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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXV. évfolyam 17. szám
2013. május 2.

Tiéd a város, ünnepeljünk együtt!

Város Napja: jól megérdemelt,
önfeledt ünneplés
Cseresnyés Péter polgármester
megnyitójával kezdetét vette a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
szervezésében a két napos Város
Napja, mely fesztiválnak a tavaly megújult Erzsébet tér adott
otthont. Színes programkínálattal, finom étkekkel, arcfestéssel,
rodeó bikával, kosárfonással
várták a kicsiket és a nagyokat.
A színpadra a megnyitó elõtt iskolánként három-három diákot
szólítottak, akik az év során kiváló
tanulmányi, sport vagy versenyeredményeket értek el. Példaként
szolgálnak arra, hogy a kitartó, áldozatos, szorgalmas munka meghozza az eredményét.
– Évrõl évre mindig eljön ez a
két nap, amikor nem munkáról,
nem feladatokról és célokról kell
beszélnünk, hanem a teljesített feladatok adta nyugalommal és az el-

ért célokkal a hátunk mögött, megállhatunk egy kicsit ünnepelni –
köszöntötte a népes tömeget Cseresnyés Péter polgármester a téren.
Beszédében a település múltját
idézte, hiszen Nagykanizsa már az
újkõkorszakban is lakott volt. A történelem sodrásában, városunk megmaradt, és ez az évszázados, büszke
história rendkívül erõs köteléket jelent. Kihangsúlyozta, az évszázadok
alatt az itt élt emberek mindig hozzátettek valamit Kanizsához, és a mában is e szellemiséget követik, hogy
nyomot hagyjanak, építsenek, hozzájáruljanak városunk fejlõdéséhez.
Ezt az összefogást, a felelõsségteljes gondolkodást tükrözi az is,
hogy néhány év alatt 20 milliárd
forint értékû beruházás valósul
meg városunkban, és jó hír, hogy
Nagykanizsa neve egyre inkább
pozitív értelemben szerepel. Rég
nem látott fejlõdésen megy keresz-

tül a polgárok, a civil közösségek,
az itt élõ és elszármazott szakemberek közös gondolkodásának és
munkájának köszönhetõen.
Az elmúlt évek eredményeit
összegezve elmondta, befejezõdött
a belváros megújítása, hamarosan
véget ér a csatornaprogram és a
kórház-rekonstrukció. Már készítik elõ a belvárosi fejlesztés második ütemét, a ligetvárosi beruházást, és ezek mellett számos még
futó projekt van.
– Nagykanizsa egy dinamikus,
fejlõdõ közösség, amely a jelen
eredményeivel a jövõjét alapozza
meg. Városunkban mindemellett
2015 végéig közel 5 milliárd forintos beruházás realizálódik az ipari
parkban, amely újabb munkahelyeket teremt – összegezte a polgármester. Majd felhõtlen kikapcsolódást, jó szórakozást kívánt.
A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban pedig a mesék, a zene, a mozgás és a tánc varázslatos
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)

Bojtár Népzenei Együttes, az Orff
Ütõegyüttes, a Strém Kálmán Ifjúsági Zenekar, a Loud and Black és
Nagykanizsa Város Vegyeskarának
közös mûsorára is sor került, valamint a Boksz gálára a Fõ úton. A
napot az Anti Fitness Club és az
Boombataucada mûsorát követõen
az EDDA koncert zárta.

...világába kalauzolták el a szülõket és a kicsiket az óvodások Ficánkoló címû mûsorukkal. A programot a polgármester nyitotta meg,
ahogy elmondta az óvodások is
ünnepelnek ezen a napon. A pedagógusokkal együtt a gyerekek

mindent megtettek azért, hogy a
közönségük jól szórakozzon és a
szülõk méltán legyenek büszkék
rájuk. Az elõadások mögött óriási
munka rejlik, és ezzel már ebben a
korban megtanulják, hogy csak a
teljesítmény árán lehet eredményt
elérni. Ennek köszönhetõen pedig
késõbb, felnõttként a társadalom
hasznos tagjai lehetnek.
Eközben a téren, mely már délelõtt megtelt, iskolások szórakoztatták a közönséget produkcióikkal. Délután pedig a X. BLG Ma-

ratoni Focikupa megnyitóját követõen, a csáktornyai és a kanizsai
futókat fogadta Cseresnyés Péter
az Erzsébet téren, köztük Lubics
Szilviát és Rudolf Tamást.
Majd a középiskolások performance-ját követõen a zumbások fergeteges mûsorát láthatták a színpa-

A Fõ utcát és az Erzsébet teret
szombaton reggel ellepte a nézelõdõk sokasága. A színes felvonulás elõtt 10 órakor elrajtoltak
a Nagykanizsa-Zalakaros futóverseny résztvevõi, majd a város
zászlaját vivõ huszárokkal az
élen a városvezetés, a táncosok,
együttesek,
hagyományõrzõ
egyesületek, klubok színes menete a zászlófelvonás helyszínére, a
Deák térre.

A zászlófelvonás után a Tüttõ
János Nótaklub mûsorával folytatódott a város napi szórakoztató
program az Erzsébet téren felállított színpadon. Itt mutatta be elsõ
alkalommal a város himnuszát a
nótaklub, melynek zenéjét Major

2013. május 2.
vószenekar vette át a színpadot,
majd Jónás Tamás bûvész, kangoo

bemutató, a Kanizsa Big Band, divatbemutató, dixilend, és a SzanDia Fittness Wellness Központ
mûsora szórakoztatta a közönséget. Estefelé Kowalsky meg a
Vega adott koncertet, aztán Fenyõ
Miklós együttesének fellépésével
szólt a rock és a roll az Erzsébet
térrõl. Alig tette le kezébõl Fenyõ

Miklós a mikrofont, máris megkezdõdött a visszaszámlálás, és a
tûzijáték messzire világító fényében gyönyörködhettek a városlakók. Aki kissé fázott a hûvösre for-

datával köszöntötte a megjelenteket
Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ. – Idén 20 mûvész, festõ, szobrász és iparmûvész
alkotásait láthatják az érdeklõdõk.

Büszkék lehetünk alkotóinkra –
folytatta gondolatait –, akik sokféle mûfajban, különféle technikákkal dolgozva ugyan, de mindannyian a minõséget
képviselik. Azt kívánta, járuljanak hozzá Nagykanizsa szellemi gazdagságához, és munkájukkal vigyék hírét szerte az országban és a világban egy erõs,
tenni akaró közösségnek, amelyet úgy
hívnak: nagykanizsaiak.

A tárlatot Balogh László, az
OKISB elnöke nyitotta meg.
Kiállító mûvészek: Bekõ Veronika,
Csávás Csaba, Domina Zsóka, Horváth Györgyi, Hosszu Laura, Járási
Ildikó, Kassainé Szarjas Gertrúd,
Kotnyek István, Ludvig Dániel, Ludvig Zoltán, Melega István, Palotás Tibor, Paszternákné Nagy Ágnes, Pén-

dult éjszakában, még hazaindulás
elõtt bemelegíthette magát a
Crossroads Együttes utcabálján.

Kanizsai képzõés iparmûvészek
kiállítása

Lajos, a klub vezetõje szerezte,
szövegét Csere Andrea írta. A himnusz szövegét képkeretbe foglalva
adta át ünnepélyesen a klubvezetõ
Cseresnyés Péter polgármesternek.
A nóták után a Nagykanizsai Fú-

A Város Napja egyik fontos
mûvészeti eseményeként a kanizsai képzõ- és iparmûvészek alkotásaiból nyílt kiállítás a
HSMK Õsze András Galériájában.
„Nem a kép tárgya a fontos, hanem
a szellemi valóság, amely általa testet
öltött.” Bernát Aurél legendás mon-

tek Brigitta, Rákhely Zsófia, Röszler
Mária, Stamler Lajos, Szabó Gabriella, Szekeres Emil és Tiborcz Dávid.
A megnyitó ünnepségen közremûködött Nagykanizsa Város
Vegyeskara, és Pusztai Tamás, a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola növendéke.
A kiállítás május 18-ig tekinthetõ meg.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

don. De fellépett a Cantilena kórus,
a Zalagyöngye Táncegyüttes, a
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Elsõként Horváth Krisztina, a Zenemûvészeti Egyetem 1. éves hallgatója Frederic Chopin: F-dúr
Hangverseny etûdjét adta elõ, aki a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskolában végezte
zongoratanulmányait Dr. Erdõs
Lászlónénál. Ezt követõen Papp
Kata Rebeka, a Palini Általános Iskola 3. osztályos tanulójának elõadásában a Járok egyedül címû népdalt hallgathatták meg a jelenlévõk.
A közgyûlési megnyitóját Cseresnyés Péter polgármester Wass Albert

Ünnepi közgyûlés az elismerések jegyében
idézettel kezdte: „Felemás dolgok
nincsenek ezen a világon, csak egész
dolgok. S ha az ember akar valamit,
akkor egészen kell akarja.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink! Kedves Kitüntetettek!
Wass Albert idõtlen gondolatával köszöntöm Önöket Nagykanizsa Város Napján, amikor kiváló
elõdeinket, büszke múltunkat, valamint a jelent és a ma sikereit ünnepeljük. Egy olyan közösség a
miénk, amely mindig – évszázadok óta – dacolt és dacol a nehézségekkel – mert élni akart és fejlõdni
akart, és ezt „egészen akarta”.
Ahogyan Márai Sándor írta:
„Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen.
Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl.
Felejts el mindent, ami a köznapok
szertartása és feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják piros
betûkkel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad
örömmel ünnepeltek! Az ünnep a
különbözés. Az ünnep a mély és
varázsos rendhagyás.” Igen, ez a
mi ünnepünk, Nagykanizsa ünnepe, amelyen azokat köszöntjük,
akik sokat tettek és tesznek ezért a
közösségért, akiknek megköszönjük a munkáját, és akiket példaként állítunk az egész közösség
elé.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az ünnep talán alkalmas egy
gyors számvetés elkészítésére is.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim,

szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk: az elmúlt idõszakban
Nagykanizsa fejlõdõ pályára állt.
Ennek egyik kézzelfogható jele,
hogy megnõtt az érdeklõdés a város iránt. Befektetõk, fejleszteni
akaró vállalkozások célpontja lett
Nagykanizsa, köszönhetõen annak
a céltudatos munkának, amely a
2010-ben meghatározott koncepció mentén, az akkor elkészült tervek szerint halad.
Talán sokan emlékeznek arra,
hogy elõször végiggondoltuk lehetõségeinket, megfogalmaztuk céljainkat, amelyek között az elsõ helyen szerepelt Nagykanizsa tervszerû fejlesztése, a gazdasági élet
ösztönzése és olyan helyi politika
kialakítása, amely elõsegíti a munkahelyteremtést.
Sok mindent sorolhatnánk, de én
most csak a legutóbbi hírt idézem,
amely bejárta a hazai gazdasági
sajtót. Két éven belül több mint negyedével bõvül a nagykanizsai ipari parkban a foglalkoztatottak száma, köszönhetõen annak, hogy helyi kisebb cégek mellett nemzetközi vállalatok is jelentõs nagyságrendû fejlesztésekbe kezdtek.
2015 végéig közel 5 milliárd forintos beruházás valósul meg az
ipari parkban.
És ez, tisztelt hölgyeim és uraim, nem terv, nem ígéret – ez tény.
A bõvülés, a fejlõdés egyik oka,
hogy az Új Széchenyi Terv forrásaiból jelentõs telephelyfejlesztõ
támogatáshoz juthatnak a vállalkozások, a másik pedig a Nagykani-

zsa önkormányzata által kínált
munkahelyteremtõ támogatás és
telekárkedvezmény. Mint az sokak
által ismert, az 50 fõnél kisebb létszámú cégek személyenként 500
ezer, az ennél nagyobbak 400 ezer
forintos támogatást igényelhetnek
a foglalkoztatás bõvítésére. A telekárból pedig akár 50-60 százalékos kedvezményt is kaphatnak a
befektetõk.
Tisztelt Vendégeink!
Megállapíthatjuk, hogy jobban
megy az országnak, jobban megy a
városnak, még akkor is, ha sokan –
belülrõl és kívülrõl – ennek az ellenkezõjét akarják elhitetni, vagy
éppen külföldön gyalázzák hazánkat és valótlanságokat, hazugságokat terjesztenek.
Ahogyan Nagykanizsán, úgy
Magyarországon is rendben mennek a dolgok. Nálunk, az európai
és világválság miatt nem kellett
hozzányúlni a fizetésekhez, a
nyugdíjakhoz. Nálunk, hála Istennek, arról kell beszélni, hogy milyen fejlesztések indulnak, tartanak vagy éppen fejezõdnek be.
Szûkebb pátriánkban elkészült a
belváros rekonstrukciójának elsõ
üteme, és már készítjük elõ a másodikat. Hamarosan, az év közepén, befejezõdik a csatornázás, és
tart a 4 milliárdos kórház-rekonstrukció, amelynek köszönhetõen
XXI. századi körülmények gyógyulhatnak a kanizsai és környékbeli polgárok. Tervezzük a ligetvárosi fejlesztést is, és közben idõrõl
idõre arról számolhatunk be, hogy

újabb munkahelyek teremtõdnek –
a kis-, a közepes és a nagyvállalkozásoknál is.
Tisztelt Ünneplõk!
Az elmúlt évek közös munkája
nyomán a korábban Nagykanizsáról kialakult, meglehetõsen vegyes
kép pozitívvá fordult, talán annak
is köszönhetõen, hogy nyugodt,
valódi építõmunka folyik, és a város sorra nyeri a pályázatokat. Néhány év alatt 20 milliárdos fejlesztés valósult és valósul meg Nagykanizsán, ami mindenképpen komoly eredmény.
Ezek a sikerek több tényezõnek
köszönhetõk. Elsõsorban az itt
élõk szorgalmának, tudásának és
az összefogásnak, amely az elmúlt
években kialakult. Szerepe van
benne a néhányak által meg nem
értett, de a többség által támogatott
tervszerû városmarketingnek is, és
azoknak az embereknek, akik
ugyan már nem itt élnek, de kötõdnek a városhoz, kötõdnek Nagykanizsához.
Ezúttal is szeretném köszönteni
az elszármazottakat, akiktõl a tavalyi, elsõ alkalommal megrendezett találkozón segítséget, támogatást kértem. Õk önzetlenül, tanácsaikkal, kapcsolataikkal, konkrét
javaslataikkal és munkájukkal támogatják törekvéseinket, céljainkat.
Nagykanizsa sikere mindannyiunk sikere – itt élõké, elszármazottaké, mindazoké, akik egy irányba
húzzák a szekeret.
(folytatás a 4. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

A Csáktornyáról, Kovásznáról, Magyarkanizsáról, Ptuj-ból,
Shijiazhuangból és Togliattiból
érkezett külföldi delegációk körében tartotta meg a 2013. évi
Város Napja alkalmából rendezett ünnepi közgyûlését városunk önkormányzata.
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(folytatás a 3. oldalról)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Végezetül had idézzek fel egy
beszélgetést, amelyet néhány héttel ezelõtt egy olyan emberrel folytattam, aki fél évtizede nem járt itthon. Azt mondta, kevés olyan várost ismer, amely annyit fejlõdött
volna, mint Nagykanizsa az elmúlt
5 esztendõben.
Ez a dicséret, ez az elismerés,
amely talán egy kis elfogultságot
is tartalmaz, mindannyiunknak
szól, és bízom abban, hogy a város
fejlõdése, valamennyiünk munkájának köszönhetõen, töretlen és
tartós lesz.
Tolsztoj egyik mûvében úgy fogalmazott: „Az emberiség eddigi
története, ahogyan ismerjük, nem
más, mint az emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra
való törekvése. Ez az egység kü-

Jogú Város Címere” emlékplakettet
adományozta
Ponori
Thewrewk Aurél csillagásznak.
A közgyûlés prof. Dr. Vígh
László biokémikusnak, a kanizsai
gimnazistából lett nemzetközi hírû
tudósnak életmûvéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet adományozta.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a korábbi évek
gyakorlatától eltérõen két további
kitüntetés adományozásáról döntött, melyek átadására jelen rendezvény keretében került sor.
A közgyûlés „Az Év vállalkozása” emlékplakettet adományozott kisés középvállalkozás kategóriában a
Sponzor Tours Utazási Kft.-nek.
A közgyûlés „Az Év vállalkozása” emlékplakettet adományozta nagyvállalkozás kategóriában a
Rotary ZRt.-nek.

lönbözõ eszközökkel valósul meg,
és nem csak azokat szolgálja, akik
ezért dolgoznak, hanem még azokat is, akik ellene vannak.”
A gondolat a mára is vonatkozik, okuljunk hát belõle!
Ezt követõen Cseresnyés Péter
városunk polgármestere átadta
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése által adományozott kitüntetéseket. Ennek értelmében a
Közgyûlés:
Dr. Petrekovich Perjés András
nyugalmazott egyetemi tanárnak
több évtizeden keresztül végzett
Nagykanizsát segítõ tervezõi és
szakértõi munkájáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet adományozta.
A közgyûlés prof. Dr. Gráf László akadémikusnak, a kanizsai gimnazistából lett nemzetközi hírû biokémikusnak életmûvéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet adományozta.
A fáradhatatlan, örökifjú tudományos ismeretterjesztõnek életmûvéért „Nagykanizsa Megyei

A közgyûlés Kiss László nyugalmazott vízmérnök, kiemelkedõen
innovatív szakmai munkáját és önzetlen, nagy hatású természetvédõ
tevékenységét
„Nagykanizsa
Környezetkultúrájáért” kitüntetõ
cím adományozásával ismerte el.
A közgyûlés a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának a honvédségnél, a tûzoltóságnál és a katasztrófavédelemben végzett kiváló vezetõi munkájáért „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ címet adományozta
Egri Gyula tûzoltó ezredesnek.
A közgyûlés a Nagykanizsai
Védõnõi Szolgálatnak több évtizedes áldozatos munkája elismeréséül „Szekeres József Díj” kitüntetõ címet adományozott.
A közgyûlés „Nagykanizsa
Sportjáért” kitüntetõ címet adományozta Csóka Jánosnénak
(született: Sasvári Gizella) egykori sportolónak, a római olimpia
800 m-es síkfutás 7. helyezettjének, minden idõk egyik legsikeresebb magyar futónõjének.

2013. május 2.
Stamler Lajos tanárnak komplex mûvészeti tevékenységéért, áldozatos rajztanári és környezettudatosságra nevelõ munkájáért
„Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet adományozta.
Több évtizedes áldozatos könyvtárosi munkájáért, az olvasók segítõkész szolgálatáért „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet adományozta Varga Mária könyvtárosnak.
Dr. Erdõs Lászlóné zenetarnárnak Nagykanizsa zenei oktatásában elért kimagasló teljesítményéért „Nagykanizsa Oktatásáért”
kitüntetõ címet adományozta.
„Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Nemzetiségeiért” kitüntetõ
címet adományozta a közgyûlés
Hóman Józsefnének önkéntesként, önzetlenül végzett áldozatos
karitatív munkájáért.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése Farkasné Komáromy
Szilviának a mindennapi munkájában tanúsított szolgálatkész, gyors
és eredményes munkája elismeréseként „Paizs Ferenc Díj” kitüntetõ címet adományozott.
Kiemelkedõ közéleti és sporttevékenységéért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ címet adományozta Papp Nándor
építészmérnöknek.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az egykori nagykanizsai gépiparis diáknak országosan ismert energetikai és közéleti munkásságáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címet adományozta dr. Járosi Mártonnak (képünkön).
A kitüntettek és a maga nevében
Dr. Járosi Márton mondott beszédet:
"Tisztelt Polgármester Úr,
tisztelt Ünnepi Közgyûlés! Kitüntetettek, Kedves Vendégeink!
Mélyen megtisztelve, meghatottan állok szülõvárosom nyilvánossága elõtt életem- munkásságom
legnagyobb kitüntetése alkalmából. Elõször valamennyi kitüntetett társam nevében szólok, majd
Kanizsához fûzõdõ kapcsolatomról vallok, végül emberi-szakmai
hitvallásomat foglalom össze.
A kitüntetettek nevében köszönöm a város vezetésének, s Nagykanizsa Megyei Jogú Városnak,
hogy megtiszteltek bennünket. A
közösség, a város elismerése fontos üzenetet hordoz. Arról beszél,
hogy felelõsséget kell viselnünk a
városért, utódainkért. Együttélésünk legfontosabb keretei a család,
a lakóhelyi közösség és a nemzet,

összetartozásunk alapvetõ értékei
a hûség, a hit a bátorság és a szeretet. A közösség erejének és minden
ember megbecsülésének alapja a
munka, a kultúra, az emberi szellem teljesítménye. A kitüntetéseket
ugyan egyes személyeknek adják,
de tudjuk, hogy azokban mindig a
közösség: a város, az ország tehetsége és alkotó ereje, önbecsülése
tükrözõdik, amire az egész közösség büszke lehet. Az ünnepi alkalommal szükségszerû a számvetés
is: hogyan éltünk lehetõségeinkkel, mit alkottunk, mit adtunk közösségünknek, városunknak, drága
hazánknak. Csak a hûséggel végzett munka ad esélyt a megmaradásra, az épülésre. Csak a szeretet
mindenhatóságát hirdetõ keresztény szellemiség biztosíthatja
nemzetünk szellemi és lelki egységét, megmaradását. Hogy a jövõnk
milyen lesz, az rajtunk is múlik.
Mi is felelõsek vagyunk érte. Jót
tenni, alkotni, jövõt építeni mindig
lehet és kell. A ma kitüntetettek
ebben igyekeztünk példát mutatni.
Kapcsolatom Kanizsával. Bár
életutam máshova vezetett, gyökereimben, lélekben mindig is kanizsai maradtam. Az érettségi után
kerültem el Kanizsáról, mérnökként hivatásom az energetikához
kötött. 2007 februárjában hívott
meg a kanizsai református gyülekezet egy elõadás tartására a Kanizsai Esték sorozat keretében. Ezzel
új korszak kezdõdött szülõvárosomhoz fûzõdõ kapcsolatomban.
Azon az estén megemlékeztem arról, hogy 1953-ban Pomóthy Dezsõ lelkipásztor felkérésére és drága édesanyám unszolására abban a
teremben a Vallásos Estén mondtam el Reményik Sándor És a szívem is elhagyott engem c. versét.
Ebbõl idézek: „Szólnék néha simogató szót, / Egyszerût, tisztát,
édest, meleget, / Vigasztalót, / Kimondom: koppan, / Érctelenül,
csináltan, hidegen: / Nem szûrhettem által a szívemen.”
Ebben a versben fogalmazódott
meg édesanyám életével hitelesített, egész életemre meghatározó
eligazítása: minden munkámat a
szeretetnek kell áthatni, minden
gondolatomat át kell szûrni a szívemen.
2007 októberében volt egy önkormányzat által szervezett energetikai
konferencia, ahová meghívtak elõadónak. Itt ismerkedtem meg a Zsigmondy-Széchenyi SZKI akkori vezetõjével, Mérksz Andorral, s kerültem kapcsolatba az Erdész utcai tantelepen létesített környezetvédelmi
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laboratóriummal, amelyet néhai professzorom Lévai András alapítványa
szakmailag és anyagilag is támogatott. A biokazán avatásán Cseresnyés
Péter (al) polgármester úrral, együtt
vágtuk át a nemzeti színû szalagot.
Némi képzavarral úgy mondhatom,
hogy ez a szalag köt össze bennünket
az említett urakkal és az azóta megismert kanizsaiakkal, Nagykanizsával. Kézenfekvõ volt, hogy amikor
2011-ben felmerült az igény a Kanizsai Gépiparisták találkozójának
megszervezésére, hozzájuk fordultam segítségért. Az egy éves közös
szervezési munka életem egyik nagy
élménye lett. Sikerült egybe ölelnünk a különféleképpen gondolkodó, de Kanizsát szeretõ Kanizsáért
tenni akaró öregdiákok maradékát.
Újból kanizsai lettem, kiváló kanizsaiakat ismertem meg, az utánunk

jövõ nemzedékekbõl. Közülük
Czupi Gyulát, a méltán híres kanizsai könyvtár vezetõjét név szerint is
megemlítem. Nélkülük nem jöhetett
volna létre találkozónk. Általuk
megismertem a város mai életét, s
azóta is foglalkoztat, hogyan szolgálhatnám szülõvárosomat. De nemcsak engem, hanem itthon és külföldön élõ iskolatársaimat is, akik
részt vettek a találkozón. A szülõföld,
a szülõváros szeretete is erõforrás.
Kanizsa sokak számára fontos hely.
Még jobban meg kell ismertetni Kanizsát, kultúráját az ország közvéleményével. Ennek egyik lehetõsége a
polgármester úr felvetése, a Kanizsáról elszármazottak bekapcsolása a
város életébe. Az elsõ találkozót
megszervezte az önkormányzat. Én
készítettem egy mûködési javaslatot,
amibe a kanizsai gépiparisták ötleteit

Barátságpatkók
testvérvárosainktól

is beépítettem, s remélem, mielõbb
megvalósul.
Emberi szakmai hitvallásom. A
mérnöknek is a közösségét kell
szolgálni. Mindenkinek csaka egy
élete van, azt kell megélni, számomra a szakmai, a társadalmi és
az un. magánélet szerves egységet
képez. Itt kell köszönetet mondanom családtagjaimnak, akiknek a
közösség iránti elkötelezettségem
miatt néha kevesebbet nyújtottam,
mint, amit igényeltek volna. Egy
hivatását szeretõ, annak lehetõségeit kezdetben túlértékelõ mérnökként a saját szakterületemen keresztül ismertem fel az életünket
meghatározó társadalompolitikai
folyamatok valódi természetét, s
igyekeztem azokat hivatali munkámban, majd a nyilvánosságban
vállalt közbeszéddel a közösség
érdekében hasznosítani. A közjót
szolgáló energiapolitika célja a társadalmi, közösségi érdek. Erre a
szempontra figyelemmel kell kialakítani a közösség/nemzeti érdekû egyensúlyt az energiaellátás ellentmondásai közepette. Egész
életemben azzal foglalkoztam,
amit szeretek, amiben hiszek. Hiszek abban, hogy a közösség érdekében végzett munka ad értelmet
az életnek. Akinek több adatott a
teremtõtõl, akinek többet adott a
közössége s értelmiségivé válhatott, annak nagyobb a felelõssége.
Ezzel élni nemcsak kötelesség, hanem a legnagyobb megtiszteltetés,
s nagy öröm-forrás is. Külön öröm
számom ra, hogy ezt szülõváro-
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som vezetése ismerte el, amikor
„országosan ismert energetikai és
közéleti munkásságomért” a díszpolgári címet adományozta. Ezután is mindent megteszek közösségemért, elvégzem, ami rajtam
múlik, ami az énfeladatom. Hitvallásomat a szentendrei kertemben
2003 Pünkösdjén írt versem egy
részletével fejezem be:
„Illatos virágok alatt roskad a
lomb, / Gesztenyefán ezernyi méhecske zsong. / Mind úgy dolgozik, nyüzsög, ahogyan én / Szeretek élni ezen a földtekén. / Emlékszem sok boldog munkára, / Melylyel építettem házam e sziklára. /
Hivatásomban is mindig ez vezetett: / Legyen kis hazám is közös
épület. / Napsugár a lombon át melegít, / Lelkemben még mindig
akarás hevít… / Miért is küzd enynyire az ember? / Lehet-e szép ez
életben minden? / Azért ültet az
ember virágot, / Mert ilyennek
szeretné látni e világot? / Azt a
kertet akarja meglelni az ember? /
Amit elveszített egyszer nagyon
régen? / Tekintetem kertem köveire téved, / Megértetve velem az
egész földi létet. / Igyekezni kell
mindig hasznosnak lenni: / A ránk
bízott követ a helyére tenni."
Az ünnepi közgyûlés zárásaként
a Gayer Mátyás Trio mûsorát hallgathatták meg a jelenlévõk.

B.E. - V.M.

Szabó Tekla a város babája

A Város Napja jeles eseményeként Kovásznáról, Magyarkanizsáról
és Togliattiból érkezett külföldi delegációk képviselõi barátságpatkót
helyeztek el a Kanizsai Múzeumért Alapítvány által tavaly állíttatott
patkófalnál. A dupla patkót – mely szerelmeseknek, házaspároknak és
jelen esetben „testvérvárosoknak” készültek –, Cseresnyés Péter polgármester együttmûködésével szögelték fel a patkófalra vendégeink.

Virágcsokorral, ajándékutalvánnyal és oklevéllel köszöntötte
a város babáját, Szabó Teklát és
édesanyját, Dara Bernadettet
Cseresnyés Péter polgármester a
Kanizsai Dorottya Kórház szülészeti osztályán.

Tekla – a család elsõ gyermeke
–, ma reggel 5.45 órakor látta meg
a napvilágot 3250 gramm súllyal
és 54 centiméter hosszúsággal.
Anyuka és a kislánya jól vannak,
hamarosan mehetnek haza a Városkapu körúti otthonukba.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Ipari park – 5 milliárdos új beruházás,
300 új munkahely várható 2015-iig

ketingmunkának köszönhetõen mind
a honlapról, mind az angol-magyarnémet nyelvû kiadványokból megszerezhetik a szükséges alapinformációkat az érdeklõdõk a város ipari
térségérõl. A befektetõket a fejlesztési területek értékesítésétõl kezdve
egészen az építkezés befejezéséig se-

gítik az adminisztrációs teendõkben
a Vagyongazdálkodási Zrt. munkatársai. Az elmúlt idõszak eredményes munkájának köszönhetõen a
134 hektárból ma már 21 hektár a
még befektetõre váró terület. A többi
gyakorlatilag magántulajdonban
van. 2009-tõl is történtek kisebb telekeladások, de a legnagyobb elõrelépést a DAB Production Hungary
Kft. jelentette egy 2,7 hektár nagyságú telek megvásárlásával, amelyen
15 ezer négyzetméteres csarnokot kíván építeni. Az elsõ ütemet jelentõ
5000 négyzetméter alapterületû csarnok kivitelezési munkái a napokban
fejezõdtek be. Az olasz beruházó
mellett közel 7-8 kanizsai kisvállalkozás tervez telephely-létesítést az
Új Széchenyi Terv telephelyfejlesztõ
pályázati támogatásának felhasználásával. Emellett, az itt vállalkozni

Fotók: Bakonyi Erzsébet

békésen figyeli a környezetében
zajló folyamatos átalakulást.
Kámán László, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója fogad irodájában. A cégvezetõ
tevékenységi köre 2009-óta terjed ki
az ipari park vezetésére is, a város
önkormányzati tulajdonú ingatlanai-

Jól döntöttek a városatyák,
amikor az ipari parkba vezetõ 6
út egyikét Buda Ernõrõl, a magyar olajipar legendás alakjáról,
Zala megye és Nagykanizsa város díszpolgáráról, a 2005-ben
elhunyt, világ- és országszerte elismert gyémántokleveles bányamérnökrõl nevezték el a közelmúltban.

kaput nyitva a térségre. Az épület
közvetlen szomszédságában található panzió teraszán németül beszélnek a vendégek, amely a külföldi befektetõi kedv megnövekedését is elõrevetítheti. Az irodaépület elõtt Gábor Áron áll. Szoborba formált portréja a laktanya
megszûnése után vándorútra indult, de a kanizsaiak a keresésére

nak kezelése mellett. Munkáját az
ipari övezet rendezésével, telekösz-

A most zajló nemzetközi beruházás elõtt látható utcanévtábla
Buda Ernõ egy napjainkban is érvényes bölcs gondolatát juttatta
eszünkbe: „Ne csak bízzatok a jövõben, hanem tegyetek is érte,
hogy minden jobb legyen. Mert
ahogy Jób mondta: Bármi munka
jut két kezedre, tedd, amíg tenni
tudod, mert a sírban – hová te is
leszállsz – nem lesz már eszközöd, és minden akarat hiábavaló.” Ezt a szellemiséget tapasztaljuk a város – az ipari park vezetése – és a vállalkozásba fogók
részérõl.
Az ipari parkot kezelõ intézmény boltíves épületegyüttese délrõl határolja az övezetet, mintegy

indultak és visszahozták a régi helyére. A március 15-ei hóviharban
újra avatta a városvezetés, azóta

szevonásokkal kezdte, majd ezt követte a közmûhálózat ma már valós
képet mutató feltérképezése. A mar-
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kívánók számíthatnak az önkormányzat új munkahelyteremtõ támogatási rendszerére, elsõsorban a telekár kedvezményre.
– Milyen cégek települtek be eddig? – kérdeztük Kámán Lászlótól,
miközben autósbejárásra indultunk.

ruházást tervezõknek viszont jó hír,
hogy az önkormányzat az ipari övezet egyes területein 50 százalékról 60
-ra emelte a beépítési százalékot.
– A jövõre nézve milyen célokat
tûztek ki maguk elé?
– Fõ célunk az lesz, hogy továb-

Konferencia az
együttmûködésrõl,
kínai vendégekkel
Wang Dajung polgármesterhelyettes vezetésével hatfõs kínai
delegáció érkezett Nagykanizsára, a kínai Shijiazhuang városából. A vendégek ezt megelõzõen,
részt vettek a II. Magyar és Kínai Önkormányzatok Partnerségi Konferenciáján Gödöllõn. A
Város Napja programsorozatának részeként pénteken, a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ adott helyet annak a gazdasági rendezvénynek,
amely a két város együttmûködési lehetõségeirõl tárgyalt.

– A legjelentõsebb a szivattyúgyárat létrehozó DAB Production Hungary Kft., ahol a napokban indul el a
próbatermelés. A városunkban nagy
múltra visszatekintõ bútoripar is képviselteti magát ipari parkunkban, hiszen több ilyen profilú cég települt
ide az elmúlt idõszakban, akik vagy
új üzemcsarnokot építettek, vagy a
meglévõt bõvítették. Jelentõs azon
vállalkozások száma is, akik vízkezeléssel foglalkoznak. Közülük egy
nagy és két kisebb cég is építkezésbe
fogott. A 21-22 hektáros szabad terü-

bi területet tárjunk fel, és lássunk
el közmûvekkel, mivel ez a 21
hektár a késõbbiekben kevés lesz
nagyobb befektetõk fogadására.
Az önkormányzat 3 évvel ezelõtt
hozott egy döntést az ipari park
fejlesztésének irányáról. Az ekkor
született döntéseket jó lenne megvalósítani és a továbbfejlesztést a
következõ években megkezdeni.
Kámán László hangsúlyozta: a
DAB által történt beruházás 3 ütemben valósul meg. Ebbõl egy elkészült,
a próbatermelés után az év második

letre jelenleg is vannak érdeklõdõk.
Reményeink szerint a megkeresések
komolynak bizonyulnak, és a jövõben valóra válnak a befektetõi tervek.
A befektetõnek természetesen bizonyos dolgokra kötelezettséget is kell
vállalnia a megvásárolt ingatlant illetõen, fõleg, ha igénybe kívánja venni
az önkormányzat által biztosított támogatási rendszer egyes elemeit. Itt
ki kell emelnem, hogy az önkormányzattól vásárolt ingatlan beépítési kötelezettséggel jár. A jelentõs be-

felében közel 50 embert foglalkoztat.
Ezen kívül egy másik cég is bejelentette, hogy újabb 30 fõt akar felvenni.
Ha figyelembe vesszük a folyamatban lévõ fejlesztéseket, akkor a DABbal együtt közel 5 milliárdos beruházás várható 2015-ig, és az újonnan
foglalkoztatott létszám elérheti a 300
fõt. Legfõbb célunk: a munkahelyteremtés, és az, hogy a betelepülõ cégek
új alkalmazottakat foglalkoztassanak.
B.E.
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Elsõként Cserti Csilla, az Inkubátorház vezetõje köszöntötte a
meghívottakat, majd Cseresnyés
Péter Nagykanizsa polgármestere
nyitotta meg a konferenciát. Õt
Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kínai Tagozatának elnöke, a kormányzat mellett mûködõ Stratégiai Tanácsadó
Testület-HITA tagja követte, aki a
konferencia levezetõ elnökeként
tartott rövid bevezetõt. Kínai testvérvárosunk képviseletében Wang
Dajung mutatta be a 10 millió lakosú tartományi székhelyet, mely
Hebei tartomány gazdasági és kereskedelmi központja. Városukban
jelentõs gépipari, vegyi, gyógyszeripari, elektronikai, valamint
könnyûipari cégek mûködnek.
Shijiazhuang kereskedelmi központi státuszát jó földrajzi fekvésének, kiváló közlekedési kapcsolatainak köszönheti, hiszen közúti
és vasúti csomópontja mellett,
nemzetközi repülõtérrel is rendelkezik. Amint azt a polgármesterhelyettes elmondta, Shijiazhuang
Kína egyik legdinamikusabban
fejlõdõ városai közé tartozik. Ezt
alátámasztva említést tett a nemrég átadott nagy sebességû (350
km/h) vasútvonalról, amely egy
órára csökkentette a Peking-Shijiazhuang közötti menetidõt. Ez a
beruházás mintegy 6,4 milliárd
dolláros befektetés eredményeként
készült el. Az elõadások sorát
Nádasi Tamás kezdte, aki a kínaimagyar üzleti kapcsolatokat mutatta be, valamint Magyarország és
Nagykanizsa lehetõségeit vázolta.
A folytatásban Kámán László ve-

zérigazgató prezentációja a Nagykanizsai Ipari Park jelenére és jövõbeli fejlesztési terveire koncentrált. Õt Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója követte, aki a
felsõoktatási intézményérõl, annak
nemzetközi kapcsolatairól és a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseirõl adott számot. A konferencia elsõ blokkjának zárásaként a kínai vendégek, az adózásra
és a befektetéseket érintõ kérdéseire válaszolt Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Doucha Ferenc, a
VOSZ Zala Megyei elnöke és
Nádasi Tamás.
A második részben Horváth István projektmenedzser Nagykanizsa belvárosának rehabilitációs
tervét mutatta be, majd Németh
Kornél energiagazdálkodási és
környezetvédelmi referens Nagykanizsa Város megújuló energia
hasznosításának koncepciójáról
tartott elõadást. E koncepció a
geotermikus energia, a napenergia, a biomassza és a hulladékgazdálkodás területeire alapozza a
megújuló energiák hasznosítását.
A kanizsai vállalkozások közül,
Lovkó Csaba, a Kanizsa Trend
Kft-rõl, míg Kóbor Máté, a HeatGázgép Kft. tevékenységérõl
adott átfogó képet. A konferencia
összegzését Nádasi Tamás adta,
aki kitért azokra a területekre,
ahol a két város vállalkozásai
együttmûködhetnek. Ezek a vízkezelés, a környezetvédelem, a
megújuló energiák hasznosítása, a
gépipari, a gázipari, elektronikai
és a bútoripari területen kínálnak
jó lehetõségeket az együttmûködésre. Országos, valamint területi
megközelítésben pedig, a logisztikai központok kialakítása, fejlesztése és a vasútfejlesztés jelenthet
közös célokat. Wang Dajung zárszavában kiemelte, hogy szívesen
látna nagykanizsai vállalkozásokat Shijiazhuangba, és reményét
fejezte ki, hogy a testvérvárosok
között példaértékû gazdasági és
kulturális kapcsolatok épülnek ki
a jövõben.
H.Gy.
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Májusi generációs forgatag
08.45 Térzene
09.00 Megnyitó
Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere,
országgyûlési képviselõ
Gõcze Istvánné - vers, Roósz Péter - vers,
Sipos Jácint - fuvola
Kõrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor tagintézménye másodikos tanulóinak
táncjátéka
09.30 Óvodások a pódiumon
Játékos ügyességi versenyek, vetélkedõk
11.00 Generációs pódiummûsor
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Énekkara
Belvárosi Nyugdíjas Klub - Gyöngyvirág Tánccsoportja
Batthyány Lajos Gimnázium Diákszínpad
Batthyány Lajos Gimnázium Kisgimnazisták Kórusa
13.00 Generációs pódiummûsor
Kórház Klub dramatikus jelenete
Honvéd Kaszinó Dalos Társasága
Sulyokné Nagy Erzsébet szólóének
Rozgonyi úti Általános Iskola kiskórusa
Honvéd Kaszinó Hölgyklubja - „Tiroli tánc”

2013. május 2.

2013. május 16. (csütörtök)

Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
gyermek csoportja
Tûzmadár Tánccsoport produkciója
Magasdi Dóra - ének, Zrínyi Miklós - Bolyai János
Általános Iskola tagintézménye
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
felnõtt csoportja
Honvéd Kaszinó Hölgyklubja és a Szociális
Foglalkoztató generációs divatbemutatója
Premier Táncklub mûsora
Nagyrécsei musical csoport
17.00 Mozdulj Nagykanizsa! Mozdulj MindenKor!
Játékos, vidám torna
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, MOB alelnök
Dr. Lubics Szilvia 2011-es Ultrabalaton és
Spartathlon nõi gyõztese
17.30 A generációs vetélkedõk, adománygyûjtõ akció
eredményhirdetése
A díjakat átadja: Asztalosné Zupcsán Erika
Szociálpolitikáért Felelõs helyettes államtitkár
Cseresnyés Péter polgármester
18.00-22.00 Bál – Tüttõ János Nótaklub Dáridója

Helyszín: Eötvös tér és környéke

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
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2013. május 2.

A Zrínyiek öröksége
A mi örökségünk
A Belezna-Kakonya-ZrínyiÚjvár Baráti Kör
Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt
a Zrínyi-Újvár történeti
kiállítás ünnepélyes
megnyitójára.
Helyszín:

Belezna IKSZT
Idõpont:

2013. május 3. 10 óra

Program:
10.00 Megnyitó
R.Várkonyi Ágnes az MTA
tagja, történész professzor
emeritus
10.10 A projekt bemutatása:
Jancsecz Lajos polgármester
10.20 Zrínyi-Újvár jelene a
hadszíntérkutatás tükrében:
Négyesi Lajos

9

Májusi gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
Dátum
2013. május 1.
2013. május 2.
2013. május 3.
2013. május 4.
2013. május 5.
2013. május 6.
2013. május 7.
2013. május 8.
2013. május 9.
2013. május 10.
2013. május 11.
2013. május 12.
2013. május 13.
2013. május 14.
2013. május 15.
2013. május 16.
2013. május 17.
2013. május 18.
2013. május 19.
2013. május 20.
2013. május 21.
2013. május 22.
2013. május 23.
2013. május 24.
2013. május 25.
2013. május 26.
2013. május 27.
2013. május 28.
2013. május 29.
2013. május 30.
2013. május 31.

Gyógyszertár neve, Gyógyszertár címe
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
KATONARÉTI
TAVASZ U. 26.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
REMÉNY
GARAY U. 14.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4.
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
REMÉNY
GARAY U. 14.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
REMÉNY
GARAY U. 14.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2.
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
REMÉNY
GARAY U. 14.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
REMÉNY
GARAY U. 14.

telefonszáma
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/310-367
93/510-135
93/311-531
93/516-280
93/510-151
93/310-403
93/536-610
93/314-967
93/310-403
93/536-620
93/314-967
93/310-403
93/310-367
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/314-967
93/310-403
93/536-620
93/314-967

Ügyeleti idõ
08:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 07:30
20:00 - 08:00
19:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 07:30
20:00 - 08:00
19:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 07:30
20:00 - 08:00
08:00 - 08:00
08:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 07:30
20:00 - 08:00
19:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
22:00 - 07:30
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Szenior egyéni sakkverseny
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanács
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 0620/8492309
GENERÁCIÓK NAPJA- Nagykanizsa, 2013. május 15-16.
„Szenior” egyéni sakkverseny versenykiírása

Célja: egy jó hangulatú verseny, az idõskorúak részére „Nagykanizsa szenior
sakkbajnoka” címért, népszerûsítve ezáltal is a hatszoros bajnokvárosban a
sakkot.
Helye: Bagonyai. Attila Sakk-klub (8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula u. 3.)
Ideje: 2013. május 15. (szerda) – 9.10-13.00 óráig
Megnyitó: 2013. május 15. 9.00 óra
Rendezõ: Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idõsügyi Tanács
Versenybíró: Sípos János Aquaprofit NTSK
Nevezés: nevezhet minden nagykanizsai lakos, aki betöltötte a 60. életévét.
Nevezni lehet: a mellékelt jelentkezési lapon, leadva Kercsmarics József vagy
Sípos János részére a klubhelyiségben vagy kitöltve és elektronikusan elküldve
a szabados.gyula@nagykanizsa.hu email-címre. A versennyel kapcsolatban
további információt dr. Szabados Gyula önk. tanácsadó, idõsügyi referens nyújt
a 06/20/849-2309 telefonon.
Nevezési határidõ: 2013 május 13. (hétfõ) du. 17:00 óráig.
Nevezési díj: nincs!
Lebonyolítás: maximum 7 fordulós svájci rendszerben, 2x15 perc játékidõvel, a
FIDE rapid szabályok szerint.
Lebonyolítás és értékelés a SwissMaster programmal.
Holtverseny esetén: Bucholz - Berger - progresszív pontszámítás dönt.
7. Díjazás: Az 1-3. helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül.
Az 1. helyezett elnyeri a „Nagykanizsa szenior sakkbajnoka” címet, és a vándorkupát a következõ évi versenyig. Hétszeres gyõzelem esetén a bajnok elnyeri
„Nagykanizsa örökös szenior sakkbajnoka” címet.
8. Díjátadás: 2013. május 16. 17.00 óra, a Májusi Generációs Forgatag
összevont eredményhirdetésén az Eötvös téren.
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idõsügyi Tanács elnöke

2013. május 2.

Májusi generációs forgatag
Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata a generációk együttmûködése jegyében „MÁJUSI GENERÁCIÓS FORGATAG” címmel nagyszabású szórakoztató programot szervez.
Ideje: 2013. május 16. (csütörtök)
Helye: Eötvös tér és környéke (esõ esetén HSMK-ban). A programban részt vehet valamennyi ifjú és idõsebb városlakó, aki szívesen szerepel, játszik és igényli a generációk közös szórakozását.
Megnyitó: 9.00 óra. Eredményhirdetés: 17.30 óra.
Családok, civilszervezetek (idõsügyi klubok) számára:
 színpadi szereplés (szóló ének, szavalat, tánc, kórus, hangszerszóló stb.) meghívás alapján
 szórakoztató ügyességi verseny (eszközös játékról – játékra haladva)
Csapattagok: 2 ifjú + 1 felnõtt, vagy 2 felnõtt + 1 ifjú
 családi vetélkedés a „Generációk utcájában” (játék+ügyeskedés+városismeret)
Család: 2 felnõtt + 1 gyerek, vagy 2 gyerek + 1 felnõtt
Nevezések leadása: Tourinform Irodában vagy helyszínen. A programokról részletes felvilágosítást ad: Büki Pálné (30/5912394) Szervezõbizottság.

Nevezési lap
Leadandó Tourinform Irodában, személyesen vagy e-mailben:
Tourinform Iroda, Nagykanizsa, Csengery u. 1-3.
E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu
Leadási határidõ: 2013. május 3. 16 óráig
A jelentkezõ neve, elérhetõsége:
……………………………………………………………......................………
Melyik programban kíván részt venni?
……………………………………………………………......................………

GENERÁCIÓK NAPJA - „Szenior” egyéni sakkverseny
Nagykanizsa, 2013. május 15. 9.00 óra
Bagonyai Attila Sakk-klub

Jelentkezési lap
Alulírott,
…......................................................................................................................(név)
(szül.idõ:........................év....................................hó................nap )
Nagykanizsa,
….........................................................................................u...........................szám
alatti lakos ezúton nevezek a fenti versenyre.
Kijelentem, hogy „Szenior” egyéni sakkverseny versenykiírási feltételeit
elfogadom.
Nagykanizsa, 2013...............................................hó..................nap

…..............................................................
aláírás
Nevezési határidõ: 2013. május 13. (hétfõ) 17 óra.
Kérjük a jelentkezési lapokat leadni Kercsmarics József vagy Sípos János részére
a klubhelyiségben, illetve a Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál dr. Szabados Gyula részére vagy az elektronikusan is elküldhetõ a
szabados.gyula@nagykanizsa.hu email címre.

…………………………………………………………………......................…
.................................................................................................................................

Idõsügyi fogadóóra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa részérõl
2013. május 30-án (csütörtök) 10.00 órától lesz a Polgármesteri Hivatal alagsorában kialakított ügyfélszolgálaton fogadóóra, tartja: Dániel László, az Idõsügyi
Tanács tagja, valamint dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, idõsügyi
referens.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa

Bûnmegelõzési elõadás idõseknek
Május 6-án 15 órakor a Medgyaszay Házban bûnmegelõzési elõadást tart az
idõskorú lakosság számára Dr. Molnár József rendõrkapitány.

Új orvos-ttechnológiai mûszerek érkeztek
a Sürgõsségi Osztályra
A „Kanizsai Dorottya kórház sürgõsségi ellátásának (SO2) korszerûsítése” elnevezésû TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005 kódszámú projekt keretében 52 db új orvos technológiai eszköz került beszerzésre a napokban. A
kórház sürgõsségi osztályán elhelyezésre kerülõ nettó 62.837.000 Ft
összértékû eszközök között megtalálhatunk többek között EKG készüléket, hordozható defibrillátort, ultrahang készüléket, altatógépet is.
A most leszállított eszközökön felül az elkövetkezõ hónapokban új
bútorok, informatikai eszközök is beszerzésre kerülnek a hamarosan
átadásra kerülõ megújított, kibõvített sürgõsségi osztályon.
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2013. május 2.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart 2013. május 8-án (szerdán) 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):.
Tel.: 0630/2040865, e-mail: balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.). Tel.: 20/388-8259, email: bcsaba@nagykanizsa.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 2013. május 8án (szerdán) 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.
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. május 6-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. május 6-án (hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail:
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában (Zrínyi M. u. 38.). Tel.: 30/301-8185, e-mail: szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. május 6-án (hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

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 Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
munkatársai 2013. május 7-én, 8-án és 9-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.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

Veszélyeshulladék-g
gyûjtési akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladékgyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és helyszíneken:
1. május 10.
2. május 10.
3. május 10.
4. május 10.
5. május 10.
6. május 10.
7. május 10.
8. május 10.
9. május 10.
10. május 11.
11. május 11.
12. május 11.
13. május 11.
14. május 11.
15. május 11.
16. május 11.
17. május 11.
18. május 11.

13.30 - 13.40
Kisfakos, buszmegálló
13.50 - 14.00
Bagola, buszforduló
14.15 - 14.40
Sánc, posta elõtti buszmegálló
14.55 - 15.20
Katonarét, Táncsics tér
15.30 - 16.10
Hevesi u. ABC
16.20 - 16.50
Zemplén u. ABC mögött
17.00 - 17.30
Rózsa u. kispiac
17.40 - 18.10
Kazinczy u.
18.25 - 18.40
Alsótemplom elõtti parkoló
8.00 - 8.40
Palin, Szálfa u.
8.50 - 9.20
Napraforgó tér
9.35 - 10.00
Petõfi u. - Honvéd u. sarok
11.30 - 12.10
Kiskanizsa, Templom tér
12.35 - 12.45
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
13.00 - 13.30
Nagyrác utcai (volt) Iskola
13.40 - 14.10
HSMK parkoló
14.20 - 14.50
Miklósfa, ABC
15.00 - 15.30
Olaj ABC
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
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Álláspályázat - jegyzõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõ munkakör betöltésére
Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre vonatkozó törvény (Kttv.) szabályozására), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõjének feladat-, és 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 bemutatásával,
- a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetõi elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza
azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát illetve a mentesítést tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozó nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat (Kttv.6.§ 16. pont) 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 döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban
résztvevõk általi megismeréséhez.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen a pályázati eljárásban - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség.
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és a hivatali 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: 2013. május 3.
A döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremûködésével - vezetõi képességfelmérésre kerülhet sor, amelyen a pályázók részvétele önkéntes. A döntést megelõzõen a beérkezett pályázatokat elõkészítõ bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát követõ 30 napon belül kerül sor. A pályáztató a pályázókat írásban értesíti a
döntésrõl. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Cseresnyés Péter polgármestertõl személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) kérhetõ.
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 állásportálon.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Jövõre könnyebben lehet nevelõszülõ
Május 3., 17., 31. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek.
Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus (30/6160847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu

Május 5., 12. 15 óra
„TOVÁBB MESÉL A VÁROS” városnézõ séta idegenvezetõvel. Vezeti:
Ferencz Judit. Gyülekezõ a HSMK elõtt. Útvonal: Kossuth tér - Sétakert - Maort telep - Alsóvárosi Templom

Május 5. 17 óra
A TÁNC VILÁGNAPJA
Nagykanizsa tánccsoportjainak közremûködésével, az Eraklin Táncklub szervezésében
www.eraklintancklub.hu Belépõdíj: 1000 Ft. A
jegyek a HSMK pénztárában vásárolhatóak meg.

Május 6.
GYÓGYNÖVÉNYTÚRA A
CSÓNAKÁZÓ-TÓNÁL.
A túrát vezeti: Göncz Józsefné
Indulás: 9.35-kor, a 10-es jelzéssel induló helyijárattal. Szervezõ: a Szívbetegekért Egyesület
Érdeklõdés és jelentkezés: Hegedûs Györgyné
06-70/364-6278

Május 6. 13.30 óra
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP
A névadó születésének 140. évfordulója alkalmából
13.30 óra Hevesi Sándor élete és munkássága kiállítás. Színházi élet Nagykanizsán - plakátkiállítás a Thúry György Múzeum gyûjteményébõl (1900-1945.). Közremûködnek a Hevesi Sándor Általános Iskola versmondói. A Hevesi Sándor vers- és prózaíró pályázat eredményhirdetése.
14.00 óra Koszorúzás Hevesi Sándor fejszobránál és Fõ úti emléktáblájánál.
14.30 óra Babits est - a Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat (Budapest) elõadása. A mûvészetek találkozása Babits Mihály verseinek ihletésében - költészet, zene és tánc a színpadon.
Rendezõk és koreográfusok: Fenyves Márk és
Pálosi István. Belépõdíj: 300 Ft. Szervezõk:
Hevesi Sándor Általános Iskola és a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ.

Május 6. 17 óra
NÖVÉNYVÉDELMI TANÁCSOK KERTBARÁTOKNAK Elõadó: Varga József (Vargagazda)

Május 3. 18 óra
SZABADTÉRI KONCERT
Fellépnek: a Dirty Fusion és a Lost Garden
együttes és a Feszültség Együttes. Helyszín: a
Medgyaszay Ház elõtti park. A belépés díjtalan.

Május 6. 17 óra
BÛNMEGELÕZÉSI ELÕADÁS
- Dr. Molnár József Rendõrkapitány vetítettképes elõadása. A belépés díjtalan. A Kanizsai
Kulturális Központ és a Civil Kerekasztal közös rendezvénye.

Május 10. 19 óra
ROCK KONCERT
Fellépnek: a Lumber Jack Kommandó, Muerte
Cara, Raw és az LMB együttesek. A belépés
díjtalan. A rendezvény alatt büfé üzemel!

TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA.
INDIA ÖRÖKSÉGE

LILIOMKERT
Stamler Lajos kiállítása. Megtekinthetõ:
május 31-ig

ARANYKOR
Nagykanizsa a dualizmus korában. - Fotókiállítás. Megtekinthetõ: május 31-ig

A jogszabályi háttér változásával január 1-jétõl kedvezõbb
feltételekkel lehet majd nevelõszülõvé válni. A módosításnak
köszönhetõen a jövõben remélhetõleg több szakellátásba kerülõ gyermek nevelkedhet majd
családban Nagykanizsán és környékén is, hiszen jelenleg itt kevesebb ezen szép hivatást választók száma.
– Feladatunk, hogy azon gyermekek számára, akiket családjukból átmenetileg vagy tartósan kiemelnek,
olyan családpótló elhelyezést biztosítsunk, ahol szocializációjukhoz,
személyiségfejlõdésükhöz adottak a
legoptimálisabb feltételek – mondta
elöljáróban Kiss Ágnes, a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ 2.
számú Nevelõszülõi Hálózatának
szakmai vezetõje. Hozzátette, a nevelõszülõség egy átmeneti állapot.
Arra kell törekedniük, hogy a gyermek végleges sorsát rendezzék, akár
a vérszerinti családba való visszakerüléssel vagy örökbefogadás által.
Kiemelte, a téma aktualitását a
jövõ évtõl életbe lépõ törvénymódosítás adja, mely nagyon sok újdonságot tartalmaz, és alapvetõen
a gyermekvédelemnek ad egy új
irányt. A törvény szerint az újonnan bekerült gyermekeket 12 éves
kor alatt csak befogadó szülõknél
helyezhetik el, kivéve, ha a tartósan beteg, fogyatékos, vagy halmozottan sérült gyermek különleges nevelõszülõnél való elhelyezése nem járt sikerrel, illetve ha a
testvéreket nem lehet együttesen
nevelõszülõnél elhelyezni. A tervezet szerint a saját gyermekeikkel
együtt legalább négy gyermeket

nevelõk számára a nevelõszülõség
munkaviszonyt fog jelenteni.
Ezt személyes találkozó és családlátogatás elõzi meg, melynek során felmérik a jelentkezõ motivációját, a körülményeit, a családtagok
hozzáállását, illetve beszélnek azokról a sajátos problémákról, amelyek
a családjukból kiemelt gyermekeket
jellemzik. Ezt követõen kerül sor a
pszichológiai alkalmassági vizsgálatra. A nevelõszülõi tevékenység
megkezdéséhez felkészítõ tanfolyam elvégzése szükséges.
– A tanfolyam során igyekszünk
a leendõ nevelõszülõket felkészíteni a nehézségekre, ugyanis a szakellátásba kerül gyermekek olyan átélt traumákat és krízisek következtében átélt pszichés sérüléseket
hoznak magukkal, amelyek kezeléséhez nagyon elfogadónak kell lenni – részletezte a szakmai vezetõ.
A Zala Megyei Gyermekvédelmi
Központ Nevelõszülõi Hálózata
várja azon személyek jelentkezését,
akik a családjukból kiemelt gyermekek nevelését, gondozását nevelõszülõként vállalnák. Azon 24. életévüket betöltött személyek lehetnek

nevelõszülõk, akik fizikailag és
pszichésen alkalmasak a gyermeknevelésre, képesek biztonságos családi környezetet biztosítani, továbbá
környezetük alkalmas erre a célra,
valamint családjuk is támogatja, elfogadja ezt a tevékenységet.
Továbbá vállalniuk kell, hogy
házastársukkal,
élettársukkal
együtt elvégzik a törvény által kötelezõen elõírt 60 órás, részben önköltséges felkészítõ tanfolyamot.
További információt, bõvebb tájékoztatást kérhetnek Kiss Ágnestõl, a 0693/519-933 vagy 0630/2553392-es telefonszámon, illetve személyesen az Ûrhajós út 6. szám alatt
található gyermekotthonban.
– A hálózatunkban jelenleg nyolcvan gyerek van, akiket Nagykanizsa
és környékén 46 nevelõszülõnél helyeztünk el. Nagy szükség lenne arra,
hogy minél többen vállalják ezt a szerepet, hogy a gyermekek családban
nõjenek fel és elsajátítsák a család által nyújtott mintákat és a társadalmi
beilleszkedéshez szükséges normákat – hangsúlyozta Kiss Ágnes.
Varga Mónika

Kovács Béla

(Az akció a megjelenés napjától május 31-ig tart.)
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Horoszkóp

RAMDA

III.21.–IV.19. Kos

FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger)
1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél)
1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró)
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)
1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác)
1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

A telekvásárlással kapcsolatos terveit alaposan gondolja át, és úgy fogjon hozzá a
vásárláshoz. Lehetõleg kerülje el az ingatlanvásárlásnál adódó minden buktatót, és
ha teheti, ne költekezzen túl sokat.

IV.20.–V.20. Bika
Izgalmas hétre számíthat. Egy váratlan
találkozás úgy fellelkesíti, hogy legszívesebben lélektáncot járna örömében. Hogy
így is maradjon minden, váljon meg állandó társától, a féltékenységtõl.

V.21.–VI.21. Ikrek
A város napi forgatag után a hétvégét legszívesebben csak szûk családi körben töltené el. Ez sikerülhet is, csak ki kell sétálnia
virágoskertjébe, ahol a méhek döngicsélése
gyógyír lehet a tavaszi fáradtságára.

VI.22.–VII.22. Rák

10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m )
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
3

A hétvégén új megoldásokat keres gondjai
megoldására. Barátai hozzáállásának köszönhetõen ez sikerül is. Még vitaminokat
sem kell szednie, testben, lélekben felerõsödve állhat az újabb kihívások elé.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Biztosan számíthat családtagjai ellenállására, ha be akarja vonni õket is a hétvégén a
nagytakarításba. A kellemetlen percek elkerülése érdekében ígérjen be némi ajándékot,
és máris vidáman mehet a munka.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint ez az év a szerelmesek éve is lesz. A héten ragyogó alkalma nyílik arra, hogy a témáról nosztalgiázzon barátaival. Bátran csatlakozzon a
majálisozó ismerõseihez.

IX.23.–X.22. Mérleg
A csillagok szerint az évek óta elfojtott érzelmeit ki kell „nyitni” valakinek. Fejtse
meg ezt a rejtélyt minél elõbb. Ha tudja,
kinél található az a bizonyos kulcs, már
közel jár a megnyugtató megoldáshoz.

X.23.–XI.22. Skorpió
Kellemes napokkal köszönt önre a május.
Töltsön minél több idõt a szabadban. Ha pihenten hajtja álomra a fejét, megvárhatja a
fehér ló hátán érkezõ szõke herceget is. Találja ki, hol találkozhatnak a valóságban is.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Kapcsolatépítõ képességét akár május 1jén is kamatoztathatja. Ha jól figyel, beléphet életébe egy vonzó, ideális társ is.
Ha egész nap a valóság talaján tud maradni, nem érik meglepetések.

XII.22.–I.20. Bak
Ha azt szeretné, hogy nyugodtan teljenek
a napjai, ne szóljon bele a családja anyagi dolgaiba. Kapcsolódjon ki, fogadja el
egy ismerõse kedvezõ utazási ajánlatát,
és hagyja maga mögött a gondokat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ne nehezítse meg a párja helyzetét mindenféle kívánságával. Ha esténként a mosoly országában szeretné érezni magát, akkor tudnia kell, hogy oda csak mosolyogva
lehet belépni, és nem reklamálással.

II.20.–III.20. Halak
Ha el akarja érni az újabban kitûzött céljait, most is teljes erõbedobással fogjon hozzá a munkához. A partnere féltékenykedése ne szegje a kedvét, a ragaszkodásával
csak az érzelmeit akarja kinyilvánítani.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

17.qxd

17.qxd

2013.05.07.

14

9:54

Page 14

Kanizsa – Sport/Apró

2013. május 2.

Küzdõsportok kavalkádja
Nagykanizsán a közelmúltban
szemináriumot tartott Sifu Juhász Zoltán a Magyar Wing
Chun Szövetség és a Jeet Kune
Do/Kali Magyarország vezetõje.
Az elsõ napon Jeet Kune Do,
majd Wing Chun szeminárium
szerepelt a programban, másnap
pedig Inosanto Kali (bot-, és késharc). A négy órás foglalkozásokat
eredményes vizsgák zárták, amelyek a küzdõsport gyakorlóinak
felkészültségét bizonyították. A
szemináriumra Gyõrbõl, Keszthelyrõl és Albertirsáról is érkeztek
résztvevõk annak eredményes abszolválása végett.
Székesfehérváron aztán már a
Magyar Tradicionális Kung Fu és
Wushu Szakszövetség országos

bajnokság elsõ fordulóját tartották, ahol a nagykanizsai csapat is
képviseltette magát.
A versenyen az alábbi kanizsai
eredmények születtek: Proszenyák
Gábor, felnõtt full contact (sanda),
80 kg-ig tartó súlycsoport: 3. hely;
Mátés Tibor, felnõtt light contact,
85 kg-ig: 2. hely; Zombori Roland,
felnõtt light contact, 80 kg-ig: 2.
hely.
Erõs mezõny jött össze a Fejér
megyei helyszínen, az ott indulók
nagy része több évnyi versenyzõi
tapasztalattal jár a nagykanizsai
versenyzõk elõtt, de a dél-zalaiak
koordinátora, Johanidesz Gábor
elégedett volt a megmérettetés
után.
***
A nagykanizsai Ippon Shotokan Egyesület karatékái a 25.
születésnapját ünneplõ SKI Magyarországi Szövetségének Országos Bajnokságán remekül
szerepeltek.

Béres Jánostól, az Ippon SE elnökétõl megtudtuk: az összesen
190 indulót felvonultató versenyen, saját korcsoportjában formagyakorlat kategórában a kanizsaiak közül Borsos Lilla Emõke szerzett elsõ helyet.
Horváth Csongor második, Farkas Máté harmadik, Nyirádi Luca
pedig negyedik lett, de Málek Benjámin és Traub Sándor is tisztesen
helytállt csoportjában.
***
Nagykanizsán került megrendezésre Sensei Büki Gyula 7
Dan-os nagymester hétvégi
edzõtábora, mely vizsgázást is
takart a résztvevõk számára.
A táborban a Kime Shotokan
Egyesület elnöke, egyben vezetõ-

Dan (Sellye), Sensei Büki Gyula 7 Dan
(Berlin, Németország), Sághy Frigyes
2 Dan (Zalaegerszeg), Takács Krisztián
2 Dan (Zalaegerszeg), és Sensei Feszt
Norbert 3 Dan (Nagykanizsa).
***
Budapesten nyolcadik alkalommal került megrendezésre a
karate Sáfár Kupa. Ezúttal 100
karatéka mérte össze tudását a
versenyen és a kanizsai Sensei
Sáfár Shotokan Karate-Do
Sportegyesület szép eredményeket ért el, a legjobb produkcióik
az alábbiak szerint alakultak.

edzõje Sensei Feszt Norbert sikeres 3 Dan fokozatra vizsgázott le.
Akik részt vettek a vizsgán: Szabó
Richard 1 Dan (Budapest), Ravasz
Gergõ 1 Dan (Sellye), Ravasz Csaba 2

Gángó Zoltán 'B 09-10 év korcsoport fiú egyéni kata 1. hely,
egyéni kumite 2. hely, csapat kata
1. hely. Kassa Áron 'A 09-10 év
fiú egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 2. hely, csapat kata 1. hely.
Losonczi Lilla 'A 09-10 év leány
egyéni kata 1. hely, egyéni kumite
1. hely, csapat kata 1. hely.
Benczik Kristóf 'B 11-12 év fiú
egyéni kata 3. hely, csapat kata 1.
hely. Kováts Adél 'B 11-12 év leány egyéni kata 1. hely, csapat
kata 1. hely. Herjavecz Krisztina

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

Eladó Kiskanizsán 1110 m 2
közmûvesített telek 30 m2 lebontandó vagy felújítandó házzal.
Személygépkocsit beszámítunk.
Tel.: 0630-511-2951 (7570K)

Költözés miatt eladó laptop,
BLUE-RAY lejátszó + filmek,
sarok ülõgarnitúra (textilbõr),
négy fiókos komód, felültöltõs
mosógép, szõnyegek többféle

'A 11-12 év leány egyéni kata 2.
hely, egyéni kumite 2. hely, csapat
kata 1. hely. Losonczi Mária 'A
11-12 év leány egyéni kata 1. hely,
egyéni kumite 1. hely, csapat kata
1. hely. Szekeres Máté 'C 13-14 év
fiú egyéni kata 4. hely. Kovács
Norbert 'A 13-14 év fiú egyéni
kata 3. hely, egyéni kumite 2. hely,
csapat kata 1. hely, csapat kumite
1. hely. Mészáros Martin 'A 13-14
év fiú egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 1. hely, csapat kata 1. hely,
csapat kumite 1. hely. Tollár Sára
'A 13-14 év leány egyéni kata 1.
hely, egyéni kumite 1. hely, csapat
kata 1. hely. Kucskó Zsófia 'A 1517 év leány egyéni kata 4. hely,
csapat kata 1. hely. Oláh Tamás 'A
15-17 év fiú egyéni kata 2. hely,
egyéni kumite 2. hely, csapat kata
1. hely, csapat kumite 1. hely.
Összességében az egyéni versenyszámokban a kanizsai egyesület 11 arany-, 7 ezüst-, és 2 bronzérmet gyûjtött, a csapat versenyszámokban pedig öt elsõséget sikerült hazahozniuk.
P.L.
méretben. Érd.: 0630/4500-530
(7565K)
Keresek jó fizikumú (40-50 év
közötti) nagykanizsai férfit, aki heti
egy alkalommal segítségünkre tudna
lenni. Megbeszélés személyesen.
Tel.: 0620-431-1311 (7572K)
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Nagy gólok mérkõzésén
Nagykanizsai TE 1866-Horváth Méh (8.) – Sárvár FC (10.)
3-1 (1-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 21. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Hofbauer (Bertalan, Horváth Z.). G.:
G.: Cs. Horváth G. (45.), Szõke Á.
(65., 89.), illetve Sinka (70.). Kiállítva: Varga J. (51., Sárvár)
NTE: Szekeres P. - Rákhely,
Cserfõ L., Mavolo, Szép D. - Boros
Z. - Szõke Á., Nagy T. (Schuller,
88.), Cs. Horváth G., Babati T.
(Petánovics, 63.) - László R. (Mód,
71.). Vezetõedzõ: Visnovics László.
A Nagykanizsai TE 1866 NB
III-as labdarúgó-csapata a tabellán
szintén a középmezõny hátsó feléhez tartozó sárváriakat fogadta és
Visnovics László edzõ együttesében hatványozottan dolgozhatott a
bizonyítási vágy, hiszen nagy lelkesedéssel vetették magukat játékba Nagy Tamásék. Helyzet helyzetet követett, az viszont játékuk kritikája volt, hogy azok mind ki is
maradtak. Már-már a futball egyik
nagy törvényétõl tarthattak a hazai
szimpatizánsok, amikor a 45. percben (egy másik foci-axióma szerint a legjobbkor...) Cs. Horváth
Gábor óriási gólt lõtt egy 28 méteres szabadrúgásból a jobb felsõ sarokba (1-0).
A második játékrészben elején
10 fõre fogyatkoztak a vendégek, s
ez mintha a kanizsai együttest zavarta volna meg jobban, s egészen
a 65. percig kellett várni az újabb
kanizsai találatra, akkor Szõke
Ádám talált be (2-0). A kétgólos
elõny hamarosan csak egyre ol-

vadt, (izgult is „becsülettel” a lelátó népe, amit a beszólások, zrikák
is érzékeltettek...), ezért is jött jól már-már slusszpoénként – a jobb
oldali játékos újabb gólja, ezúttal
mintegy 25 méterrõl ágyúzott kissé jobbról a jobb felsõbe (3-1).

Városi rangadó
testvérek
küzdelmével...
Külön pikantériája volt a labdarúgó megyei bajnokság második
vonalában a Kiskanizsai Sáskák –
Palin FC találkozónak az NTEpályán – azon túl, hogy városi
rangadónak titulálhattuk a mérkõzést. A hazai oldalon a védelem bal
oldalán Horváth Gergõ állíthatta
meg a paliniak támadóját, Horváth
Zsoltot, vagyis a bátyját...
Nos, a meccsen végül sima 4-0s kiskanizsai siker született, de az
százszázalékos biztonsággal megjósolható, családi körben mind az
összecsapás elõtt, mind utána szolgáltatott témát párharcuk – finom
zrikák közepette persze.
– Kettõ nulla után a második félidõben volt egy-két gólhelyzetünk,
de azok kimaradtak, utána õk kettõt találtak megint, tehát összességében jobb volt a Sáskák, de tényleg, lehetett volna akár 4-2 is – fogalmazott a mérkõzésre Németországból hazaérkezõ Zsolt.
Igaz, leginkább másra voltunk
kíváncsiak, a focista értette, mire
gondolunk, hiszen rögtön mosoly
kíséretében tette hozzá:
– A pályán természetesen találkoztam Gergõvel, mert úgy kér-

tem, hogy az õ oldalán játszhassak... Mit is mondjak? Hát, a 65.
percben lecserélték, talán nem bírta az általam diktált iramot. Na jó,
picit komolyabban, inkább azért
mehetett le elõbb, mert még nem
épült fel a sérülését követõen teljes
mértékben, erõnlétileg még nincs a
topon.
Nem maradhat ki a másik fél
megkérdezése sem ilyen esetben,
fõleg úgy, hogy Gergõ csapata
gyakorlatilag simán hozta a derbit,
vagyis az igazi örömre neki volt
oka.
– Szerintem a meccs sima volt, a
4-0 már tekintélyes különbségnek
mondható – így az öccs. – A második játékrészben már voltak nekik
is helyzeteik, középpályán feljavultak.
S vajon hogyan látta a „testvérharcot”?
– Akadt pár versenyfutás, de a
tesómnak helyzete nem volt. Igaz,
egyszer az elsõ félidõben lerúgtam, gondolom, ezzel kellõ tekintélyt szereztem nála... – szólt a
megjegyzés a másik oldalnak. –
De rendes volt, mert nem szólt oda
semmit.
Annyit talán mégis hallani véltek egyesek, hogy: „Sárga volt,
spori...”, ami a rutinos, nemzetközi felkészülési meccseket is fújó
játékvezetõt a jegyzõkönyv szerint
nem hatotta meg...
Kiskanizsai Sáskák SE (2.) –
Palin FC (13.) 4-0 (2-0)
Megyei labdarúgó II. osztály,
24. forduló. Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette: Kiss N. (Kustán,
Füzi). G.: Piecs L. (31.), Kálcsics
F. (33.), Földesi (69.), Nagy R.
(73.).
P.L.

Vívás: összesítésben lett elsõjük is
A Gerevich-Kovács-Kárpáti
Kard Reménység Körverseny
ötödik, egyben utolsó fordulóját
rendezték a fõvárosban, melyre
közel kétszáz fõs mezõny jött
össze, köztük a Nagykanizsai TE
1866 vívóival.
Gyermek férfi kardban Milassin
Mór egészen a fináléig jutott,
melyben idén elõször alulmaradt
második helyet szerezve ezzel.
Gyermek nõi kardban Mádé Réka
kivívta a nyolcas döntõbe jutást
is, de a döntõben elsõ asszóját elvesztette, így hatodik helyen végzett.

Serdülõ nõi kardban Flumbort
Sára vívhatott.
A csoportküzdelmek után kiemeltként felkerült a 32-es táblára.
A nyolcas döntõbe magabiztosan
került be, az elsõ asszóját meg is
nyerte, majd az elõdöntõben szoros csatában alulmaradt és a 3. helyen végzett.
„A Gerevich-Kovács-Kárpáti
Kard Reménység versenysorozat
ezzel a 2012/2013-as évadra befejezõdött. Panaszra nem lehet
okunk, hiszen versenyzõink közül
az elsõ helyen végzett Milassin
Mór, de Flumbort Sára is remekelt. Utánpótlásunknak vannak

még fontos versenyei, többek között a korosztályos magyar bajnokságok egyéniben és csapatban, a Reménység Gála, melyre a
körversenysorozat alapján kialakult ranglista legjobb nyolc vívóját hívták meg, illetve az országos
diákolimpiák és a vidékbajnokság. A kadétok és a juniorok is készülnek, mivel májusban kezdõdik az elõválogatás a következõ
versenyszezonra" – tudtuk meg
Piecs Adrienn szakosztályvezetõtõl, aki egyben a vívó növendékek
trénere is.
P.L.
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Nem léptek
tizenegyrõl
a tizenkettõre
Heat Group Kanizsa VSE (4.)
– KSI SE (3.) 9-14 (1-5, 2-3, 3-4,
3-2)
OB I B férfi vízilabda-mérkõzés, felsõházi rájátszás az 1-6. helyért, 2. forduló. Nagykanizsa, 30
nézõ. Vezette: Mikesy, Tordai.
Kanizsa: Kiss Cs. - Szilvasán 1,
Kaszper G. 2, Kádár 3, Virt 1, Kéri, Karácsony T., Kéri. Csere:
Müller (kapus), Bencz, Cserdi 1,
Gulyás Á. 1, Takács K., Fábry,
Klie. Edzõ: Németh Zsolt.
A nagykanizsai vízilabdázok
nem tudták folytatni sorozatukat,
nevezetesen a a zsinórban tizenkettedik sikerüket nem tudták behúzniuk. Ezúttal egy olyan ellenféllel találták magukat szemben, melynek
tagjai kíméletlenül kihasználták
(kezdeti) hibáikat, így onnatól
kezdve Németh Zsolt együttese már
csupán futott az eredmény után.Talán ha az elsõ negyedbeli megilletõdöttséget sikerült volna kiküszöbölni, akár kedvezõbb elõjelû végeredmény is születhetett volna kanizsai
szemszögbõl a KSI SE ellen.

Szatmári Zsolt:
„Klubunk történelmi
sikere”
Szigetszentmiklóson rendezték
meg az ifjúságiak (16-17-évesek)
szabadfogású és nõi válogató
versenyét, ahol 42 kg-ban a még
csak serdülõ korcsoportos Németh Márton és a szintén serdülõ
46 kg-os Egyed Balázs aranyérmet nyert. A lányok mezõnyében
az 52 kg-os Egyed Zsanett is
gyõzni tudott és ezzel az eredménnyel mindhárman biztosították helyüket az ifjúsági Európa-,
és világbajnokságra utazó válogatott keretben.
– Történelmi év ez a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület számára,
hiszen mûködésünk alatt ez az elsõ alkalom, amikor több versenyzõnk is egyazon évben világversenyen szerepelhet – fogalmazott
Szatmári Zsolt, a kanizsaiak
edzõje. – Mindhárom fogásnemben az Európa-bajnokságot június
18-23-án Bar-ban (Montenegró)
míg a világbajnokságot augusztus
20-25-én Zrenjaninban (Nagybecskerek; Szerbia) rendezik
meg.
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