes az önök házassága,

ha két tanú jelenlétében anyakönyvezetõ elõtt kimondják az
igent. S az, hogy van karikagyûrû, vagy nincs, másodrendû kérdés. Senkinek sem kötelezõ 80130 ezer forintért ruhát bérelni
vagy varratni. Régen nem mertek
hétköznapi ruhába idejönni az
emberek, mert természetesnek
tartották, hogy életük legfontosabb eseménye az esküvõ, és öltözékükkel is megtisztelték egymást.
– Mivel magyarázható a házasságkötések csökkenése?
– Nyilván a gazdasági válság
is befolyásolta, de már elõtte a
felére csökkent a 10 évvel ezelõtti összeházasulandók száma. Igazából nehéz megfejteni, hogy mi
lehet a visszatartó erõ, az anyagiak is biztosan közrejátszanak.
Sok fiatal azt mondja, a papír
nem számít. Én azt látom, elõbbutóbb eljön az az idõ, amikor
számítani fog! Elõbb-utóbb eljutnak oda, hogy a gyermek kérdezni fog. Legkésõbb, amikor iskolába kerül a gyermek, összeházasodnak. Sok olyan párunk van,
amikor a saját gyermek viszi a
gyûrût…

Bakonyi Erzsébet

B.E.
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A kommunisták áldozataira emlékeztek

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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A kanizsaiakkal együtt emlékezett február 25-én egy amerikai katona-diplomata. A holland
nagyszülõktõl származó Evan G.
Roelofs ezredes, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének légügyi attaséja Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Polgári Egyesület (NPE) szervezésében a kommunizmus mintegy
100 millió áldozata elõtt hajtott
fejet. Köztük ama 150 ezer amerikai katona elõtt, akik hatvan
éve életüket vagy épségüket adták, hogy feltartóztassák Koreában a kommunista terjeszkedést.
Amerika farmon született nemzedékének fia, a kemény, ám mosolygós katona, boldogan szólt három
felnõtt gyermekérõl – Ha látszólag
önfeladással is jár a szülõknek, százszor többet kaptam vissza általuk. –
A Városházára érkezõ ezredest Cseresnyés Péter polgármester fogadta,
a Város Bora mellé A legyõzött
gyõz, az elesett él címû ’56-os zalai
fotókrónikát ajándékozta. – Aki nem
élt ebben az embertelen rendszerben, el se tudja képzelni – az attasé
nagyon is tisztában van vele, beszédében is visszatért rá. A Fõ utcán keresztül sétáltak át a koszorúzás helyszínére. Ahogy az országgyûlési
képviselõ és a szembejövõk köszöntötték egymást, az ezredes érzékelte
– meg is említette – nagyon jó méretû városban élünk. – Nálunk túl sokat tartózkodnak Washingtonban a
Kongresszus tagjai, a választóik hiányolják is õket odahaza. – Nálunk
meg azt teszik szóvá, ha nem látnak
minket a tévében! – osztotta meg tapasztalatát a vendéggel a házigazda.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékmûvénél felharsantak

az ezredesnek is oly ismerõs kürtjelek, a gyász és a kegyelet hangjai.
Katonaság sajnos már nem állomásozik az egykor híres katonavárosban, fiatal emberek, lányok és fiúk
helyezték el a vendég, a város és sorra a protokoll szerint a többi résztvevõ koszorúit. Ki-ki saját halottaira
gondolt. Az attasé megismerkedett a
helyszín szomorú indokoltságával: a
saját népét lövetõ hatalom itt oltott
ki három emberéletet. – Az a rendszer, mely ilyet tesz, nem maradhat
fenn sokáig. – került szóba utóbb, a
mai Líbiára és a 2006-os Magyarországra egyképpen utalva.
A megemlékezõk ezután a Halis
István Városi Könyvtárba sétáltak.
Roelofs ezredes is megtekintette az
NPE középiskolás versenyének
alapjául szolgáló Nem haltak hiába:
Korea, 1950-53 címû kamara kiállítást. Mélyen egyetértett a tablók
egyikén a Harry Trumantõl idézett
megállapítással: a két 20. századi
diktatúra erkölcsileg egyenértékû. –
Egyik felmenõm megjárta Buchenwaldot, mindig felkavar, ha valaki
kisebbíteni szándékozik a nácizmus
bûneit. – mondta. A két szélsõség –
mutatta is kezével a kört – találkozik, még ha látszólag ellentétesek is.
Érdeklõdött a feladatlap iránt is – azóta e-mailben megkapta – és együttérzéssel szemlélte az észak-koreai
fogságból kiszabadult amerikai katona meggyötört arcát az egykori
sajtófotón. A két Korea határán fekvõ Panmindzson, a tûzszüneti szerzõdés helyszíne képét látva beszámolt tapasztalatáról. A határon nem
farkasszemet néznek a dél- és északkoreai katonák. A déliek északra
néznek, támadástól tartanak, joggal.
Az északiak is északra figyelnek: a
menekülni szándékozókat akadályozzák meg tervükben. Egyetlen

– Senki sem különálló sziget;
minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja; ha
egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy

ért szól a harang: érted szól. –
idézte köszöntõje elején Cseresnyés Péter a négyszáz évvel ezelõtti angolt, John Donne-t. E sorok teszik érthetõvé a mi odafordulásunkat a 60 éve Koreában a mi
szabadságunkért is megvívott küzdelemhez, és a polgármester szerint hozzásegít ahhoz is, hogy a
korabeli amerikai társadalom felelõsségvállalását, áldozatkészségét
megértsük. Ám itt Roelofs ezredeshez fordult, kérte, beszédében
majd térjen ki erre. A szabadságot
nem adják ingyen. – magyarította
a koreai háború központi emlékmûvén – és majd a középiskolások
oklevelén is – szereplõ frappáns
angol mondatot: Freedom is not
free. Majd példákat idézett a magyar történelembõl azokra, akik ellenálltak. Köztük a kommunizmus
egyik legelsõ hazai áldozatait: a
Kun Béla Tanácsköztársaságával
bátran szembeszálló ludovikásokat.
Ennek a két szabadságszeretõ
nemzetnek a kapcsolatára számtalan
példát találunk. – folytatta a polgármester – Alexis de Tocqueville
könyve az amerikai demokráciáról
már 1843-ban megjelent magyarul.
Megyénk szülöttje, Asbóth Sándor a
magyar szabadságharc után az amerikai szabadságért is harcolt az északi hadseregben, s ma az arlingtoni
temetõben nyugszik. És amikor itt, a
kiállításon arról olvasunk: az amerikaiak lélektani ereje hogyan ellensúlyozta az ellenség fizikai túlerejét,
kinek ne jutna eszébe az elõbb hallott Berzsenyi vers? Nem sokaság,
hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. – Ne azt kérdezd, hogy
mit tett érted a hazád, hanem azt,
hogy te mit tehetsz a hazádért –
Kennedy elnök szavai után pedig

barátaid házát, vagy a te birtokod;
minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, ki-

Márai Sándor Füveskönyvét idézte:
– Te hallgass hazádra. Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak
nincsen semmiféle értelme számod-

hatalmas koncentrációs tábor a kommunista Korea – szûrhettük le a következtetést. Rövid sajtónyilatkozatot adott, majd Kissinger könyvét –
melynek idevágó fejezete segített a
feladatlap megoldásában – méltatta:
ha valaki meg akarja érteni a hidegháború korát, ezt kell elolvasnia.
A két nemzet himnuszával vette
kezdetét a megemlékezés. A Star
Spangled Bannert szólóban eléneklõ szép hangú lánynak az attasé
meg is köszönte utóbb. Nemzeti
imánkat pedig az egész terem megilletõdve énekelte. Kóré Péter, a
társrendezõ NPE elnöke bevezetõjében egy korabeli tréfát elevenített
föl: – A világ egyhatodán már megvalósult a szocializmus, de eljön
még az idõ, amikor majd a világ
egyhetedén, sõt egynyolcadán is
megvalósul. – A háttér, egy teljesen
vörösbe borított Földet ábrázoló ûrfelvétel a kommunisták vágyálmát,
a többiek rémálmát juttatta eszünkbe a szocializmus világméretû gyõzelmérõl. Zokog ez a Föld – szól a
dal a minden nemzetet meggyötrõ
ordas eszmérõl. Megemlékezéseinken – vélte az elnök –, melyeken az
általánosságok helyett konkrétumokat jelenítünk meg, sajnos több száz
évre adódik téma.

Olvasta-e
e
J.F.Kennedy Márait?
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ra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak
a haza nevében. Mindez érdektelen.
Egyáltalán, semmit ne várj hazádról. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfelsõbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri. – Mindketten ugyanabból a forrásból, a szabadság tiszta forrásából
merítettek, állapította meg.
A nemzeti szocialista és a kommunista rémtettek egyformán elítélendõek, nem alkalmazható kettõs mérce. – szögezte le Cseresnyés Péter, majd a mindkét diktatúra börtönét megjárt Mindszenty
bíboros idevágó ízes szólására emlékeztetett: Eben gubát nem cserélünk. – Harry Truman józansága
azért ébreszt bennünk különös tiszteletet, mert személyes, húsbavágó
tapasztalatok nélkül, sokezer mérföld távolságból is tisztábban látott, mint sok európai. – állapította
meg. A félelem, az elhallgatás évtizedei után különös jelentõsége
van, hogy a fiatalokat megszólító
NPE a családokon belüli beszélgetés megindulásához is hozzájárul.
– Ezen a mai emléknapon azonban nem csak az áldozatokra, nem
csak a hõsökre emlékezünk. Ünnepeljük a Rendíthetetlen Reményt
is. Évtizedeken keresztül az a remény éltetett milliókat: ha õk nem
is, de unokáik meg fogják érni,
hogy – Wass Albert szavával szólva – elvásik a veres csillag. Egy ismerõsöm mesélte édesapjáról:
minden reggel azzal a várakozással kapcsolta be a rádiót, hogy bemondják, megbukott a rendszer. És
ebben a reményben, ebben a várakozásban, emlékezzünk, különös
jelentõsége volt a szabad világ
szolidaritásának. – fogalmazott
Cseresnyés Péter. – A kommunizmus a fejekben tette a legnagyobb
kárt. Vannak olyanok, akik arra az
idõszakra még most is nosztalgiával gondolnak, akik napi
aktuálpolitikai céljaik miatt elhallgatják a kommunisták, egyben annak a korszaknak a bûneit. – folytatta. – Ötszáz éve vártunk arra,
hogy „kompország” egyszer és
mindenkorra el nem szakítható
módon lehorgonyozzon a biztonságos nyugati parton. Ez most megtörtént! – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hazánk NATO
csatlakozásakor. 1956 hõsei és áldozatai a saját vérükkel fizették
meg a NATO-belépõt. Elégtétel,
hogy õ lehetett ott, így azok, akiknek a kezéhez ’56-osok vére tapad,
ennél a történelmi eseménynél távol maradni kényszerültek.

– Megtiszteltetés számomra,
hogy képviselhetem ezen a versenyen az Egyesült Államok nagykövetét, Eleni Kounalakis asszonyt. –
kezdte beszédét az attasé, majd
elõre megírt beszédétõl többször

Roelofs ezredes megköszönte az
NPE-nek, hogy megszervezte ezt
az eseményt, hiszen – idézte a spanyol-amerikai filozófus, George
Santayana gondolatát - Akik nem
emlékeznek a múltjukra, arra ítéltetnek, hogy megismételjék azt. A
mai verseny a Koreai Háborúra
koncentrált és a kommunizmusra,
mint általános témára. Ne feledjük, hogy a Koreai Háborúnak
még nincs vége. A felek nem kötöttek békét, csak tûzszünet van érvényben. Néhány hónapja egy délkoreai hajót elsüllyesztett egy feltehetõen észak-koreai torpedó, és
dél-koreai állampolgárok haltak
meg egy észak-koreai tüzérségi támadásban. Észak-Korea a mai napig a legjobb élõ példa a kommunista ideológia sikertelenségére.
Egy olyan ideológiáról van szó,
amely társadalmi, ökonómiai szétzilálódásához vezet, és az egyéni
kezdeményezõkészség és a szabadság végét jelenti.

eltérve Cseresnyés Péter kérdésére
válaszolt: – Hogyan és miért ajánlja fel egy ember a saját életét egy
másik ország védelmében? Ha belegondolunk, az a szabadság, amit
ma élvezhetünk, annak az eredménye, hogy õseink is odaadták az
életüket érte. Akkor hát áldozhatunk-e mi ennél kevesebbet embertársainkért? Azt hiszem, egyetértünk, hogy nem. Emellett a szabadságunkra nincsen garancia, és azt
nem csak a határainkon belülrõl
éri fenyegetés. Lehet azon vitatkozni, hogy mely konfliktus jelenthet fenyegetést szabadságunkra,
de minden konfliktus fenyegetés
valakinek a szabadságára. Már ez
önmagában elég indok, hogy harcoljunk. Nem mindig bombákkal és
lövedékkel, olykor tollal és a diplomácia eszközeivel, de vagy így,
vagy úgy, mind harcolunk a szabadságért, ami annyira drága nekünk.

Szólt arról, hogy hazánkban is
az idõ múlásával a kor szörnyûségei természetszerûleg elhalványodnak, és egyfajta hamis romantikát lehet tapasztalni a felszínen
ezzel kapcsolatban. Ezért is fontos
az aktív emlékezés. A politikai paletta mindkét végén található szélsõségeket el kell kerülnünk –
hangsúlyozta, majd visszautalva a
Cseresnyés Péter által idézett
Mindszenty bíborosra, kijelentette:
A mondás a kutyáról és gubáról
pedig számomra is világos. (A teremben a tetszés moraja.)
Fölkapták fejüket a fiatalok,
amikor egyenesen hozzájuk fordult: – Ti, diákokként vajon hogyan készíthetitek fel magatokat a
mai világra, és lehetõség szerint
hogyan kerülhetitek el, hogy hasonló atrocitások megtörténjenek
a jövõben? A legjobb tanács, amit
adhatok, a következõ: Készítsétek
el a házi feladatot. Ezt úgy értem,

Ahogyan elnyomatásunk idején
mi is részesültünk a szabad világ
szolidaritásában, úgy ma – ez erkölcsi kötelességünk – nekünk kell
meghallanunk azoknak az országoknak a segélykiáltását, amelyeket – meglehet – nem ismerünk, de
ránk gondolnak a szabadság utáni
Rendíthetetlen Reménnyel. Erre
kötelez minket a kommunizmus
áldozatainak – köztük a koreai háború hõseinek – ragyogó példája. –
fejezte be beszédét Nagykanizsa
polgármestere.

Pontosan értem
Mindszenty
mondását

5

hogy végezzétek el a saját kutatásaitokat, használjátok a saját gondolataitokat! Ne fogadjátok el csak
úgy, amit az állam, vagy a média
mond nektek! Tegyétek meg, ami
tõletek telik, nap mint nap, minden
dologban, és azon igyekezzetek,
hogy legközelebb egy kicsit jobban
sikerüljön.
Összefoglalva, a tanácsom ez:
Adjátok a legjobbat magatokból, legyetek õszinték magatokkal szemben, informálódjatok a világban, legyenek saját gondolataitok, tiszteljétek a többi embert azok véleményével együtt. Álljatok készen a vitára, de ne néha az sem baj, ha változik a véleményetek. Nem az határozza meg, hogy mennyit értek,
hogy hány vitában kerekedtek felül,
hanem az, hogy mennyire vagytok
egy ügy elkötelezettjei. Tegyétek
oda valóban magatokat! – Azt illeti
az érdem, aki valóban ott van a küzdõtéren. Kinek arcát por, izzadság
és vér csúfítja. Aki bátran küzd, aki
hibát vét, de újra és újra nekilendül,
mivel erõfeszítés és tévedés nincs
meg egymás nélkül. Aki feláll, és jótettre törekszik. Aki ismeri az áradó
lelkesedést, a nagyszerû odaadást.
Aki mindenét feláldozza egy méltó
ügyért; aki, ha minden jól megy, láthatja tettei diadalát, és végsõ esetben, ha célba sosem ér, legalább
úgy vall kudarcot, hogy minden erejével küzdött. – fejezte be beszédét
az Egyesült Államok légügyi attaséja, hazája egykori elnökének,
Theodore Rooseveltnek szavait
idézve.

A gyõztesek jutalma
A középiskolás verseny eredményhirdetésével zárult a megemlékezés, amikoris Evan G. Roelofs
ezredes és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, polgármester adta át a jutalmakat a negyedik
helyezett thúrys csapatnak (Aczél
Éva, Szabó Nikolett, Kálovics Tibor), a harmadik helyezett mezõsöknek (Büki Noémi, Bódis Barbara, Bogdán Lívia, Györkös Kitti,
Pozdorecz Bettina), a második helyezett piaristáknak (Somogyi Zsófia, Gácsi Dávid, Kohlheb Viktória, Tóth Gábor, Horváth Mónika).
A gyõztes cserhátis fiúk (Végvári
Ferenc, Mészáros Attila, Görcsi
Szilárd, Ozvald Zoltán, Gerencsér
Péter) jutalma a könyvutalvány
mellé egy férfias kézszorítás volt,
az ezredes markában az attaséi iroda érmével.
K.H.
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Fizetõ parkolók:
céges bérlettel

Feszes gazdálkodási évnek nézünk elébe

Módosította a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló rendeletét a
közgyûlés. A testület fontosnak
tartotta a vállalkozók támogatását, a módosítást követõen egy
vállalkozás maximum 60 darab
kedvezményes bérlet vásárlására lesz jogosult.

Tíz igen, három nem és négy
tartózkodás mellett elfogadta a
közgyûlés a város 2011-es költségvetési rendeletét, melyben a bevétel fõösszegét 22 milliárd 887 millió, a kiadási fõösszeget 26 milliárd forintban állapította meg.

Az eddigi rendelet szerint
Nagykanizsa területén telephellyel
rendelkezõ vállalkozások minden
három fõ foglalkoztatottjuk után
egy darab kedvezményes éves bérlet vásárlására voltak jogosultak,
azaz egy vállalkozás összesen legfeljebb 30 kedvezményes bérletet
vásárolhatott.
A rendelet módosítására két vállalkozás kérelme alapján került
sor. Indokként hivatkoztak a dolgozói létszám emelkedésére, valamint arra, hogy munkavállalóik a
munkavégzés ideje alatt kénytelenek fizetõ parkoló szolgáltatást
igénybe venni. A rendelet módosításával biztosítható, hogy a vállalkozások alkalmazottai által használt gépkocsik a fizetõ parkolóhelyek igénybevételével parkoljanak.

Sörpadokkal, parti
sátrakkal gyarapszik
Kanizsa kulturális
élete
Az önkormányzat a Kanizsai
Kulturális Központ kérelmének
megfelelõen „a helyi önkormányzatok könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ pályázatának elnyerésére” pályázatot nyújt be.
Pályázati önrészként a közgyûlés egymillió forint összegû támogatást szavazott meg a város
2011. évi költségvetésének pályázati keretébõl. Sikeres pályázat
esetén a Medgyaszay Ház, a Magyar Plakát Ház és Képzõmûvészetek Háza, a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház, valamint a
Nagyrác úti és a bagolai telephelyek 2,276 ezer forint összegû
eszközökkel gyarapodnak. Többek között képkerettel, parti sátrakkal, összecsukható székekkel,
mikrofonokkal, kábelekkel, színpadi lámpákkal, postaládával és
sörpadokkal.

Három informális közgyûlést
tartottak és sok-sok egyeztetés
elõzte meg a költségvetés tervezetének összeállítását – hangsúlyozta
a vita kezdetén Cseresnyés Péter
polgármester. Sajnos azt kell mondani – folytatta –, egy nagyon nehéz, feszített és komoly hiányt regisztráló költségvetés került a közgyûlés elé. Ennek több oka van:
mind az ország, mind a város nehéz helyzetben van, a források
nem, a feladatok viszont bõvültek.
Ez az oka a jelentõs hiánynak. Erre az évre koncentrálódik a belvárosi rekonstrukció elsõ ütemének

befejezése, valamint a szennyvizes
beruházás, ami óriási terhet jelent
a városnak. Ennél fájóbb a 850
millió forintos mûködési hiány,
amit az 1,3 milliárd forintos szintrõl kellett levinni 500 millió forint
lefaragásával. Sajnos a 850 millió
forintos hiány azt jelenti, ha ez így
marad, elõfordulhat a következõ
években, hogy a város mûködésképtelenné válik. Ezt senki nem
akarja, ezért a következõ hónapokban nagyon komoly vizsgálatokat,
döntéseket és szerkezeti átalakításokat kell meghozni a mûködési
hiány csökkentése érdekében.
A költségvetés vitájában dr. Fodor Csaba képviselõ (MSZP) vitára alkalmatlannak, beszélgetésre
alkalmasnak tartotta az elõterjesztést, és azt javasolta, ma ne szavazzanak, készüljön egy olyan anyag,
ami döntésre is alkalmas lesz, mert
ez a várost romba dönti. Javaslatát

a testület azonban nem szavazta
meg, folytatták a költségvetés vitáját.
Válaszában Cseresnyés Péter
megjegyezte, ha nem csak egy informális közgyûlésen vett volna
részt a képviselõ, akkor most nem
biztos, hogy minden mondata elhangzott volna. A pletykákra nem
szívesen reagált, de mivel nyilvánosság elõtt hangzottak el, válaszolt rájuk, és visszautasította
mind a kórház felújításával, mind
az intézmények összevonásával és
a életbiztosítással kapcsolatos
pletykákat, mert semmiféle valóságalapjuk nincs. Szita László
könyvvizsgáló elfogadásra alkalmasnak találta a rendelettervezetet
azzal a megjegyzéssel, hogy év
közben vizsgálják meg a mûködési költség számait.
B.E.

Tavasszal kezdõdhet a csatornaépítés
Kiderült, ki látja el a Nagykanizsa és még tizenkét környezõ
település csatornázási gondjait
megoldó, az Európai Unió által
támogatott nagyberuházás mérnöki és mûszaki ellenõri feladatait, miután – eredményes közbeszerzési eljárást követõen –
aláírták a szerzõdést a mérnöki
feladatok és a mûszaki ellenõrzés elvégzésére az ERAG nevû
konzorciummal hétfõn.
Az EUROUT Mérnöki, Tanácsadó, Szervezõ és Kereskedelmi Kft.
által vezetett konzorcium – amelynek
másik tagja az AGROINVEST Külkereskedõ, Fõvállalkozó és Szolgáltató Zrt. – végzi a csatornaépítési projekt mellett a szennyvíztelep mûszaki
ellenõrzését is, összesen 211.681.200
Ft nettó megbízási díjért.
Január végére dõlt el, hogy a várhatóan 2013 tavaszára elkészülõ,
összesen több mint 11 milliárd forintba kerülõ környezetvédelmi beruházás csatornahálózatának kivitelezõje az SZK Kanizsa Konzorcium
és az S-E Nagykanizsa Konzorcium
lesz; a csatornaépítés általuk vállalt
összege 6 814 999 990 forint. A
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító telep
fejlesztése” nevû projekt másik fontos elemének, a szennyvíztisztítónak
a kivitelezésére elõreláthatólag ta-

vasszal írják ki a közbeszerzést.
A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás 2005. júniusában
alakult azzal a céllal, hogy Nagykanizsán és a környezõ, még csatornázatlan településeken megfelelõ
szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosítson. A társult önkormányzatok a
beruházást az Európai Unió Kohéziós Alapja és a Magyar Állam társfinanszírozása mellett hozzák tetõ alá
– az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulásával. Ehhez – a
projekt önerejének részbeni finanszírozására – 2008. májusában megalakították a Nagykanizsa és Térsége Víziközmû Társulatot.
2008. májusában nyújtotta be a
Szennyvíztársulás a pályázati dokumentációt a Környezet és Energia Operatív Program második fordulójára, 2009. február 18-án a
Kormány döntött a projekt támogatásáról, amit az Európai Bizottság
2010. júniusában hagyott jóvá. Az
EB megállapította, hogy a beruházás illeszkedik a Környezet és
Energia Operatív Program „Egészséges, tiszta települések” elnevezésû prioritásához, ezért érdemes az
Unió Kohéziós Alapjának támogatására. A beruházás tervezett összköltsége nettó 11,1 milliárd forint.
A projekt a Nagykanizsa és térsége
szennyvíz-elvezetési agglomeráció
még ellátatlan területeit fedi le, ame-

lyek közé Nagykanizsa még csatornázatlan területei, valamint a környezõ települések, Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác,
Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs tartoznak.
A projekt keretében az eddig csatornázatlan területeken kiépülnek a
helyi gyûjtõrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzájuk tartozó átemelõk. A beruházás keretein belül a
meglevõ szennyvíztelepet technológiai fejlesztéssel alkalmassá teszik a
nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra. Ezáltal a befogadó felszíni víz
– a Dencsár-árok – és közvetve a
Principális-csatorna vízminõségi állapota javulni fog. A beruházás révén
minimalizálható a szennyvíztisztítás
környezetterhelõ hatása, megelõzhetõ a környezetszennyezés.
A projekt keretében több mint
62 kilométernyi nyomóvezeték, 67
km gravitációs csatorna és mintegy 37 km bekötõvezeték épül. Kialakítanak 15 darab regionális és
23 db házi beemelõ aknát, 20 darab helyi átemelõt, valamint felújítják a város központi átemelõjét
is. A fejlesztés összesen több mint
3 000 új bekötést jelent.
K.H.
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Sikeres magyar-h
horvát együttmûködés

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 20072013 elnevezésû projektrõl, a pályázat megvalósulásának részleteirõl hallhattak beszámolót a
sajtó képviselõi a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskolában.
A sajtótájékoztatón Bene Csaba,
a Széchenyi középiskola igazgatója
és Zoran Pazman, a horvát Graditeljska skola igazgatója örömüket
fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy
újabb projektben tevékenykedhetnek közösen, 2004-ben ugyanis már

sor került egy sikeres együttmûködés lezárására. A jelenleg is folyó
programsorozat magába foglalja a
fenntartható környezetet és turizmust, az együttmûködõ gazdaság és
közösségek közötti humánerõforrás-fejlesztést, valamint a technikai
segítségnyújtást. A program finanszírozását nyolcvanöt százalékban a
közösségi hozzájárulás biztosítja, a
fennmaradó forrást pedig a nemzeti
hozzájárulás jelenti. Az „Ahol a folyók összekötnek” címet viselõ projekt céljai közé tartozik a határmenti területek oktatási intézményei közötti oktatási-képzési kapcsolatainak erõsítése, egymás kultúrájának

Élet az Inkubátorházban
Napi problémák megoldására
keresett választ a minap megrendezett Társasházi nap. Az Inkubátorházban mintegy 35 társasház
kezeléssel foglalkozó vállalkozás
és magánszemély jelent meg. Elsõ
elõadóként dr. Szabó Mária, a
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
Zrt. munkatársa a társasházi törvény aktualitásairól adott tájékoztatást. Õt Berényi Miklós végrehajtó követte, aki széleskörûen ismertette a végrehajtás módjait és jogszabályi hátterét. Az ÚJ Széchenyi
Tervben várható pályázatokról és
azok konstrukcióiról Mile Zoltán
tartott elõadást. Igazán a vízszolgáltatás és a vízkorlátozás kérdésköre kapcsán merült fel sok kérdés, melyekre Horváth Tiborné a
Dél-Zalai Vízmû Zrt. gazdasági
igazgatója adta meg a választ.
Élénk érdeklõdés kísérte Deme
András gazdasági igazgató elõadását, aki a társasházak számvitele és
adózási kérdéseit taglalta prezentációjával. Markotán Tibor közös

képviselõ a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában mûködõ
Társasházi Klubot mutatta be az
egybegyûlteknek. A Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási Zrt. és a
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs központ közös rendezvényének várhatóan folytatása következik, hiszen még számtalan
kérdésre kell megtalálniuk a választ a közös képviselõknekösszegezte zárszavában az est házigazdája, Kámán László vezérigazgató.
***
Egy találmány, egy ötlet, ami
jobbá teheti életünket, fontos dolog
és igazán büszkeséggel tölthet el
bennünket fõleg, ha az magyar feltalálótól származik. Számos ötletbõl itthon lett termék, de példák
hosszú sorát tudnánk említeni, amikor a hazai ötlet nyomán megvalósult termékbõl más ország profitált.
Mi az innováció és vajon milyen
szerepet tölthet be a kreativitás és
az innováció folyamatában?

megismerése és az együttmûködésben rejlõ potenciálok kiaknázása.
Elsõsorban olyan tanulókat vonnak
be a programba, akik az építõiparban, informatikai területen és a környezetvédelem terén folytatnak tanulmányokat, hiszen a jelenleg folyó program célkitûzése az építészeti értékek megõrzése, ennek jegyében egy Csáktornya közelében lévõ,
több mint százhúsz éves parasztházat fognak felújítani. Az épület a rekonstruálást követõen tájházként
mûködne és vendéglátói funkciókat
fog ellátni. Ez a nagyszabású program összesen húsz-huszonöt diákot
érint, és számos számítástechnikai
és speciális méréstechnikai eszközöket igényelt, így magyar részrõl
összesen tizenkét számítógép, egy
fényképezõgép, projektor, valamint
lézeres távolságmérõ szerepel közöttük. A horvát fél részérõl pedig
GPS helyzet-meghatározót hasznosítanak a projekt megvalósításához.
Mint elhangzott, a tájékozódás segítésére készül egy weblap a programról, valamint folyamatban van
egy tankönyv jellegû kézikönyv
összeállítása három-három épületrõl.
Z.A.
Többek között erre keresett és
adott választ a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban
tartott Vállalkozói Innovációs Nap.
A rendezvényen megjelenteket Halász Gyula marketingvezetõ köszöntötte. Õt dr. Birkner Zoltán a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója követte, aki megnyitójában Joseph Schumpeter világhírû közgazdász gondolatait ajánlotta
a hallgatóság figyelmébe. A két
blokkból álló elõadást Kalcsú Zoltán
innovációs menedzser, a Pannon
Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. munkatársa tartotta. Kalcsú Zoltán elõadásának elsõ részében az innováció
történetével, fogalmával, és alkalmazási területeivel foglalkozott. A
második részben az iparjogvédelem,
a pályázatmenedzsment és az innovációs pályázatok témakörei kerültek kibontásra. A rendezvény zárása
után vállalkozók, konkrét fejlesztéseik pályázati támogatásáról tartottak eszmecserét a regionális szervezet menedzserével.
K.H.

7

Tiltakoznak a lakók
Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsa Területi Szervezete
Tisztelt Antal Istvánné!
Tudomásunkra jutott, hogy Ön,
mint a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsa Területi Szervezet titkára vásárlási szándékát jelezte a
Nagykanizsa, Kinizsi utca 58.
szám alatt található ingatlanra,
mely épületet nõi hajléktalan szálló funkcióra szeretné kialakítatni.
Elismerve és értékelve a Magyar
Vöröskereszt és a területi szervezet
tevékenységét és törekvését, sajnos mi, mint a környék lakói nem
tudunk egyetérteni és nem tudjuk
elfogadni a törekvésüket. A létesíteni kívánt intézmény megítélésünk szerint nem illeszthetõ a Kinizsi utca családi házas környezetébe, sem a folyamatosan szépülõ,
gyermekes családoknak és óvodának életteret adó Corvin lakótelep
képébe. Javasoljuk, hogy az adásvételi szándékától fentiek ismeretében álljon el, ezzel több száz felnõtt és gyermek kérését elfogadva!
Felhívjuk a figyelmét, hogy célunk
elérésének érdekében – a környék
nyugalmának megõrzéséért – már
lépéseket tettünk. Megbízott jogi
képviselõnk tájékoztatott bennünket, tisztában vagyunk a lehetõségeinkkel. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a mûködési engedély kiadása meghiúsuljon a létesíteni kívánt intézmény elindításához!
A megyei szintû tájékoztatás
érdekében a jelen levelet és az
aláírásokat másolatban megküldjük a Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezete, Dr. Baracskai Józsefné titkár részére is.
Nagykanizsa, Kinizsi utca
58. szám környezetének lakói

Emlékeim a
Sportkoncepció
kapcsán
XXIII. évfolyam 7. szám február 24-i Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban megjelent „Sportkoncepció Kikristályosodó határokkal”
címû cikkükre szeretnék reagálni,
mint régi nagykanizsai sportbarát.
– Volt egyszer egy csapat, melyet
úgy hívtak a nagykanizsai Bányász,
illetve Olajbányász SE labdarúgó
csapata. Ennek a csapatnak voltam az
ifjúsági, „fakó” – majd az NB-es felnõtt csapatának intézõje (1966-1971)
között. Volt egy jó kis kollektívánk.
(folytatás a 8. oldalon)
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sükkel megállták a helyüket az
élet rögös útján. Szeretett ifjúsági futballistáim névsora:
Keller Józsi, Magyar Józsi,
Szabó P. Berán L., Tóth L., Simon Jóska, Keszei Feri, Magyar-Sulyok „Pikki”, + Takács
„Lika”, Soós Pisti „Cuki”, Varga „Lacika”, Sulyok Gyula,
Ulrich, Bodzai T., Hosnyászki,
Rózsa S., Zsoldos P., +

Turkolya L. A fentieket tiszta
szívbõl írtam a velem együtt
dolgozók emlékezetére. Ajánlom az önkormányzatnak, azon
belül az illetékes sport megbízottaknak, el kellene gondolkodni, illetve tenni valamit
Nagykanizsa labdarúgásáért,
önzetlenül mondom, a többi kanizsai sportág érdekében is.
Hersits József

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
(folytatás a 7. oldalról)
Az akkori ifirõl – a „fakóról”
nyilatkozom felelõsségem tudatában. Kijelenthetem, hogy intézõségem idején arra törekedtem, hogy a fiatal labdarúgóim,
ne csak a labdával törõdjenek.
Az életre is fel kellett készíteni
Õket. Számomra, mint intézõ
feladatot vállaltam értük. Elsõ a
szakmai tanulmány – érettségi
– vagy technikum, ezen felül,
pedig a magasabb szintû képzés. Az akkori sportbarátság révén a „gyerekek”, amely iskolában jártak az intézményi igazgató úrnak engedélyezték a kérésemet. Arról szólt kérésem,
hogy kéthetenként bemehettem
az aktuális intézményben, ahol
beletekinthettem az osztálynaplóba, mely hûen tükrözte tanulmányaik eredményeit. (Ezen lehetõségért szeretettel gondolok
az akkori volt igazgató urakra,
a jó Isten áldja meg Õket, ott
fent.) Nálam a mérce 3-as jegy
alatt a „gyerek” nem jöhetett
edzésre 1 hétig. Most ezt miért,
mert ezen felül büszke vagyok
rá, hogy olyan edzõkkel dolgozhattam
együtt,
mind
Csöngei Pali bá. Az ifiknél,
Vajnovics Józsi bá. A „fakóknál”, majd a felnõtt csapatnál
Bárkányi Tiborral. Csöngei Pali
bá. Mindig megjegyezte, miért
kell nekem foglalkoznom a
„gyerekek” tanulmányaival. Erre én azt mondtam, hogy Pali
bátyám, Maga egy nagyszerû
MAORT-os NB-I-es szintû játékos volt. Szereti a gyerekeket.
Ezért dolgozunk együtt a gyerekekért és a labdarúgásért. Szereti a zenét is, képes elhozni a
hegedûjét, ha vidéki meccsekre
megyünk. A hegedûjét képes
volt megszólaltatni buszban az
eredményes siker érdekében.
Nagyszerû embert ismertem
meg személyében, úgy ez vonatkozik Vojnovics Józsi bá-ra
is, öröm volt velük együtt dol-

gozni. Utólag mikor sportbaráti
útjaink elváltak Pali bá. Elismerte, igen is szerettem ezeket
a gyerekeket. Egyért dolgoztunk, hogy a gyerekeket felkészítjük az életre. Majd, ha úgy
adódik, jó futballisták váljanak
belõlük. Ugyanúgy az életben
is találják meg a helyüket. Sok
évtized után elgondolkodva a
fentiekrõl. Igenis volt értelme
velük foglalkozni. Ha magasabb szinten nem lettek kiugró
tehetségû labdarúgók – ez alól
kivétel Soós Pisti, a „Cuki”,
akibõl NB I-es játékos lett. Sõt
még a nemzeti csapat mezét is
magára ölthette. Ezen felül
büszke vagyok az alant felsorolt volt játékosaimra, hogy az
élet különbözõ területén becsületes munkájukkal, viselkedé-

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ
minõségbiztosítási manager
fémszerkezet lakatos
védõgázas hegesztõ
pincér, pultos
matematika-fizika szakos
informatikus szállodába
munkafelvevõ
autószerelõ
varró
mechanikai mûszerész
CNC gépkezelõ
ellenõrzõ mûszerész
raktáros
autóbuszvezetõ

szakirányú
felsõfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
100.000-165.000 Ft
120.000-165.000 Ft
100.000 Ft

felsõfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú

110.000 Ft
170.000 Ft
190.000 Ft
100.000 Ft
130.000 Ft
130.000 Ft
120.000 Ft
110.000 Ft
78.000 Ft

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen. Ügyfélfogadási
idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra.

Márciusi gyógyszertári ügyelet
Dátum
2011. március 4.
2011. március 5.
2011. március 6.
2011. március 7.
2011. március 8.
2011. március 9.
2011. március 10.
2011. március 11.
2011. március 12.
2011. március 13.
2011. március 14.
2011. március 15.
2011. március 16.
2011. március 17.
2011. március 18.
2011. március 19.
2011. március 20.
2011. március 21.
2011. március 22.
2011. március 23.
2011. március 24.
2011. március 25.
2011. március 26.
2011. március 27.
2011. március 28.
2011. március 29.
2011. március 30.
2011. március 31.

Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma
Ügyeleti idõ
KANIZSA PLAZA,EURÓPA TANÁCS U. 2.
93/510-073
19.00 - 08.00
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
93/311-531
12.00 - 08.00
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403
08.00 - 07.30
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
22.00 - 06.00
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
93/536-620
17.30 - 07.30
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
22.00 - 06.00
KANIZSA, FÕ U. 5.
93/510-267
18.30 - 07.30
SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53.
93/510-135
18.30 - 07.30
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
93/536-620
12.30 - 08.00
ZSÁLYA (TESCO),BOSZORKÁNY U. 2.
93/516-280
08.00 - 08.00
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
13.00 - 08.00
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
93/310-367
08.00 - 08.00
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
22.00 - 06.00
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
93/310-402
18.00 - 08.00
ARANY KÍGYÓ, (STOP-SHOP)DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 20.00 - 08.00
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403
18.00 - 08.00
GYOPÁR, ADY E. U. 2.
93/510-160
08.00 - 07.30
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
22.00 - 06.00
KIRÁLY KALMÁR U. 4.
93/536-620
17.30 - 07.30
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
22.00 - 06.00
ARANYSZARVASROZGONYI U. 1.
93/311-531
18.00 - 07.00
SALVIA RÓZSA U. 6.
93/536-610
17.00 - 08.00
KANIZSA, FÕ U. 5.
93/510-267
12.30 - 08.00
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2.
93/516-280
08.00 - 08.00
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
22.00 - 06.00
SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53.
93/510-135
18.30 - 07.30
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
93/510-151
22.00 - 06.00
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403
18.00 - 07.30

9:52
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Képviselõi fogadóórák, lakossági fórum

A szervezett emlõszûrés idõpontjai
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kanizsai Dorottya Kórház Mammográfiáján a szervezett emlõszûrés a Nagykanizsa városban élõ hölgyek szûrésével
folytatódik.
2011. 03.09., szerda
2011. 03.11., péntek
2011. 03.16., szerda
2011. 03.18., péntek
2011. 03.23., szerda
2011. 03.25., péntek
2011. 03.30., szerda
2011. 04.01., péntek

Dr. Kiss Judit
Dr. Kiss Judit
Dr. Beznicza Ernesztina
Dr. Beznicza Ernesztina
Dr. Beznicza Ernesztina
Dr. Beznicza Ernesztina
Dr. Mihalecz Károly
Dr. Mihalecz Károly
Dr. Rácz Andrea
Dr. Rácz Andrea
Dr. Rácz Andrea

9

130 fõ
55 fõ
15 fõ
130 fõ
70 fõ
13 fõ
117fõ
44 fõ
26 fõ
130 fõ
19 Fõ

A szûrõvizsgálatra mindazon 45-65 év közötti asszonyokat várják, akik a szûrõállomástól meghívó levelet kaptak. Kérjük Önöket, hogy a torlódások elkerülése érdekében a meghívólevélben megjelölt idõpontokat szíveskedjenek betartani. A szûrés
helye: Kanizsai Dorottya Kórház, Mammográfiás Labor (Nagykanizsa Szekeres J. u.
2-6.), tel: 0693/502-000/2728.
ÚJ Szûrési idõpontok!: Szerda: 8.00 - 18.00-ig, Péntek: 8.00 - 15.00-ig.
Felmerülõ kérdéseikkel forduljanak a Mammográfiás labor, vagy a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szûrési koordinátorához, dr. Horváthné Jakab Annához. Elérhetõség: Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Telefonszám: 0692/549-185, e-mail: jakab.anna@zala.antsz.hu

Ünnepi munkarend a Hivatalban
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a
2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint
alakul: 2011. március 14. (hétfõ) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2011. március 18. (péntek) munkanap (hétfõi munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig. 2011. március 19. (szombat) munkanap (pénteki
munkarend), ügyfélfogadás: 8-12 óráig.

Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei
A bíróságokra ülnöknek büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ, a 30. életévét
betöltött, de 70. életévet el nem ért magyar állampolgár választható.
Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak.
Az ülnökök a megbízatásuk idõtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai
tevékenységet sem folytathatnak (Alkotmány 50. § (3) bekezdés). Az országgyûlési
képviselõi megbízatás, az önkormányzati képviselõ-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendõ. Nem politikai tevékenység a munkavállalói - szakmai érdekvédelmi - szervezetben való részvétel.
Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggõ cselekménye tekintetében az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §ában meghatározott tartalommal mentelmi jog illeti meg.
A megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie.
Az ülnököt a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkezõ tanácsba. E tisztsége
gyakorlásának idejére az ülnököt a Bjt. 128. § rendelkezései szerint átlagkereset, illetõleg tiszteletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok költségvetésükbõl térítenek meg.
Joga az ülnöknek, hogy a behívásáról legalább egy hónappal korábban értesüljön, illetve, hogy kérésére, fontos okból a bíróság elnöke elhalaszthassa a mûködése megkezdésének idõpontját.
Az ítélkezõ tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény- és joganyagát megismerhesse, arról õt az ítélkezõ tanács elnöke tájékoztassa.
Az ítélet meghozatalát megelõzõ zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titok
megõrzése az ülnök számára is kötelezõ. Ez vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitokra is.
A bírósági ülnök alapvetõ kötelezettsége - csakúgy, mint a hivatásos bírónak -, hogy
a Magyar Köztársasághoz, annak Alkotmányához hû legyen, lelkiismeretesen járjon
el, és mindenkor tanúsítson a tisztségéhez méltó magatartást.
Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetérõl és
igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény tartalmazza.

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második
szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap 1. hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Szõlõsi Márta a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M.
u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. március 7-én 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ lakossági fórumot tart 2011. március 7-én
(hétfõn) 17 órától a Vasemberház Tükörtermében. Téma: Szennyvízberuházás Meghívott vendégek: Bene Csaba, Bicsák Miklós önkormányzati képviselõk,
Berkeszászi Csaba a Délzalai Vízmû ZRt üzemvezetõje, Fitos István a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás projektmenedzsere. A fórumra elsõsorban az
Arany János utcától északra lévõ terület lakosait várják.
Aznap Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 18.30 órától
Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. március 7-én (hétfõn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig Miklósfán a Mindenki Házában, 2011. március 8-án (kedden) 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában.

Bírósági ülnökök választása
A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései szerint a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A legutóbb, 2007-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén lejár (az
új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével), emiatt szükséges az új választás megtartása. A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2011. március
7. és április 30. közé esõ idõtartamra tûzte ki. A helyi bíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetõleg települési kisebbségi önkormányzatok képviselõ-testületei választják meg. A megyei bíróság és a munkaügyi bíróság ülnökeit a
megyei, megyei jogú városi közgyûlés és a területi kisebbségi önkormányzatok képviselõ-testületei választják meg. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.
Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:
Bíróság megnevezése
Megválasztható ülnökök száma
Nagykanizsai Városi Bíróság
12 fõ ülnök + 8 fõ pedagógus ülnök
Zala Megyei Bíróság
2 fõ ülnök + 1 fõ pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 5 fõ ülnök
Jelöltet állíthat: a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok, a bíróság illetékességi területén mûködõ társadalmi szervezetek kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési - oktatási intézmények
tantestületei jelölik.
A munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik.
Jelölt lehet: az a büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ magyar állampolgár,
aki a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el.
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- A jelölõ választópolgár, vagy jelölõ szervezet által kitöltött és aláírt "Bírósági ülnökké jelölés" elnevezésû nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata.
Az elfogadó nyilatkozat többek között tartalmazza a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga.
A jelöltnek a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal
(erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia büntetlen elõéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. em. 6.) munkaidõben átvehetõ, vagy megtekinthetõ és letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A jelölés benyújtásának helye, ideje: a jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 6.) 2011. március 16-ig személyesen, vagy postai úton zárt borítékban Cseresnyés Péter polgármesternek címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: "Bírósági ülnökválasztás". A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint, a jelölt
büntetlen elõéletét igazoló hatósági bizonyítványt (erkölcsi bizonyítvány).

)

2011.03.25.

NAGYKANIZSÁN A LEGTÖBBEN OLVASSÁK! – www.kanizsaujsag.hu
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Óvodai és általános iskolai
jelentkezések a 2011/2012. tanévre

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vonatkozó óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban és valamennyi általános iskolájában 2011. március 8-9-én tartjuk. Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendõ óvodások és 1. osztályosok jelentkezését. A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott óvoda illetve általános iskola. A felvételrõl a férõhelyek ismeretében az
intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévüket a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. május 31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez feltétlenül szükséges dokumentumok: Óvodai szakvélemény,
A Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértõi Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye, Gyermekorvosi igazolás,
Gyermek születési anyakönyvi kivonata, Személyigazolvány, Lakcímkártya

Lomtalanítás 2011
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is elõzetes egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.
A lomtalanítási akció március 21-tõl április 16-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 10-tõl
április 14-ig munkanapokon 13.00-16.00-ig a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a hulladékszállítást végzõ cég Vár u. 5 sz.
alatt lévõ szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett idõpontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít. Családi
házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként
történõ lomtalanításra van lehetõség.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és
faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyûjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok.
A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenõrzik és szankcionálják!
Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!

2011. március 3.

Pályázat Nyugdíjasházi lakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült
bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.,
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõpontja:
2011. március 28. (hétfõ) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. A lakások megtekinthetõk: 2011. március
11. 13.00-15.00 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes,
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/
tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15. 2.100.000
Ft. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthetõ.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester

2011.03.25.
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Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZÕ, ILLETVE NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. V. em. 4.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 17.730
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2011. március 9. 10-11 óráig.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen városi terület. Bérleti díj összege: 34.188 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 9.
13-14 óráig.
3. Nagykanizsa, Csányi u. 9. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 11.232 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 14.30-15.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1. (mozgáskorlátozottak részére)
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 1+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
29.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 9.30-10.30 óráig
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 19.190 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2011. március 9. 9-10 óráig.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege:
31.920 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 9. 11-12 óráig.
7. Nagykanizsa, Platán sor 4. V. em. 32.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 17.730 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 9. 13.30-14.30 óráig
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. VII. em. 45.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 21.238 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 9. 14-15 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. A

lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.232
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 20.672 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30.óráig.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
22.932 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30 óráig.
8. Nagykanizsa, Fõ u. 9. II/1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 9.15-10.15 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 23.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 9. 15-16 óráig.
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 13.30-14.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 10.30-11.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 11.30-12.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fõ u. 21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8-9 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március
8. 9-10 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 21.
Nagykanizsa, 2011. február 16.
Cseresnyés Péter polgármester

)

Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
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Fókuszban a kanizsai biliárdosok

A 2010. évi Kanizsa Városi Bajnokság összesített végeredménye:
1. Somogyi Jenõ 68 pont, 2. Mészáros Kornél 55 pont, 3. Varga
András és Szukics Martin 46-46
pont.
A nyolc versenybõl álló
KanizsaTour versenysorozat végeredménye: 1. Somogyi Jenõ 75
ponttal 2. Zámbó Tamás 58 pont,
3. Beznica Balázs 51 pont.
A 2010. évi junior városi bajnokságon Mészáros Kornél bizonyult a legjobbnak.

A fiatalok is a
másodosztályban
Már a 2011-es bajnoki szezonra készülõdvén így fest majd a Kanizsa Gold Közutas NB-I-es csapata (balról):
Berkecz András, Hangai Attila, Lengyák György, Somogyi Jenõ, Mészáros Szabolcs, Bicskei Bertold, Vantara Pál.

A Kanizsa Darts Egyesület
(KDE) biliárd csapata 2009 végén komoly fegyvertényt hajtott
végre az NB-I-be jutással, egy
esztendõvel késõbb pedig sikerült
a benntmaradást is kiharcolniuk.

Hirdetés

A városban szervezett formában
2006. decembere óta mûködik a szakosztály, akkor alakult meg a Kanizsa
Darts Egyesület biliárd részlege.
Az elsõ csapatbajnoki szereplésre 2008-ban került sor, és az újonc
csapat 3. helyen végzett az NB II
„A” csoportjában. A siker végett
2009-ben az egyesület már három
biliárd csapatot indított, és az elsõ
számú egység, a KDE-KanizsaKözutas kiharcolta az NB I-ben
történõ szereplést.
Tavaly a szezon elején egyértelmû volt a cél: a legfelsõ osztályban
való tagság megõrzése, ami nem
volt egyszerû, hiszen a Budapesti
MODENA, a Szeged Memphis, a
DANDY Kecskemét, valamint a
Galaktyko Zalaegerszeg együtte-

seivel kellett oda-vissza megmérkõzni a bajnoki pontokért.
A kanizsai csapat legjobb pontszerzõje hét gyõzelmével Keidl
Márton lett, akinek tehetségére mások is felfigyeltek, így 2011-ben
már a Miami Team NB-I-es bajnokcsapatában játszik. Berkecz
András nyolc mérkõzésébõl hat
gyõzelemmel a legjobb százalékos
teljesítményt nyújtotta, ezzel is alátámasztva, hogy az Eb-9. hellyel
büszkélkedõ rutinos játékos évrõl
évre a KDE legbiztosabb tagja.
A szegedi, valamint a zalaegerszegi együttes ellen szerzett gyõzelmekkel a biztos bennmaradást
jelentõ 4. helyet szerezték meg a
csoportjukban a dél-zalaiak, ráadásul az elitcsapatok ellen is szoros
eredményeket sikerült elérni.
A 2010. évi NB-I „Sárga csoportjának” végeredménye: 1. Modena Gold Crown, 2. Dandy Kecskemét, 3. Szeged Memphis, 4.
KDE-Közutas Kanizsa, 5. Galaktyko Zalaegerszeg.

Somogyi Jenõ két
sorozatban is
az élen zárt
A csapatbajnokság mellett kupát is szervezett a Magyar Biliárdszövetség. A pécsi selejtezõcsoportban második lett a KDE,
amivel bejutott az országos tizenkettes döntõbe, ott pedig az
élcsapatokkal szemben is megállta helyét a Bicskei Bertold,
Kiss Máté, Somogyi Jenõ összetételû együttes: csoportjában
negyedik lett a budapesti döntõn.
A legutóbbi biliárd Kanizsa Városi Egyéni Bajnokság versenysorozatának küzdelmei során mindegyik játéknemben megmérkõzhettek egymással a játékosok a
bajnoki címért.
A 8-as és 10-es játékot Bicskei
Bertold, a 9-es játékot Varga András, a 14/1-es játékot Somogyi Jenõ nyerte.

A Kanizsa Darts Egyesület biliárd szakosztálya fiataljait indította a fõvárosban rendezett országos ifjúsági egyéni bajnokságon is.
Junior kategóriában, a 8-as
játékban Császár Roland 6. helyezett lett, míg diák kategóriaban a 8-as játékban Szukics
Martin 9., Mészáros Kornél pedig 10. helyezett lett. Mészáros
Kornél emellett az NB-III-as
csapatbajnokságot tíz gyõzelemmel zárta, amivel a legeredményesebb kanizsai játékos
lett.
Idõközben az is eldõlt, hogy a
egyesület Kanizsa Gold junior
csapata NB-II-es játékjogot kapott a szövetségtõl. Így a Császár Roland, Mészáros Kornél,
Szukics Martin, Néber Ádám,
Bernát Emil, Varga Patrik, Szekér Zsófia összetételû játékoskeret elõtt a nagy cél, hogy
fejlõdésük mellett a bentmaradásért is küzdhetnek a másodosztályban.
K.H.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

SMS
szám:
06-30/
4-956-956

Az Ön
rádiója

FM 95,6
MHz

Ha lehet, próbálja meg szétválasztani
szerelmi életét a munkahelyétõl. Ha nem
akar bonyodalmakat, és ellenszenvet kiváltani a környezetében, csendesebben
intézze idõnkénti fellángolását.

IV.20.–V.20. Bika
Ha vonzóbbá akarja tenni magát a párjánál,
beszéljen szebben még akkor is, ha nap-mint
nap anyagi nehézségek gyötrik. A szép szavak gyógyítanak, a másikat lenézõ, rosszindulatú mondatokkal akár ölni is lehet.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha nem akarja, hogy csalódások érjék, nézzen
szembe bátran a valósággal. Egészsége érdekében hagyjon idõt magának a pihenésre, kikapcsolódásra. Idõnként nem árt, ha kritikusabban szemléli barátai megnyilvánulásait.

VI.22.–VII.22. Rák
Pénzügyi téren nem számíthat elõrelépésre, de egy hangulatos farsangi bál elõhozhatja önbõl a szenvedélyt. Bármilyen
vidámnak is érzi magát, meggondolatlanul ne költsön újdonsült barátaira.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A párja iránt egyre inkább elfogy a türelme, mert jelentõs kiadásokkal járó hobbiját nehezen tudja támogatni. A veszekedés
helyett határozottan mondjon nemet, és
tartsa is a kimondott szavához magát.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Érzelmi életében harmonikus napokra számíthat. A kedvese minden kívánságát teljesíti. Ha nem is a csillagokat, a tavaszt mindenképpen elhozná önnek, ha tehetné. Amíg nem
sikerül, érje be a tavaszt idézõ virágokkal.

IX.23.–X.22. Mérleg
Együtt könnyebb, sokkal könnyebb. Jusson eszébe e néhány szó, amikor nem
tudja teljesíteni a családja kívánságait. A
sok-sok borongós nap után majd csak kisüt a Nap, s elhessenti a gondokat.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szemlélje optimistábban az életét. Becsülje meg mindazt, amit eddig elért,
mert a jövõben kevesebbel kell beérnie.
Megspórolt pénzét most ne költse el
meggondolatlanul.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Egyhangú napokra számíthat. Ennek ellenére elvállal olyan feladatokat is, amelyekhez nincs kedve. A végén minden jóra fordul, mert munkáját siker koronázza, és
anyagilag kifizetõdõ lesz a fáradozása.

XII.22.–I.20. Bak
Fordítson több figyelmet az immunrendszerére. Sétáljon sokat a szabad levegõn, szedjen vitaminokat, és hozza ki magából a maximumot. Végezze el minél elõbb az otthoni teendõket, s utána jöhet a szórakozás.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Jó szervezõkészségét most hasznosíthatja igazán a tavaszi kerti munkák megkezdése elõtt. Ha mozgásra van szüksége,
ültessen a telkén dísznövényeket, vagy
akár gyógynövényeket.

II.20.–III.20. Halak
Ne ragaszkodjon makacsul az elképzeléseihez. Ha átgondolja a terveit, rugalmasan változtathat az eredeti elképzelésén és senki sem
fog megsértõdni ezért. Érzelmi életére szenteljen több idõt, és legyen barátságosabb.

)

2011.03.25.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGSZÍNESEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

8.qxd

8.qxd

2011.03.25.

14

9:52

Page 14

Kanizsa – Sport / Apró

2011. március 3.

Kosaras gyõzelmek

Baranyában thai-box gáláztak
A közelmúltban a Baranya-megyei Bóly városában rendezték meg
az I. Thunder Day Thai-box Gálát.
Az Elit Profi HSE kanizsai eredményei: Low-kick serdülõ 63 kg:
Farkas Martin pontozásos vereséget szenvedett. Thai-box ifjúsági
73 kg: Farkas Márk I. hely, TKO
gyõzelem. K-1 ifjúsági 100 kg:
Pintér Marcell pontozásos vere-

ség. Thai-box felnõtt 63 kg:
Böröcz Tamás pontozásos vereség.
Thai-box felnõtt 100 kg: Fátyol
György I. hely. K-1 felnõtt 95 kg:
Sebestyén Szabolcs I. hely, KO
gyõzelem, külön jutalomban részesült a legrövidebb idõ alatt elért
KO-s gyõzelemért. MMA felnõtt
85 kg: Lõdri Zoltán pontozásos
Nem ott a helyük.

INGATLAN

BÉRLET

Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhegyen), a Szõlõskerttõl 5 percre, panorámás, 577 m2-es telek villanynyal, vízzel, épülettel, alatta pincével, szõlõvel eladó. Érd.: 0693/325840, 0630/227-3636 (7331K)
Budapesten - Ferencvárosban
parkra nézõ, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fûtéses, elsõ emeleti lakás eladó. Nem panel. Diákoknak is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)
Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház szép
telekkel, ipari árammal, garázzsal,
reális áron eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 0630/957-3903 (7338K)
Munkás úti garázssoron 18 m2es aknás, pincés garázs eladó vagy
kiadó.
Tel.:
0630/587-8951
(7346K)
Homokkomáromi Naphegyen
zártkerti ingatlan szõlõvel, gyümölcsössel, épülettel, felszereléssel eladó vagy haszonbérletbe kiadó. Víz, villany van. Tel.:
0693/313-924,
0630/277-9718
(7347K)

Kétszobás bútorozott, központi
fûtéses lakás Nagykanizsán a Liszt
Ferenc úton kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 0630/685-5853 (7348K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklõdni és bejelentkezni: a +3630/481-2323 telefonszámon lehet. (6273K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása. Balaskó István. Nk, Ady u.
11. Tel.: 0630/597-1530 (7334K)
Gyakorlattal rendelkezõ könyvelõ
vállalja társas és egyéni vállalkozók
könyvelését és beszámolók készítését. Tel.: 0630/348-9669 (7340K)
Idõsek gondozását, otthonápolását vállalom Nk-án és környékén.
Tel.: 0670/881-7197 (7349K)
Jó munkalehetõséget ajánlok, ha
érdekli, hívjon! Tel.: 0630/2273636 (7350K)

Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.).

Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

Kanizsa KK DKG-EAST (8.) –
Újbuda TC (9.) 88-60 (21-10, 2324, 22-13, 22-13). NB I B Nyugati
csoport férfi kosárlabda-mérkõzés,
18. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ.
Vezette: Tóth K., Szalai Zs. Kanizsa
KK DKG-EAST: Tóth O. (10/3),
Balogh (9/9), Stárics (18/3), Murvai
(4), Hoffmann (25/3). Cserék: Kovács S. (3), Fonai (7/3), Zsámár K.
(8), Beck (2), Hartai (2), Lovas,
Klír. Edzõ: Farkas László.
Az elõrhozott, ráadásul tabellaszomszéd elleni mérkõzésen ismét
szebbik arcát mutatta a kanizsai
társaság, talán ezzel is bizonyítva,
hogy alapjában véve nem is a jelenleg elfoglalt pozíciójában a helye. Igaz, ahhoz nem kevés munka
is szükséges, hogy a jobb formát
tartósítani is lehessen...
BSE II (6.) – Kanizsai Vadmacskák SE (3.) 60-70 (20-19, 1415, 12-16, 14-20). Amatõr NB I
Nyugati csoport nõi kosárlabdamérkõzés, 16. forduló. Budapest,

50 nézõ. Vezette: Szakáll, dr. Mocsai. Kanizsa: Fekete (19/9), Fuisz
(17), Olasz A. (7), Jurkó (2), Jagarics (7). Csere: Oros, Rajkai (2),
Kiss V. (16). Edzõ: Gábor Erzsébet.
Fordulás után vált igazán
egyértelmûvé a találkozó, Olasz
Adiána, Jagarics Anett és Kiss Virág pontjaival 12-0 eredménnyel
rukkoltak elõ a vendégek.
A záró tíz percben Fuisz Viktória és Fekete Csilla pontjaival elléptek tizenhárommal a kanizsaiak, s a végjátékban ugyan akadtak
még gondok (hatra közelítette meg
a BSE a Vadmacskákat), de Kiss
Virág kosarai bebiztosították a
gyõzelmet.
Fuisz, Fekete, Jagarics jó teljesítménye mellett ezúttal tehát
szükség volt a serdülõkorú Kiss
remek játékr is, hogy a KVSE tartsa 2011-es makulátlan (hat mérkõzés óta futó) sorozatát.

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7335K)
Kidobásra szánt TV-jét, monitorját, mikróját, mosógépét, stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7336K)

TÁRS

VEGYES
Energetics 300E ergométeres
szobakerékpár
eladó.
Érd.:
0630/227-3636 (7351K)

P.L.

59/160/60 elvált hölgy olyan társat keres hosszabb kapcsolatra,
akinek káros szenvedélye nincs.
Nem ismerkedek telefonon, pontos
címet kérek és levélben válaszolok.
Leveleket a szerkesztõségbe kérem. Jelige: „Õszinteség” (7341K)
Hat évtizedes zsák keresi a korban hozzáillõ, színes foltját. Érd.:
zsak60@freemail.hu (7342K)
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.
Vasember-ház
 Tel.: 0693/314-555
 Nyitva tartás: 11-21 óráig



Kistorkos hétvégék

Minden hétvégén a szombati és vasárnapi ebédnél Leves + 5 féle fõétel (Amennyi
beléd fér!) + desszert: 1600 Ft/fõ. (10 éves kor alatt 1000 Ft/fõ 12-15 óráig)

Március 10-én 15 órától TORKOS CSÜTÖRTÖK!
50% kedvezmény minden ételbõl!


Heti menü 700 Ft/adag

Március 7. HÉTFÕ. Paradicsomleves. A:
Sertésborda Óvári módra, hasáb, B: Krumplifõzelék feltéttel.
Március 8. KEDD. A: Gulyásleves, fánk.
Lecsós virsli tarhonyával.
Március 9. SZERDA. Daragaluska leves.
A: Rántott hal rizzsel, tartárral, B: Rántott
karfiol rizzsel, tartárral.
Március 10. CSÜTÖRTÖK. Gombakrém

leves. A: Sólet bab füstölt tarjával, fõtt
tojással. B: Mákos guba.
Március 11. PÉNTEK. Zöldbableves.
Rakott káposzta.
ÁLLANDÓ MENÜK (700 FT)
Csontleves metélttel, rántott borda rizzsel, savanyúság vagy sertéspörkölt galuskával, savanyúság vagy Rántott sajt rizzsel, tartárral.
(csomagolás: 50 Ft/doboz)
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Sikerrel hangoltak az NB III-a
asok
Hévíz FC (NB III Bakony-csoport) – Nagykanizsai TE 1866Horváth Méh (NB III Dráva-csoport) 0-2 (0-0)
Labdarúgó felkészülési mérkõzés, Zalaapáti. G.: Billege, Cserfõ.
NTE: Markek T. - Kotnyek,
Cserfõ, Pozsgai (Kütsön A., 46.),
Boros (Szép, 46.) - Ujvári (Szelei,
46.), Rácz Sz., Nagy T. (Berta,
46.), Rubens (Kisharmadás, 46.) Szõke, Cs. Horváth G. (Billege,
46.). Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Célegyenesébe fordult az NB III
tavaszi szezonjára történõ hangolás, s ennek keretében utolsó elõkészületi találkozóját vívta a Nagykanizsai TE labdarúgó-csapata. A
Zalaapátiban játszott mérkõzésen
2007 õsze után lépett elõször pályá-

ra ismét NTE-színekben Cserfõ Lajos, aki ezt egy fejes góllal is nyomatékosította Billege András vezetõ találata után. De hogy erre a fûzzük fel a továbbiakat is, Kütsön
András hosszú sérülése után a felkészülés folyamán elõször léphetett
pályára az NTE-nél, míg Szép Dávidnak az NUFC-nél töltött korábbi
évek után ez volt az elsõ mérkõzése
a felnõtteknél kanizsai (ezzel együtt
Nagykanizsai TE) színekben.
A kanizsaiak a hajrá hetében is
négyszer tréningeztek, majd március 6-án, vasárnap 14 óra 30 perctõl ismét tétmeccsen pattog a labda
Kanizsán, hiszen az kék-pirosak (a
múlt évi tavaszi idény után újból
az NTE-pályán) fogadják a Dombóvár együttesét.

S ha már a rajt szóba került, érdemes néhány szó erejéig végigfutni a
kanizsaiaktól távozók illetve hozzájuk érkezõk névsorán. Az NTE
1866 - Horváth Méh 2011-es tavaszi szezonjára érkezõk: Cserfõ
Lajos (védõ, Tótszentmárton), Szép
Dávid (középpályás, ZTE FC II.,
kölcsön), Fernando (brazil, támadó,
Monte Cristo Esporte Clube, Goiania), Rubens (brazil, támadó, Monte
Cristo EC). Távozók: Orbán Imre
(védõ), Szakmeiszter János (középpályás, mindkettõ Miklósfa SE,
kölcsön), Szalai Dániel (középpályás, Zalakaros, kölcsön), Bagarus
Gábor (középpályás, ausztriai
munkavállalás).
P.L.

Kellemetlen hétvégi vendégség
Szentendrei NKE (7.) – Nagykanizsai Izzó SE (12.) 36-30 (1614)
NB I B Nyugati csoport nõi kézilabda-mérkõzés, 16. forduló.
Szentendre, 150 nézõ. Vezette:
Porogi, Tóbiás.
Izzó SE: Hrankai - Nagy R. 3,
Ruppert B. 5/3, László R. 5, Pintér
K. 5, Mátyás 9/1, Gyánó 1. Csere:
Csaba (kapus), Papp Zs. 1, Gácser
K. 1/1, Dabóczi A., Anek D., Rozs.
Edzõ: Gódor Mihály.
A kanizsai együttes úgy kelhetett
útra, hogy már tudta, a közvetlen
elõttük tanyázó Kozármisleny megverte a Tolna KC-t, így a baranyaiak
és a dél-zalaiak közötti távolság a tabellán három pontra nõtt. Nem szólt
aztán az sem az Izzó mellett, hogy a
találkozó elõtt Takács Andrea belázasodott, Gácser Klaudia is edzést
hagyott ki, de õ végül az együttessel
tarthatott, míg Hrankai Regina a Siófokkal még a Békéscsaba ellen
meccselt elõzõ nap idegenben.
A beszámolók szerint a kezdés,
hasonlóan a múlt heti VKL SE Gyõrrel szembenihez, jól indult a Nagykanizsa számára, hiszen az elsõ negyedóra végéig még vezettek is Mátyás Augusztáék (9-11). A hazaiak
csak onnan tudták átvenni az irányítást, viszont ellépniük sokáig nem sikerült (40. p.: 20-19; 46. p.: 26-24).
Az utolsó negyedórányi játékban
azonban a vendégek már nem tudták
tartani a lépést a hazaiakkal, ami elég
is volt a Szentendrének a találkozó
gyõztes elkönyveléséhez.

DRB Bank-Siklós KC (1.) –
Nagykanizsai Izzó SE (2.) 36-27
(18-13)
NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkõzés, 17. forduló. Siklós, 200 nézõ. Vezette: Ács, Báder.
Izzó SE: Dolezsár - Nagy B. 1,
Felde 1, Baranyai 8/3, Horváth Balázs 3, Kiss G. 6, Németh R. 5.
Csere: Bolla (kapus), Répási 2.
Edzõ: Tóth László.
Bár a csoport elsõ kettõje mérkõzött a baranyai végeken, azt kell
írni, hogy a Siklós más dimenziót
képvisel ebben a mezõnyben, s ezt
a kanizsaiak is megtapasztalhatták. A dél-zalaiakat sérülések is
hátráltatták, hiszen Füle Csaba
egy hétközi edzõmeccsen szenvedett részleges bokaszalag-szakadást, Balogh Zoltán pedig
Achilles-ín problémákkal küszködött, így eleve kevesebb variációs
lehetõséggel számolhatott Tóth
László edzõ.
A mérkõzés elsõ negyedében
még vezetett az Izzó 7-5-re, de

azt követõen a hazaiak egy 4-0-s
sorozattal vették át a vezetést,
amitõl a vendégek meg is rogygyantak, s mivel a siklósiak Kiss
Gergely játékára is külön készültek, gyakorlatilag a találkozó el is
dõlt. A végeredményt a védekezés javításával sem sikerült kozmetikázni, illetve ezúttal, a szakvezetõ szavaival élve, a kapusteljesítmény is hagyott kívánnivalót
maga után.
A hét vége folyamán amúgy a
Kiskõrõs is méretes zakóba szaladt
bele (Szigetváron 23-33), így nagyon jók az esélyek az alapszakaszbeli második hely megtartására az izzósoknál.
Tóth László: „A rájátszás elõtti
utolsó forduló következik szombaton, otthon a mecseknádasdiak ellen, s a gyõzelem remek lezárása
lenne ennek a sorozatnak, amit
persze a következõ körben is folytatni szeretnénk...”
P.L.

Új gyõztest köszönthettek
Befejezõdött a 73. alkalommal
kiírt Városi Egyéni Sakk-bajnokság, melynek legutóbbi küzdelemsorozatában huszonegyen ültek a sakktáblákhoz. A kilenc fordulós bajnoki rendszerben bonyolított versenyen idén nem indult a tavalyi (egyben kilencszeres) gyõztes Kercsmarics József,

de így is színvonalas partikat vívtak a résztvevõk.
A 73. Nagykanizsai Városi
Egyéni Sakk-bajnokság és
Bagonyai Attila Emlékverseny (9
forduló után): 1. Zsirai Péter (aki
elõször nyerte el a bajnoki címet)
8,5 pont, 2. Papp Nándor 7,5, 3.
Hajas Tamás 6.

15

A sportok ismeretébõl
bizonyítottak
A Dr. Mezõ Ferenc Szellemi Diákolimpia V-VI. korcsoportjának
regionális döntõjén szép zalai siker született, hiszen a nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
együttese a második helyen végzett. A sportról szerzett lexikális
tudásról történt számadás magas
színvonalú vetélkedõ keretében
zajlott, hiszen a tavalyi országos
döntõ csapatai közül három iskola
is képviseltette magát a várpalotai
regionális fináléban. Regionális
Döntõ - Várpalota. Végeredmény:
1. Esztergomi Szent Imre Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola - 146 pont. 2. Nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
(Csonka Laura, Sámson Bianka,
Simon Tamara, Tukszár Anett, felkészítõ: Kis János, testnevelõ:
Kahotek Ferenc) 129, 3. Tata, Eötvös József Gimnázium és Kollégium - 103.
Gyakorlatilag a Dr. Mezõ Ferenc szellemi diákolimpia megyei
döntõje pedig akár kanizsai házi
fináléként is megnevezhetõ lett
volna a III-IV. korcsoportban.
A megyei döntõ végeredménye:
1. Kiskanizsai Ált. Isk., Nagykanizsa 144 pont, 2. Rozgonyi Úti Ált.
Isk., Nagykanizsa 58, 3. Palini
Ált. Isk., Nagykanizsa 50, 4.
Kõrösi Cs. S. Ált. Isk., Nagykanizsa 22. Kiskanizsai Ált. Iskola
Nagykanizsa gyõztes csapata:
Becze Máté, Pápai Mátyás, Trencséni Dalma, Végvári Máté. Felkészítõ: Seres Júlia.
Füredi aranyak Dobónak
és Flumbortnak
Balatonfüred adott otthont a vívó Reménység Körverseny negyedik állomásának, melynek keretében közel 200 fõs mezõny versenyzett gyermek, újonc és serdülõ korosztályban, köztük a kanizsaiak – akik kiemelkedõen szerepeltek, mert a hat számból kettõben is aranyérmet nyertek.
Az NTE 1866 színeiben két
kiemelkedõ eredmény született, a
gyermek korosztályos (1998-ban
születettek) nõi kardban elsõ
helyezett lett Flumbort Sára, újonc
korcsoport (1997) férfi kardban
pedig Dobó István zárt elsõként.
A hosszú távú jó szereplést bizonyítja, hogy a korosztályos
ranglistákon Dobó az elsõ, Osvald
pedig a második helyen áll. Mindkét vívó méltó folytatója lehet a
közelmúlt remek korosztályos
kanizsai sikereinek.
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Nagykanizsa város minõsített vállalkozója
 Zalai Vadász Alkotók
Egyesületének Kiállítása
Megtekinthetõ: március 10-ig
 Március 3. 19 óra
Zala Márk bérlet. SÍRPIKNIK
komédia. Az Orlai Produkciós Iroda
elõadása. Belépõdíj: 3000 Ft
 Március 5. 15 óra
Farsangi mulatság - Játszóház
Közremûködnek: a Kiskanizsa
Általános Iskola és Óvoda
nagycsoportosai. Vezeti: Pulainé
Cserti Ilona népi iparmûvész.
A belépés díjtalan
 Március 5. 19 óra
Filharmónia bérlet
Mûvész szimfonikus zenekar
Közremûködik: Karácsonyi Linda (Rosina); Gál Judit (Berta); Honinger László
(Almaviva); Gál Csaba (Figaro); Szüle Tamás (Bartolo); Bánky Mátyás (Basilio).
Vezényel: Gulyás Nagy György. Rendezõ: Fehér András. Rossini: A sevillai borbély - vígopera (jelmezes, szcenírozott
operaelõadás). Belépõdíj: 2 500 Ft

 Március 7. 15 óra
“Állatok, mesék, természet”
gyermekrajzpályázat kiállítás.
Megnyitja: Szmodics Józsefné, a
Mûvelõdési és Sportosztály vezetõje
 Március 7. 17 óra
Tavaszi teendõk a házikertben kertészeti elõadás. A belépés díjtalan
 Március 8. 19 óra
Rátkai bérlet. Kosáry - Heidmann:
Ha nem szeretsz elmehetsz - zenés
komédia két részben a Pódium
Színház elõadásában. Belépõdíj: 3000 Ft

A névjegyzékbe való felvételt kérelmezheti bármilyen tevékenységû, nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ mikro-, kis- és középvállalkozás. A kérelmet a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarához (8800
Nagykanizsa, Ady u. 1.) kell benyújtani.
A minõsített ajánlattevõi felhívás és az adatlap a www.nagykanizsa.hu és a
www.nakkik.hu honlapokon érhetõ el. Várjuk az Ön vállalkozásának jelentkezését is!

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS!
A KanizsaTISZK pályázatot hirdet
a Nagykanizsa középiskoláiban tanuló diákok részére valamely magyar feltaláló Magyarországon
megvalósított találmányának, újításának infokommunikációs technológiával történõ bemutatására.
Mire figyelj?
Pályázatod tartalmi helyességére, kreativitásra, a megjelenítés esztétikájára és
minõségére.

Kik indulhatnak?
Egyénileg vagy maximum három fõs
csapatba szervezõdve adhattok be pályázatot.

Hogyan kell nevezned?
A pályamunkát multimédiás alkalmazással
kell elkészíteni, melynek terjedelme maximum 10 perc, CD-re vagy DVD-re kiírva.

Hova kell küldened?
A jeligével ellátott pályázatodat postán,
vagy személyesen adhatod le:
KanizsaTISZK Nonprofit Kft. Nagykanizsa, Erdész u. 30.

Beadás határideje:
2011. március 31. 12.00 óra

Mi lesz a díjazás?
Az elsõ három helyezett értékes jutalomban részesül, valamint lehetõséget
kap pályamûvének nyilvános bemutatására.

 Március 5. 19 óra
Erdélyiek Nagykanizsai Egyesületének
bálja. Információ: Horváthné Nagy
Mária (0620/5192097)
 Március 5-6. 9 óra
Gyermek agykontroll tanfolyam 7-10
éveseknek . Vezeti: Tihanyi Rita
A tanfolyam díja: 18000 Ft
Kedvezményekrõl információ:
e-mail: tihanyi.r@gmail.com
 Március 6. 15 óra - Kálvin téri
Református Templom
Találkozó a II. világháborút megjárt,
a háborúból hazatért emberekkel

Eredményhirdetés:
2011. április 07.
További információ:
Tel.: 93/ 510-251, e-mail:
titkarsag@kanizsatiszk.hu,
www.kanizsatiszk.hu

Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)
Tel.: 0630/936-3923
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra

MÁRCIUSI AJÁNLATUNK
 VARÁZSLATOS INDIA - Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet kiállítása

 Március 8. 17 óra
REJTELMEK - Fajgerné Dudás Andrea Júlia festõmûvész kiállítása. Megnyitja: Dudás Barbara, mûvészettörténész. Megtekinthetõ: március 25-ig

Március 8. 18 óra
HÚSHAGYÓKEDDI BÁL
A Szépkorúak Társasága szervezésében

Bolero italpor
8 gr
Orbit rágógumi
14 gr
Halls cukorka
25 gr
Teekanne tea
50 gr
Rumos csokoládé
100 gr
Mogyorókrémes desz. 200 gr
Tejkrémes desszert 200 gr
Nápolyi
500 gr
Completta csökkentett
zsírtartalmú
200 gr
Teasütemény
400 gr

50 Ft
100 Ft
100 Ft
395 Ft
250 Ft
495 Ft
495 Ft
330 Ft

Egységár
6250 Ft/kg
7143 Ft/kg
4000 Ft/kg
7900 Ft/kg
2500 Ft/kg
2475 Ft/kg
2475 Ft/kg
660 Ft/kg

295 Ft
495 Ft

1475 Ft/kg
1238 Ft/kg

Ricoré
200 gr
Tejkaramell
500 gr
Tortabevonó
500 gr
Ételízesítõ
1000 gr
Piros Gimoku kávé
szemes
1000 gr
Wiener Extra (õrölt) 1000 gr
Tchibo Famili
1000 gr
Eduscho
1000 gr
Paloma
1000 gr
Konyakmeggy
1000 gr

1200 Ft
495 Ft
595 Ft
595 Ft

Egységár
6000 Ft/kg
990 Ft/kg
1190 Ft/kg
595 Ft/kg

1390 Ft
1390 Ft
1390 Ft
1390 Ft
1390 Ft
1990 Ft

1390 Ft/kg
1390 Ft/kg
1390 Ft/kg
1390 Ft/kg
1390 Ft/kg
1990 Ft/kg

NÕNAPRA, születésnapra, névnapra táblacsokoládék, desszertek,
ajándékcsomagok nagy választékban kaphatók!
Ajánlatunk március hóban, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

