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COLOR
FESTÉKSZAKÜZLET
X Festékek fémre, fára,
falra, külsõ és belsõ részre.
X Favédõ szerek nagy
választékban.
X A Trilak és Teknos
színkeverõ rendszerrel
többezer szín azonnal
elõállítható.

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIV. évfolyam 22. szám
2012. június 7.

Nagykanizsa, Teleki u. 78.
Nyitva: H-P: 7.30-16.30,
SZ: 7.30-12.00

Nagykanizsa, Vásár u. 15.
(A Vásárcsarnokkal szemben)
Nyitva: H-P: 6.30-15.30,
SZ: 6.30-12.00

PIZZA FÉLÁRON*!
(2012.06.08 - 08.31.)
Rendeljen 1 db szabadon
választott 28 cm-es vagy
32 cm-es pizzát, s hozzá
a másodikat 50%
kedvezménnyel kapja!
(*Minden esetben az alacsonyabb áru
pizzára vonatkozik a kedvezmény!)

Rendelés:

0630/975-1367, 0693/516-919
Nk, Hevesi u. 3.

www.maestrokanizsa.hu
Hétfõ-Csütörtök: 10.45 - 21-30
Péntek-Szombat: 10.45 - 22.00

Régi helyükön állnak a szobrok
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Kanizsa – Krónika

2012. június 7.

Régi
helyükön
állnak a
szobrok

Elõször a Szentháromság csoportját emelte magasba a nagyteljesítményû daru. A sort Szent Imre
herceg szobra zárta, utolsóként ezt
emelték fel a talapzatra. A munkálatok az emlékmû tisztításával
folytatódnak.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Régi helyükön állnak és restaurálásra várnak a Szentháromság
szoborcsoport alakjai a megújuló
Erzsébet tér északi oldalán.

közösségi rendezvényhez mintegy százezer forinttal tudunk
hozzájárulni. Ez is fontos, de az
a legfontososabb, hogy önök eljönnek ide „föláldozzák” a szombati napjukat azért, hogy jól
érezzék magukat, és arról is tudjanak beszélni, hogyan lehet a
kétkezi munkájukkal kialakított
szép környezetet fenntartani és
tovább szépíteni.
A polgármestert követõen Jerausek István önkormányzati képviselõ üdvözlõ szavai következtek.
Odakint az esõ elállt, s miközben a
versenyzõk fõzték az ebédet, pergett a kulturális mûsor a teraszon.

III. Sáncért – Szabadhegyért Juniális
Harmadik alkalommal rendezte meg a Szívbetegekért
Egyesület a Sáncért – Szabadhegyért Juniálist. Az esõ ezúttal
sem maradt el, de szerencsére
csak a megnyitó idejére kellett a
résztvevõknek behúzódniuk a
Kultúrházba. Hegedûs Györgyné
megnyitója után Cseresnyés Péter polgármester szólt a résztvevõkhöz.

Köszöntõjében az egyesület
összetartozást erõsítõ szerepét
emelte ki, melyre a mindennapokban óriási szükség van úgy a
városrész, mint a város életében.
Ha a sánciak ebben a városrészben, vagy ebben a közösségben
valamit meg akarnak oldani, akkor elsõsorban a saját erejükre
támaszkodva tudják megtenni,
még akkor is, ha egy ilyen kis

A fõzõversenybe kilenc csapat
nevezett be. Az elsõ helyen végzett a Szívbetegekért Egyesület.
Õket követte a jelképes dobogó
második fokán az Erdélyi Menyecskék Nagykanizsai Egyesülete. A harmadik helyezést a Szabadhegyért Egyesület csapata érte
el.
B.E.

Diákpolgármestert választottak
A hagyományokhoz híven
idén is megtartották a Városi Diákparlamentet, ahol a Nagykanizsa általános- és középiskolás
tanulói megválasztották a diákpolgármestert. A legtöbb szavazatot Osvald Anna, a Dr. Mezõ
Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Mezõ
Tagintézményének kilencedikes
diákja kapta.
A diákönkormányzat fõ célja a
kanizsai diákok jogainak érvényesítésében nyújtott segítség, a tanácsadás, a felvilágosítás és az érdekképviselet. Irodájukban ezen
kívül folyamatosan vannak kézmûves foglalkozások, tanácsadások, német és horvát nyelvi képzések és szakkörök. A Városi Diákparlamentet évente hívják össze,
és a város diákjai választják meg a
leköszönõ diákpolgármester utódját.

Bagarus Ágnes, a Mûvelõdési
és Sportosztály vezetõje köszöntõjében elmondta, városunk önkormányzata a programok és tervek mellett ifjúsági koncepcióval is rendelkezik, mely az elkövetkezendõ öt év teendõit tartalmazza. A tervet minden évben
egy-egy cselekvési szándékra
bontanak le, mely azokat a konkrét dolgokat tartalmazza, melyeket az adott naptári évben a diákönkormányzat és az önkormányzat közösen meg fog valósítani.
Kiemelte, hogy törvény még
nem született róla, de elõreláthatólag 2016-ban már csak úgy
kaphatnak érettségi bizonyítványt a diákok, ha elõtte bizonyítottan közösségi munkát végeztek. Ennek formai dolgairól
még nem lehet sokat tudni, de elvi oldaláról mindenképpen érdemes szót váltani, így a plenáris
ülésen is központi téma volt.

A diákpolgármester-választás elõtt
került sor az elõzõ év értékelésére és
a szekcióülések megtartására. Az elmúlt tanév eredményeit tekintve többek között nyáron harmadik alkalommal került megrendezésre a testvérvárosi tábor, lebonyolították a
Vasemberke Kupát és megválasztották a Kanizsai kiscsillagot. Januárban segítettek a végzõs tanulóknak a
továbbtanulást illetõen, februárban
farsangoltak, márciusban húsvétoltak, ezen kívül elbúcsúztatták a
ballagókat. A szekcióülésen a generációk együttmûködési lehetõségeirõl és az önkéntességrõl, a közösségi
tevékenység formáiról esett szó.
A diákpolgármesteri címért Osvald Anna mellett Göbölõs Kristóf
(Batthyány gimnázium), Szabó
Blanka (Cserháti tagintézmény) és
Varga Klaudia (Thúry tagintézmény) indultak.
V. M.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
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Harmadik alkalommal várta
Öregdiák Találkozóra az egykori
Batthyánys, Landleros, Irányis
öregdiákokat a BLG Öregdiák
Egyesület.
A program péntek délután vette
kezdetét a Tripammer utcai köztemetõben, ahol az egykori diák, Villányi G. András költõ, író, mûfordító Tisztelet a tanítóknak címû irodalmi megemlékezése, performance
hangzott el öt tételben. Az összejövetel a helikonista diákok közremûködésével kulturális kavalkáddal
folytatódott tovább a HSMK-ban.
Másnap délután az öregdiák-jelenlegi diák focimeccs alapozta meg a
találkozó hangulatát.
A kisaulában, a meghitt ünnepség helyszínén, elsõként Balogh
László intézményigazgató köszöntötte az egykori tanárokat és diákokat, valamint a vendégeket.
A Pro Schola díjat idén Geiszl
Zsófia 12. E osztályos diák vehette
át Molnár Lászlótól, az öregdiák
egyesület elnökétõl.
A mûvészeti nevelésrõl Boros Antal és Lehota János idézte fel emlékeit, míg dr. Stimecz Jánosné karnagy levélben küldte el gondolatait,
melyet utóda Cseke József, a gimnázium Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskarának karnagya tolmácsolt.
A szeretett Alma Mater-ére Prof.
Dr. Gadányi Károly egyetemi tanár, a Nyugat-magyarországi
Egyetem elnök-rektorhelyettese
emlékezett vissza, aki 1958-ban
falusi gyerekként, mint a IV. C
osztály elsõs tanulója, félelemmel
lépte át az akkori Landler Jenõ
Gimnázium kapuját, de itt csodálatos otthonra talált. Olyan tanárokat
kaptak, akik szigorúak és a tanítványaikat jó irányba terelõk voltak. Azt várták el tõlük, hogy tu-

dásban gyarapodjanak, és becsületes emberekké váljanak. Most, az
Alma Mater ismét kitárta a kapuit
elõttük. Ötven évvel ezelõtt nagyon izgultak, hiszen azokban a
napokban érettségizett az osztályuk. Két osztályfõnökük – Zsoldos Ferenc és Kerecsényi Erzsébet
– tiszteletére emlékszobát avattak
Balogh László igazgató hathatós
közremûködésével.
„Az emlékezés éltet, az emlékek
erõt adnak – hangsúlyozta Gadányi
Károly. – Ma emlékfalat is avatunk
– folytatta. – Az emlékfal beszél a
múltról, szól a jelennek és üzen a
jövõnek. Üzeni azt, milyen jó Nagykanizsán a Batthyány Lajos Gimnáziumban diáknak lenni, milyen jó
nekünk öregdiákoknak tartozni egy
közösséghez, s ma nagyon jó Nagykanizsainak lenni ha csak rövid
idõre is, és nagyon jó nagykanizsai
gimnazistának lenni.”
Az esemény Emlékfal avatással
folytatódott. Szemenyey-Nagy Tibor szobrászmûvész alkotásával
kapcsolatban Balogh László igazgató elmondta:
„2010. június 5-én, az I. Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Találkozón fogalmazódott
meg konkrétan, hogy szülessék
emlékhely, egy szobor, mobil alkotás megvalósításával. 2012. június 2-ára készült el az „Emlékfal”, mely afféle imamalom. A
nyolc henger felül nyitható, zárható, így az iskola évszázados dokumentumai, diákjainak, pedagógusainak és dolgozóinak névsora
ezekben lett, lesz elhelyezve.
Az 1. henger az iskolaelõdöt szimbolizálja: 1765-1948 Piarista Gimnázium. A 2. henger: 1948-1956 Irányi
Dániel Gimnázium. A 3. henger:
1957-1989: Landler Jenõ Gimnázium. A 4. henger: 1990-2010 Batthyá-

ny Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. Az 5. henger:
2011- Batthyány Lajos Gimnázium.
Ez és az üresen álló 6., 7., 8. henger
az elõttünk álló, remélhetõen sok évszázados jövõt jelképezi.
Ez a valóságos emlékmû tisztelegni szeretne a régi és új, múltbeli és jövõbeli diákok emlékének. Az „imamalmok” egyébként a lelki áldás és
béke kiterjesztésének eszközei, segítségükkel lehetõség nyílik mintegy a
folytonos imádkozásra. Forgatásával
állandó jelenlétet, aktivitást hoz létre,
mozgásával élõvé teszi az emlékezetet és az elõretekintést. Interaktivitásával napi szintû felajánlási lehetõséget kapunk, amely megerõsíthet bennünket az iskolához való kötõdésünkben. Ballagó diákjaink mindegyike elvonulhat itt az Emlékfal
elõtt, s tisztelgõ mozdulatával egy
sokrétû szimbólum részese lehet.”
Az Emlékfal felavatását a
Kerecsényi Erzsébet Olvasóterem
és a Zsoldos Ferenc Földrajz Szaktanterem avatása követte.
Kerecsényi Erzsébet 1920. november 16-án született Nagykanizsán. Az 1961-62-es tanévben az
akkori IV.C osztály osztályfõnöke
és történelemtanára lett. 1963-tól
1977-ig, nyugdíjba vonulásáig az
iskolai könyvtárban dolgozott. Õ
katalogizálta elõször a gimnázium
könyvtárát. Igazi lokálpatrióta
volt, figyelemmel kísérte a városban történõ változásokat, kulturális eseményeket. Saját családja
nem lévén szoros kapcsolatot tartott fenn testvéreivel – köztük városunk neves muzeológusával,
Kerecsényi Edittel – és azok családjával.

Újabb
bemutató elõtt
Július 14-én, csütörtökön 19
órakor a HSMK-ban mutatja
be Sík Sándor István király címû drámáját a Piarista Diákszínpad. Idén ez már harmadik
premierjük, a Rómeó és Júlia
után az egerszegi Ádámok és
Évák produkcióban a Konstantinápolyi szín volt az övék. Ezzel érdemelték ki a helikoni
aranyat is…
Keszthelyen más kategóriákban is taroltak a piarista diá-

Mûveltsége, kultúraszeretete,
könyvek iránti rajongása mindenkit lenyûgözött. Igazi pedagógus,
önzetlen jó barát, nagylelkû, tisztaszívû ember volt. 2010. október
10-én hunyt el.
Zsoldos Ferenc 1932. november
13-án született Alsólendván. 1956
decemberétõl az Irányi Dániel
(késõbbi nevén Landler Jenõ)
Gimnázium tanára lett. Az 195961-es tanévben a „C” osztály osztályfõnöke,
történelemtanára.
1964-1977-ig a Landler Jenõ
Gimnázium igazgatója. 19771989: Nagykanizsa város tanácselnök-helyettese. 1989-1991: a
város polgármestere. Ezután
nyugdíjba vonult. 1994-2002: az
önkormányzat képviselõtestületének tagja. Dolgozott a kulturális,
az egészségügyi és a szociális bizottságban. Nagykanizsa Városvédõ Egyesületének elnökségében
is kiemelkedõ munkát végzett a
város érdekében. Munkásságáért
megkapta a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát. 2004 áprilisában
Nagykanizsa Város Díszpolgára,
elõzõleg Kovászna testvérváros
Díszpolgára kitüntetõ címben részesült. 2008. szeptember 12-én
hunyt el. Nagy mûveltségû, életét
a közjónak, a közéletnek szentelõ
pedagógus volt.
Az emléktáblákat az 1962-ben
érettségizett IV.C osztály állíttatta
2012. június 2-án.
Az osztályfõnöki órák, osztálytalálkozók, öregdiákos beszélgetések még a késõ esti órákig folytatódtak.
B.E.
kok: Simon Dániel néptánc
szólója, Arany Franciska gordonka játéka, Horváth Márk
versmondása fémjelezte az iskolában folyó sokoldalú mûvészeti nevelés színvonalát.
Emellett a Mathia Károly
Vegyeskar és a Schola Gregoriana Calasanctiana érmei sem
okoztak meglepetést.
Ám lesz folytatás: az alsó tagozatos Citerácska énekegyüttes
angyali
hangjai
májusban
Zalaszentgyörgy nyolcszáz éves
gyönyörû templomából hozták el
az arany minõsítést, a Zala Megyei Pedagógiai Intézet rendezvényérõl.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az emlékezés éltet, az emlékek erõt adnak
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Kanizsa – Hírfolyam

Ingyen
lubickolhatnak

Nagykanizsa és Zalakaros
együttmûködésében egy újabb
mérföldkõhöz érkezett. Megállapodásuk értelmében a városunkban tanuló 6 és 12 év közötti diákok ingyen látogathatják meg a
Zalakarosi Fürdõ Strand részét
augusztus 31-ig, kísérõik pedig a
Kanizsa Kártya használatával
10 százalék kedvezményt kaphatnak, mely kedvezmény egész
évre vonatkozik.
A két város és a Gránit Gyógyfürdõ Zrt. közt született megállapodásról Cseresnyés Péter polgármester, Novák Ferenc Zalakaros
polgármestere és a gyógyfürdõ vezérigazgatója, dr. Burján Richárd
adott tájékoztatást.
Dr. Burján Richárd elmondta,
a zalakarosi fürdõben új gyermekvilág épül, amely vizes és
száraz részbõl áll majd. Utóbbin
felügyeletet biztosítanak a kicsiknek, kreatív játékokkal kötik le õket. A vizes részen pedig
63 vízi attrakció kerül kialakításra, így csúszdákkal, zuhatagokkal, spriccelõ és mozgó játékelemekkel ellátott vízi ját-

szóteret hoznak létre. Ez a júliusban átadásra kerülõ új gyermekvilág a regionális kínálatban egyedülálló. – Szeretnénk,
ha 12 éves korig bemutató jelleggel meglátogathatnák ezt a
nagykanizsai diákok is, így az
ajánlatunk értelmében 270 forintba került volna a belépõ
ára, de ezt a költséget Nagykanizsa városa átvállalta – mondta a vezérigazgató. A kuponok,
melyeket kiosztanak az érintett
korosztályba tartozó gyermekek
közt, diákigazolvánnyal vehetõk igénybe.
– Mivel nem iskolaidõben van ez
az idõszak, ezért a szülõknek is
biztosítunk kedvezményt. Aki Kanizsa Kártyával megy be kísérõként
a fürdõbe, a fürdõ felnõtt jegyárából 10 százalék kedvezményre jogosult – tette hozzá Cseresnyés Péter.
Közel egy éve írta alá
Zalakaros és Nagykanizsa az
együttmûködési szerzõdést egy
szoros kapcsolat kialakítása
céljából. – Ha csak egy hónapot
nézünk, akkor is számos eredményrõl számolhatunk be –
mondta Zalakaros polgármestere. Az elmúlt idõszak megvalósult eredményei közt említette,
az Országos Leány Serdülõ Kosárlabda Bajnokságot, a futóversenyt és a helyi televíziók
országos konferenciáját. Kiemelte, ezek az események
méltán bizonyítják, nem csupán
papírformáról van szó.
– Vezérigazgató úr és a polgármester úr nyitott arra, hogy ezt az
együttmûködést a késõbbiekben is

2012. június 7.
folytassuk. Errõl még tárgyalni fogunk – mondta városunk polgármestere.

Megújult a Rozgonyi
óvoda udvara

Megújult, és új játékokkal bõvült a Központi Rózsa Óvoda
Rozgonyi Tagintézményének udvara. Az avató ünnepséget azonban az eleredt esõ miatt az épületben tartották meg.
A kisgyermekeket a számtalan
program mellett Rosta Géza elõadómûvész és az Igricek Együttes
szórakoztatta. A munkálatokban, a
játszószerek festésében a szülõk is
részt vállaltak, a felújításhoz az
idei farsang bevételét használta fel
az intézmény vezetése. A szülõk
segítségét és az óvodai dolgozók
munkáját a város vezetése nevében
Dénes Sándor alpolgármester köszönte meg.

Adomány a
Szívbetegekért
Egyesület számára

Pünkösdkor a rendõr dolgozhatott,
mert a Via Kanizsa rosszul dolgozott!
A Rendõrkapitány úr talán nem
hibás, de a Via Kanizsa nagyon.
Mert a Katona József utcában, a
kis körforgalomnál, („Felsõtemplom”) a végleges forgalomba helyezési eljárás döntését rosszul
végrehajtani bûn!
A kiegészítõ tábla hiánya miatt
sok katolikus hívõ pünkösd vasárnap, a korábban nem létezõ tábla
hibás kihelyezése miatt 30000 forintos büntetést kénytelen fizetni
az „ügyes” közlekedési rendõr
„szemfülessége” eredményeként!
Javaslom Polgármester Úrnak,
hogy ossza meg a felelõsséget az
elkövetõ keresztények és a Via Kanizsa között! A Via Kanizsa fizesse
legalább a büntetés felét! Ez igaz-

ságtétel lenne… Mert Szabó István
fõmérnök a bejáráson elmondta – a
rendõrség képviselõje is a bizottság tagja volt –, nagy felháborodást
keltene, ha a tábla hatályát nem
korlátoznák. A kiegészítõ tábla méterben adott számértéke a Via Kanizsára volt bízva. A Megállni tilos! táblát mégis kiegészítés nélkül
helyezték ki, … hadd fizessenek a
keresztények!
Ne legyünk felelõsség nélküli
város, tízegynéhány évvel ezelõtt
ilyet nem mertek volna megtenni!
Ma se lehessen! Kérem az illetékesek segítségét!
Tisztelettel:
Palotás Tibor
tervezõ mérnök, az út tervezõje

A FIDESZ – KDNP nagykanizsai önkormányzati képviselõcsoportja nevében adományt
nyújtott át Tóth Nándor és Jerausek István önkormányzati
képviselõ a Szívbetegekért Egyesület javára a HSMK elõcsarnokában.
Mint köztudott, a frakció tagjai
a költségvetés készítése idején határozták el, hogy tiszteletdíjukból
havi rendszerességgel felajánlanak
egy jelentõsebb összeget egy, a városban mûködõ nehéz helyzetben
lévõ, közcélokat szolgáló szervezet számára. Ez most már a harmadik alkalom. Az elsõ adományt az

„OXIGÉN” Alapítvány kapta meg,
a másodikat Kovács László, a
Máltai Szeretetszolgálat nagykanizsai csoportvezetõje vehette át.
Jerausek István elmondta, az
egyesület sokat tesz azért, hogy
egészségünk megõrzésének fontosságára, a prevencióra felhívja a
figyelmet, hiszen rendszeresen felvilágosító elõadásokat szerveznek,
az iskolákat is bevonva ebbe. Ezen
kívül egy olyan közösséget hoztak
létre, ahol a betegek családias légkörben gyógyulhatnak.
Az adományt Hegedûs Györgyné, az egyesület elnöke vette át. –
Nagyon szépen köszönjük. Meglepetésként ért bennünket. Napjainkban minden második ember szívés érrendszeri problémákkal küzd,
így nagyon jó helyre kerül a pénz.
– mondta.

Újabb adomány
Németországból

A Magyar Máltai Lovagrend
Szövetsége révén újabb adomány érkezett a Kanizsai Dorottya Kórházba.
Az egészségügyi intézményt hasonló felajánlásokkal évek óta segítõ
Prof. Dr. Perjés Ottó nyugalmazott
sebész fõorvosnak, városunk díszpolgárának köszönhetõen most Németországból, a passaui klinikáról érkezett 60, nagyon jó minõségû éjjeliszekrény és 30 speciális, mozgatható
ágy, valamint matrac. Az újabb adomány fogadásánál Prof. Dr. Bátorfi
József fõigazgató és Szlávecz Lászlóné gazdasági igazgató is jelen volt.

Maradj talpon!
– talpraesetteknek
Nem volt szükség arra, hogy
megnyíljon az aszfalt a Hevesi
ABC elõtt. A Polgári Kanizsáért
Alapítvány lakótelepi virágosítási
programjának zárórendezvényén
sikerrel vették az akadályokat a
kertészeti vetélkedõ játékosai. Jutalmuk, az egy-egy doboz bonbon
a Mecsek Füszért felajánlása volt.
– Igaz-e a szólás: Nincsen rózsa
tövis nélkül? – a tövis és a tüske
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különbségével éppúgy tisztában
voltak, mint néhány csalafinta virágnévvel: díszbanán, rózsanád,
dákoska. Hasznos, gyakorlatias ötleteket meríthettek a résztvevõk az
évelõk ivartalan szaporításáról –
bujtás, dugványozás – szóló kérdésekbõl is.
Idén szerencsésen Város Napjára esett a virágosítás kezdete, befejezése pedig a TeSzedd program
napjaira, ezért a résztvevõk munkáját bemutató fotókiállítás megnyitásakor Dobri Noémi szót ejtett
környezetünk védelmérõl is. Az
OKISB tagja háromgyermekes
édesanyaként osztotta meg tapasztalatát a példamutatáson alapuló
nevelésrõl és a városvezetés nevében mondott köszönetet minden
városát szeretõ, azért tenni is kész
kanizsainak. Kiemelte, tisztában
van azzal, a palántát igénylõk sokszorosa szépíti környezetét, és biztosan nem szennyezi azt.
Mit fûzhetnénk még mindehhez
hozzá? – Okos ember nem szemetel, a többinek meg tilos! – érti, aki
érti.

Bringára fel,
Nagykanizsa!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Bringás
reggelire” várta 2012 június 1jén pénteken 7.00 órától a Deák
téren a kerékpárral közlekedõ
lakosokat.
A szemerkélõ esõ ellenére
jónéhány kerékpáron érkezõ városlakó arcára sikerült mosolyt
csalni a kedves gesztussal, és az
ajándékba kapott fényvisszaverõ
karszalaggal a biztonságos közlekedés szabályaira és egyúttal a
környezetvédelem fontosságára is
felhívta az önkormányzat a figyelmet.
A reggeli után a Csónakázó-tó
partján gyülekezõ és a Sárkányhajó bajnokságon résztvevõ általános- és középiskolás diákok körében folytatódott a kerékpáros közlekedést népszerûsítõ akció. A
szervezõk remélik, jövõre még
több sportos városlakót köszönthetnek majd.

TeSzedd!
A labdát
is bezsákolták

Az iskolások már pénteken elkezdték az országosan június 2ára hirdetett TeSzedd akciót,
melynek találó szlogene: Összefogás Magyarország megtisztításáért.
Szombaton nemcsak a Muskátli
garázssor mellett, hanem a
Móriczhelyi hegy bejáratának horhosában is vidáman dolgoztak a
mezõstõl a nyugdíjasig, minden
korosztályból érkezett önkéntesek.
Mintegy száz zsák szemét gyûlt
össze itt, meg tucatnyi autógumi,
mely már nem fért a zsákba. Akadt
hûtõláda mûanyag betétje is. A
címben említett labda egy leeresztett példány volt, ekkor jött a vidám cím ötlete az egyik résztvevõtõl. Karádi Ferenc alpolgármester
ezúttal önkéntesként volt jelen, de
városáért felelõs vezetõként nyilatkozott a sajtónak. Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ pedig a sajtó távozása után kapcsolódott a munkába. Ha néha az az érzése is támadna az önkéntesnek,
munkája sziszifuszi, hisz évrõl évre újratermelik a szeméthegyet
egyesek, megnyugvást hozhat az a
tény: volt értelme munkájának,
mert anélkül még rosszabb állapot
maradt volna fenn.
– Vedd fel a kesztyût újra! Aki
egyéb okból most nem jöhetett, a
városi rendezésû Szedj fel pár kilót! még alkalmat ad tetterejének
kibontakoztatására.

A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi Tagintézményének koordinálásával négy helyszínen, több mint kétszáz gyerek közremûködésével folyt a munka. A

Hunyadi úti tagintézménybõl 60, a
Vécsey úti telephelyrõl 25, az Erdész útiból 35, a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézményébõl
pedig három osztály 82 tanulója
vett részt az akcióban. Õk 240 darab „Te szedd!” feliratú mûanyag
szemetes zsákot vettek át, melyeket aztán a Hunyadi utcából, a
Huszti térrõl, a Királyi Pál utcából,
a Vécsey utcából, a Sétakertbõl, a
Tripammer és Babócsai utcákból,
a Kanizsa TISZK környékérõl és
az Erdész úti lakóteleprõl, a Vasút
Parkból valamint a Bécsi korzó területérõl töltöttek meg hulladékkal.

A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézménye is csatlakozott a TeSzedd! – Összefogás a
tiszta Magyarországért felhíváshoz. Az akció célja az volt, hogy
egyetlen nap alatt a lehetõ legtöbb
szeméttõl tisztítsák meg közösen
környezetüket. Ezen elv mentén
harminc tanuló az iskola környékét
„hulladéktalanította”, és ezzel hét
zsák szemetet szedtek össze – számolt be Schvarcz Istvánné igazgatóhelyettes.
A Palini Általános Iskola sem tétlenkedett. Az intézménybõl közel
100 gyermek vett rész az országos
akcióban, melynek keretében az iskola parkját, környékét, valamint a
városrészt szabadították meg az elszórt szeméttõl. „A gyerekek lelkesen vettek részt az akcióban, melyen szembesültek a felelõtlen emberek környezetromboló magatartásával” – tette hozzá Magyar Ferenc, az intézmény igazgatója.
Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa ÖKO iskola lévén természetesen azonnal magáénak
érezte a felhívás szellemiségét.
Pénteken a diákság minden tagja
és nevelõik is lelkesen gyûjtötték a
hulladékot az iskola udvarán, illetve az intézmény környékén (bolt,
buszmegálló, játszótér, Móricz
Mûvelõdési Ház, focipálya). A tanulók gumikesztyûkkel felszerelkezve olyan szorgalmasak voltak,
hogy a rendelkezésükre bocsátott
speciális zsákok teljesen megteltek
szeméttel, sõt még elégnek sem bi-
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zonyultak, pótlásukra volt szükség. „A jól és eredményesen végzett munka öröme látszott a tanulók arcain. Boldoggá tette õket,
hogy szép, tiszta környezetben
lakhatnak és tanulhatnak” – tájékoztatta lapunkat Wilheim Erzsébet szabadidõ szervezõ.

Nem kell Palinban
sem a javító-n
nevelõ
intézet
Lakossági fórumot szervezett
Palinban Bicsák Miklós, a terület
önkormányzati képviselõje, melyen megjelent Cseresnyés Péter
polgármester és Dr. Molnár József rendõrkapitány. A találkozás
apropóját az a hír adta, hogy az
állam a Lazsnaki kastély területén kívánja létrehozni a fiatalkorúak javító-nevelõ intézetét.
Decemberben a Maort-telepen
élõk fejtették ki ellenvéleményüket az esetleges helyszín, az egykori határõr laktanya területén történõ építkezés miatt. Most a
paliniak tiltakozásuknak hangot
adva 1500 aláírást gyûjtöttek a beruházás megvalósítása ellen, mely
véleményük szerint rontja a lakóés pihenõövezet közbiztonságát,
valamint hosszú távon elértékteleníti ingatlanjaikat.
Cseresnyés Péter polgármester
tájékoztatója elején megjegyezte,
nagy örömmel jött ide, mert úgy
gondolta, ha kérdések merülnek
fel, arra megfelelõ választ tudnak
adni, mivel olyan tapasztalatok
vannak hasonló intézmény mûködésérõl, hogy a környezetében
élõ emberek mindennapi életét
egyáltalán nem zavarta és nem
zavarja. Elõször õsszel merült fel
Nagykanizsa neve potenciális beruházási területként, amikor az
állam a javító-nevelõ intézet helyét kereste. Akkor volt egy Kanizsához nem méltó lakossági fórum, majd egy másik, ami már
kulturált körülmények között zajlott le, és a résztvevõk tényleg az
intézményre voltak kíváncsiak.
A polgármester elmondta, ha
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalon)
szükség van rá, egy késõbbi idõpontban szakemberek is adnak tájékoztatást a lakosság számára,
sõt, aki akarja meg is nézheti a
debreceni intézmény mûködését.
A 17 éve mûködõ teljesen zárt intézménybõl csak engedéllyel és kísérettel jöhetnek ki a bent lakók, és
szökés még nem fordult elõ. A
közvetlen közelében élõket semmiféle atrocitás nem érte. Azt állítják, az õrséggel és bekamerázott
kerítéssel körülvett épület környéke biztonságosabb lett, és emiatt a
környék ingatlanjai felértékelõdtek.
A minisztérium képviselõi, Kanizsán a határõr laktanyát, a Lazsnaki
kastélyt a hozzá tartozó területtel,
továbbá a volt Dózsa György laktanya területét választották ki, de ez
utóbbit elvetették.
Földrajzi elhelyezkedése miatt
Kanizsa a legalkalmasabb. Ha városunkra esik a választás – folytatta Cseresnyés Péter –, és a közgyûlés is úgy dönt, hogy ezt a területet
az állam rendelkezésére bocsátja,
abban az esetben itt építik meg.
A 100-120 férõhelyes intézményben 14-18 éves gyerekeket
látnak el, minden bent lakóra egyegy foglalkoztatott jut, így 120
munkahelyet teremthet a beruházás. A városban ezt a területet tartották megközelíthetõségi szempontból a legalkalmasabbnak, mivel más helyszínen a közmûvek kiépítése óriási összeget igényel.
Dr. Molnár József rendõrkapitány más városok tapasztalatait is
megosztotta a hallgatósággal. Az
országban jelenleg három helyen
mûködik javító-nevelõ intézet:
Aszódon, Debrecenben és Budapesten, a Szõlõ utcában. Ezek a
vonatkozó jogszabály szerint zárt
intézetek, amely azt jelenti, lényegében börtön. Onnan engedély
nélkül senki nem jöhet ki. A jogszabályok elõírják azokat a kivételes eseteket, amikor az ott nevelt
az intézet területét elhagyhatja.
Szökés nem történt, az viszont elõfordult, hogy a szabadságra engedett személy nem utazott vissza,
amit az intézet szökésként kezelt.
A rendõrkapitány biztosan állította, ha Kanizsára kerül az intézet, a
rendõrjárõr sûrûség meg fog nõni
azon a területen, mégpedig azért,
mert a neveltek egészségügyi ellátását, vagy kihallgatásra, tárgyalásra vitelét a rendõrség fogja
megoldani. Sokkal több rendõr fog
mozogni azon a környéken. Az ott
nevelt gyerekeknek van esélyük

arra, hogy jó útra térítsék õket, és
ezt az esélyt meg kellene adni számukra. Pozitív példák mutatják,
hogy többen végeztek közülük
szakiskolát, és letértek a bûnözõi
útról. Arra kérte a jelenlévõket, ne
indulatoktól vezérelve vonjanak le
következtetéseket, mert szakmai
szempontból az a véleménye, nem
jelent közbiztonsági veszélyt egy
ilyen intézet mûködése. A fejlesztési terveikben 68 térfigyelõ kamera szerepel, Palin teljes levédéséhez 6 kamerára lenne szükség,
melynek költsége a beruházásba is
beleférne.
A fórum résztvevõi többek között megkérdezték: miért Kanizsára esett a minisztérium választása,
ha megnövekedik az ingatlanok értéke, van-e arra lehetõség, hogy az
önkormányzat megvásárolja. A fórumnak csak párbeszéd jellege
van? Õk más információt is hallottak az ilyen intézetekrõl, mint a
rendõrkapitány. Lehet rendõri,
szakmai szempontból tökéletes a
mûködésük, de ez számukra nem
megnyugtató. Ha termelõüzemet
hoznának ide, akkor nem tiltakoznának. Voltak, akik normális indokot kértek arra, hogy miért ebbe a
paradicsomi környezetbe akarják
az ide nem illõ létesítményt építeni, és miért Nagykanizsának kell a
120 gyereket istápolni. Azt nem
kívánják, hogy a határõr laktanyában alakítsák ki, de itt se. Mi kell
ahhoz, hogy itt ne valósuljon meg,
és keressék meg azt a városrészt,
ahol támogatja a lakosság. Amenynyiben a város nem áll el a beruházástól, a polgármester mutasson
egy olyan helyet, ahol nem tiltakoznak. Nem lehetne szebb dologra használni ezt a gyönyörû környezetet? A képviselõk minket
képviselnek, azt kell tenni, amit mi
kérünk. Egy hozzászóló kivételével – aki azt ajánlotta, hogy meg
kellene adni a fiataloknak a lehetõséget –, valamennyien kijelentették, hogy nem kell Palinba a javító-nevelõ intézet, és nem kell meghívni a debreceni igazgatót sem.

Nagykanizsa az
elsõdleges helyszíne
a Dunántúlra
tervezett
javítóintézetnek
Nagykanizsa az elsõdleges
helyszíne a Dunántúlra tervezett
javító-nevelõ intézetnek, a végsõ
döntés néhány héten belül megszülethet – közölte a város pol-
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gármestere pénteken a közgyûlés elõzõ napi ülésérõl tartott sajtótájékoztatón.
Cseresnyés Péter szólt arról,
hogy csütörtökön levették a napirendrõl a Nagykanizsa palini városrészében lévõ kiszemelt helyszínrõl szóló elõterjesztést.
Hozzátette, hogy nem azért döntött a téma elvetésérõl, mert „megijedt” volna a szerdán e témában
tartott, tiltakozó lakossági fórum
után. Közlése szerint a napirendi
pontot azért nem tárgyalták, mert
az Emberi Erõforrások Minisztériumával „bizonyos megegyezések
még nem születtek meg”, de amint
meglesz a megállapodás, a közgyûlés tárgyalni fog a fiatalkorúak
tervezett javító-nevelõ intézetérõl.
A polgármester felidézte, hogy
már akkor megkezdõdött az ellenállás a város egyes lakói részérõl,
amikor még el sem dõlt, hogy
Nagykanizsán lesz a beruházás. A
minisztérium szakemberei nyolckilenc dunántúli helyszínt is vizsgáltak, és földrajzi elhelyezkedése
miatt Nagykanizsát tartják e célra
a legalkalmasabbnak. A város
szintén több helyszínt ajánlott,
ezek közül a felújításra már nem
alkalmas Lazsnaki kastély területét tartják a leginkább megfelelõnek a beruházáshoz.
A mintegy 2-2,5 milliárd forintból megvalósuló létesítmény 100120 embernek – többségében szociális és pedagógiai végzettségûeknek – adna munkát, közvetetten,
beszállítóként még többeknek.
Olyan 14 és 18 év közötti fiatalokat helyeznének el a teljesen zárt –
a szerdai fórumon elhangzottak
szerint börtönszerû – intézményben, akiknek még esélyük van arra, hogy jó útra térjenek.
A városban eddig tartott három
tiltakozó lakossági fórumra utalva
a polgármester azt mondta: meggyõzõdése, hogy a város lakóinak
többsége egyetért vele abban,
hogy „erre a beruházásra Nagykanizsának szüksége van”.
Az ellenzõk aláírásgyûjtései és a
tiltakozó fórumok ellenére úgy vé-

lekedett egy kérdés kapcsán, hogy
nincs szükség helyi népszavazásra
ebben a témában. Cseresnyés Péter
úgy fogalmazott: ha mégis kezdeményezné valaki, s ha arról kérdeznék az embereket, a többség
biztosan akarná, hogy „ne válogassunk”

Közgyûlés sorokban
Közel harminc napirendi pontot tárgyalt meg és fogadott el a
közgyûlés. Nem jutott viszont
nyugvópontra a Kanizsa Uszoda
Kft. ügyvezetõi állása, hiszen
Karácsony Károlyt öt év helyett
csak egy évre bízták meg.
Cseresnyés Péter polgármester a
nyílt ülésre tervezett napirendi
pontok sorából visszavonta a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán mûködtetett hallgatói ösztöndíj program elfogadására elõterjesztett javaslatot, a zárt ülésre
tervezettek közül pedig a Lazsnaki
kastély hasznosítására elõterjesztett javaslatot. Mindkettõt késõbbi
idõpontban tárgyalják majd.
A városi közösségi közlekedés
ingyenessé tételére, ezzel párhuzamosan a helyi adók olyan mérvû
meghatározására elõterjesztett javaslatot, amely egyrészt erre fedezetet nyújtana, elutasította a közgyûlés.
A képviselõk többek között elfogadták a hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára, a villamos
energia beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindítására, a
Balatonmáriai Ifjúsági Tábor és a
Nyári Zöldtábor 2012. évi mûködtetésére, az óvodák nyári ügyeleti
rendjére elõterjesztett javaslatokat.
Sok vitát követõen zöld utat kapott az Ovi-Foci programban való
részvétel. A határozati javaslat szerint a közgyûlés benyújtja az OviFoci Közhasznú Alapítvány által
meghirdetett, legfeljebb 36 millió
forint összköltségû pályázatot,
melynek keretében biztosítja a
Központi Rózsa Óvoda Kertvárosi,
Attila, Hétszínvirág és Kossuth tag-

Konténermosás!
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2012. június 12-én,
13-án és 14-én (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész városban. Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a
hulladékgyûjtõ edényekhez.
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óvodáinak részvételét a programban. Nyertes pályázat esetén legfeljebb 12 millió forint önerõt biztosít
a 2012. évi költségvetésbõl.
A közlekedési létesítmények ez
évi fejlesztését Bizzer András képviselõ módosító javaslatának figyelembevételével szavazták meg
a városatyák.
A nemzetiségek jogairól szóló
törvény értelmében a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzat helyiség
használatához, és a mûködéséhez
kapcsolódó egyéb feladatok ellátásának biztosítása érdekében. Tizennyolc igen szavazattal jóváhagyták az együttmûködést Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma,
Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzatával, továbbá megbízták Cseresnyés Péter polgármestert a megállapodás aláírására,
melynek határideje: június 1.
A testület döntése értelmében
gazdasági okokból nonprofit gazdasági társaságként mûködik tovább a Kanizsa TV Kft.
A kérdések, interpellációk napirendi pontban Bicsák Miklós, Dr.
Fodor Csaba, Sajni József, Dr.
Károlyi Attila és Dr. Etler Ottó intézett kérdést a polgármesterhez.

Nem lesz ingyenes
a városi közlekedés
A közgyûlés nem támogatta
azt a napirendi pontot, mely a
városi közlekedés nagykanizsaiak számára ingyenessé tételére,
ezzel párhuzamosan a helyi
adók meghatározására irányul.
A javaslatot Zakó László országgyûlési képviselõ terjesztette be
a közgyûlés elé.
Az elõterjesztés szerint az adók
egyrészt fedezetet nyújtanak az
utazás díjára, másrészt mértékébõl
fakadóan valós alternatívája lenne
a magán gépjármûvek használatának. A közlekedési rendszer fõbb
jellemzõje lenne, hogy a nagykanizsai utasoknak nem szükséges jegyet és bérletet vásárolni. Az ingyenes utazási kedvezményben részesülõ városunkban élõk adó formájában, a vidékrõl bejárók jegy
formájában fizetnék az utazás ellentételezéséhez szükséges díjat.
A Zala Volán Zrt. több szempontból is aggályát fejezte ki a tervezettel kapcsolatban, de a Zakó
László ennek megismerése után is
fenntartotta szándékát, és kérte,
hogy a kidolgozott anyag változat-

lan tartalommal kerüljön elõterjesztésre.

Vezetõi kinevezések
A közgyûlés elfogadta az oktatási-nevelési intézmények magasabb vezetõi kinevezésére vonatkozó javaslatot, így a négy intézményegység vezetésére megbízást adott.
Még 2011-ben döntöttek két-két
közép- és általános iskola egységes irányítás alá vonásáról, mely
során az intézményvezetõk magasabb vezetõi megbízását visszavonták, és ezzel egyidejûleg az önkormányzat az összevont iskolák
egyikének vezetõjét egy nevelési
évre megbízta a magasabb vezetõi
feladatok ellátásával. Az egy év leteltét követõen pályázatot írtak ki a
Kõrösi Csoma Sándor – Péterfy
Sándor Általános Iskola, a Zrínyi
Miklós – Bolyai János Általános
Iskola, a Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola, valamint a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium vezetõi feladatinak ellátására. Minden esetben egy-egy pályázat érkezett.
Ezek alapján a következõ tanévekben a Kõrösi – Péterfy iskola
irányításával Kókainé Hámorszky
Évát, a Zrínyi – Bolyai vezetésével
Faller Zoltánt bízták meg. A Dr.
Mezõ Ferenc – Thúry György egységes irányítás alá volt intézmény
vezetõi pozícióját Szermek Zoltán
tölti be a jövõben, míg a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium irányításával Bene
Csabát bízták meg.

Az MSZP kiáll
Karácsony mellett
Az MSZP Nagykanizsai szervezete elítéli azt a magatartást, amit
a nagykanizsai Fidesz folytat a vezetõi kinevezések során. A tegnapi
napon a Városi Uszoda Kft. ügyvezetõi állásának pályázatáról döntött a Fidesz többségû közgyûlés,
és a négy pályázatból, melyben
benne volt az uszodát már több
mint 6 éve vezetõ jelenlegi ügyvezetõ pályázata is, nem tudott a Fidesz frakció választani, és megbízták Karácsony Károly eddigi vezetõt a pályázati kiírásban szereplõ 5
év helyett 1 évre.
Tavaly is 1 évre nevezték ki, ami
már akkor is érthetetlen volt, és
most ismételve önmagukat, méltatlanul, egy felelõs gondolkodású

városvezetéshez nem illõ viselkedést tanúsítva újabb 1 évre bízták
meg a vezetõi tevékenységgel.
Karácsony Károly vezetõvel, valamint az uszodában dolgozó 20
emberrel szemben is sértõ és felelõtlen ez a fajta magatartás a
nagykanizsai Fidesz részérõl.
A Fidesz nagykanizsai frakciója
fejezze be a dolgozók elbizonytalanítását és mutasson felelõs városvezetõi magatartást.
Követeljük, hogy soron kívüli
közgyûlésen a Városi Uszoda további zavartalan mûködése, valamint az ott dolgozók érdekében az
1 év helyett a pályázati kiírásban
szereplõ 5 évre bízza meg Karácsony Károly jelenlegi ügyvezetõt.
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történhetett meg az, hogy a választáson második helyen végzett Kanizsáért Közéleti Egyesületnek
nem adott egyetlen bizottsági elnöki helyet sem.
Egyébként ritka az a közgyûlés
ahol a napirendek vitája során –
idõ utáni jelentkezésre hivatkozva
– ne tagadná tõlem a szót.
Történik mindez a nagykanizsai
közgyûlésben, miközben a FIDESZ kormány nemzeti konzultációra – azaz egy „össznépi kormányzásra” készül a demokrácia
jegyében.
Felmerül a kérdés: Mennyire hihetõ ez?” – zárta tájékoztatóját
Marton István.

Lássunk tisztábban VI.

Palackzsugorítót
adományoztak

Lássunk tisztábban VI. – Demokrácia Cseresnyés módra
címmel tartott Marton István, a
Kanizsáért Közéleti Egyesület
elnöke sajtótájékoztatót a Halis
István Városi Könyvtárban,
ahol a következõket mondta:

A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület tagjai palackzsugorító készüléket adományoznak két oktatási intézmény
számára, elsõ alkalommal a Hevesi Sándor Általános Iskola részére adták át a gépet.

„Folytatódik Cseresnyés Péter
antidemokratikus közgyûlés-vezetési gyakorlata, melynek következtében egyszerûen belefojtja a szót
a Kanizsáért Közéleti Egyesület
egyik képviselõjébe.
Ez a gyakorlat nem új keletû, hiszen tart már a ciklus kezdete óta.
Ami a májusi soros közgyûlésen
történt, az több mint felháborító.
Az elõzõ – április 26-i – közgyûlésen feltett kérdésemre adott válaszát szándékozom értékelni, de
nem adott szót mondván, hogy
nem jelentkeztem be (megjegyzem: bejelentkezni csak új kérdés
felvetése esetén szükséges). Hibáját észlelve mégis megadta a szót,
de figyelemre sem méltatott. Ezt
sérelmeztem, mire megvonta a
szót és berekesztette a nyilvános
ülést. A feltett kérdésemre a Bartók Béla u. 1. alatti harmadik éve
üresen álló épület sorsára és az önkormányzati tulajdonú belvárosi
üzletek, bérlemények bérlõinek
megtartására vonatkozó válaszait a
következõ soros közgyûlésen mindenképpen nyilvánosságra hozom.
Sajnos Cseresnyés Péter ezen
megnyilvánulása illeszkedik abba
a sorba, ami a ciklus elején kezdõdött, amikor nem a leadott szavazatok, vagy a képviselõi helyek
arányában, hanem önkényesen
elõzetes megbeszélés nélkül osztotta el az ellenzéknek járó bizottsági elnöki és tagsági helyeket. Így

A szerkezet mûködését Csizmadia Tibor, a Civil Összefogás
Nagykanizsáért Egyesület titkára
mutatta be a diákoknak és tanáraiknak. Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ elmondta, az egyesület fontosnak tartja a környezetvédelmet, és kiemelten fontos ügynek érzik a felnövekvõ nemzedékek környezettudatos nevelését is.
A készülék lehetõvé teszi a környezetvédelemre és az ésszerû hulladékgazdálkodásra való nevelést, illetve az intézmények filléres gondjainak enyhítéséhez is hozzájárulhat,
hiszen minden egyes palackért két
forint begyûjtési díjat kap az iskola.
– A nemzetközileg is védett magyar
szabadalom lényege, hogy a benne lévõ, elektromos áramot hõvé alakító
fûtõbetét hõjének hatására a készülékbe helyezett PET palack anyaga meglágyul, és a palack belseje felé zsugorodva, a készülék felsõ részének súlya
alatt harmonikaszerûen önmagába
csukódik – ismertette a készülék mûködését Csizmadia Tibor. A vízszintes
asztallapra és a falra egyaránt felszerelhetõ készülékbe 0,5 literestõl 2,5 literesig helyezhetõek be normál szájméretû palackok, kupak és címke nélkül. A közepes szájméretû palackok
zsugorítását, melyben eredeti térfogatuk 8 százalékára zsugorodnak össze,
a készülék úgynevezett szûkítõ tartozéka teszi lehetõvé.
B.E. - MTI - V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A trianoni békediktátum

Rózsás János író, nagykanizsai
díszpolgár, volt GULAG-rab gondolatait Horváth István, Radnótidíjas versmondó tolmácsolta, s a
köszöntõ üzenet szerint meg kell
maradnunk államalkotó népnek

õseink földjén.
Az emlékbeszédet idén Dr. Eva
Maria Barki bécsi nemzetközi jogász mondta el, aki kifejtette, bárhogy is alakul az úgynevezett nagyhatalmak gondolkodása a történelem viharaiban, minden népnek joga van és lesz az önrendelkezéshez,
s ennek kivívásához, egyben a szabadsághoz bátorság szükséges.
Az egyetemes magyar kultúra értékeinek megtartása és átörökítése
érdekében kifejtett önzetlen emberi
tetteikért idén Magyar Mûveltség
Díjban részesült néhai dr. Andor József erdõmérnök, Szelestey László
néprajzkutató, Hintalan László élettörvény kutató, Eva Maria Barki
nemzetközi jogász és Balczó András olimpiai bajnok öttusázó.
A kulturális mûsorok mellett a

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel megköszöni a történeti pályázaton való részvételt és valamennyi pályázó munkáját.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Nagy-Magyarország Emlékmûnél vasárnap délután a délelõtti emlékmise után a trianoni békediktátum 92. évfordulója alkalmából várták megemlékezésre
(melynek mûvészeti vezetõje és
programszervezõje Rajnai Miklós
Bánffy Miklós-díjas bölcsész volt)
a város polgárait, hogy a lelkekben felelevenítsék a magyar történelem egyik legszomorúbb eseményét, s emellett összefogásra
buzdítsanak a magyarság soraiban.

Szavazzon
kanizsai
történetekre

megemlékezés magasztos pillanatait a koszorúzás tette igazán ünnepivé, hogy aztán a koszorúk méltóképp emlékeztessenek arra, a ma
élõ magyarság sem feledkezik
1920. június 4-érõl.

Hozzunk egy-e
egy szál virágot
Június 15-én, pénteken 17 órakor az ’56-os emlékkertben, a kopjafánál emlékezik a Nagykanizsai
Polgári Egyesület a forradalom
utáni megtorlás áldozataira és – „a
gyilkosokat néven nevezNI”
nagygáspári parancsát teljesítve –
ezeknek a nemzetünk ellen elkövetett bûnöknek az elkövetõire. Ünnepi beszédet Dénes Sándor alpolgármester mond. Esõ esetén a
Medgyaszay Ház elõtere a helyszín.
Gyõzelemre rendelt az a nép,
amelyiknek olyan fia van, akinek
még a hamvaitól is félnek. – A minap Kövér Lászlótól hallott szavak bizonnyal érvényesek a 301es parcellában nyugvókra is. Közülük volt, akinek sírját lovasrendõrökkel tipratták, hogy nyoma se maradjon. Mást arccal lefelé földeltek el, a hozzátartozókat
pedig több mint harminc évig elkergették halottjaiktól.
Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai kivégzésének napja elõtt
megdöbbentõ újraolvasni az 1989es újratemetéskor mindössze 26

éves fiatalember – Orbán Viktor –
ma talán még idõszerûbb szavait: A
ma vállunkra nehezedõ csõdtömeg
egyenes következménye annak,
hogy vérbe fojtották forradalmunkat, és visszakényszerítenek bennünket abba az ázsiai zsákutcába,
amelybõl most újra megpróbálunk
kiutat találni. Valójában akkor,
1956-ban vette el tõlünk – mai fiataloktól – a jövõnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezõ húsz vagy ki tudja hány évünk
is ott fekszik. …
Senki sem hiheti, hogy a pártállam magától fog megváltozni.
Emlékezzetek: 1956. október 6án, Rajk László temetésének napján a párt napilapja, a Szabad Nép
öles betûkkel hirdette címlapján:
Soha többé! Csak három hét telt
el, és a kommunista párt ÁVH-s
keretlegényeivel békés, fegyvertelen tüntetõk közé lövetett. Két év
sem telt el, és az MSZMP
Rajkéhoz hasonló koncepciós perekben ítéltette halálra ártatlanok

százait, köztük saját elvtársait. Mi
nem érjük be a kommunista politikusok semmire sem kötelezõ ígéretével, nekünk azt kell elérnünk,
hogy az uralkodó párt, ha akar, se
tudjon erõszakot alkalmazni ellenünk.
Magyarország január 1-jén életbelépett Alaptörvényének átmeneti
rendelkezései a jog egyértelmûségével szólnak: A mai magyar jogállam nem épülhet a kommunista
rendszer bûneire.
Azt mondják, az alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek jelentõsége csak szimbolikus. Bízzuk ezt
a jogászokra! Majd kiderül, milyen eszközeink vannak arra, hogy
kikényszerítsük a megkésett jóvátételt. Félek, ezek az eszközök korlátozottak, de a jóvátétel nem csupán anyagi lehet. Sõt, a szimbolikus sokszor fontosabb, mert így
válhatunk végre szabaddá. “Az
igazság szabaddá tesz” – üzenem
innen a magyar nemzetnek. (Wittner Mária az átmeneti rendelkezések vitájában 2011. december 1jén.)

MEGHÍVÓ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesülete tisztelettel meghívja Önt 2012. június 17-én (vasárnap) 14.30 órakor a HORTOBÁGYI
KÉNYSZERMUNKATÁBOROKBA NAGYKANIZSÁRÓL ELHURCOLTAK 60. évfordulója alkalmából
tartandó megemlékezésre.
Helyszín: Nagykanizsa Vasútállomás (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)
PROGRAM: Himnusz. Emlékezõ beszédet mond: Cseresnyés Péter polgármester, Takács János alapító elnök.
Szavalat: A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon diákjai. Koszorúzás. Szózat.

A kuratórium a beküldött pályázatokat értékelte, a kiírás
szándékainak kevésbé megfelelõ történet beérkezések miatt
úgy döntött, hogy csak a 3. díjat
adja ki, míg a többi közzétett
történet beküldõje könyvjutalomban részesül.
Ennek értelmében szavazásra a következõ négy pályázat kerül:
 Gyermekkorunk „filléres
vonatai” avagy, hogy
nyaraltunk az 1940-es években?
 Kanizsai történetek
 A nagykanizsai
„KÉPCSARNOK” fénykora
 Barac, a labdarúgó –
játékvezetõ
Kérjük a városlakókat, hogy
szavazataikkal rangsorolják a
beküldött pályázatokat.
A beérkezõ pályamûvekre június 15-én 12 óráig lehet szavazni a www.kanizsaujsag.hu
valamint a www.kanizsatv.hu
oldalakon.
Kanizsai Múzeumért
Alapítvány Kuratóriuma

VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.06.11-én 16 órakor
gépkezelõ/targonca, emelõgép
és földmunkagép

2012.06.12-én 16 órakor
C, D, C+E

2012.06.13-én 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban
Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv
kölcsönzés!
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Mi a pálya?

Nincs programod a nyárra?
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata és a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság immár nyolcadik alkalommal szervezi meg és bonyolítja
le kortárs segítõ képzõ táborát.

hirdetés

Az egy hetes táborban a táborlakók önismereti, büntetõjogi,
szexedukációs és drogprevenciós
elõadásokon vesznek részt, és ismereteikrõl a tábor végeztével számot is adnak. A programokat rendõrségi, önvédelmi, tûzoltósági, elsõsegély és egyéb bemutatók, versenyek is színesítik.
Igyekszünk a táborlakók kedvében járni a szabadidõs programokban is, így sorversenyek, foci, tollas mellett fürdõzés is várja õket,
természetesen a jó idõ elengedhetetlen ehhez.
Garantáljuk azonban, hogy
rossz idõ esetén sem fogtok unatkozni!
Meg kívánjuk hívni a táborunkba a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központ képviselõit is,
hogy elõadásukkal hiteles képet
kaphassatok a drogokról, droghasználat veszélyeirõl, következményeirõl. A zene sem maradhat a
táboron kívül. Esti közös éneklések és gitározások mellett,
karaoke programokkal szeretnénk
a jó hangulatot megõrizni, és
igyekszünk az egyéni igényeket is
figyelembe venni, természetesen
a demokrácia keretein belül.

A tábor végeztével sem veszítjük el egymást, hiszen akkor már,
mint kiképzett kortárs segítõk vehettek részt a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési
Csoportja által szervezet akciókban, aktuális feladatokban, mint
például a strandok biztonságának
õrzésében.
Várunk minden végzõs 8. és 9.
évfolyamos diákot, aki szeretne
közénk tartozni, és egy jó táborban szeretne részt venni, majd jó
ügyekért munkálkodni!
A tábor ideje: 2012. június
17-24. (vasárnaptól-vasárnapig)
A tábor helye: Kistolmács,
Horváth-kert étterem, Camping
és Táborhely
Jelentkezési határidõ: a létszám
betöltéséig. Utána csak visszalépés esetén és arányában tudjuk
létszámon felüli jelentkezõket a
tábor résztvevõi közé felvenni.
Jelentkezni lehet az iskolák védõnõinél. Egyéb információ az
alábbi elérhetõségen.
Légy egy jó közösség tagja!
Várjuk jelentkezésedet!
Nagykanizsai Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési Csoportja
Nagykanizsa, Király u.49.
tel: 93/312-190
(57-57, illetve 57-13 mellék)

18. - 22.-ig (5 napra) 8.00 - 18.00
óráig várjuk a gyerekeket.
2012. június 26-tól

Mozgás- tér
Mindenki Sportpályája
9.00 óra!
Nevezni személyesen, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központban, Nagykanizsa, Zrínyi
Miklós u. 51. szám alatt.
Nevezési határidõ 2012. június
14.

Sport tábor

augusztus 30-ig
Kedd: 15.00 - 20.00,
szerda: 15.00 - 20.00,
csütörtök: 15.00 - 20.00
Önmagad érdeke Egészséged védelme. Mozgásod élménye. Társadalmunk értéke.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a nyári szünet alatt
mozgási lehetõséget nyújt 18 év
alatti gyermek számára, Nagykanizsán a Rózsa út 9. szám
alatt. (Vívócsarnok mellett)
Sportolási lehetõség, kellemes
zárt környezetben.
Asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda, röplabda, tollaslabda.

Projektünk keretében a következõ programokat kínáljuk neked:
Reggeli torna, strand, lovaglás,
ötletes játékok, kirándulás, elõadások és minden, amit szeretsz!
Zöldtábor jelleggel 2012. június

Huszonötödik
Négyévszak
Kupa
2012. június 16. szombat,

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5.B/10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt keretében
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Kanizsa – Városháza
Képviselõi fogadóóra

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. június 12-én
17.30 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. június 12-én
17 órától a Sánci Kultúrházban, 18 órától a Kisfakosi Kultúrházban, 19 órától
a Nagyfakosi Kultúrházban.

Játszóház a Napraforgó Bölcsõdében
A Napraforgó Bölcsõde kitárja kapuit a bölcsõde iránt érdeklõdõ kisgyermekes családok elõtt. A játékok csodálatos birodalma várja a bölcsõdés korú kisgyermekeket és hat éves kor
alatti testvéreiket egy közös együttjátszásra, 2012. június 02-30.-a között minden szombaton délelõtt 9-tõl 11 óráig. Kérjük, a részvételi szándékukat a bölcsõdevezetõnél elõre jelezzék, hisz a
csoport befogadóképessége a nyugodt játék feltételeinek megteremtése érdekében korlátozott. A
szolgáltatást 250 Ft/óra díj ellenében vehetik igénybe. Napraforgó Bölcsõde (Nagykanizsa, Csokonai út 5.), telefonszám: 06-93/313-068, e-mail:napraforgo@bolcsode-nagykanizsa.hu

Dioptriás napszemüveg és fényre sötétedõ lencse

AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2012. június 30-ig érvényes

2012. június 7.

Pályázat jegyzõi munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõ munkakör betöltésére
Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló törvényre és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre vonatkozó szabályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõje hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.
Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt megszerzi), legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthetõ
nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint),
- a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása és a munkakör ellátására vonatkozó elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
(szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan a pályázati feltételek között írt nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e,
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.
A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani zárt borítékban, "Jegyzõi pályázat" felirattal. A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremûködésével - vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Közgyûlés elé.
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 telefonszámon.
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál).
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Kanizsa – Magazin

2012. június 7.

Irány London

Elkerekeznek az ötkarikás játékokra

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA KISKANIZSA
GYERMEKEINEK RAJZ ÉS
KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig

Június 9. 17 óra
SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKOLA ÉVADZÁRÓ GÁLAMÛSORA
Fellépõk: az Iskola óvodás, iskolás és
felnõtt növendékei. Vendégszereplõk:
a fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskola táncosai. Belépõdíj:
800 Ft (6 éven aluliaknak ingyenes).
Szervezõ: SWANS Balett- és Tánciskola. Érdeklõdni: Pulai Lászlóné
(Snuki) 06-70/948-1987.
Június 15. 19 óra
TANÉVZÁRÓ BULI
A GESZTENYEFÁK ÁRNYÉKÁBAN
Fellépõk: a Loud and Black és a Feszültség együttes. A belépés ingyenes
Június 16.
ZHAFIRA OF ORIENT - HASTÁNC GÁLA ÉS HENNA FESZTIVÁL
Belépõdíj: felnõtt 1 000 Ft, gyermek
800 Ft. Bõvebb információ: Nagy
Kata 06-30/363-8096 Zhafira Táncstúdió, www.zhafira.hu

ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában festett alkotásaiból

Június 16.
IGRICFESZTIVÁL
Június 16. (szombat)
16 óra GYERMEKPROGRAMOK:
Minden egér szereti a sajtot - mesejáték a HSMK színjátszóinak elõadásában. Sajtkukacok gyermekkoncert Lackfi János verseibõl
19.30 óra GIPSYNDROME
20.30 óra BALKÁN FANATIC
22.30 óra A KÖZTÁRSASÁG BANDÁJA
Belépõjegy elõvételben: 2.500 Ft; A
koncert napján a helyszínen: 3000 Ft
A jegyek és a bérletek a gyermekprogramokra is érvényesek! Csak a
gyermekprogramokra szóló belépõjegyek ára: 300 Ft

LÁNGNYELVEK - Gyûjteményes kiállítás az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból. Megtekinthetõ: augusztus 31-ig

Június 7. 15 óra
FUND ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI
ISKOLA ÉVADZÁRÓ MÛSORA

Fotó: Varga Mónika

22.qxd

Hegedüs Tamás és Hodák Sándor rendkívüli dologra vállalkoztak: eltekernek Londonba, csak
oda több mint kétezer kilométert
megtéve saját építésû járgányukkal, kizárólag emberi erõforrást
igénybe véve. Július 14-én vágnak
neki a nagy útnak, addig pedig,
ha tehetik, edzenek, útjukat mosolygó emberek, dudaszó kíséri.
– Az ötlet már korábban megfogalmazódott bennem, ugyanis
mindig arra törekedtem, hogy rengeteget biciklizzem. Azonban a
kerékpáron nehezen tudtam megoldani a pakolást, és az is macerás
volt, hogy velem tartson valaki.
Ezért kigondoltam, hogy hogyan
lehetne ezeket a problémákat orvosolni. A megvalósításban, fõleg
a futómû elkészítésében, Szantner
Gyula, a Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Cserháti Tagintézményének mûszaki oktatója volt a segítségemre.
Február 24-én készült el a guruló
váz, a felépítmény és a csomagtartó nélkül, amely már használható
volt. A csomagtartó kialakítása óta
pedig sok mindent tudok vele szállítani, kapálógépet, ládát egyaránt
– mondta elöljáróban Hegedüs Tamás.
– Még milyen változtatások
szükségesek?
– Az alvázon és a futómûvön
már nem változtatunk. Ha arról
lenne szó, már holnap indulhatnánk. Azonban még szeretnénk
üzembiztosabbá fejleszteni a fel-

építményt, és komfortosabbá, kényelmesebbé tenni. Egy ponyvát
teszünk a tetejére és az oldalát fedjük be, hogy ne süssön bennünket
a nap. Megfelelõ tárolóhelyek kialakításával megoldjuk, hogy a telefon, a fényképezõgép mindig
kéznél legyen. A biciklin való
fényképezés hátránya, hogy ha túrán az ember meglát valamit, megáll, ezután helyet kell keresni a kerékpárnak, elõszedni a fényképezõgépet, majd vissza kell pakolni
és elindulni. A bringakocsival ez
kiküszöbölhetõ. Tekerés közben
lehet beszélgetni, fotózni, közösek
az élmények és a környezetet sem
károsítjuk.
A londoni út Hodák Sándor matematika – fizika szakos középiskolai tanár ötlete volt, de nem új
keletû az efféle elgondolás.
– Az idei olimpia jóval teljesíthetõbb távolságra van, mint a pekingi, ahova négy éve szerettünk
volna eljutni. Az idei elsõ tervem
az volt, hogy rollerrel menjünk
Londonba. Szerencsére Tomi lebeszélt róla és elõállt azzal, hogy
menjünk a bringakocsival.
– Mikor indulnak?
– Július 14-én indulunk elõreláthatóan a Mezõ gimnázium elõl,
Londonig körülbelül 2200 kilométert kell megtennünk. Az odautat
három hétre tervezzük. Visszafelé
csak két hetünk lesz, mivel különbözõ elfoglaltságaink miatt Nagykanizsán kell lennünk augusztus
végén. Az alvást lehet, hogy idõben meg kell osztani, ez az idõjá-

rástól is függ. Ha nagyon meleg
lesz, akkor kénytelenek leszünk
hajnalban és este is tekerni és nappal hûvösebb helyen pihenni. Útközben szeretnénk játékos vetélkedõt tartani az utunkat figyelemmel
kísérõk számára, melynek keretében kérdések feladatok lesznek
olimpikonokról és olimpiai adatokról, igaz ennek a módja még
nem teljesen kiforrott.
A bringakocsit illetõen mottó is
született, mely a következõképpen
szól: „Emberi erõvel, az emberibb
kapcsolatokért, egy élhetõbb világért”. Errõl Hegedüs Tamás a mottó kitalálója beszélt.
– Ezt elõször magára a közlekedésre gondoltam, mivel így könynyebb útközben kommunikálni.
Azonban most már úgy tûnik, ennek nagyobb jelentõsége van,
mert rengeteg ember integet, üdvözlõen dudál, mosolyog, megállít, segít. Pozitívan viszonyulnak a
jármûhöz, sokan félreállnak és
utat adnak. Megesett, hogy a Magyar utcánál autó jött lefelé a
dombon, megállt, hogy kiengedjen, és a másik irányból pedig egy
teherautó állt meg, hogy szabad
utat adjon. Tehát erre mondom,
emberibb, mert másként viszonyulnak hozzá. Úgy tûnik, a mottó és a bringakocsi is – amely
azért készült, hogy Nagykanizsán
és környékén tudjak közlekedni,
cipekedni – többet fog adni, mint
az elején gondoltam.
V.M.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Ha le akarja venni lábáról a kedvesét,
fõzzõn neki finom vacsorát. Az erõs,
csípõs és kesernyés ízeket szeretik a
Kosok, úgyhogy egy ilyen vacsorával
érdemes meglepni kedvesüket.

IV.20.–V.20. Bika
Ha úgy érzi, unalmas a párkapcsolata, ne
a társától várja el folyamatosan a megújulást, hanem változzon át idõnként ön
is. Akár az évszakok szerint, de mindig a
vonzó oldalát mutassa.

V.21.–VI.21. Ikrek
A hétvégén megtapasztalhatja, hogy néha sokkal kifizetõdõbb hallgatni, mint
mások vitájába belebonyolódni. A csillagok állása azt jelzi, hogy bátran változtathat elképzelésein.

VI.22.–VII.22. Rák
Nyûgös, morcos hangulatba kerülhet
ezekben a napokban. Ha kellõ önkontrollal kapcsolódik be a szomszédok beszélgetésébe, nem kell sértõdéstõl tartania.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha belefog valamilyen munkába, dolgozzon kitartóan, mert csak így érhet el
eredményt. Lehetõleg kerülje el azok társaságát, akik a menet közben adódó hibák miatt elkedvetlenítik.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Hogyha még nem döntötte el, mit tesz a
hétvégén, nyugodtan vágjon bele bármilyen programba, sikerrel jár. A párján kívül ugyanis a Jupiter támogatására is számíthat céljai elérésében.

IX.23.–X.22. Mérleg
A csillagok szerint több dologba is belevághat egyszerre. Lehetõleg ne a magányt keresse, hanem változtasson régi
szokásain, és a társaságban ön legyen a
kezdeményezõ fél.

X.23.–XI.22. Skorpió
Úgy tûnik, nem érdekli semmi sem, pedig
valójában nagy terveket forgat magában.
Szeretné maga mögött hagyni a szürke
hétköznapokat, de egyedül nem megy.
Kérjen anyagi segítséget a családjától.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ne akarjon mindenkinek megfelelni,
mert hamar elfogy az energiája. Változtasson a szokásain, és látogassa meg a
rég látott barátait. Akár egy jó beszélgetés is hasznos lehet.

XII.22.–I.20. Bak
Ha sehogy sem halad a kitûzött feladataival, akkor legjobb egy jót pihenni, és
csak utána folytatni az egészet. Könnyen
elûzi a fáradságot egy kellemes vacsora,
és a tánc.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Álmodozzon végre a nyári vakációról
is. Ha kihasználja az adódó újabb
munkalehetõségeket, akkor teljesülhet
a régi vágya, akár egy szép hajókirándulás is.

II.20.–III.20. Halak
Úgy tûnik, még a hétvégén sincs maradása, a hét közben megszokott munkatempóját nehezen tudja levetkõzni. Ezen a
téren is érdemes lenne változtatnia. Akár
egy új hobbi is segíthet.
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Fotók: Tóth Tihamérné

Sárkányhajós nyüzsgés a Csónakázó tónál

Az iskolák csapatainak végeredményei. Általános iskolák: 1. Zrínyi, 2. Palin, 3. Kõrösi. Középiskolák: 1. BLG-Xtreme (Batthyány), 2. Mágnesmezõ (Dr. Mezõ),
3. This is -Cseri (Cserháti)
A szombati már igazi versenynap volt a IV. Kanizsai Sárkányha-

jó Bajnokság történései sorában a
Csónakázó-tónál, már reggel vízre
szálltak a húszfõs egységek a baráti és céges versenyek, elõfutamok
sorában – szépszámú nézõközönség elõtt.
– Még minket is meglepett, de az
egységek többségénél nagyot javultak az idõeredmények a tavalyiakhoz
képest – fogalmazott a versenynap
végén Varga Péter, a Kanizsa Kajakkenu Klub elsõ embere. – Nyugodtan
elmondhatom, felkészültebbek a csapatok, s valóban nagy csatákra van
kilátás, mind a céges, mind a baráti
együttesek mezõnyében. A vasárnapi
küzdelmekre fókuszálva bizonyosan
nagy csata várható a fõvárosi, balatonfüredi és nagykanizsai csapatok
között a továbbjutásért és döntõzésért, ráadásul holnap már a profikat
is láthatjuk a Csó-tó habjain.
Aztán vasárnap délután fejezõdött be a IV. Kanizsa Sárkányhajó

INGATLAN

ÁLLÁS

Nagykanizsán idén is megrendezésre került a sárkányhajó bajnokság, mely ezúttal is része volt
az országos road show-nak. A
verseny mellett az idei évben is
számos kísérõprogram várta a
rendezvényre látogatókat, s a
versenyek az iskolák vetélkedéseivel kezdõdtek. Az iskolai futamok keretében külön az általános
és külön a középiskolák egységei
eveztek egymással versengve. A
szervezõk ugyan az idõjárás végett némileg aggódhattak, de a
futamok végül sikerrel zárultak.

Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó. Érd.: 0630/448-6072
Kedvezményesen eladó Bagolai
hegyen pince, 780 négyszögöl területen, teljes felszereléssel, jól termõ
gyümölcsfákkal. Víz, villany bevezetve, a közlekedés jó. Érd.:
0630/473-9120 (7503K)
Lakossági apróhirdetés elsõ alkalommal
800 Ft, a másodiktól 400 Ft. Vállalkozási
apróhirdetés az elsõ alkalommal 1600 Ft,
a másodiktól 800 Ft.

Bajnokság háromnapos rendezvénye, s akkor már az elõdöntõk és
döntõk futamai szolgáltatták az
igazi látványosságot a kilátogató
érdeklõdõk (számos esetben hozzátartozók) számára.
A szeles idõ ugyan alaposan próbára tette az evezõsökben ülõ csapattagokat, s így talán még nagyobb értéke lett a megszerezett elsõ helyezéseknek. A gyõri elsõ forduló után a nagykanizsai versengés
is hozott színvonalas futamokat, finálékat, s csakúgy, mint a kisalföldi
helyszín, a dél-zalai Csónakázó-tó
is megúszta a vihar és az amiatt bekövetkezõ csúszásokat.
Végeredmények.
Települések csapat 2000 m-es
döntõje: 1. Paksi Wasabi, 2. Ka-

Gyõri Vízisport SE. Céges 350
m-es döntõ: 1. Merkapt Zrt., 2.
Kanizsai Sárkányhajó SE, 3.
ATOM-DRAGON Paksi Atomerõmû. Baráti 350 m-es döntõ: 1.
Navi SE, 2. Balatonfüred, 3. Dr.
Padló Barátikör. Céges futam
2000 m-es döntõ: 1. Merkapt
Zrt., Kanizsai Sárkányhajó SE, 3.
DKG Kútfejek. Baráti futam
2000 m-es döntõ: 1. Balatonfüred, 2. Navi SE, 3. Dr. Padló Barátikör.
A települések és amatõr csapatok 350 m-es fináléjában az amatõr
csapatok 2000 m-es sorrendje született.
A sárkányhajó roadshow természetesen folytatódik, s nincs
kizárva, hogy kanizsai egységeket

nizsa Kajak-Kenu Klub. Amatõr
csapat 2000 m-es döntõje: 1. Römi KKSK - Csepel, 2. Tatai Hódy
Sportegyesület, 3. Graboplast

az ország más helyszínein is
láthatunk a vízen bizonyítani.
P.L.

Könnyû fizikai munkára (címkézés, készletezés), keresünk diákokat, fiatalokat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfõtõl-szombatig,
délelõttös és délutános mûszakban. Kulturált, tiszta munkakörülmények, rugalmas munkarend, korrekt bér. Közlekedés: ingyenes céges buszjárattal! Érdeklõdni: 0620/913-71-10; 0630/983-3387, e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.

Véradás - Vöröskereszt
2012.06.13. (szerda) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.06.14. (csütörtök) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.06.14. (csütörtök) 14:30 – 16:30 Tótszentmárton - Faluház, Felszabadulás u. 5.
2012.06.16. (szombat) 09:00 – 12:30 TESCO, Nk. Boszorkány u. 2.

intézményvezetõ
informatikai rendsz.fenntartó
technikus (fémipari céghez)
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.)
mûszaki ügyintézõ
eladó építõ osztályra
sportbolti eladó + webáruház kez.
pultos
villamos hálózatszerelõ
karosszéria lakatos
teherautó szerelõ
ablaképítõ (Ausztria)
szobafestõ, mázoló (Ausztria)
burkoló kõmûves

szakirányú
felsõfokú
szakirányú
közép- és felsõfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

közalkalmazotti
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102
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Vernyel és Dobó is ezüstérmes

A májusi pécsi utánpótlás vívógálán már érezhetõ volt, hogy a
Nagykanizsai TE egyesületének
utánpótláskorú vívói nem az indultak még kategóriában végeznek az
országos bajnokságokon sem. A
kanizsaiak edzõje, Piecs Adrienn
ráadásul idén is kiérdemelte a legeredményesebb utánpótlás kardedzõ címet az utánpótlás körversenyek eredményei alapján.
Így már a figyelemreméltó kanizsai körverseny eredmények is-

Innentõl már a magyar bajnokság
csapatversenyeire készülnek a
Nagykanizsai TE 1866 utánpótláskorú vívói gyermek-, újonc-, és
serdülõ korosztályban, melyet a
hétvégén Budapesten, a Gerevich
Aladár Sportcsarnokban rendeznek.

meretében rendezték a gyermekkorcsoportos, újonc és serdülõ
kardozók egyéni magyar bajnokságát a fõvárosban, ahol az NTE
1866 vívói is pástra léptek. Mindhárom korosztályban remek eredményeket értek el a nagykanizsaiak, ráadásul úgy, hogy mindhárom korosztály mezõnye népes
volt – végül több mint 200 vívó
nevezett.
A gyermek fiú kardozók több
mint 40 fõs mezõnyébõl Milassin
Mór (edzõ: Piecs Adrienn) és Abay
Nemes Ádám (edzõ: Tizedes Balázs) is 3. helyezést csípett el. Az
újonc leány kardozóknál Flumbort
Sára (edzõ: Piecs Adrienn) szintén
bronzérmes lett.
A serdülõk mezõnyében a fiúknál és a lányoknál is került kanizsai versenyzõ – Dobó István és
Vernyel Sára személyében (képeinken) – a döntõbe, így a magyar
bajnoki címekért vívhattak Piecs
Adrienn tanítványai. Dobó István
a végén szoros csatában, míg
Vernyel Sára valamivel simábban
maradt alul, ezzel mindkét kanizsai kardozó a második helyet szerezte meg.

Egy gyõri sportág népszerûsítõ,
úgynevezett „B” kategóriás versenyen férfi kardban Somoskeõy Péter az elsõ helyen végzett.
P.L.
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A fiataljaik
is rangos versenyen
bizonyíthattak
A közelmúltban Székesfehérváron megrendezett Predator's
Cup Crossfitt versenyen szerepelt a kanizsai Maximus Crossfit Team. Az országos megméretés a Hungarian Cross Challenge részeként lett megrendezve. Az volt az érdekessége a versenynek – ami a kanizsaiaknak
külön jól jött –, hogy az idei évben junior kategóriában is indulhattak
versenyzõk.
A
nagykanizsai csapat a beszámolók alapján remekül szerepelt.
A dél-zalaiak jobb eredményei.
Junior kategória: 2. Boros Barnabás,
3. Gyarmati Dániel. Nõi kategória:
2. Szajkó Nikoletta (képünkön). Férfi open kategória: 3. Szollár Zsolt.
Férfi Pro kategória: 1. Kiss Gyula.
Szépligeti Ferenc edzõ: „A verseny kiválóan alkalmas volt a fiatalok számára tapasztalatgyûjtésre,
kipróbálhatták magukat versenyhelyzetben, akár közönség elõtt,
ahol érett versenyzést mutattak be.
A hölgyeknél Szajkó Nikoletta ha-

Fotó: www.zalamlsz.hu

A zalai Amatõr Kupa gyõztesei

A ZTE-stadionban rendezték
az amatõr labdarúgó-csapatok
Zala Megyei Kupa-döntõjét,
melyet a Nagykanizsai TE 1866
vívott a Zalaszentgróti VFCvel.
Nos, a találkozó a rendes játékidõben 1-1-re végzõdött, következhetett a hosszabbítás. Abban pedig
az NB III-as kanizsaiak voltak jobbak, mivel Nagy Tamás góljára már

nem tudtak válaszolni a megyei bajnokságban szereplõ szentgrótiak.
Zalaszentgróti VFC – Nagykanizsai TE 1866 - Horváth-Méh
1-2 (0-0, 1-1, 1-2)

Zalaegerszeg, 350 nézõ. V.: Kiss
N. (Kepe, Kulman). Gólszerzõk:
Tóth D. (49. 11-esbõl); Cs. Horváth
G. (85.), Nagy T. (95.). Kiállítva:
Kovács D. (119.); Bagarus (89.)
NTE: Freischmid - Kotnyek I.,
Rákhely M., Bozsoki, Bagarus Újvári M. (Szakmeiszter J.), Szép
D., Nagy T. - Babati T., Cs. Horváth G., Szõke Á. (Petánovics M.).
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

talmas csatában egy ponttal maradt
alul az elsõvel szemben. Kiss Gyula
pedig hozta a tõle elvárt formát és
már az elsõ feladatban elért idõeredményével kivívta az ellenfelek
elismerését, a verseny végén méltán
állhatott a dobogó legfelsõ fokára.”

P.L.

P.L.

Az összeszedett játékuk jutalma
Kiskanizsai Sáskák SE (15.)
– Szepetnek SE (7.) 1-1 (1-1)
Zala megyei labdarúgó I. osztályú bajnoki mérkõzés, 28. forduló. Kiskanizsa, 200 nézõ. Vezette: Kondákor (Horváth R.,
Bedõ). G.: Kálcsics F. (37.); Mercigány (7.)
Gyorsan vezetést szerzett a játékot uraló Szepetnek gárdája,
egy a bal oldaról középre került
labda a jobb összekötõ helyén ér-

kezõ Mercigány Márkhoz került,
aki 14 méterrõl a hálóba bombázott (0-1). A találat után is inkább
a Sáskák térfelén folyt a játék, viszont az ellencsapások a hazaiak
részérõl is hordoztak veszélyt.
Épp' egy ilyenbõl adódóan Németh Richárd jobb oldalról belõtt
labdáját az érkezõ Kálcsics Ferenc vágta 7 méterrõl a léc alá (11), amivel ki is alakult a végeredmény.
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