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Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?

2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá tenni?

Balassa Béla

építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIV. évfolyam 3. szám
2012. január 26.

Miklósfa – Titokkiadás a másik városrészbe
Dénes Sándor alpolgármester nem kertelt. Megnyitó beszédében
elmondta. Õ bizony még kiskanizsaiként nem járt a miklósfai répafõzõ fesztiválon. Most viszont bepótolhatta, s a vendégekkel egyetemben a városi elöljáró is belekóstolhatott az ízletes étkekbe. Talán
csak a répa savanyításába nem avatták be a legmélyebb szintekig (a
folyamat titkainak megõrzése végett), de az ígéret megvolt arra,
hogy addig nem mehet vissza saját városrészébe, amíg neki meg nem
mutatják a helyiek a specialitást.
Szóval, múlt szombat este került
megrendezésre a miklósfai Mindenki Házában a XII. Miklósfai Répafõzõ Fesztivál, mely a szíves vendéglátás mellett természetesen magában foglalt répafõzõ versenyt is.
Már kora délután nagy volt a

sürgés-forgás a rendezvény helyszínén, hiszen javában folyt a zsûrizés és készülõdés az est programjaira, mely nem ígérkezett unalmasnak. Jöhetett aztán a kóstolás is
megannyi répás étellel, melyekbõl
például Katus Attila aerobik-világ-

bajnok is szemezgethetett – akár
kellõ bõséggel is...
Mindenesetre a két ételkészítõ
kategóriában meghirdetett felmérõre végül húsz csapat nevezett, s Pénzes Szimonetta, a mûsor koordinálójának tájékoztatása szerint az
alábbi eredmények születtek. (A
rendezvény színvonalának értékeléséhez hozzátartozik, hogy az eredmények prezentálása példának okáért a Real Madrid szeptemberi zágrábi labdarúgó BL-mérkõzését idézte, hiszen a sajtómunkások az adott
pillanatban aranyértéken mért adatokhoz nyomban hozzájuthattak...)

Répás egytálétel kategória:
1. LU-DA Duó (húsos-babos répával), 2. Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület (húsos-babos répával),
3. Miklósfai Kertbarát Kör (hagyományos, csülkös-babos répával).
Répás rétesek és répából készült
ételkülönlegességek:
1. Németh Árpád és Ivanovics István (répás dödöllével), 2. Németh
Károlyné (répás kevert marcipánnal),
3. Imrei Zsófia (répa aszpikban).
Szakmai különdíj: Imrei Zsuzsanna (tejfölös répa répaágyon)
P.L.
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A Magyar Kultúra Napja Kanizsán
A Magyar Kultúra Napja alkalmából az intézmény szolgáltatásait bemutató kiállítással ünnepeltek
a Halis István Városi Könyvtárban. A Himnusz születésnapjához
kapcsolódóan ajánlották a látogatók figyelmébe mindazokat a kulturális értékeket, szolgáltatási újdonságokat, melyek a könyvtár
jóvoltából, vagy közremûködésével váltak könnyen hozzáférhetõvé. Mindezekkel az itt élõk kulturális, tanulási, tájékozódási lehetõségei bõvültek.
Czupi Gyula igazgató felhívta a figyelmet az új katalógusra, a könyvtár
Facebookos oldalára, ahol a Gyermekkönyvtár és Olvasótábor csoportjában is elindult a párbeszéd és a programszervezés. Továbbá a 2012-ben
150 éve indult lap, a Zalai Közlöny digitalizált változatára, melynek mára
mind a 70 ezer oldala (1862-tõl 1945ig) elérhetõ a könyvtár www.zalaikozlony.nagykar.hu honlapon. Zala
elsõ újságjának, a Zalai Közlönynek a
digitalizálását az 1900-1904-es évfolyamokig 1999-ben kezdték el. Bár a
Nagykanizsán kiadott Zala megyei
lap elsõ számai 1862-ben láttak napvilágot, a digitalizálást nem a kezdõ
évfolyamokkal, hanem a legkeresettebbekkel indították el. A város levéltára a II. világháború során leégett,
anyagának nagy része elpusztult, így a
Zalai Közlönyben írtak értéke megnõtt. Az internetes változat a város és
a világ minden szegletében elérhetõvé
teszi a korábban gyûjteményükben
csak egyetlen mikrofilm formában olvasható közlönyt. A digitalizálást a

pályázati forrásoktól függõen tovább
folytatják majd.
Egy kísérlettel is éltek, a hagyományos régi polcok átszerelésével így
másképpen mutatják meg a könyveket, s bíznak benne, talán ez is kedvet
hoz a kulturális javak igénybe vételéhez. Az innovatív elhelyezéssel a
könyvek kitettsége megnövekszik, a
kerekesszékkel érkezõ látogató a legalsó és legmagasabb polcot is eléri. A
legalsó polc döntött, nem kell melléguggolni. A leselejtezett, 50 forintért
megvásárolható könyvek a bejáratnál
láthatók az átalakított polcokon.

Vigyázzunk
nyelvünkre és
kultúránkra, hitünkre
és múltunkra, hiszen
csak így lehet jövõnk
A Kanizsai Kulturális Központ a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére háromnapos ünneppel készült.
Pénteken Z. Soós István kiállítása nyílt meg a Képzõmûvészetek
Házában. Szombaton a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban a
Balaton táncegyüttes „Borban az
igazság, szívünkben a vigasság”

címû mûsora volt látható, ahol ünnepi köszöntõt a város polgármestere, Cseresnyés Péter mondott.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ünnepelni jöttünk. Ünnepelni
egyik legnagyobb kincsünket: a
magyar kultúrát, amely identitást
teremt, és amely hozzájárul a nemzet megmaradásához.
Január 22. nem piros betûs ünnep, legalábbis a naptárban nem.
De remélem, ennek ellenére sokak
lelkében mégis az. Igaz, nem túl
régi ez a hagyomány, hiszen a magyar kultúrát csak 1989 óta ünnepelhetjük hivatalosan, annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint 1823-ban ezen a napon fejezte
be Kölcsey Ferenc a Himnuszt.
Õ, akkor, befejezte nemzeti
imádságunkat, a történelem azonban továbbírja. A magyar nép zivataros századai ugyanis 1823-ban
nem értek véget. Azóta volt már
vérzivatar, nem is egy, és újabban
újra küzdenünk kell: küzdenünk
kell az európai orkánban. És nemcsak a kultúránkért, hanem – mint
oly’ sokszor a történelem során –
függetlenségünkért, önrendelkezésünkért, szabadságunkért. Azokért
az eszmékért, amelyekért az elmúlt, vérzivataros századokban
nagyon sok szabadságharcos példaképünk áldozta életét.

A tét ma sem kisebb, de a harcot
már nem a véráztatta csatamezõkön
kell megvívnunk, hiszen az ellenfél
– szándékosan nem mondok ellenséget, bár alkalomadtán talán az
sem lenne túlzó –, szóval az ellenfél
impozáns irodaházak ablakából tekint kelet felé, és rossz szemmel nézi, hogy egy nemzet, elismerve és
tisztelve közös európai értékeinket,
meg akarja õrizni saját identitását,
saját hagyományait, így természetesen, kultúráját is.
Hogy mi a bûnünk? Talán az,
hogy mi nem úgy tekintünk magunkra, mint aminek egyesek látnak – vagy láttatni akarnak! – bennünket. Nem hisszük azt, hogy egy
tízmilliós gyarmat vagyunk, nem
hisszük, hogy csak egy tízmilliós
piac vagyunk, amin keresni lehet.
És ebben a hitünkben pont történelmünk, megõrzött kultúránk erõsít bennünket. És persze Himnuszunk, amely folyamatos küzdelmeinkre – többek között a közös
európai értékek megõrzéséért folytatott küzdelmeinkre – emlékeztet
bennünket, és persze a hitünkre is.
De Himnuszunk a megmaradásunk jelképe is, hiszen amíg ezt
énekeljük, és magyarul énekeljük
(!), addig vagyunk. Létezünk.
Kölcsey remekmûvének megszületése elõtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony
Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga kezdetû ének,
míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétõl fogva – vagyis a 90. zsoltár – volt. És sokan,
sokszor énekelték a többször is betiltott Rákóczi-nótát, amit Berlioz
és Liszt is megzenésített.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Kultúra Napját határainkon túl is megünneplik. Ott,
ahol az elmúlt több mint 90 évben
megszenvedtek, megküzdöttek
azért, hogy az egyetemes magyar
kultúrát megõrizzék, megtartsák.
Az õ küzdelmeik is benne vannak
a Himnusz soraiban.
Így a mi felelõsségünk még nagyobb, hiszen nemcsak magunkért, hanem értük is helyt kell
hogy álljunk.
Példát kell mutatnunk, nem feledve: az elmúlt évtizedekben gyakran
õk mutattak nekünk példát, hogy
kell megtartani a hitet, a nyelvet, a
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kultúrát. Ebbõl kell erõt merítenünk,
ezen az úton kell járnunk, ha értékeinket meg akarjuk õrizni.
Ha értékeinket meg akarjuk
menteni.
Persze, vannak példaképeink, és
vannak akik segítenek bennünket ebben a harcban. Végtelen névsort
mondhatnék, de most csak egy embert szeretnék kiemelni. Azt a kiváló
mûvészt, aki már több mint két éve
nincsen közöttünk, de a szelleme, azt
hiszem, sokunkat elkísér utunkon.
Azért Cseh Tamás alakját idézem fel, mert õ január 22-én, a
Magyar Kultúra Napján született,
azon a napon – persze, évszám
szerint jóval késõbb –, amikor
Kölcsey Ferenc letisztázta a Himnusz kéziratát. És azt kell mondjuk, ha hiszünk a sorsszerûségben,
hogy ez nem lehet véletlen.
Õ és szerzõtársa, Bereményi
Géza, igazi követei a magyar kultúrának. Annak a mélységekbõl
elõtörõ, õszinte tisztaságnak,
amelyhez nem kell színpadi csillogás, nincs szükség látványos
show-ra. Amelyhez csak egy igaz
hang és egy gitár kell.
Vagy, hogy stílszerûek legyünk
táncos lábak, amelyek mozdulatokba rejtve õrzik hagyományainkat, értékeinket.
Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, ünnepelni jöttünk. Ünnepelni kultúránkat, kincseinket, ünnepelni magyarságunkat. De nem feledhetjük kötelességünket, hogy mindezt megvédjük,
megóvjuk, hogy átadhassuk az utánunk következõ nemzedékeknek.
Ahogyan Krúdy Gyula írta: „A
mesebeli árva gyermek a magyar
nyelv. Még az ág is húzza. Pedig
gyönyörû tartományai vannak. A
legszebb országon húzódnak folyamai. A vadmadarak, csillagos égboltozat alatt lakó pásztorok és rajongó
költõk vigyáztak ez árva gyermek
lépéseire, amíg járni tanult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó kurucot
vagy honvédet. Szõlõhegyek borházaiban, kollégiumok üres padlásain,
a bedõlt pusztai kutak felett szárnyaló szél zúgásában élt.”
Igen, erre kell vigyáznunk.
Felejtsük el kishitûségünket!
Vigyázzuk, óvjuk önbecsülésünket, büszkeségünket!
Vigyázzunk nyelvünkre és kultúránkra, hitünkre és múltunkra,
hiszen csak így lehet jövõnk.”
A vasárnap délután a gyerekeké
volt, amikoris a HSMK kézmûves
játszóháza várta a nebulókat, akik
késõbb megtekinhették a MiaManó Színház Csalavári Csalavér
zenés mesejátékát.
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Könyvbemutató és születésnapi köszöntõ

A Magyar Olajipari Múzeum,
az OMBKE KFVSZ Dunántúli
Helyi Szervezete, valamint a Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre szervezésében
mutatták be Dr. Laklia Tibor
könyvét, mely a magyar olajipar
egy kiváló mérnökének és a magyar felsõoktatás jeles professzorának nagy ívû életpályáját
ismertette. A Hét rövid évtized
Dr. Szilas A. Pál élete és munkássága címû könyv a MOIM közlemények 44. köteteként jelent
meg.
A MOL Nyrt. Múzeum tér 2/b.
épületének alagsori tárgyalójában a
vendégeket – közöttük Dr. Szilas A.
Pál (1921-1991) professzor családját
– elsõként Udvardi Géza olajmérnök, a hagyományápoló kör elnöke
köszöntötte, majd ajándékot nyújtott
át a kanizsai olajos társadalom
doaenjének, Jesch Aladár geológusnak 90. születésnapja alkalmából.
Az ország különbözõ területérõl érkezõket a MOL Nyrt. képviseleté-

Suligaléria
Kiállítás nyílt a Palini Általános Iskolában Gerd Messmann
és Josef Hasenöhrl festõmûvészek alkotásaiból. A nagy sikert
aratott tárlatot Ludvigné Tihanyi
Klára, a Kendlimajor Mûvészeti Szabadiskola ügyvezetõje nyitotta meg, köszöntõt Magyar
Ferenc, az iskola igazgatója
mondott. A megnyitón közremûködtek az iskola tanulói.
A kiállítás február 2-ig tekinthetõ meg, tanítási idõben, az iskola aulájában.

ben Holoda Attila eurázsiai kutatástermelési igazgató üdvözölte, a mûvet Dr. Dank Viktor geológus, egyetemi tanár, a MOIM Alapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be. Dr.
Szilas A. Pálra a könyv szerzõje, Dr.
Laklia Tibor emlékezett.
A professzor közel öt évtizedes
életpályájának elsõ évtizede a
MAORT-hoz, majd az államosított
magyar olajiparhoz kötõdik. A közvetlen mérnöki tevékenysége során
szerzett tudását és tapasztalatait
négy évtizeden keresztül egyetemi
katedrán kamatoztatta. A hazai
szénhidrogénmezõk feltárásának
eredményeként megnõtt a képzés
iránti érdeklõdés, kiváló képességû
mérnökök hagyták el az egyetem
padjait. Az olajmérnöki képzés
mellett – az 1960-as évek közepén
– Szilas A. Pál kezdeményezésére
megindult a gázipari képzés is. Dékánként sokat tett a diákhagyományok ápolásának engedélyezéséért.
Élete utolsó két évtizedében figyelme a szakmai-tudományos élet felé
fordult. Megírta a Kõolaj- és föld-

gáz termelése és szállítása címû
összefoglaló szakkönyvet, amely
1974-ben angolul, röviddel késõbb
oroszul is megjelent, és tíz év múlva átdolgozott formában másodszor is kiadták. Az életpálya elsõ
másfél évtizede olyan történeti korszakra esett, amely sok embert deformált vagy meggyötört. A könyvbõl egyértelmûen kitûnik, hogy
Szilas A. Pál nem tragikusnak, hanem kihívásnak tekintette ezt a
korszakot. Angol, német és orosz
szakkönyvekbõl és a mindennapi
tapasztalatokból tanulta a szakmát.
Kötelességének tartotta, hogy a
legtöbbet és a legjobbat hozza ki
magából, munkatársaiból és az
olajmezõkbõl. Mindvégig nagyra
értékelte munkatársait, tudatában
volt annak, hogy csak együtt tudják
sikeresen megoldani a feladatokat.
Nyugdíjba vonulása után szobájában bármikor fel lehetett keresni,
és bármilyen kérdésben véleményt
lehetett kérni tõle. Ugyanakkor
nem fordult elõ, hogy véleményét
bárkire rá akarta volna erõltetni,
vagy befolyásolni akart volna. Viszonylag korán, saját elhatározásából vonult nyugdíjba.
A MAORT-nál 1943-ban kezdett
dolgozni az rt. pusztaszentlászlói
üzemében. 1948-ban a cég nagykanizsai termelési irodájának a vezetõje,
1949-ben pedig a budapesti központ
mûszaki vezetõje lett. 1952-tõl 1953
végéig a Lovászi Kõolajtermelõ Vállalat termelési osztályvezetõje, majd
mûszaki vezetõje lett. Nyugdíjazása
után is gyakran visszajárt Nagykanizsára, a Kõolaj- és Földgázbányászati Vállalat rendezvényeire.
B.E.
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A vár és a város
története új
megvilágításban

A Magyar Kultúra Napja alkalmából bemutatták a Nagykanizsai Városvédõ Egyesület gondozásában megjelent Nagykanizsai Honismereti Füzetek sorozat 36. kötetét, melyet Száraz
Csilla múzeumigazgató írt Vár
és város – Kanizsa török kori
története az utóbbi évek régészeti kutatásainak tükrében címmel.
A vendégeket Cserti Tibor, a
Nagykanizsai Városvédõ Egyesület elnöke köszöntötte. Elmondta,
hogy örömmel vállalták fel a régi
várost bemutató munkának a gondozását. Hozzátette, igény van az
ilyen jellegû kötetek iránt, hiszen
rendszeresen egy törzsközönséggel találkozik a könyvek bemutatóján.
A könyvet dr. Vándor László
régész mutatta be. Kiemelte, külön öröm számára, hogy folytatója akadt a városunk múltját feltáró törekvésnek. Hiszen a 90-es
évek utáni történések megváltoztatták tudásunkat a város vonatkozásában. A szerzõ két keretbe
foglalta munkájában az utóbbi
idõben történteket. Az egyik az
utóbbi évek megelõzõ feltárásainak eredményeit taglalja, a másik
pedig beiktatja ezeket a Kanizsával kapcsolatos korábbi kutatásokba. Bemutatja a várat és a várost régen és ma, majd sorra veszi
a belváros legfontosabb régészeti
lelõhelyeit.
V.M.

2012. január 26.

Biomassza tárolót avattak Beleznán
Lezárult a biomassza alapanyag-tároló és -manipulációs
rendszer építése a Pannon Pellet
Kft. beleznai pelletüzemében. Az
Európai Uniós támogatásból finanszírozott beruházás regionális gazdaságfejlesztõ hatással bír.
A pellet fûrészporból és darált
faforgácsokból nagy nyomáson
préselt megújuló energiaforrás. Az
egyik legismertebb fajtája az egyre
elterjedtebb fapellet. A Nagykanizsához közel fekvõ településen három éve mûködik az üzem. A most
lezárult beruházást tavaly júniusban kezdték, és a végeredménye
egy olyan építmény lett, amely lehetõséget teremt a végtermék minõségének javítására, a kontrollálható, állandó kvalitás biztosítására, a gyártási folyamat energiaigényének optimalizálására és az
alapanyag megfelelõ elhelyezésére. A korábbi 11 fõrõl 23-ra emel-

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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kedett a foglalkoztatottak száma,
akik folyamatos munkarendben
dolgoznak. Az évente majd 13 tonna elõállított termék 95 százalékát
Olaszországban értékesítik.
Cseresnyés Péter polgármester a
zárórendezvényen elmondta, a projekt során egy több mint ezer négy-

zetméteres épületet sikerült kivitelezni, melynek az összköltsége
102,5 millió forint. Ebbõl több
mint 51 milliót a Nyugat-Dunántúli Operatív Program településfejlesztési pályázatán nyert a társaság.
V.M.

Kiskanizsa, mint „márkanév”
Ülésezett a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat, s gyakorlatilag az egyetlen kötött napirendi pont mellett más témafelvetésekben azért nem volt hiány. Ami
biztosnak tûnik, a tavasz folyamán egy kiskanizsai bejárásra
mindenképp sort kerítenek a felek, ahol a város ez ügyben tenni
tudó és köteles személyeivel néznék át, mit és hogyan lehetne kijavítani a városrész területén.
A napirendi pont, mely a településrészek neveinek szabályozásról szólt,
a képviselõk támogatásra érdemesnek
tartották. A városi közgyûlés ugyanis
oly' önkormányzati rendeletet kíván
hozni, mely szerint Nagykanizsa és
településrészeinek névhasználata február 1-tõl bejelentésköteles lenne a
polgármester felé. Amennyiben e
szinten nem születne döntés, akkor a
közgyûlés döntene ilyen ügyekben.
Fontos megjegyezni, hogy a rendelet
a már mûködõ vállalkozásokat, kezdeményezéseket nem érintené.
S akkor Kiskanizsa ügyes-bajos
dolgairól – kiragadott példákkal.
Takács Zoltán felvetése volt a Tõzike utcai buszmegállóval kapcsolatban az, hogy oda nem vezet semmiféle gyalogjárda, megközelíthetõsége tehát nem éppen ideális.
Szintén „gyalogjárdás téma”,

hogy a Vár úton a bicikliseknek az
utak állapota miatt gyakorlatilag a
gyalogosok helyén kell közlekedniük (igaz, a rendõri szervek az ilyen
történések észlelése esetén azok túlnyomó többségében roppantmód belátóak), s ez felveti a Kiskanizsára
vezetõ kerékpárút problematikáját.
Nos, Tóth Nándor településrészi
önkormányzat-vezetõ válaszában
elmondta, sok megvalósítandó dolognak financiális gátjai vannak, s
sajnálatosan ez az esztendõ biztosan nem a felvetett gondok megoldásáról fog szólni. Tény, volt a
nagykanizsai buszmegállók rendbetételének egy második üteme,
amely azonban forráshiány miatt

befulladt, a kerékpárút tervei pedig
megvannak, s ha lesz rá anyagi
forrás, meg is fog valósulni, hangsúlyozta Tóth Nándor.
Kovács János részönkormányzati képviselõ szintén a tömegközlekedést érintve szólott, hogy a
Rozmaring utcai megállóban meg
kellene oldani a jármûre fellépés
nehézségeit, s ugyanez igaz a
Szepetneki utcai buszváró esetében is.
A szándék természetesen az orvoslására megvan, Tóth Nándor
fentebb említett gondolatai azonban itt is érvényesek...
P.L.

Jótékonysági Bethlen-b
bál
Két hét múlva, február 11-én szombaton rendezik a Bethlen-bált Nagykanizsán. Ez lesz a Bethlen-év elsõ nagyobb rendezvénye, amellyel a
szervezõk a városi bálok hagyományát szeretnék feléleszteni.
AMedgyaszay Házban tartandó mulatság fõvédnöke dr. gróf Bethlen István,
a Magyar Páneurópa Unió elnöke, védnöke Cseresnyés Péter polgármester
lesz. Aki belépõt vásárol, az egyben a Nagykanizsai Újszülött Alapítvány gyógyító eszköztárának fejlesztését segíti, hiszen a bál bevételének önköltségi ár feletti részét ez a civil szervezet kapja. A programban a vendégek - a nyitótánc
mellett - a tehetséges fiatal kanizsai jazz zongorista, Gayer Mátyás triójának fellépését élvezhetik, a sztárvendég Csézy lesz, aki 2008-ban Magyarországot
képviselte Szívverés címû dalával az Eurovíziós Dalfesztivál döntõjében. A
Bethlen-bálra jegyek a Tourinform-irodában és a HSMK-ban kaphatók.
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„Én és a lakóhelyem”
Kaszinó igazgatója – a projekt menedzsere – felkért a klub vezetésére, õszintén megmondom, elõször
kicsit meghökkentem. Tizenöt éve,
amióta a pedagógus pályáról
nyugdíjba vonultam, nem kötött
már semmi szeretett foglalkozásomhoz. Csak a szép emlékek!
Nem is kellett sok gyõzködés, s
máris a tervezés kellõs közepén találtam magam. S ha valaki azt kérdezi tõlem, hogy miért a nevelõotthonban és miért nem valamelyik
általános iskolában – mert a lehetõség oda is szólt –, akkor csak azt
mondhatom, hogy határozott kérésem volt a nevelõotthoni klub. Ne
tûnjék nagyzolásnak, de mégiscsak ez az igazság: úgy éreztem, itt
van rám a legnagyobb szükség, itt
tudok ezeknek a gyerekeknek a
legtöbbet nyújtani. A nevelõottho-

Ezzel a személyes jelzéssel kezdõdött az a Helytörténeti Klub az
Ûrhajós utcai nevelõotthonban,
amelyik arra szervezõdött, hogy
az itt élõ gyerekek lakóhelyhez
való kötõdését erõsítse.
A Széchenyi program keretén
belül október közepétõl január végéig, szombatonként, tematikus
tervezés alapján ismerkedtek az
igencsak különbözõ életkorú, felkészültségû, érzelemvilágú lányok
és fiúk jelenlegi lakóhelyükkel,
annak múltjával, történelmi és építészeti érdekességeivel. A mintegy
15- fõs helyi tagsághoz csatlakoztak a Nagyrécsén családi otthonban élõ gyerekek is. Büki Pálné, a
klub vezetõje a nem szokványos
vállalkozásról így számolt be:
Amikor Halmos Ildikó a Honvéd

ni légkör, az itt lakók nem ismeretlenek számomra, hiszen a Honvéd
Kaszinó Hölgyklubja immár ötödik éve adventi gyûjtõmunkát végez, s közös karácsonyi ünnepségen adjuk át az adományokat. Szóval, az erõs késztetés megvolt, s
módszertanilag is járatos voltam a
témában, hiszen hajdani kedves
munkahelyemen, a Hunyadi iskolában hosszú évekig vezettem
helytörténeti szakkört.
Azt tudtam elõre, de mégis
szombatonként erõteljesen szembesültem azzal a ténnyel, hogy
ezek a gyerekek mások, mint a
szeretõ családban élõk. Elismerésemet – nehéz munkájuk miatt –
gyakran kifejeztem a gyermekvédelemben dolgozó felnõtteknek.
Ezeknek a gyerekeknek különleges élményeket kellett nyújtani,
érdekes találkozásokat kellett
megszervezni. Vendégeink: Kardos Ferenc költõ, könyvtáros,
Ludvig Dániel festõmûvész,
Kálovicsné Lebár Edit mûvelõdésszervezõ, Keppel Júlia táncoktató, vagy Gulyásné Raksányi Olga képeslapgyûjtõ is végtelen empátiával fordultak a gyerekekhez.
A helytörténeti klub egyes foglalkozásai után mindig azon töprengtem, hogy vajon a lakóhely
ismeretének és szeretetének üzenetébõl mennyi jutott el a gyerekekhez. Ha kevés, akkor is megérte, ha kicsit több, akkor meg
örülhet minden résztvevõje – fejezte be Büki Pálné a beszélgetést.
K.H.

Felszentelték a szabadhegyi keresztet
Befejezõdött Szabadhegyen, a
Szabadhegyi út Sánc felöli bejáratának elején álló feszület felújítása, melyet Isten dicsõségére
Kukor György és neje, Tar Mária
állíttatott 1921-ben.
A helyreállítás Dr. Károlyi
Attila és Jerausek István önkormányzati képviselõk képviselõi keretébõl történt. A restaurálási munkálatokat Dienes
Gyula zalaszentbalázsi pedagógus végezte el, a feszületet
Fliszár Károly fõesperes áldotta meg. Mint mondta, régebben
nem mentek el úgy a kereszt
elõtt a férfiak, hogy ne emelték
volna meg a kalapjukat. Napjainkban is követendõ példa lehetne, hogy megemeljük kala-

punkat az áldozat elõtt. Hogyha mi összetartunk ebben a városban, és tudunk egymásért
áldozatot hozni, bármi is tör-

ténjen Brüsszelben, akkor nem
lesz nagy baj.
B.E.
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Elhunyt R. Fürtös Ilona
Férje, gyermekei, unokái, testvére
és rokonai nevében tudatjuk, hogy
R. Fürtös Ilona Munkácsy díjas textiltervezõ iparmûvész ny. egyetemi
adjunktus 2012. január 14-én délben
elköltözött az örök hazába. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012. február 3-án, 12 órakor lesz a pécsi
Köztemetõben. Részvétnyilvánítás
mellõzését kérjük. Gyászoló család
(Forrás: Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének
honlapja.)
Izrael képekben
Idén is folytatja munkáját a Nagykanizsai Kutatók Tudományos
Egyesülete a HSMK-ban. A januári
ülésen Novics Erika, a Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György Gimnázium és
Szakközépiskola tanára „Izrael képekben” címmel tartott elõadást. A
tanárnõ nyolc napot töltött Jeruzsálemben, s ezt a lehetõséget egy
holokauszttal kapcsolatos pályázattal nyerte el. Galilea, a Genezáretitó, Kána, valamint a Sion-hegy megtekintése, felkeresése is szerepelt a
programjukban. Ezt Novics Erika
fényképekkel mutatta be az érdeklõdõknek, s adott ismertetést Izrael történetérõl, jelenlegi helyzetérõl.
(Horváth Ilona)
Goethe Színtan kiállítás
A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Dr. Mezõ Ferenc Intézményegységének
galériájában
2012. január 3-ától január 30-áig
látható a Goethe Színtan kiállítás.
Goethe „Színtan” címû mûve
megjelenésének 200. évfordulója
alkalmából a budapesti Goethe Intézet és a Magyar Tervezõgrafikusok és Tipográfusok Társasága pályázatot hirdetett „Goetheorie”
címmel. Olyan alkotásokat lehetett benyújtani, amelyek valamilyen módon kötõdnek Goethe személyéhez, a színtanhoz vagy a színekhez. A beérkezett legjobb 17
plakáthoz – amelyek a gyerekek és
a fiatalok számára különösen izgalmasak – feladatok, feladatlapok is kapcsolódnak. A feladatok
különbözõ korosztályú tanulóknak
szólnak és különféle nyelvi szinteket fednek le. A cél az, hogy felkeltse a tanulók érdeklõdését a kiállítás témája iránt és arra ösztönözze õket, hogy sokféle módon
fedezzék fel a színek varázslatos
világát. A feladatok úgy készültek
el, hogy azokat ne csak a németórán, hanem több tantárgyat átfogó projektek keretében is fel lehessen használni, legyen az fizika,
mûvészet, zene vagy irodalom.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A zeneiskola legjobb zongoristái
A Farkas Ferenc Zene és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
Reprezentatív Zongora Tanszaki
Hangverseny címû rendezvényére 2012. január 31-én 18.00 órakor kerül sor a Zeneiskola
Hangversenytermében – tudta
meg lapunk.
A Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Mûvészeti Iskola zongora
tanszakán jelenleg 160 diák tanul,
és 10 zongoratanár oktat. A hagyományos zongora oktatás és vizsgáztatás mellett tanulóik rendszeresen fellépnek tanáraik tanszaki
növendék koncertjén. Emeltszintû
képzés érhetõ el a zenei pályára
készülõknek, illetve a szorgalmasabb és tehetségesebb növendékek
részére. Õk a B tagozatosok hangversenyének rendszeres fellépõi is.
Tanszakuk rendszeresen delegál

növendékeket a megyei növendék
koncertekre, alapítványi, iskolai,
és városi rendezvényekre. Kiugróan tehetséges növendékeik minden
évben részt vesznek a regionális,
és megyei zongoraversenyeken,
ahonnan évrõl évre, számtalan
arany, ezüst és bronz díjakkal térnek haza. Számos országosan kiemelkedõ elsõ díjjal, versenyeredményekkel pedig Dr. Erdõs Lászlóné növendékei büszkélkedhetnek. Diákjaik közül többen szakirányban folytatták tovább tanulmányaikat. Jelenleg is tanul diákjuk a Budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában, illetve a Zeneakadémián.
Tanáraik közül, Tálosi Péterné a
hagyományos zongoraoktatás mellett zenei munkaképesség gondozással, Katzné Szabó Marianna pedig zeneterápiával is foglalkozik.

Szabadhegyi
bosszúságok
A tisztelt olvasó, aki rendszeresen lapozza ezt a hetilapot, tudja, hogy
csak akkor ragadok tollat, ha olyat látok, vagy tapasztalok, ami kiveri
nálam a biztosítékot. Valószínû, hogy haszna nem sok lesz, úgy, mint az
elõzõ észrevételeimnek sem, de a remény, hogy hátha most!
Mint például az átépítések miatti forgalom átszervezések. A cikket követõ
lakossági fórumon a budapesti tervezõk a városi illetékesekkel karöltve elmagyarázták nekem, hogy ez mind így, ahogy most van, szép és jó, nyugodjak bele, így marad, mert nekünk, kanizsaiaknak így jobb, ehhez õk jobban értenek.
Ilyenkor a régi rendszer lényege jut eszembe. Kussolj, ne gondolkozz, azt majd mi megtesszük, mi irányítunk, csak dolgozz, ne pofázz,
nincs úgysem értelme! Lényegében így nem sok a különbség.
Mint önök is észrevették, szeretett városunkban gõzerõvel folyik az uniós pénzek elköltése. Útépítés, közmû felújítás, stb. Szabadhegyen is az elmúlt évben elkezdték a csatornázást. Az Alsószabadhegyi úton elvégezték
a tél kezdetére a csõlefektetéseket. Azóta is azt javítgatják, szinte alig jutnak tovább. Nos, a témánál vagyunk. Mélyépítést végeztek, 4-5-6 méter
mélyen, helyenként még mélyebben is vezet a csatorna. Átadni eddig nem
tudták a lefektetett vezetéket, mert az átvevõ mindig talált hibát, és persze
nem ok nélkül. Nekem, a hozzá nem értõnek is feltûnt a dilettantizmus.
Például kiásták a fõvezeték árkát kb. 10- 15 méteren, lerakták a csövet, betemették és így tovább folyamatosan, s persze az többször beomlott ásás
közben, ami miatt szélesebben kellet újra ásni, sokszor teljes útszélességben. A közlekedés ilyenkor gáz volt, mert itt terelõút lehetõsége alma. Mikor végigértek a kiszemelt etapon, újra kiásták, hogy a telkenkénti becsatlakozásokat kiépítsék. (???) A tömörítés hiányosságai miatt a föld rendszeresen megsüllyedt és süllyed, több ízben csak gyalogosan tudtuk az ingatlanunkat elhagyni, nem hogy személygépkocsit használni. Pedig még csapadék sem igazán volt, mi lesz, ha lesz? Sok megsuvadt szakasz most is el
van határolva fehér nylonszalaggal, SADE Kft. felirattal, nincs mind feltöltve. Feltételezem, ez a kivitelezõ neve lehet, mert nagy ritkán láttam egy
kisautót is el-elhajtani a munkálatok mellett ilyen felirattal, benne egy bámészkodó úriemberrel.

Bücs Angéla, a zongoratanítás mellett vezeti az Orff Együttest. Jánosiné Árvai Zsuzsanna, Cseszkóné
Borovics Melinda, a tanítás mellett
sokat kísérik zongorán az egyéb
hangszeres tanulókat, Nyizsnyikné
Nándori Etelka a többi kollégájával együtt több megyei zongoraverseny eredménnyel is büszkélkedhet. Gerócs Erzsébet szabadidejében orgonajátékkal foglakozik, Dr. Erdõs Lászlóné növendékei közül nemzetközi verseny döntõjébe is kerültek. A zongoratanárok országos zongoraversenyén
Kollonay Zoltán pedig elsõ díjat
nyert. Polgár Gabriella gyermekként itt kezdte tanulmányait, ebben
az évben pedig tanári munkáját is
itt folytatja. Tanáraik rendszeresen
fellépnek zongorajátékukkal városi
rendezvényeken, kiállítás megnyitókon, megyei és városi tanári kon-

certeken is. A zongora tanszak
munkatervébe, ebben az évben elõször illesztették be a Reprezentatív
Zongora Tanszaki Hangversenyt.
Hangversenyükön fellépõ növendékeik áldozatos és rendszeres
gyakorlással részesévé váltak a zenei önkifejezés örömének. Az ünnepi hangversenyen diákjaik példát
állítanak tanulótársaik elé, akik
olyan élményekkel gazdagodhatnak, ami megerõsítheti Õket a zene
iránti vonzalmukban, gyakorlásukban és fellépési vágyukban, miközben vonzóvá teszi a szakot bizonytalan vagy leendõ növendékek elõtt
is. A közös fellépési lehetõséggel,
legtehetségesebb növendékeknek
egy még inspiratív elõadói gyakorlat megszerzését is segítik, miközben remélik, ezzel az élõ pedagógiai koncepcióval tanulóik közül
egyre többen élik át a zene csodálatos örömét, akár mint elõadók, akár
mint hallgatók.
K.H.

Bezzeg az alvállalkozót látni sem kellett, õt már a hangjáról felismertem, amit gyakran kieresztett, buzdítva, szidva az alkalmazottait, tömény, nyomdafestéket nem tûrõ szófordulatokkal díszítve, nem foglalkozván azzal, hogy a környéken serdülõ gyermekek, avagy érdektelen
járókelõk, ott lakók tartózkodnak. Nem is igazán lepõdtem elõször ezen
meg, gondolván, hogy Zalakomárban ezt szokta meg, csak akkor, mikor
beszállt a terepjárójába. (!!!) Amúgy soha nem hittem, hogy ilyen alpári
viselkedéssel palástolni lehet a hozzáértés hiányát. Na, ezt szívjuk most!
Az utca talán 400 méter hosszú lehet. Most is több helyen van repedés a lefektetett csõben, amit újra ki kell ásni, kicserélni a vezetéket,
ami most is történik éppen. Ez mind plusz költség ugyan, de ez a kivitelezõ problémája. A miénk az, hogy újra végig kell szenvednünk az útelzárások, elterelések kínjait, a sarat… Szóval nem egyszerû, és mindez miért? Már említettem a fõ okot. Vajon ki fogja ezt most nekem megmagyarázni? Miért nem ért jobban a végzendõ munkához a kivitelezõ?
(Kevesebbe kerül, mint a szakember.) Vajon miért nem érdekli a megrendelõt az elvégzendõ munka minõsége, a lakosság tûrõképessége?
Pár adat. A csatornacsõ német gyártmány. (Ott azért szándékosan nem
gyártanak rossz minõséget.) A csõ ideért, a technológia viszont kinn maradt. Itt a probléma gyökere. Ha már nekünk az a csõ kellett, a technológiára miért nem tellett? Értesüléseim szerint egyszerûen magyarázva:
ott az ilyen kerámia csövet száraz betonba ágyazzák és azzal is fedik valamilyen tetõszerûen, ami a talaj nyomását eltereli kétfelé, majd rétegesen tömörítik. Hát… itt ilyesmit nem láttam, csak kõ zúzalékot, hol feketét, hol fehéret, hol szürkét. A tömörítés is nagyon hézagosan történt,
pedig volt önjáró, spéci távirányítós, három tonnás célgép, de az többnyire parkolt egy üres telken.(???)
Ragozhatnám tovább még, sorolhatnám az okokat, de tulajdonképpen
nem is ez a lényeg. Azt látjuk, halljuk a médiában, hogy a mostani vezetés mindenért felelõsöket keres, viszont az már nem igazán a mi dolgunk, meg nem is tudjuk kideríteni, hogy az igazit találta-e meg. De keresi, és köztudott, aki keres, az talál is. Akkor tessék ebben az esetben is
lépni, akinek kell, lecserélni a hozzá nem értõket, a pénz pazarlókat, ezáltal megkímélni a környéken élõket a felesleges kényelmetlenségektõl,
akik pihenni szeretnének hazatérni otthonukba, egyenesen, nem vargabetûkkel, s nem bosszankodva hallgatni újra meg újra a gépek zúgását.
Kováts Tamás,
Alsószabadhegyi út 130.

2012.02.03.

8:11

Page 7

Kanizsa – Kultúra

2012. január 26.

Farsangra készülnek
a Családok Átmeneti
Otthonában

2012-ben is folytatódnak az elõzõ évben megkezdett szabadidõs
programok a Családok Átmeneti
Otthonában, melyek havonta 1-2
alkalommal a dán Vöröskereszt és
a Velux Alapítványok támogatásával zajló Remény program keretén belül valósulnak meg.
Kézmûves foglalkozásokat, kirándulásokat és a közösségi együttlétre alkalmat adó egyéb programokat terveznek az otthonban. A februári farsangi mulatságra való ráhanDiákok képzõmûvészeti
kiállítása
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Ifjúsági Galériájában megnyílt
a Kõrösi Csoma Sándor – Péterfy
Sándor Általános Iskola tanulóinak
képzõmûvészeti kiállítása. A tárlatot, mely február 5-ig tekinthetõ
meg Kókainé Hámorszki Éva igazgató mutatta be.

golódás jegyében január 20-án kézmûves foglalkozásra került sor, ahol
gipsz felhasználásával farsangi
maszkokat és papír álarcokat készíthettek kicsik és nagyok. A kész mûvek egy részével késõbb az otthont
is díszítették – tudtuk meg Turi Renáta intézményvezetõtõl.
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Városi kitüntetések 2012-rre
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyûlése 2012-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
következõ kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek
javaslatot. A többi kitüntetõ cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõk, valamint az
önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ
ûrlapokon részletes indoklással legkésõbb 2012. február 10-éig nyújtsák be
Cseresnyés Péter polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett email-en is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.
Nagykanizsa, 2012. január 10.
Cseresnyés Péter polgármester
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Bál a gimnázium
tehetséges tanulóiért
Szombaton rendezte a Batthyány-gimnázium a „Batthyány Középiskoláért” Alapítvány bálját az
István Fogadó nagytermében. Immár hagyománnyá vált ez a rendezvény, mert tizenkilencedik alkalommal vehetett részt az iskola
sok támogatója a jótékonysági célzatú zártkörû estélyen. A bál elején
Balogh László igazgató köszöntöt-

te a közönséget, akinek Katona
Noémi konferanszié volt a segítségére. A bált megnyitotta és pohárköszöntõt mondott Cseresnyés
Péter polgármester, országgyûlési
képviselõ. A bál bevételét az alapítvány az iskola tanulóinak külföldi és belföldi tanulmányútjaira,
tehetséggondozásra és eszközfejlesztésre fordítja.

2012. január 26.
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Képviselõi fogadóórák
Január 27. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások mûsora óvodásoknak
"SÁR-MELL-ÉK" - a Kanizsa
Fotóklub kiállítása
Megtekinthetõ: február 15-ig
Február 1. 15 óra
KANIZSAI MONDÁK
Elõadó: Kardos Ferenc
Február 2. 15 óra
"SZÍNES VILÁG" - a Zrínyi
Miklós-Bolyai János Általános
Iskola, Bolyai János intézményegysége tanulóinak képzõmûvészeti kiállítása. Megnyitja: Stamler Lajos képzõmûvész. Megtekinthetõ: február 17-ig

FARSANGI ÉS "TÉLI"
BABAKIÁLLÍTÁS
Ács Julianna gyûjteményébõl
Megtekinthetõ: február 29-ig
Január 27. 21 óra
A VAD FRUTTIK EGYÜTTES
KONCERTJE
Kapunyitás: 20 órától
Belépõdíj: elõvételben 1300 Ft,
helyszínen 1600 Ft
Február 3. 8.30-10 óra
és 11-12.30 óra
RÓMEÓ ÉS JÚLIA BEAVATÓ
SZÍNHÁZ
8. osztályosok számára
A Piarista Diákszínpad és Hevesi
Sándor Színház mûvészeinek közremûködésével. A belépés díjtalan.
Igény szerint további elõadások idõpont egyeztetésével. Információ:
06-93/510-011, 06-30/206-2908

Január 20. 16 óra
A Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Z. SOÓS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 31-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet 1938-1950 között Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: február 29ig

A PARADICSOMOK
MEGHÓDÍTÁSA
Gyõrfy András kiállítása
Megtekinthetõ: február 29-ig

A Zrínyi - Bolyai Általános Iskola

Bolyai János
Intézményegysége
folytatja

„SULIVÁR”
programsorozatát, melyre
szeretettel várja a leendõ elsõsöket
és szüleiket.

Február 4-én (szombaton)
9.oo-12.oo óráig NYÍLT
NAP,
melyen a szülõk tájékoztatást
kapnak az intézményrõl.
A gyermekek „meglepetés
mûsoron”, kézmûves- és sportfoglalkozásokon vehetnek részt.

Február 8-án és 9-én
(szerdán és csütörtökön)
8.oo-10.oo óráig NYÍLT
TANÍTÁSI ÓRÁK
a leendõ elsõ osztályos tanítókkal.

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISBelnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar
utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as
lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben
(Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa
u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan házszámok,
Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2012. január 27-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
3779/17 /Csengery úti szántó / 7.500.000 Ft / január 30, 31, február 8, 22, március 7, 21, 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

Pályázat garzonházi lakásokra
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete
alapján - 35. életévüket be nem töltött fiatal házazok ill. legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
2.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
3.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
4.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
5.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 16.
6.
Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl
szóló 36/1997. (XI.4.) számú helyi rendelete alapján, az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának
elnyerésére:
1.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
2.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
III. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az
önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.)

rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1.
Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
2.
Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
3.
Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
4.
Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
5.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
6.
Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
7.
Nagykanizsa, Péterfai u. 37/a. III. em. 4.
8.
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
9.
Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
10.
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
11.
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
12.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/15.
13.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
14.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A részletes pályázati hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV
képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.

Versenytárgyalás az alábbi ingatlanokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.
Helye
Nettó kikiáltási ár
Versenytárgyalások idõpontjai
Február Március Idõpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek
4.080.000,8, 22
7, 21
9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek
4.080.000,8, 22
7, 21
9:30
4372
Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160.
49.000.000,8, 22
7, 21
10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok
22.320.000,8, 22
7, 21
10:30
3817
Csengery u. 111/B, beépítetlen terület
2.800.000,8, 22
7, 21
11:30
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt ."
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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: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõpontja: 2012. február 7. 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. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított,
bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 20.131 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/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2012. január 20. (péntek) 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/ 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: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12. 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként 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.

Progresszív lencse AKCIÓ – 20%!
2012. január 1. - 2012. január 31.

KÖRÖZIK - közokirat-h
hamisítás
A Nagykanizsai
Rendõrkapitányság büntetõeljárást
folytat közokirat-hamisítás bûntett megalapozott gyanúja
miatt ismeretlen tettessel szemben,
aki 2011. október 6-án a Nagykanizsai Okmányirodában más személy
adataival személyi igazolványt készíttetett.
Kérjük, aki a képen lévõ nõt felismeri, vagy felismerni véli, róla

bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Nagykanizsai
Rendõrkapitányságon
(8800
Nagykanizsa, Király u. 49.) személyesen, vagy tegyen bejelentést
a 93/312-190-es telefonszámon!
Bejelentéseiket az éjjel-nappal díjmenetesen hívható 107-es és 112es segélyhívó valamelyikén, illetve
a Telefontanú szintén díjmentesen
hívható 06/80/555-111-es telefonszámán is megtehetik.
A bejelentõ adatait a Rendõrség bizalmasan kezeli. Segítségüket köszönjük!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Pályázat üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 13.00 - 14.00 óráig
2. Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.286 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 14.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 19.221 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 14.00 - 15.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 15 00 - 16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. III. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 25.080 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 14.00 -15.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 9.00 - 10.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 22.550 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00 óráig.
11. Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-

ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 08.00 - 09.00 óráig
KÖLTSÉG ALAPON:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 42.336 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:
5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11.30 - 12.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/10.
A lakás alapterülete: 57 m2 , szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 31.008 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11.30.- 12. 30. óráig
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11. 30.-12. 30.
óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók! Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról
szóló 32/2001. (VI.27.) rendelete alapján, - 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
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.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
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.
4. 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.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 6.
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.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
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 lakások megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók! Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Megnyugodhat, a párjától megkapja végre azt
az ajándékot, amire régóta vágyakozik. Ha ön
is úgy akarja, kifejezetten kellemesen telik
majd a hétvégéje. Hála a vitaminoknak, a teherbíró képességével sem lesz semmi gond.

IV.20.–V.20. Bika
Továbbra is jó a megérzése, a problémái mellett azonban ne menjen el szó nélkül. A depresszió ellen legjobb megoldás a vitás kérdések megbeszélése. Ehhez azonban sajnos egy
lakatlan sziget lenne a legjobb helyszín.

V.21.–VI.21. Ikrek
Különleges bájával, vonzerejével felhívja valaki figyelmét a környezetében. Ennek ellenére ne mondjon le régi, titkos
vágya elérésérõl, mert a csillagok támogatását is élvezni fogja.

VI.22.–VII.22. Rák
Ne sajnálgassa magát, hanem lépjen a
tettek mezejére. Dolgozzon, de túlságosan ne feledkezzen bele a munkába, és
legyen spontánabb, ne mondjon nemet,
például egy báli invitálásra.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A csillagok arra ösztönzik, hogy válogasson, és ne fogadjon el elsõ szóra minden
munkát. Már messzirõl jókedv és életöröm sugárzik az arcáról, és ezt nagyra
értékelik a környezetében.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Legyen rámenõsebb, ne utasítsa vissza a párját, ha éppen egy báli meghívóval lepi meg. A
tavalyi báli öltözékét némi kiegészítõvel újjávarázsolhatja. Szívesen segít másoknak, annak ellenére, hogy nem mindig viszonozzák.

IX.23.–X.22. Mérleg
Spóroljon hatékonyabban az eddigieknél, mert
egy álomvakáció testileg-lelkileg felpezsdítené. Fejlettek a megérzései, amit élénk fantáziájával még fokozni is képes. Ha nem kapkod,
nem kell zaklatott napokra számítania.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szereti, ha rajongók veszik körül folyamatosan, de emiatt ne mondjon búcsút kitartó, hûséges partnerének. Otthon is érezheti magát
felszabadultan az ember, ha tiszta a lelkiismerete. Ha nem így van, tegyen érte.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha többször megjelenik a környékbeli klubban, megalapozhatja végre szerelmi sikereit.
Kirobbanó energiája magával ragadja asztaltársaságát. Az elsõ siker után se fogja vissza
magát, fürdõzzön az elismerésekben.

XII.22.–I.20. Bak
Kiváló formában lesz a hónap végére. Ennek ellenére mellõzze az éjszakai bulizást, és bizonyítsa be kedvesének, hogy akár egy hegyet is megmozgat érte, ha kell. Dolgozzon sokat, mert érdemes, a bolygók anyagi gyarapodást ígérnek.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha kisüt a nap, máris elkapja a tavaszi bizsergés. Tegye félre a gondokat és higgyen
a csodákban. Sétáljon ki a természetbe,
gyönyörködjön az évszakok váltakozásában. Hamarosan megérkeznek a gólyák is.

II.20.–III.20. Halak
Kiszámíthatatlan lesz ezekben a napokban,
éppen ezért lehetõleg foglalja le magát valami kétkezi munkával akár a szõlõben, vagy
otthon a ház körül. S ha már lecsillapodott,
csatlakozhat családja tevékenységéhez.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Díjazott utánpótlás

Válogatott kerettagság
Vadász Márton, a Nagykanizsai Izzó SE kézilabdázója igencsak belelendült, hiszen a korát tekintve serdülõ korú – amúgy 1996. április 1-én született
– sportoló már nem csupán az Izzó SE
U 16-os csapatának tagja, hanem a magyar serdülõ válogatott keretébe (irányítóként) is meghívást kapott.
Márton eddig is rendszeresen szerepelt az országos gyermek bajnokságban és szintén tagja az Izzó SE
NB II-es junior együttesének. Az
egyesületében posztját tekintve balátlövõ, mérkõzésenként hat a gólátlaga, és jelenleg a pontvadászat góllövõlistájának 14. helyén áll.

Hetedszer díjazták Kiskanizsán a legjobb utánpótláskorú
labdarúgókat gyermek, serdülõ
és ifjúsági korosztályban a Horváth János Labdarúgó Emlékdíjjal. Az átadón az egykori futballista özvegye, Horváth Jánosné és fia, Horváth Balázs is köszöntötte a focistákat, hangsúlyozván, nem csupán a pályán
látott teljesítmény, de a játéktéren kívüli viselkedés is sokat
nyom a latban.
Kápolnás Zoltán, a Kiskanizsai Sáskák elnöke elmondta, a
klubnak hétvégenként öt csapata
játszik az idény során, s ezért is

INGATLAN
Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2es, Mészáros Lázár u. 1. szám alatt
43 m2-es saroküzlet kiadó vagy eladó, vagy kanizsai, zalakarosi ingatlanra cserélhetõ. Tel.: 0693/313-271,
0630/2044-556 (7478K)

BÉRLET
Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7479K)
Nk-án Nagyváthy utcában II.
emeleti, két szobás, egyedi fûtéses
lakás kiadó. Ár: 35000 Ft + rezsi.
Egy havi kaució szükséges. Érd.:
0670/379-4217 (7482K)

SZOLGÁLTATÁS
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady

Véradás
2012.01.31. Kedd 10:00 – 13:00
Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28.
2012.01.31. Kedd 14:30 – 16:30
Pötréte Kultúrház Kossuth u.37.

lényeges, hogy minél több helyi
fiatal kergesse a labdát városrészi szinten is, míg a kiskanizsai
utánpótlásban sok-sok évig meghatározó szerepet betöltõ, s az
emlékdíj megalapításában is segédkezõ Horváth Ferenc szerint
egy-egy ilyen gesztus a gyerekeknek a futballon túl is bír jelentõséggel.
VII. Horváth János Labdarúgó
Emlékdíj, 2012. Legjobb gyermek
korosztályú labdarúgó: Varga János. Legjobb serdülõkorú labdarúgó: Gaál Örs. Legjobb ifjúsági
labdarúgó: Vadász Zsolt.
P.L.
Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Meghibásodott
távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7480K)
Kidobásra
szánt
TV-jét,
mikróját, mosógépét, gáztûzhelyét,
stb. elszállítom. Érd.: 0620/5102723 (7483K)
Matematikából érettségire felkészítést vállal középiskolai szaktanár.
Tel.: 0693/312-744 (7484K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/5553014 (7362K)
Vásárolnék porcelánokat (Herendi, Zsolnay, stb.), bronz és réz
tárgyakat, régi iratokat. Érd.: Nagykanizsa, 0630/332-8422 (7481K)

1%
ASENSEI SÁFÁR
SHOTOKAN KARATE-DO Sportegyesület kéri, hogy adójuk 1%át egyesületüknek ajánlják fel.
Adószám: 18959459-1-20

A még 16. életévét sem betöltõ
kézilabdázó már az NB II-es felnõtt gárdában is debütált, s Tóth
László edzõ javaslatára múlt év
novemberében a régiós (Zala, Somogy, Baranya megye) korosztályos válogatottba is bekerült.
Ennek eredménye lett a következõ
lépcsõfok, vagyis idõközben meghívót kapott a magyar serdülõ nemzeti
együttes harmincas keretébe is. E
korosztály elsõ komolyabb erõpróbájára a nyáron rendezendõ olimpiai reménységek versenyén kerül sor.
P.L.

Négy elsõség jutott
A Nagykanizsai TE 1866 judokái
téli szünetük után – immár hagyományosan – Lendván kezdték a felkészülést a 2012-es versenyévre. A
három ország (Horvátország, Magyarország, Szlovénia) 300 versenyzõje között öt kanizsai mérlegelt a népes mezõnyben.
A 2000-01-es korosztály 36 kg-os
lány mezõnyében (8 induló) Lukács
Ditta három gyõzelemmel szerzett
elsõ helyet. Élve a felversenyzés lehetõségével Ditta a két évvel idõsebbek között is megmérette magát,

akiknél két gyõztes mérkõzéssel
szintén aranyérmet szerzett.
A fiúk 2000-01-es korosztályában három kanizsai dzsúdós is
mérlegelt. Közülük 34 kg-ban Sólyomvári Dávid 16 fõs mezõnyben
négy biztos sikerrel lett elsõ.
Az 1998-99-es korosztályban a
38 kg-osoknál Huszár Máté képviselte a kanizsai cselgáncsozókat és
körmérkõzéses rendszerben négy
gyõzelmet aratva nyert aranyérmet.

könyvelõ vállalkozói szakirány felsõfokú
pénzügyi tanácsadó
közép-, vagy felsõfokú
alkalmazott üzleti munkatárs közép-, vagy felsõfokú
mûszakvezetõ (3 mûszak)
szakirányú
gépésztechnikus
középfokú
gyógytornász
felsõfokú
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú
mezõgazdasági gépszerelõ
szakirányú
varrómunkás
középfokú
lovász
szakirányú
recepciós
szakirányú
CO hegesztõ
szakirányú
megváltozott munkaképességû
takarító
alapfokú
ács
szakirányú

P.L.

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
megegyezés szerint

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig
800 Ft (folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS

egy alkalommal, 15
szóig 1600 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).
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Csak titulusában volt csúcsrangadó

A félidõben a lelátón magánszámot elõadó drukker viselkedése
szinte nagyobb izgalmat rejtett magában, mint a Kanizsa KK-DKG
East – Veszprémi Egyetem NB I Bs férfi kosárlabda rangadó. A Nyugati csoport elsõ és második helyezettje közötti találkozó a harmadik
és negyedik tíz percre végképp eldõlt, a vendéglátók 87-65-re nyertek a veszprémiek ellen, s vissza is
vették az elsõ helyezést a tabellán.
Kanizsa KK DKG-EAST (1.)
– Veszprémi ESC (2.) 87 - 65
(18-17, 31-23, 15-12, 23-13)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 13. forduló.
Nagykanizsa, 250 nézõ. Vezette:
Török R., Németh S., Dombay.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz, Balogh L. (9/3), Beák
(21/9), Hoffmann (22/3), Zsámár
K. (2). Csere: Neal (26/3), Bus,
Tóth O. (2), Czigler, Stárics (3),
Lovas (2). Edzõ: Kovács Nándor.
A Nyugati csoport csúcsrangadóját a megszokottnál nagyobb
érdeklõdés kísérte, lévén a tabella
elsõ két helyén álló csapat mérkõzött egymással.
A várakozásnak megfelelõen,
szoros küzdelmet hozott az elsõ
negyed, mely minimális hazai
elõnnyel zárult.
A következõ etapban felpörgette
a játékot a gépgyári gárda, Hoffmann Balázs (képünkön) amellett
hogy azért hibázott is „becsülettel”, még úgy is korlátlan úr volt a
palánkok alatt – a lepattanók megszerzésében és a pontgyártásban
egyaránt kimagasló teljesítményt
nyújtott. A mezõnyben Beák Gábor és Balogh László is felnõtt a
feladathoz, így a 19. percben már

két számjegyû volt a vendéglátók
elõnye (44-33).
A szünetben némi lelátói közjáték csalt mosolyt a szurkolók arcára, a fordulás után aztán a kezdeti
megingás után (44-39) továbbra is
jól védekeztek a folyamatosan cserélõ hazaiak, ám a két csapat közötti különbség nem nõtt számottevõen, mert a támadások befejezésébe többször is hiba csúszott.
A záró negyedben kidomborodott,
hogy Kovács Nándor edzõ kispadja
nem csak hosszabb, de minõségibb
is, így gyorsan húszpontos vezetésnek tapsolhatott a publikum (36.p.:
78-58). Igazi örömjáték folyt a pályán, s a kanizsaiak ilyen arányban is
megérdemelten gyõztek.
A vártnál simábban nyerte meg
a csoport rangadóját, s vette vissza
a vezetést a tabella élén a KKK
DKG-EAST.
Kovács Nándor: „Fantasztikus
gyõzelemet arattunk. Végig a mi
akaratunk érvényesült, így alaposan visszavágtunk az egypontos
veszprémi vereségért.”
A nõk második vonalában az elõrehozott Kanizsai Vadmacskák – Zala Volán TE II mérkõzésen a nagykanizsaiak a játék minden elemében
magasan a vendégek fölé nõttek...

Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
– Zala Volán TE II (10.) 146-43
(24-15, 48-5, 43-17, 31-6)
Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a 14.
fordulóból. Nagykanizsa, 50 nézõ.
KVSE: Fekete Cs. (30/12),
Fuisz (31/3), Rajkai, Olasz A. (7),
Jurkó (20). Csere: Kiss V. (30),
Hegyi (4), Oros (2), Jagarics (14),
Simon (7), Nagy D. (1). Edzõ: Gábor Erzsébet.
Nehezen lendültek játékba a hazaiak a mérkõzés elején, pontatlanok voltak a támadásban és védekezésben egyaránt.
A második negyedben viszont jelentõsen feljavult védõjátékuk, s ennek köszönhetõen a megszerzett labdákból gyors, könnyû kosarakat tudtak elérni. Támadásaikat pontosan
fejezték be és Fekete Csilla, Fuisz
Viktória, Kiss Virág, valamint Jurkó
Noémi kosarainak köszönhetõen
nagyszünet elõtt már jelentõs különbség alakult ki a két csapat közt.
Fordulás után továbbra is érvényesült a hazaiak fizikai és technikai fölénye. Gyors, látványos, ötletes játékkal végül újabb nagyarányú gyõzelmet arattak.
Az egerszegiek elleni meccset
követõen a KVSE a Szombathelyi

15

Egyetem SE-vel mérkõzött a vasi
városban.
Szombathelyi Egyetem SE (5.)
– Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
39-70 (8-10, 10-18, 7-19, 14-23)
Amatõr Nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
13. fordulóból. Szombathely, 50
nézõ.
Kanizsa: Fekete Cs. (16/3), Fuisz
V. (25/12), Olasz A. (3), Jurkó (2),
Jagarics. Csere: Kiss V. (19), Oros
(4), Hegyi (1), Rajkai, Simon, Nagy
D. Edzõ: Gábor Erzsébet.
Nehezen lendült játékba a vendég együttes, ritmustalanul támadtak, így (szinte vízilabda negyedbeli eredményt elérve) az elsõ negyedben kevés pontot szereztek.
A második felvonásban védekezésváltásaiknak köszönhetõen feljavult a
Vadmacskák támadójátéka és a találkozó ezen idõszakában Fuisz Viktória
és Fekete Csilla volt elemében.
Fordulás után tovább nõtt a két
csapat közti különbség, Jurkó
Noémiék feljavultak a játék minden elemében, távoli és középtávoli dobásaik egyaránt (és szó
szerint...) pontosak lettek.
Aztán az utolsó negyedben
Kiss Virág eredményes centerjátékával az eredménybeli távolság
kisebb nem lett a mérkõzõ felek
között.
P.L.

Csak a nevében volt „Miki egér” verseny

A nagykanizsai Sensei Sáfár
Shotokan Karate-Do Sportegyesület a „Mickey Mouse” Nemzetközi Kupán vett részt a romániai Floresti városában. A kanizsaiak népes mezõnybe kerültek,
hiszen a leginkább gyermek korosztályos karate versenyen tizenkilenc egyesület 320 versenyzõje küzdött a kétnapos esemény
során.

Az elsõ nap három küzdõtéren folytak a formagyakorlatok és a küzdelmek,
s a bírák nem voltak egyszerû helyzetben, hiszen a gyakorlatok színvonalasra
sikerültek a jó néhány nemzet képviselõit felvonultató sporteseményen.
A második nap már – ugyancsak
három tatamin – a csapat-formagyakorlatok és a csapatküzdelmek
voltak soron, melyeken a kanizsaiak szintén jól szerepeltek.

A Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do
Sportegyesületet képviselõ sportolók
között a két, kiemelkedõen teljesítõ versenyzõ eredményei az alábbiak voltak:
A 13-14 éves fiúk kata (formagyakorlat) kategóriájában elsõ helyet
szerzett Mészáros Martin. Ugyanennek a sorozatnak a mezõnyében pedig második lett Oláh Tamás.
Értelemszerûen ugyanannek a
korcsoportnak immár kumite (küzdelem) megmérettetésében Mészáros a második pozíciót érte el.
A két említett kanizsai sportoló
kiegészülve Kasza Martinnal a csapat formagyakorlatok során is a dobogó második fokára állhatott, és a
csapatküzdelmek alatt a trió tagjai
ezüstérmet zsebelhettek be a romániai helyszínen.
A kanizsai klub sportolói már a
márciusban sorra kerülõ zalaszentgróti
versenyükre készülnek, míg áprilisban
jön a hagyományosnak tekinthetõ Sáfár Kupa a dél-zalai városban.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Divatmárka dél-zzalai arca lett Lugosi Alexandra
A hölgyek körében az egyik
népszerû divatmárka nagykanizsai képviseletének arca lett a kanizsai Lugosi Alexandra. Mint a
fotózások alkalmával kiderült, a
harmadéves pszichológus hallgatóhoz leginkább Dukai Regina
ruhái állnak közel, s ezt Alexandra remekül ki is használhatja az
elkövetkezendõ idõszakban.
„Mindenki nagyon koncentrált,
feszített volt a tempó, de úgy éreztem, hogy igazán profi csapat kezei közé kerültünk. A sminkesek, a
fodrász és a tervezõk közvetlenek
és kedvesek voltak” – mesélte lel-

kesen Alexandra, aki januárban
még egy másik szépségversenyen
is megméretteti magát.
„Mostanában elkezdtem belekóstolni a modellkedésbe, de még
mindig a tanulás az elsõ és legfontosabb az életemben” – tette hozzá.
Mint ismert, a Pécsen tanuló
nagykanizsai hölgy november végén lett a Miss Alpok-Adria Szépségversenyének zalai szépe, s
ahogy fentebb már utaltunk rá, január 28-án a sorozat magyarországi fináléjában képviseli megyénket
Miskolcon.
P.L.

Fánkfesztivál
Csapatok jelentkezését várják
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház szervezésében 2012.
február 18-án (szombat) kerül megrendezésre a IV. Országos Farsangi
Fánkfesztivál a Kanizsa Centrumban, melyre háromfõs csapatok
jelentkezését várják hozott és helyben készített fánk kategóriákban,
melyeken belül a jelentkezõk készíthetnek hagyományos és különleges fánkokat is. Nevezni január 30-ig lehet a mûvelõdési háznak
címzett levélben vagy a kodalymk@chello.hu e-mail címen.

