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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Generációs forgatag
Szimbolikus és valóságos kézfogással
Az idõjárás is kegyeibe fogadta a Generációs Forgatag
programjait, és teljesült a szervezõk célja, a generációk közötti szimbolikus és valóságos
kézfogás. A legkisebbektõl a
legidõsebbekig mindenkit vártak a belvárosba, a Széchenyiés a szomszédságában lévõ Eötvös térre, a rendezvény helyszíneire.
A programsorozat teke és sakkversennyel már két nappal korábban megkezdõdött, és dáridóval
zárult. Megnyitó beszédében Cseresnyés Péter polgármester hangsúlyozta: ez a nap arról is tanúskodik, hogy a kanizsai idõsebb generációk szívesen és aktívan vesznek
részt a város közéletében, hiszen
ennek a rendezvénynek az ötlete
az Idõsügyi Tanácstól (IT) származik, melynek tagjai lelkesen és erõt
nem kímélve fogtak a szervezõmunkához, természetesen az ön-

kormányzat támogatásával. Mérföldkõhöz érkeztünk ezzel a rendezvénnyel – folytatta –, hiszen reményeim szerint a Generációs
Forgataggal hagyományt teremtünk. Ezt fontosnak tartom, hiszen
gyakran idõsebb és fiatalabb elmegy egymás mellett, nem találnak egymásra a különféle generációk, nem találják a közös hangot,
talán pont amiatt, hogy nincsenek
ehhez hasonló alkalmak, lehetõségek. Ezen akart változtatni az IT,
és nemcsak ezzel a Generációs
Forgataggal.
Cseresnyés Péter ez alkalommal
is megismételte: a jövõben nem
érettségizhet úgy egy fiatal, hogy
ne végezne valamilyen társadalmilag hasznos önkéntes munkát. Az
IT lehetõséget biztosít mindazoknak a fiataloknak, akik dolgozni,
segíteni akarnak, s ezek a személyes találkozások is közelebb hozzák majd egymáshoz a generációkat.

XXV. évfolyam 20. szám
2013. május 23.

– De arról sem feledkezhetünk
meg – jegyezte meg a polgármester –, hogy az idõsügyi klubok rendszeres bemutatkozási
lehetõséget kapnak a különféle
városi rendezvényeken, és nem
is kell kérlelni õket, szívesen
jönnek, kifejezve azt is, hogy aktív részesei akarnak lenni a város
ünnepeinek és mindennapjainak.
Fontos leszögezni: Nagykanizsa
nem fejlõdhet az idõsebb generációk nélkül. Szükség van az õ
tapasztalatukra, tudásukra, kapcsolatrendszerükre, amire a városnak építenie kell.
Az ünnepségen megjelent Asztalosné Zsupcsán Erika szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár, aki közremûködött a díjak átadásánál, s köszöntõ szavaiban
utalt arra is, hogy 2012 az Aktív
Idõsödés és a Generációk Közötti
Szolidaritás Európai Éve volt, de a
pályázati lehetõségek nem szûntek meg. Felhívta a jelenlévõk figyelmét, hogy néhány héten belül
megjelenik egy újabb pályázati kiírás a számukra. Készüljenek rá,
és írják meg életük történetét, legyenek annak a baráti körnek a
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
tagjai, akik eljuttatják a fiatalokhoz életük, tevékenységük
egy-egy mozzanatát, amelyre
nemcsak a gyermekeink, hanem a
kutatók is kíváncsiak lesznek.

Rutinosan tekéztek
a hölgyek

Nõi tekeversennyel vette kezdetét az Olajbányász Sportcsarnokban a generációk találkozója.
Eredmények: 1. Köztisztviselõk
313 fa; 2. Palin 201; 3. Vasutas
Kertbarát Klub 185; 4-5. Mol Bányász – Vasutas Klub 176; 6. Belvárosi Klub 165; 7. Szívbetegekért Egyesület 150.
Az igazi nagy Generációs Forgatag részesei csütörtökön lehettünk az Eötvös téren és környékén, ahol reggel 8.45 órakor térzene csalogatta a forgatagba a kanizsaiakat, míg este 18-órától a
Tüttõ János Nótaklub Dáridója
marasztalta, egyben 22 órakor zárta az egész napos programot.

Kitettek magukért a
tekézõ férfiak is

A Generációs Forgatag alkalmából szervezett tekeversenyen
9 nyugdíjas klub 7 nõi és 8 férfi
csapata versengett egymással. A
nyugdíjas versenyzõk – 35 fõ
hölgy és 40 fõ férfi – örültek a lehetõségnek, és bíztak abban,
hogy tradicionálisan, minden
évben részesei lehetnek e nagyszerû sportolásnak.
A test megmozgatása közben
még jutott idejük az egymás közötti beszélgetésekre is, erõsítve
az emberi kapcsolatokat, barátságokat.

A férfi csapatok versenyében
III. MOL – Bányász Nyugdíjas
Klub „Bornemissza” csapata 554
fával. II. Nagykanizsai Honvéd
Egyesület „Obsitosok” csapata
600 fával; az I. helyezést a Vasutas Nyugdíjas Klub „Öregfüstölgõk” csapata érte el 713 fával.

I. Nagykanizsai
Szenior Sakkbajnokság
Nagy várakozással tekintettek
az I. Nagykanizsai Szenior Sakkbajnokság elé a résztvevõk. A
Generációk Napja alkalmából
rendezett viadal végül Sziva Antal gyõzelmével zárult, 7 ponttal
õ nyerte el a Nagykanizsa Szenior Sakkbajnoka címet.

Végeredmény: 2. Kuhár László;
3. Õry Árpád; 4. Mátés József; 5.
Csányi József; 6. Marosvölgyi Ferenc; 7. Szabó István; 8. Tóth János; 9. Meszes László; 10. Rudolf
Sándor; 11. Szalay Pál; 12.
Lõrincz László.

záshoz, sõt, aki akart, sakkszimultánt is játszhatott a hatszoros
bajnokcsapat, az AQUAPROFIT
NTSK versenyzõivel, Papp Nándor csapatvezetõvel és Sipos Jánossal, a klub mesterjelöltjével.
A nagysátorban felállított pódiumon jó reggelt kívánva Horváthné
Polai Mária köszöntött minden ifjú és még ifjabb résztvevõt a szervezõbizottság nevében, majd átadta a mikrofont két fiatal mûsorvezetõnek Osvald Annának és Varga
Viktóriának, a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium diákjainak. A folytatást egy rövid intermezzo szakította meg. Mint kiderült, nemcsak a
Generációs Forgatag miatt volt
nagy nap számukra május 16-a,
ugyanis 16 évvel ezelõtt, e napon
született Anna barátnõje és konferálótársa Viki, akinek egy csokitortával kívánt boldog születésnapot.
A nap során generációs pódiummûsor szórakoztatta a közönséget,
köztük babájukkal sétálgató anyukákat, apukákat. Egy nagymama a
Platán sorról, nagylány unokáját
kísérte ki a térre, aki a rendõrség
programjai iránt érdeklõdött elsõsorban. Nem véletlenül, hiszen õ is
rendõr szeretne lenni. A Németországban élõ és a hosszú hétvégére
hazautazó Kovács Liliána szob-

Egymásra találva
Nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, fergeteges siker koronázta a Generációs Forgatag rendezvényt, melyet
2012-ben hívott életre az önkormányzat Idõsügyi Tanácsa, hogy
alkalmat, lehetõséget adjon a
generációk találkozására, ismerkedésére.
A Nagy-Magyarország emlékmû elõtt már reggel 8 órakor tábla
jelezte a Generációk utcáját, ahol
30 család vett részt a szórakoztató
vetélkedõkön, míg a „Játssz velünk a parkban” elnevezésû versenyen 34 család mérte össze ügyességét. Az utca elején lebonyolított
aszfaltrajz versenyen 24 csoport,
család hagyta ott színes krétával a
névjegyét. A sakkversenyen kívül
14 csapat kapott kedvet a sakko-

rászmûvész két kislányát, Dalmát
és Almát elhozta játszani. Nagymamák, anyukák, unokák egyszerre sajátították el a gólyalábazás
technikáját, tanultak kézimunkázni, vagy éppen ismerkedtek a szelektív hulladékgyûjtéssel.
Estefelé, a díjátadásokat követõen A Mozdulj Nagykanizsa! Mozdulj MindenKor! elnevezésû játékos, vidám torna kezdetén szemerkélni kezdett az esõ, de ennek ellenére még tudott gimnasztikázni az
ifjúság Monspart Sarolta tájfutó
világbajnok, MOB alelnök és Dr.
Lubics Szilvia ultramaratonista futó irányításával. A Tüttõ János Nó-

2013. május 23.
taklub három generációval lépett a
színpadra. A Németh házaspár
gyermeke, Bálint, egy kis édesanyai bátorítás után, amint mikrofont vett a kezébe, könnyeket csalt
énekével a hallgatóság szemébe.
Majd két iskolás versmondó következett, Kocsis Mátyást és Dávidot nagymamájuk, Vajda Mária
büszkén mutatta be a közönségnek. A dáridó csárdáscsokorral
folytatódott, és bállal zárult este 9
órakor.

A 2 millió forintot is
meghaladta az
állatotthonnak szánt
adományok összege
A „Generációk Napján” történt meg az eredményhirdetése a
nagykanizsai állatotthon fejlesztésére indított, nagyszabású jótékonysági gyûjtõakciónak. Mint
azt dr. Papp Attila, az állatmenhely sajtóreferense elmondta:
egyértelmû sikernek, Nagykanizsa összefogásának lehet elkönyvelni a hat héten át tartó akciót.
Április elején kilenc adománygyûjtõ urna lett kihelyezve a város különbözõ pontjain, illetve az
állatotthon aktivistái nyugtatömbökkel járták a várost, így próbálták az embereket az állatotthon
árváinak támogatására rábírni. Sikerrel, hiszen a Cseresnyés Péter
polgármester támogatásával indított akció szép eredményt hozott:
építõanyagban az 1 millió forintot
is meghaladta, míg készpénzben a
majd 1 millió forintot is elérte az
adományok összértéke. Így kijelenthetõ, hogy a nagykanizsai önkormányzat, és az Élettér Állatés Természetvédõ Egyesület állatotthon fejlesztésére indított akciója egyértelmû siker, az adományok összértéke a 2 millió egyszázezer forintot is meghaladta.
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B.E. - K.H.

Már legyártották az elsõ szivattyút

Fotó: Varga Mónika

Mint azt a sajtóreferens elmondta:
az építõ munka jelenleg is nagy
erõvel zajlik. A jövõ hét végére
átadják a 12 egységbõl álló új
kennelsort, ami osztrák fiatalok
segítségével épül, illetve június
végére szeretnék lezárni a menhely fejlesztésének elsõ ütemét,
ami többek között az új karanténsor, illetve az ezt kiszolgáló egységek felépítését és használatba
vételét jelenti. Ezzel párhuzamosan zajlik Cseresnyés Péter, mint
magánember felajánlásából egy
nagyszabású projekt, amelyrõl
konkrétumokat június közepén
tudhat meg a város lakossága. Végül a sajtószóvivõ ismertette a díjazottak névsorát.
Arany fokozatú támogató: Balogh Nikoletta Judit, Horváth –
Méh Kft., Nagykanizsa Téglagyár
Kft., Pfotenhilfe Sauerland, Tierheimleben In Not, Voter Kft. Ezüst
fokozatú támogató: Belvárosi Patika Bt., Katona Tímea, PENugatta.
Bronz fokozatú támogató: Bazsó
Henrik, Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont, Kedvencek.net Állateledel Szaküzlet, Dr. Papp Attila, Radics Józsefné, Ruff Gabriella.

3

A DAB Production Hungary
Kft. majd egy éve határozott
úgy, több hektárnyi területet vásárol a nagykanizsai Ipari Parkban, és itt hozza létre leányvállalatát. Az azóta megvalósult
gyártócsarnokot és a vállalat jövõbeni terveit Paolo Mario
Menon, a motorikus vízszivatytyúk tervezésével, gyártásával és
forgalmazásával foglalkozó cég
vezetõje mutatta be.

A tavaly júniusi adásvételi szerzõdés aláírását követõen, a kivitelezést
augusztusban kezdték meg. A környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõ épület elkészült, jelenleg a tesztelés folyik alacsony létszámmal. A
tervek szerint a próbaüzem alatt közel háromezer szivattyút gyártanak
le. Ahogy a cégvezetõ kihangsúlyozta, a minõséget tartják szem
elõtt. Ezen kívül pedig a kft. munkatársai egy közel két hónapos tréningen is részt vettek Olaszországban.
Az idõjárási körülmények miatti
csúszás ellenére terveik szerint betartják az elõre beütemezett céljaikat,
év végére már 50 fõvel fog folyni a
termelés. Az alkalmazottak jórészt a
környezõ gyárakból elbocsátott emberekbõl kerültek ki. Mint megtudtuk, nagyon sok a környéken a képzett ember, többen idegen nyelven is
beszélnek. Céljuk az, hogy a három
éves program eredményeképpen
megvalósuló gyáregységben több
mint 100 embert foglalkoztassanak.
Az épületben, mely közel 15 ezer
négyzetméteres gyáregység befogadására lesz alkalmas, jelenleg 4300
négyzetméteren folyik termelés. A

csarnok az energiahatékonysága
szempontjából az A+-os kategóriába
sorolható és a tervek szerint a késõbbiekben önfenntartó lesz. A környezetvédelmet szem elõtt tartva szinte
az összes meddõ energiát visszaforgatják és felhasználják az épület egy
részén belül. Kihasználják a geotermikus energia nyújtotta elõnyöket,
továbbá az esõvíz összegyûjtésével
a mosdókban és a kerti munkáknál
kiváltják a vezetékes vizet. A közeljövõben a napkollektorok telepítését
is megvalósítják.
Szándékaik szerint az elsõ termelési ütemben 50 ezer darab szivatytyút gyártanak, 2014-ben pedig 200
ezret, mely szám a harmadik évre
már elérheti a 600 ezer darabot is.
A Kanizsán elõállított termékeket
világszerte értékesítik, de többségét,
közel 70 százalékát Európa piacaira
szállítják majd, de kerül belõlük az
oroszországi piacra is. Egy éve többek között pont ezért esett a választásuk Nagykanizsára, ugyanis szállítási szempontból kedvezõek a feltételek, közel található Padovához.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Megújult a miklósfai temetõ bekötõútja

Kerékpáros
Iskolai Kupa
városi
vetélkedõje
A Nagykanizsai Városi Balesetmegelõzési Bizottság szervezésében idén is lebonyolították a
Kerékpáros Iskolai Kupa városi,
felmenõ rendszerû vetélkedõjét a
Kõrösi Csoma Sándor és Péterfy
Sándor Általános Iskola Péterfy
Sándor Tagintézményében.
A versenyre az általános iskolák
felsõ tagozatos diákjai nevezhettek, intézményenként 4 fiút és 4
leányt. A Kerékpáros Iskola Kupa
célja, hogy a tanulók bõvíthessék
a biciklizéssel kapcsolatos ismereteiket elméleti és gyakorlati téren
egyaránt, ezzel célozva a balesetek megelõzését is. A diákoknak a
reggeli órákban kezdõdõ megmérettetésen KRESZ tesztet kellett
kitölteniük, majd a kerékpár szerelési gyakorlat után az ügyességi
akadálypályán végighaladniuk.
A nagykanizsai megmérettetésrõl továbbjutott tanulók – 3 lány és
3 fiú – Zalaegerszegen, május 28án versenyezhetnek a legfelkészültebb zalai társaikkal. A XXI.
Kerékpáros Iskolai Kupa országos
döntõjére pedig június 5. és 7. között kerül sor Szegeden.
***
XXI. Kerékpáros Iskola Kupa
városi verseny eredményei:
Leány kategória: I. helyezett:
Salamon Emese - Zrínyi Általános
Iskola, II. helyezett: Hederics
Hanna - Kõrösi Általános Iskola,
III. helyezett: Bársony Virág - Hevesi Általános Iskola, IV. helyezett: Salamon Enikõ - Zrínyi Általános Iskola.
Fiú kategória: I. helyezett: Török Bence - Bolyai Általános Iskola, II. helyezett: Dömötör Tamás Bolyai Általános Iskola, III. helyezett: Tóth Máté - Rozgonyi Általános Iskola, IV. helyezett: Ámon
Viktor - Kõrösi Általános Iskola.
A KRESZ teszt legeredményesebb versenyzõje: Tóth Máté, a
Rozgonyi út Általános Iskola tanulója. A kerékpáros ügyességi
pályán a legjobban teljesítõ diák:
Petermann Máté, a Batthyány
Gimnázium diákja volt.
V.M.

A miklósfai temetõ bekötõútjának rossz állapota már régóta
ismert a városvezetés elõtt. Most
egy eddig Kanizsán még nem
használt technológiának köszönhetõen megoldódott a miklósfaiak gondja. Ám nemcsak õk, az
újförhénci gazdák is örülhetnek.
Errõl kérdeztük Karádi Ferenc
alpolgármestert.
– Cseresnyés Péter polgármester
kért meg, hogy vegyem fel a kapcsolatot azzal az útépítéssel is foglalkozó
vállalkozással, amelyiknek a képviselõje felajánlotta a város számára,
hogy egy nálunk eddig még nem alkalmazott technológiával, mart aszfaltos módszerrel, lehetõségük van a
makadám jellegû útburkolatok felújítására, és ha erre igény mutatkozik,
akkor az esetleges megbízás teljesítésére is vállalkoznak.

– Kérést tett és gyors megoldás
követte…
– A megkeresés után referencia
helyszín megjelölésével együtt, árajánlatot kértem a cégtõl, majd a városfejlesztési osztály vezetõjével, Tárnok Ferenccel és Gáspár Andrással a
VIA Kanizsa Városüzemeltetési Zrt.
vezérigazgatójával átbeszélve a lehetõséget, megnéztünk egy elkészült útszakaszt. A szakemberek arra tettek
javaslatot, hogy kísérletképpen jelöljünk meg két olyan régóta felújításra
váró helyszínt, ahol ez a tereprendezés utáni, finisérrel elterített mart aszfalt réteg a hengerlés, az emulziós kezelés és zúzalékos terítés után a jelenleginél sokkal jobb felületet biztosíthat az arra közlekedõk számára.
– Hogyan választották ki a helyszínt?
– A miklósfai temetõ bekötõútjának rossz állapota már régóta is-

mert számunkra, ezért is javasoltam, hogy az egyik kijelölt terület
ez legyen. Dénes Sándor alpolgármester társam pedig azért kardoskodott, hogy az újförhénci gazdák
hozzá beérkezett igénye miatt, a
másik helyszínként a két hegyhát
közötti összekötõ útszakaszt érdemes figyelembe venni.
– A javítandó utak kiválasztása
megtörtént, de mi szólt egy eddig
még nálunk nem használt útfelújítási módszer mellett?
– Volt egy nagyon fontos szempont, ami a döntések hátterében
sokat nyomott a latban az pedig a
kivitelezõ által ajánlott ár. Messze
az ezekre a feladatokra kalkulált
négyzetméter ár alatti ajánlatot kapott a város a vállalkozótól, ami
nagyban segítette a gyors elhatározást és a végrehajtást.
Karádi Ferenc alpolgármestertõl
megtudtuk azt is, hogy szakemberek szerint a nyári melegben összeáll és szilárdul még az elkészült felület, de fel vannak készülve arra
is, hogy újabb hengerlés és zúzalékos terítés is szükséges lehet abban
az esetben, ha bitumen „izzadása”
helyenként jelentkezni fog. A kísérleti helyszínek használata során
ezekre a kérdésekre választ kaphatunk és eldönthetjük, hogy hosszú
távon mûködõ megoldást jelenthete az olcsó, mart aszfaltos útjavítás.
Kanizsa
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Fotó: Varga Mónika
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A jó szakma felér egy diplomával

lába emeljék. Továbbá a kialakult
kontraproduktív szakmatanulási
rendszeren szeretnének változtatni, ugyanis a szakképzésbõl kihullók aránya 30 százalékos. Ezt tervezik csökkenteni, valamint a
szakma megszerzését szeretnék
elõsegíteni.
Ahogy Szilágyi János mondta,
Magyarországon 2006 és 2012 között a 20-24 év közöttiek 42 százaléka munkanélküli volt. Azonban,
a szakmunkás végzettséggel a
munkanélküliségi ráta közel a felére csökkenhet, tehát a fiataloknak
így nagyobb esélyük van a munkaerõpiacon való érvényesülésre.
Az új struktúra eredményeként

Szakmájuk nagykanizsai sztárjai
Elsõ alkalommal szervezték
meg a Szakmák ifjú nagykanizsai
sztárjai elnevezésû szakképzési
konferenciát a Vasemberház Dísztermében. A rendezvénnyel az országos szakmai tanulmányi versenyeken kivalóan teljesítõ diákok
és felkészítõ tanáraik áldozatos
munkáját kívánták elismerni.
– Városunkban régóta hagyománya van annak, hogy az országos tanulmányi versenyeken legjobban szereplõ kisiskolás és középiskolás tanulók legjobbjait
köszöntik. Remélem, ez a mai
rendezvény is, ahol a szakmai elismerést elért fiatalokat jutalmazzuk, hagyománnyá válik –
köszöntötte a megjelenteket Dé-

nes Sándor alpolgármester a
Nagykanizsa és Térsége TISZK,
a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az önkormányzat közös szervezésû konferenciáján.
Hozzátette, a diákok tiszteletet
és elismerést érdemelnek, hiszen a
versenyeredmények mögött rendkívül sok munka rejlik és városunk
hírnevét is öregbítették országszerte.
Dr. Szilágyi János, a Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara képzési igazgatója a szakképzés jelenérõl és jövõjérõl adott részletes
tájékoztatást. Elmondta, a szakképzés területén történt változtatások célja, hogy a magyar szakképzést az európai szakképzés élvona-

általánossá vált hazánkban a
nyolc osztályra épülõ három
éves szakmatanulás. Így a diákok minél hamarabb elkezdhetik
a szakma elsajátítását és a tananyagtartalomnak köszönhetõen
pedig inkább a gyakorlat került
elõtérbe.
A rendszer nem csak azoknak
kínál jobb lehetõséget, akik nyolcadik osztály után szakmát tanulnának, hanem azoknak is, akik az
érettségihez tartozó szakmát szeretnének szerezni. Ez a 39 ágazati szakközépiskolai rendszer
szeptemberben indul. Itt annyi ismeretet sajátíthatnak el, hogy az
érettségit követõen egy év alatt
technikus végzettséget tudnak
szerezni.
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– A szakképzés olyan megreformálása folyik, amely a jövõnek, a
befektetõk igényeinek hivatott megfelelni – csatlakozott Szilágyi János
által elmondottakhoz Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke. Ezt követõen
a kamarák feladatait ismertette, és
megköszönte a diákok és a felkészítõk remek helytállását, hiszen
Nagykanizsa annyi helyezést hozott
el, mint máshol egy megye.
Anda Zoltán fõigazgató-helyettes a versenyeken legeredményesebben szereplõ Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskolát mutatta be, mely két intézmény fúziójából jött létre. Ezt követõen
Angyalosi Miklósné, a Zsigmondy
– Széchenyi tagintézmény gyakorlati oktatója ismertette az SZKTV
gyakorlati versenyre való felkészítés folyamatát.
A konferencia végén az elismeréseket Dénes Sándor, Mérksz Andor és Dr. Polay József adták át a
diákoknak és tanáraiknak.
***
A Szakma Kiváló Tanulója
Versenyén: géplakatos szakmában
5. helyezést ért el Durgó Gábor.
Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó
szakmában 5. helyezést ért el Balogh Balázs. Festõ, díszítõ, mázoló
és tapétázó szakmában 8. helyezést ért el Szabó Zsuzsanna. Kárpitos szakmában 1. helyezést, a
EuroSkills 2013 elõválogatóján 6.
helyezést ért el Vadász István. Kárpitos szakmában 2. helyezést ért el
Haselbach Zoltán. Kárpitos szakmában 3. helyezést ért el Hegyi Tamás. Nõi szabó szakmában 4. helyezést ért el Hepp Annamária.
A Szakmacsoportos Szakmai
Elõkészítõ Érettségi Tantárgyak
Versenyén: elektronikai szakmacsoportban 5. helyezést, Országos
Mûszaki Tanulmányi Versenyen 2.
helyezést ért el Révész Ferenc.
Az Országos Mûszaki Tanulmányi Versenyen: gépipar szakmacsoportban 2. helyezést ért el
Novinics Krisztián. Gépipar szakmacsoportban 5. helyezést ért el
Varga Iván.
Felkészítõ tanárok és oktatók:
1. Angyalosi András, 2. Angyalosi
Miklósné, 3. Belsõ Tibor, 4. Borbás
Sándor, 5. Dervalits Balázs, 6.
Faragóné Kovács Ildikó, 7. György
Gyula, 8. Horváth Andor, 9. Hóbor
Ferenc, 10. Nagy László, 11.
Patonai Katalin, 12. Tukacs Attila,
13. Ujvári Tamásné, 14. Valu Gyula, 15.Varga Éva.
V.M.
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A korabeli öltözékek és használati tárgyak között keresgélték
a gyermekek a meglepetés „kakukktojást” a Thúry György
Múzeumban megtartott rendhagyó foglalkozáson. A vitrinek
közt megbúvó Árpi bohóc és kis,
négylábú kísérõje a Múzeumi
Világnap alkalmából érkezett az
általános iskolás diákoknak tartott rendhagyó foglalkozásokra.
Május 18-án ünneplik a Föld számos országában – immár több évtizede – a Múzeumi Világnapot. Városunkban évente tartanak e jeles eseményhez kapcsolódóan múzeumi
programokat, rendezvényeket. A

Fotó: Szabó Zsófia

A múzeum
Árpi bohóccal
és Snoopy
kutyával

Az ápolónõk tiszteletére
Az Ápolónõk Nemzetközi
Napja alkalmából nagyszabású
ünnepi rendezvényt és szakmai
napot tartottak a Kanizsai Dorottya Kórházban. Az eseményen megköszönték az ápolásban részt vevõk mindennapos
erõsfeszítését, melyet a betegek
gyógyulása érdekében önzetlenül, elhivatottan végeznek.

Fotó: Szabó Zsófia

Ahogy tette anno Florence
Nightingale is, aki az ápolást, mint
hivatást meghonosította. Tiszteletére ünnepeljük meg 1974 óta, május 12-én az Ápolónõk Világnapját/Nemzetközi Napját. E gondola-

Thúry György Múzeum ezúttal is
nagy érdeklõdésnek örvendõ foglalkozásokra invitálta az alsó tagozatos
gyermekeket, melyek célja az – mint
a foglalkozások szervezõjétõl-vezetõjétõl, Lebár Edit közmûvelõdési szakembertõl megtudtuk – hogy a legfiatalabb korosztály megismerkedjen a
múzeum légkörével, világával. Ehhez
Árpi bohócot és Snoopy kutyát hívták
segítségül, akik, ugyan sok nevetéssel, ám mégis tanítgatva ismertették
meg – a közmûvelõdési szakemberrel
közösen – többek között a dualizmus
korát, ottjártunkkor éppen a Bolyai
tagintézménybe járó kicsikkel, akiket,
a kis palotapincsi mellett, a legyezõnyelv használata érdekelt leginkább,
viszont sokat derültek a fûzõn, a cukoraprítón és a klapkalapon is.
Sz.Zs.

tokkal köszöntötte a megjelenteket
Péter Zsuzsanna ápolási igazgató a
Kanizsai Dorottya Kórházban
megtartott összejövetelen. Az intézmény fõigazgatója, Dr. Brünner
Szilveszter szavaival méltatta, egyben megköszönte a nõvérek munkáját. Beszédében továbbá felidézte azokat a változásokat, melyek az
elmúlt idõszakban a kórház életében történtek. – A betegellátásban
pedig eközben sem volt zavar,
ezért elsõsorban a nõvéreknek tartozunk hálával. Akik olyan heroikus munkát végeznek, amit nem fizetnek meg kellõképpen, ám õk tudásuk, emberségük és szívük legja-

vát adják bele gyógyító munkájukba. Teszik mindezt változó jogi-és
finanszírozási körülmények között
– mondta a fõigazgató.
Cseresnyés Péter polgármester
és a városvezetés jókívánságait, elismerését Maronicsné dr. Borka
Beáta, a szociális osztály vezetõje
tolmácsolta. Mint elmondta, az
ápolás közös értékünk, érdekünk,
ezért megbecsülést érdemelnek az
ápolónõk. Gondolataival a nõvérek, asszisztensek, gondozók napi
küzdelmeire világított rá, arra,
hogy a gyógyítás és a gyógyulás
„kulcsai” nélkül elképzelhetetlen a
kórház napi, gördülékeny mûködése. Ehhez csatlakozott szavaival
Péter Zsuzsanna is.
A beszédek után idén is átadták a
Florence Nightingale dicsérõ okleveleket, a legérdemesebb, legelhivatottabb kórházi dolgozóknak. Ezúttal Zoltán Miklósné (Szemészeti
Osztály), Czigány Ferencné (Traumatológiai Osztály), Kispál Józsefné
(Kardiológiai Osztály), Soós Margit
(az egykori letenyei Tüdõgondozó
munkatársa) és Sárdi Mária (Laboratórium) vette át a fõigazgatótól és
az ápolási igazgatótól az elismerést.
A Magyar Ápolók Egyesületének
díszoklevelét Jankóné Kukor Zsuzsanna, a Gerontológiai Osztály dolgozója kapta.
Sz.Zs.

Meghívó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt 2013. május 26-án (vasárnap) kb. 11.15 órakor (a 10.15
órakor kezdõdõ Szentmise után) a HÕSÖK Napja alkalmából rendezendõ megemlékezõ ünnepségre.
Cseresnyés Péter polgármester
Idõpont: 2013. május 26. (vasárnap)
Helyszín: a kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark

PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Kanizsa Lovasklub Hagyományõrzõ
huszárjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Had-

nagysága és a Thúry Baranta Közösség.
Ünnepi beszéd: Cseresnyés Péter polgármester.
Ima az elesett hõsökért
Koszorúzás

Kérjük, koszorúzási szándékukat elõzetesen jelezzék a 0620/849-2308-as telefonszámon.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete május 31-én,
pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást tart. Dr. Késmárki Nóra
fõorvos asszony elõadásának
témái: Szemészeti szövõdmények a diabetesben. Cukorbetegek és a vérszegénység.
Minden érdeklõdõt várunk!

Véradások idõpontjai
Magyar Vöröskereszt
2013.05.28. KEDD 10:00 – 12:00 Orosztony – Mûvelõdési ház
2013.05.28. KEDD 13:30 – 16:30 Zalaszabar - IKSZT
2013.05.30. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:00 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
2013.05.30. CSÜTÖRTÖK 13:30 – 16:30 Tótszerdahely – Polgármesteri Hivatal,
2013.05.31. PÉNTEK 13:30 – 18:30 Kanizsa Centrum (Interspar)
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8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Tel.: 93/311-239, Fax: 93/310-435
Web: www.blg.hu, e-mail: blgkanizsa@blg.hu

Kedves Batthyánys, Landleros,
Irányis Öregdiák!
Hagyományainknak megfelelõen immár negyedik alkalommal rendezzük meg a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák-találkozót, melyre szeretettel várjuk a Batthyány Lajos Gimnázium minden „örökdiákját”. Az újabb találkozó programja a következõ:
 2013. május 31., péntek 19.00 – Medgyaszay Ház:
"BLGén" kulturális kavalkád a mai diákoknak

 Június 1., szombat 10.30 - BLG:
Az Irányi Dániel Gimnázium 1953-ban végzett IV.A, IV.B, IV.C, IV.D osztályának 60 éves érettségi találkozója („gyémánttalálkozó”!) külön program szerint. IV.A: osztályfõnök Simonffy Emil, IV.B: osztályfõnök Nyáry Rudolfné,
IV.C: osztályfõnök Gyánti Erzsébet, IV.D: osztályfõnök Solty Jenõ

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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 Június 1., szombat 13.30 - BLG focipálya:
öregdiák - mai diák focimeccs

 Június 1., szombat 15.00 - BLG kisaula:
- köszöntõk: Balogh László igazgató, Molnár László BLIÖE-elnök
- „Pro Schola” - díj átadása
- kapcsolatteremtés a 60 éves érettségi találkozósok volt fizikatanárával, a 105
esztendõs Kugler Sándorné Györgyi nénivel
- a tanítvány, Prof. dr. Kovács László fizika demonstrációja
- iskolánkhoz kötõdõ képzõmûvészeti alkotások átadása:
Zsovár Anita szõttese, Erzsébet-szobor, „Szív-fal”, „Vigyázz, fal!",
Zeljko Hudek alkotása + "Hol, mi?" helytörténeti kiállítás

 Június 1., szombat 16.00 - BLG:
- osztályfõnöki órák a bejelentett érettségi találkozókon a volt osztálytermekben
- nosztalgia-beszélgetések a BLG összes termeiben
Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevõk jelezzék részvételi szándékukat
elõzetesen az öregdiák-találkozó hivatalos email-címén: talalkozo@blg.hu
Minden érdeklõdõt, "örökdiákot" tiszta, jó szívvel várunk!

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ

20 %

Az akció 2013. május 31-ig érvényes
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Képviselõi fogadóóra
Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. május 31-én
(pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû,
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt elõrehaladásáról
2013-05-23
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának „Mi a
pálya? – Jövõnk az ifjúság II.” címû projekt célja a városban
élõ, elsõsorban hátrányos fiatalok képességeinek, készségeinek fejlesztése, társadalmi integrációjának elõsegítése annak
érdekében, hogy minél sikeresebben felkészüljenek a pályaválasztásra és lépjenek be a munkaerõ-piacra. A program megvalósítási idõszaka 2011. október 15. – 2013. október 14.
A projekt megvalósításában Nagykanizsa hat intézménye, szervezete vesz részt: a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ, a Halis István Városi Könyvtár, a Kanizsai
Kulturális Központ, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Nagykanizsai Rendõrkapitányság. A programok kezdete óta havi rendszerességgel projektmegbeszéléseken segítjük elõ a projektpartnerek együttmûködését.
Létrehoztuk weboldalunkat (www.miapalyank.hu), melyen minden résztvevõ szervezet ifjúsági információs pontként mûködik.
Városi Diákirodában az ifjúsági koordinátor mellett alkalmaztunk egy fõ pszichológust, aki az egyéni, a csoportos és az elektronikus tanácsadást is ellátja. Tevékenysége sikeres, egyre többen keresik fel problémáikkal, fõleg a honlapunkon keresztül történõ jeligés tanácsadás a legnépszerûbb. A tanév során már lezajlott a német és horvát nyelvû kompetenciafejlesztõ tréning, melyen alkalmanként 10-15 fõ vett részt. Angol nyelvbõl jelenleg is folyik a programelem. A foglalkozásokon a tanulók az A2 tudásszintnek megfelelõ kompetenciákat sajátítják el,
ami alapvetõen a munkavállaláshoz szükséges.
Prevenciós jelleggel havonta klubfoglalkozást tartunk egy egészségfejlesztõ,
mentálhigiénés szakember és egy bûnmegelõzési elõadó bevonásával. A prevenciós klubban a résztvevõk kötetlen beszélgetések, filmek segítségével dolgoznak fel egy-egy témát, problémát.
Értékteremtõ, értékmegõrzõ kézmûves foglalkozásokat tartunk havonta a Diákirodában és egyéb városi helyszíneken. Az iroda tradicionális, csapatépítõ
programjai, szakkörei, melyekre van érdeklõdés, továbbra is zajlanak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által mûködtetett Tehetségfejlesztõ kollégiumban a tanév folyamán minden szombaton átlagosan 30 gyermekkel foglalkozott 7 pedagógus és 2 fõ mentor. A programelem
eredményeként jelentõsen javult a gyerekek és fiatalok tanulmányi eredménye.
A Csillagok (b)ékessége címû tehetséggondozó klubban a helyi tehetségek
mellett a Kávészünet zenekart és a Sziget szervezõjének, Gerendai Károlynak
az életútját ismerhették meg a résztvevõk.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ által mûködtetett Csellengõk Közösségi Házában a télen prevenciós elõadások zajlottak filmvetítéssel egybekötve.
Sikerült kialakítani egy állandó baráti kapcsolatokra épülõ közösséget, melynek
személyiségformáló szerepe érezhetõ.
A Négyévszak Kupa õszi és tavaszi futball-bajnokságai jó hangulatban zajlottak. Tanulmányút keretében 20 fõ látogatta meg a tököli Büntetés-végrehajtási Intézetet.
A középiskolásoknak tartott mentálhigiénés órák célja az egyéni és közösségen belüli értékek felkutatása volt. Ismerkedés, stressz oldó játékok, kommunikációt fejlesztõ gyakorlatok, önismereti játékok szerepeltek az foglalkozásvezetõk repertoárjában.
A Halis István Városi Könyvtár valós és virtuális TÉT Pontján a fiatalok egyéni
problémáikkal kereshetik fel az intézményt és a projektben dolgozó munkatársakat, akik a rendelkezésre álló összes lehetõséggel segítik õket.
Õsszel elindult a Tinipress újságíróklub, melynek elsõ szám április végén megjelent.
Elektronikus elérhetõsége: http://www.uni-pen.hu/files/kiadvanyok/kanizsai_absztrakt/
Bõvebb információ található a www.miapalyank.hu honlapon, kérhetõ a projektet
megvalósító intézményektõl, szervezetektõl és a megadott elérhetõségeken.

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

Pályázat - önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 10.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. VII. em. 2.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/2.
4. Nagykanizsa, Fõ u. 15. udvar 3.
5. Nagykanizsa, Fõ u. 23. fsz. 8.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B. II. em. 3.
7. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 4.
8. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. I. em. 4.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. III. em. 3.
10. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5.
II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
III. Nyugdíjasház
1. Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7., 2. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. május 31. (péntek)
A részletes pályázati hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján
(www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.

Álláspályázat - bölcsõde, intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet az Egyesített Bölcsõde intézménye (8800 Nagykanizsa,
Rózsa u. 7/A.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének teljes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ betöltésére. A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpont alatt.

Kulturális keret 2013.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet 2013. évi kulturális keret
felhasználására. A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális
életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013.
(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján. A részletes
pályázati felhívás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások
menüpont alatt.

MIKLÓSFAI HÕSÖK NAPJA,

2013

Meghívjuk Önt, a hozzátartozóit és ismerõseit az I. és II. világháború
helyi áldozataira emlékezõ tiszteletadásra. Helye: Miklósfa, Hõsök
Tere, ideje: 2013. május 25. (szombat), 17.00 óra.

PROGRAM
 Himnusz. A megjelenteket köszönti: Sajni József önkormányzati
képviselõ. Megemlékezõ beszéd: Dénes Sándor alpolgármester. Áldást
és imát mond: Fülöp Csaba atya.  Koszorúzás.  Szózat. A rendezvényen közremûködnek: a helyi iskola és zeneiskola tanulói, nevelõi.
Sajni József önkormányzati képviselõ, szervezõ
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„A legszebb konyhakertek”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozva „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghirdeti „A legszebb konyhakertek” címû versenyt.
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai
udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei: az illetõ a programhoz önként kíván
csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák - megmûvelt földterület méretei alapján:
- Balkon kategória: Erkélyen kialakított
- Mini kategória: 10 - 50 m2
- Normál kategória: 50 m2 felett
- Zártkert 1. kategória: Zöldség
- Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
A jelentkezési határidõ meghosszabbításra került: 2013. május 31. Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/8. sz. irodájában, a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címen, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban található linkrõl („A legszebb konyhakertek”). Jelentkezési
lap leadható: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyûjtõládában. Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megmûvelõje. Jelentkezéskor, illetve a program
idején szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezett tárgyjutalomban és oklevélben
részesül, valamint a szponzori felajánlásoktól függõen különdíjak odaítélésére is
sor kerül a zsûri döntése alapján. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó
„Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden kategória
elsõ helyezettje lesz jogosult a zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: Bronzplakett - Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas szobrászmûvész alkotása, illetve Miniszteri elismerõ oklevél, melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési
Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (április 30 - augusztus 31-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: 2013. szeptember 3.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését!
Cseresnyés Péter polgármester

Jelentkezõ neve:
..............................................................................................................................
Címe:
..............................................................................................................................
Elérhetõsége (telefon, e-mail):
..............................................................................................................................
Minõsége:

 Tulajdonos

 Megmûvelõ

A tervezett konyhakert címe:
..............................................................................................................................
Nevezési kategória:

 Balkon kategória: Erkélyen kialakított
 Mini kategória: 50 m2-ig
 Normál kategória: 50 m2 felett
 Zártkerti kategória 1.: zöldséges
 Zártkerti kategória 2.: gyümölcsös

Fotót várhatunk-e a kertrõl?

 Igen

 Nem

 Még nem tudom

A megmûvelõ mikor található általában a kertben?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
A Jelentkezõ és a balkon, kert, udvar, telek, földterület Megmûvelõje ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek 2013” programban
önként vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz,
hogy a zsûri tagjai, - elõzetes idõpont egyeztetés után - két alkalommal (május
01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék. FONTOS! Az azonosítás
érdekében a beküldött fotóra kérjük feltüntetni, vagy mellékelni, hogy mely
konyhakertrõl készült! Bírálatnál az alábbi szempontok is szerepelnek: Biomódszerek alkalmazása, öntözés lehetõleg csapadék vagy csatornavízzel, komposztálás, régi, népi módszerek alkalmazása.
Dátum: 20....., ...........................................
..................................................................
Jelentkezõ aláírása

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Hirdetés

Május 25.
SÁNCÉRT - SZABADHEGYÉRT MAJÁLIS
Várjuk fellépõk, fõzõcsapatok jelentkezését és tombolaajándékok
felajánlását! Tervezett programok:
fõzõverseny, egészségügyi mérések, játszóház, utcabál. Jelentkezési
határidõ: május 15. Jelentkezés, érdeklõdés: Hegedûs Györgyné 0670/364-6278 e-mail:
hegedus.gyorgyne7@upcmail.hu
Szervezõ: a Szívbetegekért Egyesület.
Május 29. 19 óra
NAGYKANIZSAI DUMASZÍNHÁZ - DOMBÓVÁRI ISTVÁN
ÖNÁLLÓ ESTJE
Közremûködnek: Hajdú Balázs,
Bellus István, Szente-Veres Adrienn. Belépõdíj: 2 000 Ft. A jegyek
elõvételben megvásárolhatók a
nagykanizsai Tourinform irodában
és a dumaszinhaz.jegy.hu
weboldalon.
Május 30. 15 óra
"ANYA ÉS LEÁNYA" - Pandur
Ferencné és Pandur Mária festõmûvészek kiállítása. Megnyitja: Járási
Ildikó iparmûvész. Megtekinthetõ:
június 25-ig.
Május 31. 18 óra
"SZERELEM ÉS DÉMONAI" Dr. Csernus Imre interaktív elõadása. Belépõdíj: 2 200 Ft.

TÁJAK, KOROK
Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig.
INDIA ÖRÖKSÉGE
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett alkotásaiból. Megtekinthetõ: május 31-ig.

LILIOMKERT. Stamler Lajos kiállítása. Megtekinthetõ: május 31-ig
ARANYKOR. Nagykanizsa a dualizmus korában. - Fotókiállítás
Megtekinthetõ: május 31-ig.
Május 25. 18 óra
KANIZSA BIG BAND koncert
"Vendégségben a Kanizsa Big
Band-nél". Vendég: Gayer Mátyás,
zongora.

Május 24. 19 óra
GIPSYNDROME lemezbemutató
koncertje.
20 órától táncház.
Közremûködik a Kanizsa Csillagai.
Belépõdíj: 1 000 Ft.
Május 27. 9 óra
GYERMEKNAP
Népi játszótér a Pipitér Óvoda udvarán. Belépõdíj: 500 Ft
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Járjon nyitott szemmel a városban. Ha
szerda este kisétál az Erzsébet térre, még
a táncoláshoz is megjöhet a kedve. A hétköznapok anyagi gondjait egy idõre feledtetik a látványtánc fantáziák.

IV.20.–V.20. Bika
Ezen a héten olyan kedvezõ híreket kap,
melyek kihatnak pénzügyeire is. Bepótolhatja családjával a tavaly elmaradt
nyaralást, és eltölthetnek egy gondtalan
hetet valamelyik üdülõben.

V.21.–VI.21. Ikrek
Mostanában nem lesz kedve a feleslegesnek tûnõ vitatkozáshoz. Figyelmét csak
az a tevékenység köti le, aminek hamar
láthatja az eredményét is. Az estéket lehetõleg pihenésre használja.

VI.22.–VII.22. Rák
Mostanában kétkedve fogadta el ismerõsei
meghívását. Ezen a hétvégén nem kell ezt
tennie. Ha meghívást kap például a Sáncért
- Szabadhegyért Majálisra, vegye komolyan, és nevezzen be a fõzõversenyre is.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha a párja kedvében akar járni, nagyobb
szenvedéllyel tudassa vele, hogy a hétvégén szüksége lesz a segítségére. Spóroljon a fizikai erejével, és adja át magát esténként az új hobbijának.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ha nincs megelégedve az alakjával, válogasson designer ruhák között. Mindjárt rájöhet, hogy nem is az alakjával van baj.
Válogasson olyan divatmárkák közül,
amelyek eddig elkerülték a figyelmét.

IX.23.–X.22. Mérleg
Mondja meg a párjának kertelés nélkül, mit
szeretne, mert ezen a héten könnyen félreérthetõvé válnak a szavai. Ha nem látja
tisztán és világosan kettejük közös jövõjét,
ne torpanjon meg az elsõ nehézségnél.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szeretne minél több idõt együtt tölteni a
kedvesével, de a munkahely miatti távolság ezt egyelõre nem teszi lehetõvé. Legyen elég önnek annyi: a távolság a kis tüzeket kioltja, a nagy tüzeket fellobbantja.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha jobban odafigyel a környezetére, hamarosan rájöhet, hogy valaki különös érdeklõdést mutat ön iránt. Így lesz ez még
annak ellenére is, hogy az illetõ elsõ közeledését visszautasítja.

XII.22.–I.20. Bak
A megszokottnál kevesebb fizikai erõre
lesz szüksége a hétvégén. Ennek egyrészt
az lesz az oka, hogy keveset tartózkodik
otthon. A bolygóállások szerint egy kellemes kiránduláson vesz részt.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Nem úgy alakul a hétvégéje, ahogyan szeretné, mert bekövetkezhet az is, hogy egy barátjától kedvezõtlen híreket kap. Pénzügyeire
jobban figyeljen, ha nem muszáj, ne költekezzen, inkább spóroljon a nyaralásra.

II.20.–III.20. Halak
A munkahelyén fellépõ feszültség ellenére
hamar jókedvre derül, mert a városban zajló
látványtánc világbajnokság táncosainak
mozgása eltereli a figyelmét, sõt új táncokat
is tanulhatnak a párjával.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Az alsóházban az Egerrel kezdenek
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga
Trans Pápa Kanizsa Sörgyár SE
I (8.) – Statisztika PSC I (6.) 3:7
Nõi Extra liga asztalitenisz-mérkõzés, 17. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Végh-Bicsák - Bándó-Pattantyús
1:3, Bicsák - Póth E. 2:3, Müller Bándó 0:3, Végh - Pattantyús 3:1,
Bicsák - Bándó 0:3, Végh - Póth E.
3:1, Müller - Pattantyús 0:3, Végh
- Bándó 3:0, Bicsák - Pattantyús
0:3, Müller - Póth E. 0:3
Ahogy az már a találkozó elõtti
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.05.27-én 16 órakor
személyautó, motor
Elméleti díj csak 5000 Ft
2013.05.28-án 16 órakor
gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)
2013.05.30-án 16 órakor
C, D, C+E
A 2013.06.15-i GKI
árufuvarozó és személyszállító
vállalkozói és GKI vizsgára
jelentkezés 06.04-ig
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

INGATLAN
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/5422272 (7581K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt hûtõjét, TV-jét,

napon eldõlt, a nyolcadik hazaiaknak
tartalékosan kellett felállnia a forduló elõtt hetedik Statisztika ellen.
Végh Zsuzsanna és Bicsák Bettina
mellett Müller Diána jutott szerephez, aki ezzel elõször szerepelhetett a
nõk itthoni legfelsõ osztályában.
A vereség elkerüléséhez a páros
megnyerése és Póth legyõzése jelenthette volna az utat úgy, hogy
közben Végh Zsuzsanna hozza
„szokásos” hibátlan játékát. Aztán
a párosok meccsét elvesztette a
vendéglátó egység, egyéniben

Müller a tõle elvárhatóan teljesített. Bicsák Bettinának 2:1-es állása volt Póth ellen, majd a döntõ
szettben is visszahozta a mérkõzést, de a végjátékban alulmaradt.
Jól játszott ugyan Bándó ellen is,
viszont Pattantyús stílusa nem feküdt neki. Végh ha nem is a legjobb formájában játszott, de kiharcolta mindhárom gyõztes mérkõzését – összesen két szettet veszített.
Jakabfi Imre: „Még ebben a felállásban is volt esélyünk a pontszerzésre,
kár hogy nem tudtunk vele élni. A rá-

játszásban elsõként az Egerrel játszunk, a gyõztes az ötödik helyért mérkõzhet a Statisztika és az ERDÉRT párosítás nyertesével. A vesztesek a hetedik helyért mehetnek.”
Idõközben eldõlt, hogy az egriek a hétvégén fogadják a kanizsaiakat, s egy mérkõzésen dõl el a továbbjutás.
A nõi NB I B Nyugati csoportjában szereplõ Kanizsa SSE II a negyedik helyen áll egy fordulóval a
vége elõtt. A férfi NB III-ban a kanizsaiak elsõ számú legénysége az
elsõ, míg a második egység a kilencedik pozíciót foglalja el.
P.L.

Királycsinálók még lehetnek...
Nagykanizsai
TE
1866Horváth Méh (11.) – Újbuda FC
(5.) 0-2 (0-2)
NB III Bakony csoport labdarúgó mérkõzés, 23. forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Vass I.
(Németh T., Hittaller). G.: Kovács
D. (25., 45.)
NTE: Szakmeiszter Á. - Rákhely (Mód, 36.), Cserfõ L., Mavolo, Szép D. - Boros Z. - Rieger
(Petánovics, 63.), Nagy T., Szõke
Á. (Schuller, 84.), Babati T. - Cs.
Horváth G. Vezetõedzõ: Visnovics
László.
Ökölvívónyelven szólva a kanizsaiakban alighanem igencsak benne maradt a találkozót megelõzõ két
méretes zakó „ütései”, hiszen a harmadikvonalbeli státuszukért küzdõ
fõvárosiak már az elsõ félidõben eldöntötték a három pont sorsát.

Répcelaki SE (8.) – Nagykanizsai TE 1866-Horváth Méh (11.)
5-0 (0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 24. forduló. Répcelak, 150 nézõ. Vezette: Móri (dr.
Bede, Németh I.). G.: Molnár M.
(49., 65.), Beke G. (60., 82.), Imre
B. (68.)
NTE: Szekeres P. - Boros Z.
(Lõrincz P., 72.), Cserfõ L., Mavolo,
Schuller - Mód (Petánovics, 62.) Szõke Á., Nagy T., László R. (Zsirai
A., 75.) - Rieger, Cs. Horváth G. Vezetõedzõ: Visnovics László.
Nos, ha lehet ily' módon gondolkodni, erre szokták rásütni, a legjobb, ha ennek a bajnokságnak
már mielõbb vége lesz – nagykanizsai szempontból... Pedig, nem indult ez a találkozó olyan rosszul a
dél-zalaiak szempontjából, össze-

szedett, kulturált játékkal operáltak a kanizsaiak, a második félidõben azonban minden megváltozott.
Az elsõ gól után jött egy bõ nyolcperces rövidzárlat, amikor az
egyéni hibák vitték a prímet a vendégek oldalán, a hazaiak pedig
meg sem álltak egy ötösig...
Az NTE vasárnap a listavezetõ
Dorogi FC legénységét fogadja 17
órától, majd a bajnokság zárásaként a jelenleg második Andráshidához utazik. A dél-zalaiak akár
a bajnokot is csinálhatnak a két
csapat egyikébõl.
A megyei labdarúgó bajnokság
másodosztályú pontvadászatában
a Kiskanizsai Sáskák továbbra is a
második helyen áll a Letenye SE
mögött.

mikróját, mosógépét, stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-2723 (7575K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7576K)
Beteg, idõs ember gondozását vállalom. Öt éves gyakorlattal rendelkezem. Tel.: 0620/236-8714 (7577K)
Készpénzért vásárolok festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat és ruhákat, valamint használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0620/555-3014 (7582K)

ezzel kapcsolatban információval rendelkeznek. Tel.: 0670/589-8906 (7573K)
Jó állapotú franciaágy 10 ezer
Ft-ért eladó. Érd.: 0630/358-8640
(7583K)
Horgászbotok és horgászorsók
változó áron eladók. Érd.: 0630/2273294 (7584K)

Nk-i, negyvenes fiatalos, sportos, ápolt, józan, diszkrét férfi titkos
kapcsolatra keres karcsú és sportos
alkatú, akár nem független hölgyet
is, külföldi is lehet. Lakás van. Pénzesek, szélhámosok kíméljenek.
Fényképes leveleket „Diszkrét” jeligére, a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap Szerkesztõségébe kérek.
(7580K)

VEGYES
Keresem azokat, akik néhai Böjti
Lászlóval (Egyeduta, 1927.08.01) bármilyen rokoni kapcsolatban állnak, vagy

TÁRS

P.L.
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Nem csupán a rutinosak bizonyítottak
A Zalaerdõ TT DSE 9 egysége,
egyben 18 sportolója képviselte
iskoláját a fõvárosi Országos
Akrobatikus Torna Diákolimpia
döntõjén.
A kanizsaiak „A” kategóriás
igazolt versenyzõkkel is indultak
és a már rutinosnak számító tornászaik mellett lehetõséget kaptak a
legkisebbek (Molnár Simon, Németh Vilmos, Horváth Dorottya Júlia már iskolásként, Vastagh Lili és
Vizlendvai Sára pedig még óvodásként) is arra, hogy bizonyíthassák ügyességüket.
A gyerekek a Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskolát, a
Kõrösi Csoma Sándor-Péterfy
Sándor Általános Iskolát, valamint

a Hevesi Sándor Általános Iskolát
képviselték. A felkészítõ edzõk
Vizlendvai László, Bolin Ildikó és
Zakó Szilvia voltak, a koreográfiák
területén pedig Szécsényiné Kápolnás Edina segédkezett.
A kanizsai dobogós eredmények. Újonc korcsoport: Molnár
Simon – Németh Vilmos 1. hely;
Soós Csenge – Vastagh Lili 1. hely.
Gyermek korcsoport: Vizlendvai
Máté – Tuboly Dániel 1. hely;
Horváth Bence Tibor - Salamon
Panna 1. hely. Serdülõ II. korcsoport: Szabó Kíra - Muik Kata
(képünkön) 1. hely. Serdülõ I. korcsoport: Hajdu Fanni - Hajmási
Lili 1. hely. Ifjúsági korcsoport:
Bozsoki Zsófia - Hajdu Zsófia 1.
hely.

Aki úgy kalkulált, hogy a
helyszín kompakt mivolta végett jól belátható pályán élvezheti a versenyzõk produkcióit,
jól gondolkodott, ebbõl a szempotból minden bizonnyal reme-

Kézilabda NB II:
zárták a bajnokságot
Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
Szigetvári KSE (9.) 32-35 (17-17)

Csúcsforgalom szlalomos módra

Harmadik alkalommal rendezték meg a Bánkuti László
Emlékkupa autós szlalomversenyt a KAMSE szervezésében, melynek helyszíne ezúttal a
vásárcsarnok parkolója volt.

15

kül szórakozhattak a kilátogatók.
A versenyzõket nem szondáztattuk meg ebben a témakörben, mindenesetre lelkesedésben nem volt
hiány, Ladáktól (persze, a Trabantokon át...) a Volkswagenekig bezárólag nyomták sofõrjeik a gázpedált, a féket, forogtak, szlalomoztak a járgányok becsülettel.
Na meg az elmaradhatatlan kérdés
is elhangzott a rajtnál bizonyos
négykerekûek esetében: „Speres
vagy hegesztett?” – mármint a differenciálmû, aztán hadd szóljon,
már csikoroghattak is gumik –
jópár órán át...
Az abszolút gyõztes az úgynevezett párbajozások után, aki egyben a serleget is elnyerte, Tóth
Máté (Alfa 147) lett.
P.L.

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 8,
Kovács B., Répási 5, Farkas M.,
Kiss G. 10/1, Senger 6. Csere:
Vastag (kapus), Sziva, Horváth
B., Nagy B., Gilitsch, Beck G.,
Korcsmáros B. Edzõ: Tóth László.
Az utolsó bajnokiját vívta ebben
az idényben a Nagykanizsai Izzó
SE férfi kézilabda együttese, s
megvolt az esély a szép búcsúra is,
végül azonban a vendégek jobban
összepontosítva nyerték a találkozót.
Az izzósok szezonzáróján Kiss
Gergely kitett magáért találatai
számát tekintve és így a csoport
mesterlövészeinek 10. helyén végzett 20 meccsen dobott 124 góljával.

Érden készültek
az oberwarti vizsgára
A nagykanizsai Ippon Shotokan Egyesület tagjai közül
többen is Rikuta Koga nyolc
danos japán karatemester
edzõtáborában vettek részt Érden.
A edzések mellett megnézte a
kanizsai egyesület danvizsgára
készülõ tagjainak felkészültségét,
akik majd a távol-keleti mester
elõtt vizsgázhatnak elsõ és második danfokozatú fekete övre július közepén az ausztriai Oberwartban, addig is a szakmai felkészülésé a fõszerep.

Úszás: Molnár Flórának nem volt ellenfele
Molnár Flóra megnyerte a
legmagasabb LEN pontértékû
úszással korosztályának serlegét a nagy hagyományokkal
rendelkezõ pozsonyi nemzetközi viadalon, ahol 16 ország
több mint 800 versenyzõje állt
rajthoz. A viadalon, amely lehetõséget nyújtott a világversenyek szintidejének elérésére,
számtalan nemzetközileg ismert kiválóság tette le névjegyét.

A Délzalai Vízmû SE fiataljai
(képünkön) ezúttal is kitettek magukért, hiszen Flóra, aki 100 m
gyorsúszásban remek új egyéni és
megyei rekorddal gyõzött 58,36tal, 50 m gyorson és pillangón sem
akadt gyorsabb ellenfélre.
Ugyancsak kiemelkedett remek
teljesítményével Abay Nemes Anna, aki 200 m háton a felnõtt mezõnyt maga mögé utasítva nyerte a
számot, 50 m hátúszásban új egyéni csúcsot úszott (0:30,03), amivel

egyben új megyei felnõtt rekordot
állított fel, eredményével pedig
ezüstérmet szerzett. 100 m háton
szintén második helyezést ért el.
Zámodics Márk 400 m gyorson elért 4:14,26-os ideje szintén új megyei korosztályos és felnõtt rekord.
A kanizsai szakmai stáb értékelése: örvendetes, hogy a nagykanizsai egyesület utánpótlása is
részt vehetett a viadalon, ahol képet kaptak jelenlegi felkészültségükrõl és esetlegesen új impulzu-

sokat a további rájuk váró feladatok elvégzésére.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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1000 FT KEDVEZMÉNYBEN részesül a jegy
árából, ha a szelvényt átadja a Show pénztárában.
A kedvezmény az 1-es szektorba, bármelyik elõadásra érvényes.

Elõadások:
csütörtök és péntek: 18.00 óra, szombat: 15.00
és 18.00 óra, vasárnap: 15.00 óra.
Jegyek május 28-tól a helyszínen,
a Show pénztárában kaphatók.
Jegyinformáció:
www.horseevolution.hu,
+36 30 625 6848

2013. május 23.

