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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXV. évfolyam 3. szám
2013. január 24.

A kiállítás is arról tanúskodik:
Nagykanizsa az értékek városa

A KANIZSA
HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés
(15 szóig) 800 Ft,

KANIZSA KÁRTYÁVAL
CSAK 600 FT.

Vállalkozási apróhirdetés

15 szóig 1600 Ft.

Gyakorisági
kedvezmény mindkét
esetben 50%.

Kövessen minket
okostelefonján is:

www.kanizsaujsag.hu

Az akvarellista címû kiállítással Diósy Antal festõmûvész emléke elõtt tisztelgett a Thúry
György Múzeum a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A kiállítás megnyitójára érkezett vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató és Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ
köszöntötte. A kiállítást Lehota
M. János esztéta nyitotta meg. A
megnyitó elõtt azonban egy másik esemény, egy jelképes kulcsátadás részesei is lehettek a múzeumbarátok, melynek apropóját egy közelmúltban történt esemény adta.
A közgyûlés döntése értelmében
ugyanis 2013. január 1-jétõl a
Thúry György Közérdekû Muzeális Gyûjtemény önkormányzati
fenntartásba került. A múzeum eddig a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ irányításában és
fenntartásában a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága Tagintézményeként mûködött. A kormány ha-

tározata értelmében januártól önállóan mûködõ költségvetési szerv
lett, mely gazdálkodási feladatait
az önkormányzat látja el. Ezt a
gesztust megköszönve hívta meg a
múzeum vezetése az önkormányzati képviselõket egy múzeumi sétára úgymond pincétõl a padlásig.
Mindjárt az esemény elején, egy
ajándékkal kedveskedett vendégeinek az intézmény. Kezébe kapta
minden városatya annak a nótáriusoknak szóló német-latin nyelvû
instrukció másolatát – valamint a
dr. Rózsa Miklós és Krugné Fehér
Magdolna által magyar nyelvre lefordított szövegét –, mely Kanizsa
város elsõ tanácsülési jegyzõkönyvében szerepel, és erre tettek
fogadalmat a képviselõk 1690
után.
A napjainkban is idõszerû szöveget Balogh László képviselõ olvasta fel. Az instrukció e szavakkal indul: „Ha egy nótárius a hivatalát jól akarja ellátni, akkor Isten
dicsõségére és a köz hasznára, az
irántuk való szeretetre és hûségre,

meg a szegények védelmére, nem
pedig saját hasznára és kedvére
kell mindenek elõtt figyelnie. Tisztelnie kell a keresztények császárának szeretett nevét, jól kell gyakorolnia az igazságot a világ elõtt,
nem szabad neki jutalmakért és
adományokért, vagy pénzért hamis
tollforgatással a szavakat kiforgatva, másképp beszélnie, másképp
olvasnia, másképp írnia.”
…és így fejezõdik be: „Ha ilyen
dolgokra törekszel, úgy fogsz ragyogni, mint fénylõ csillag, és Téged elefántcsont kocsi visz majd
aranysárga lovakkal. Ha ilyen dolgokra törekszel dicsõ nótáriusom,
hírnevet és vagyont halomra raksz
majd. Ha átkelsz majd tehát a másvilágra, az alvilág könyörtelen ura
a Phlegeton tûzfolyama alá visz
Téged.”
A múzeumi sétát követõen Száraz Csilla igazgató jelképesen átadta a múzeum kulcsát Cseresnyés
Péter polgármesternek, aki a város
vezetõjeként szintén jelképesen,
(folytatás a 2. oldalon)
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Kanizsa – Kultúra Napja

(folytatás a címlapról)
Lehota M. Jánoson keresztül továbbadta azt a város polgárainak.
A kulcsátadási ceremóniát követõen került sor Diósy Antal
festõmûvész akvarelljeibõl rendezett kiállítás megnyitójára.
Köszöntõjében Cseresnyés Péter
kiemelte:
„Méltó és illõ módon tiszteleg
a Thúry György Múzeum a Magyar Kultúra Napja elõtt. Egy
ismert és elismert mûvész tárlata nyílik most meg, amelyet
egyfajta jóvátételként is felfoghatunk.
Diósy Antal, aki pályája végén
Munkácsy-díjat kapott, majd érdemes mûvész lett, már rendkívül korán felhívta magára a figyelmet. Ügyes kezû fiatalként,
19 éves korában már a zebegényi
templom freskóin dolgozott,
majd késõbb az Országháztól, illetve a kõbányai Kálvária templomtól is kapott ilyen megbízást.
Mûködött Erdélyben és Budapesten, a két világháború közötti, igazán termékeny idõszakában pedig számos díjat nyert. A
Párizsi Világkiállításon nagyaranyat, New Yorkban és Milánóban pedig aranyérmet kapott. A
II. világháborút követõen viszont egy kicsit hátrébb lépett,
nagy feladatokat már nem vállalt, inkább tanítással foglalkozott.
Egyfajta jóvátétel ez a kiállítás Nagykanizsa részérõl – jegyezte meg a polgármester. – Ez
a kijelentés nem alaptalan –
folytatta. Diósy Antal a városnak
adományozta életmûvét 1977ben, nem sokkal a halála elõtt.
Több települést is megkeresett,
és mivel Kanizsa vállalta, hogy
teljesíti a kérését, ide került
mintegy 180 alkotása. A városnak cserébe azt kellett vállalnia,
hogy kiállítja a hagyatékát, és
elnevez róla egy fogadótermet.
Nos, a vállalásnak csak az egyik
fele teljesült. A Vasemberházban
terem õrzi a nevét, állandó tárlatot azonban nem alakított ki
Nagykanizsa, idõszaki kiállítást
is csak egyszer, 1983-ban nyitottak a képeibõl. Emiatt az örökösök visszaperelték a hagyaték felét. Az itt maradt kilencven alkotás azonban jó kezekben van a
múzeumban, és az akvarellek jó
részét most a nagyközönség is
megismerheti.
Diósy Antal azonban nemcsak
festményeivel írta be magát a
magyar kultúrtörténetbe. Erdé-

lyi munkássága idején karikatúrákat készített a magyar irodalmi és közélet akkor jeleseirõl,
melyeket két kötetben, Ecce homo! címen adtak ki. A dokumentumértékû munka I. kötete „Kolozsvár görbetükörje” alcímmel,
többek között Hunyady Sándorról, Karácsony Benõrõl, Kós
Károlyról, Nyírõ Józsefrõl és
Reményik Sándorról készült
„torzképet” mutatja, a második
részben pedig a nagyváradi jelesek kaptak helyet. Ez a mostani
kiállítás is arról tanúskodik,
hogy Nagykanizsa az értékek
városa. Olyan kincseket, kulturális javakat õriz városunk,
amelyeknek gondozása megismertetése rendkívül fontos feladat. Számos mûvész, kiváló alkotó, kulturális nagyság hagyta
rajta keze nyomát a városon
szellemi értelemben is.
Meggyõzõdésem, hogy Nagykanizsa polgári hangulatához,
szellemi örökségéhez akkor vagyunk méltók, ha mindezeket a
kincseket megõrizzük, és hozzájárulunk ahhoz, hogy újak szülessenek” – fejezte be gondolatait Cseresnyés Péter.
Ezt követõen Lehota M. János
esztéta a képek segítségével vázolta fel Diósy Antal magatartását, világlátását, értékrendjét.
Hogy hogyan volt képes a Munkácsy-díjas festõmûvész több, ellentétes szemléletû korszakot áthidalni? – tette fel a kérdést,
amelyre csak egy választ tudott
adni az akvarelleken keresztül,
ami nem más, mint a festészet
iránti alázat. Alázat az anyaggal, a
textúrával szemben, amivel dolgozott, alázat a befogadó tájjal, az
emberekkel szemben, akiket megörökített. Mint mondta, a mûvei,
azok a „finom kis ablakok”, amik
ki vannak metszve az élet nagy
forgatagából, egyfajta nyugalmat,
színességet, frissességet, üdeséget közvetítenek. Ne hagyjuk elillanni ezt a szemléletet életünkbõl
– figyelmeztette hallgatóságát
zárszavában az esztéta.

B.E.
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„A magyar kultúra
büszkeség, ezredéves
szilaj erõ...”

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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A Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett rendezvénysorozat második helyszínén, a
Honvéd Kaszinóban, helyi szereplõk bemutatkozásával ünnepelték nemzeti Himnuszunk születésnapját. A városi ünnepi mûsor résztvevõit Babits Mihály
ezen soraival köszöntötte Cseresnyés Péter polgármester: „Mindenik embernek a lelkében dal
van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások
énekét is szépnek.”
A program elsõ részében „Lelke
van a fának” címmel, a Honvéd
Kaszinó Fafaragó Szakkörének alkotásaiból nyílt kiállítás, melyet
Járási Ildikó iparmûvész nyitott
meg. Közremûködött a Rozgonyi
Általános Iskola alsó tagozatos
énekkara. A február 11-ig látogatható tárlat kiállítói: Stiller Gábor
népi iparmûvész, szakkörvezetõ,
Mónai Zsuzsanna, dr. Bátki Erika,
Novák Nóra, Jerausek Gyula népi
iparmûvész, Kotnyek Gábor, Kotnyek Bence, Takács Gábor és
Mátai József. A szakkör vendégmûvésze ezúttal Szörcsök Istvánné
hímzõ, népi iparmûvész volt.
A kiállítás-megnyitót követõen
a Tükörteremben folytatódott a

rendezvény. Halmos Ildikó igazgató köszöntõjét követõen Cseresnyés Péter polgármester szólt a közönséghez:
„Ez a nap ugyan nem piros betûs ünnep a naptárban, de piros betûs ünnep a lelkekben. A dátum
nem véletlenül január 22-dike, hiszen, a kézirat tanúsága szerint,
1823-ban ezen a napon tisztázta le
Kölcsey Ferenc nemzeti imánk
szövegét Csekén.
A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésnapja. Kevés hasonlóan fontos dátumot lehetett
volna találni múltunk, jelenünk s
jövõnk megünneplésére, hiszen a
kultúra mindezt együtt jelenti.
Amikor Kölcsey Ferenc a Himnuszt papírra vetette, a magyarság
hasonló nehézségekkel nézett
szembe, mint ma. A tét az volt:
megõrizheti-e a nemzet identitását, hagyományait, miközben
helytáll Európában is?
Kölcsey a Himnuszban még a
nemzethalál vízióját is megjelenítette, hiszen valós veszélyt jelentett akkoriban, hogy a magyarság
beolvad a környezõ népek olvasztótégelyébe, és eltûnik, megsemmisül, mint oly sok erõs és büszke
nép a történelem során.
De a magyarság megmaradt, és
ebben óriási szerepe volt a kultúrá-
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nak: a zenének, az irodalomnak, a
képzõmûvészetnek s magának a
nyelvnek, amely Kazinczyt Kazinczyvá, Petõfit Petõfivé, Aranyt
Arannyá tette. A magyar nyelv nélkül õk sem válhattak volna azzá,
amivé lettek.
A jeles kortárs, gróf Széchenyi
István is tudta ezt, s egyetlen rövid
mondatba sûrítette a lényeget, ez
pedig így szól: „nyelvében él a
nemzet”. Nyelv és függetlenség.
Ez a két tényezõ, amelyekért a reformkor óta szinte szüntelenül harcolnia kellett és kell ennek a nemzetnek, éljenek bár polgárai a Monarchiában, Nagy-Magyarországon vagy a trianoni gyalázat után
szülõföldjükön – de idegen országban.
És ezekért kell küzdeni ma az
anyaországban is. A nyelvgyakorlás jogát ugyan nem fenyegeti veszély, de azok a zömmel Nyugatról
érkezõ nyelvi jelenségek, amelyeknek erõtlenül behódolunk,
nem feltétlenül válnak a magyar
nyelv javára.
Függetlenségünket, önrendelkezésünket pedig idõrõl idõre próbálják letörni, de ami nem sikerült
töröknek, tatárnak, osztráknak és
szovjetnek, az nem fog sikerülni a
nemzetközi tõke ködfüggönyébe

és gazdagabbá teszi a világot” –
hangsúlyozta, majd napjaink feladataira világított rá a polgármester:
„Nem az a feladatunk tehát,
hogy behódoljunk idegen kulturális hatásoknak, hanem az, hogy
megõrizzük és megmutassuk évezredes hagyományainkat, értékeinket, amelyek a világ élvonalába
sorolnak bennünket. Ez persze
nem azt jelenti, hogy be kell zárkóznunk, hogy nem kell figyelnünk a világra, de tudnunk kell,
kik vagyunk, honnan jövünk, s
merre tartunk. Szemünk elõtt kell
tartani a nemzeti hagyományainkban, kultúránkban rejlõ erõt,
amely nemcsak a múltat jelenti,
hanem a jövõt is.”
Ezen ünnepi alkalomból jó szórakozást kívánva Kodály Zoltán
gondolataival zárta köszöntõjét a
polgármester: „Az az igazság,
hogy a földmûves nép közt fennmaradt dalok java, valamikor az
egész magyarság tulajdona volt.
Ez az a közösség, ahol egy érzésben találkozhat az egyszerû pásztor a nemzet bármely nagyjával,
ahol mind a kettõ csak ember, és
annyit ér, amennyire ember.”
A polgármesteri köszöntõt követõen Vajda Mária, a kaszinó ének-

burkolózó, hataloméhes pénzügyi
köröknek sem.
És azért nem, mert a magyar
kultúra erõt és támaszt ad, hitet a
küzdelemhez.
A magyar kultúra büszkeség, ezredéves szilaj erõ; orom, amelyet
kínozhat ezernyi vihar, nem omlik
le. Büszkén mutat az ég felé.
Ma már az egyesült Európa részesei vagyunk, de ettõl függetlenül – vagy talán éppen ezért – meg
kell õrizni identitásunkat, kultúránkat, amely gazdagságában, sokszínûségében szinte páratlan a világon, éppen ezért, bátran mondhatjuk, gazdagabbá teszi Európát

karának szólóénekese, a Zalagyöngye Táncegyüttes, a Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar, Baj Bianka helyi, Vida Dorián és Pál Péter lendvai versmondók színes mûsora zárta a kultúra napja városi rendezvényét. A havazás okozta útviszonyok miatt a fõvárosi Honvéd
Együttes Táncszínháza Hegedõs
Együttesének nem sikerült Kanizsáig eljutni, õket majd egy késõbbi
idõpontban láthatjuk városunkban.

B.E
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Lencsevégre
kapott mozgás
Jövõ hónap közepéig látogatható a Kanizsa Fotóklub Mozgás
címû kiállítása a HSMK Õsze
András galériájában.
A mintegy száz fotó Balogh
Krisztián, Belsõ Péter, Dolmányosné Balogh Éva, Dr. Simán
László, Födõ Szilárd, Goór Gábor, Gyertyánági István, Horváth
Zoltán, Kóréné Horváth Anita,
Kotnyek István, Kovács Kristóf,
Kovács Krisztián, Lipódi László,
Makrai Márton, Melega István,
Miklós Kristóf, Mojzer Péter,
Peterman Károly, Peterman Máté, Simon Bernadett, Simon Kira,
Tollár Eszter, Török Tibor, Ujhelyi Zsolt, Varga Szilárd, Zágon
László és Molnár Tibor alkotása.
A kiállítás-megnyitóra meglepetéssel készült Molnár Tibor klubvezetõ néhány fotóstársával,
ugyanis egy filmpremier elõzte
meg Balogh László megnyitó beszédét. Kotnyek István alkotása –
mely a klubtagok fotózását örökítette meg filmes eszközökkel, de
állóképek sorozatával – megadta a
kellõ alaphangulatot a kiállításhoz,
melynek a témáját ezúttal a mozgás adta.
Aki a megnyitó elõtti utolsó
pillanatokban lépett be a kiállító
terembe, meglepõdve tapasztalhatta, hogy alig lehet látni a nézõktõl a képeket. Ha úgymond
madártávlatból szerettük volna
dokumentálni az elénk táruló látványt, felvétel is bizonyíthatta
volna az elõadó, és a hallgatósága
közeli szemkontaktusát. Egytõlegyig, mind a 27 fotós mûve
megszólította az elõtte elhaladót,
egy fotósorozat pedig Zágon

László nemzetközi fotómûvész
alkotása azonban egy fontos kérdést is intézett a szemlélõjéhez. A
fotógráfus akkor nyomta meg az
exponáló gombot, amikor éppen
madár szállt a nagyfilmes fényképezõgépére. A madáretetõvé
változott gép mozdulatlanul fogadta a szárnyaló madarat, és
mintha azt akarná kérdezni: most
már ez lesz a sorsom?
Az eseményre eljöttek a
szomszédos Horvátországból és
Szlovéniából is, mert a csáktornyai és a lendvai fotósok is kíváncsiak voltak a kanizsaiak
munkáira.
Balogh László, az önkormányzat Oktatási Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottságának
elnöke az 1956-ban alakult, és
mára több mint 56 éves, értékes
hagyományú Kanizsa Fotóklub
tagjainak tevékenységét méltatva többek között kitért a fotózás
kezdeteire, a magyar fotográfiatörténet nagyjaira, és a kinetikus
fénymûvészet képviselõire, akik
véleménye szerint akár világhírû hungarikumnak is tekinthetõk: Moholy – Nagy László,
Kepes György, Schöffer Miklós…
Köszönjük ezt a mûvészeti –
vizuális nevelést! Mert tudjuk, a
mûvészetekkel, így a fotográfiával való foglalkozás jobbá teszi
az embert: alkotót és látót egyaránt – zárta gondolatait Balogh
László.

B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

3.qxd

2013.01.23.

4

12:22

Page 4

Kanizsa – Életkép

2013. január 24.

Dr. Józsa Zsanett: A hivatalvezetõ, a nõ, az édesanya

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A „jó állam” létrehozásának egyik fontos állomása volt, amikor tavaly szeptemberben a Kormány döntött a járási hivatalrendszer kialakításáról, mindezt azért, hogy a közigazgatás rendszerét átfogóbbá,
ügyfélközpontúbbá tegyék. Ennek folytán 2013 január elsejétõl megkezdték mûködésüket a járási hivatalok, egyes államigazgatási feladatokat átvéve a településektõl. Míg a fõvárosban 23 kerületi hivatal alakult meg, addig vidéken mintegy 175 járás, melybõl hat Zala megyében
segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Élükön olyan vezetõkkel,
akik – Orbán Viktor szavait idézve – az „állam emberei”, s kiket megismerve az állampolgárok valóban azt érezhetik, minõségi változtatás
ment végbe az újjászervezett közigazgatásban. A Nagykanizsai Járási
Hivatal élére kinevezett dr. Józsa Zsanett sem a papírhalmok, paragrafusok mögé bújtatott bürokratikus köztisztviselõ benyomását kelti, hanem egy olyan jogászét, családanyáét, feleségét, aki munkájával, barátságos, kedves személyiségével valóban közel tud kerülni az emberekhez, hiszen velük, értük és miattuk dolgozik, nap, mint nap…
„Ki kell derítened, hogy mi az,
amit szeretsz. Ez ugyanúgy igaz a
munkára, mint a párkapcsolatokra.
A munkád tölti ki az életed jelentõs részét, ezért ha igazán elégedett akarsz lenni, hinned kell benne, hogy jó munkát végzel. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha szereted, amit csinálsz. Ha még nem találtad meg, keresd tovább, ne add
fel! Mint az a szívügyekkel lenni
szokott, itt is tudni fogod, hogy
mikor találtad meg az igazit.”
Azt hiszem, Steve Jobs bölcs
gondolata tudja megfogalmazni
mindazt, ami a kapuvári születésû,
gyórói szármázasú hivatalvezetõ
személyiségére, munkamoráljára
leginkább jellemzõ. Dr. Józsa Zsanett mindig ésszel, szívvel-lélekkel
élt a mának, s elõrelátással, konkrét
tervekkel tekintett a holnapba. Minden bizonnyal ilyenek a céltudatos
emberek – gondoltam, a hivatalvezetõvel történt elsõ találkozásom alkalmával – akik, ha kellõ alázattal,
kitartással dolgoznak, s csak feladataikra koncentrálnak, elõbb-utóbb
teljesülnek vágyaik, álmaik. A Sop-

roni Berzsenyi Líceum egykori
gimnazistáját is vélhetõen ez a szellemi, személyiségi tûz vezette a jogi
egyetemre, ahonnét szakmai (tanulmányi) alfáját idõszámíthatjuk…
– Már ideje korán, késõ tizenéves éveiben is voltak mérföldkövek, állomások az életében. Gyóró
után Sopron, majd Baranya megye, Pécs. Idõben nem, ám térben
mégis nagy távolságok.
– 2002-ben végeztem az Állam-

san- kezdtem dolgozni a Polgármesteri Hivatalban. Az akkori jegyzõ, Kiss Mihály felkarolt, szakmaiszellemi segítségének sokat köszönhetek. Ebben az idõszakban ismertem meg a férjemet is, aki építészként szintén a hivatalban dolgozott.
2006-ig ügyintézõként segítettem az
önkormányzat munkáját, ezt követõen pedig jegyzõként Zalakaros és
Zalamerenye igazgatási feladatait
láttam el a közelmúltig. Mindeközben megszületett a kisfiam, 2009ben, általa még teljesebbé vált az
(amúgy sem egyhangú) életem.
–
Ezer
szállal
kötõdik
Zalakaroshoz. Pályájának kezdete,
az elsõ szakmai sikerek, család,
boldogság, otthon. Miért érezte
mégis úgy, hogy újabb munkakör,
új kihívások elé nézzen?
– Mind a mai napig szeretem
Zalakarost, olyannyira, mint azt a kollektívát, csapatot is, akikkel együtt
dolgoztam a hivatalban. 2010-ben, a
választások idején, amikor felállt az új
vezetés, jómagam feladatul kaptam,
hogy a hivatal átszervezését, egy új
struktúráját oldjam meg, és 2011 májusában meg is történt ezt az átszervezés, ami egy elég nagy feladat volt, hiszen egy 20 éves rendszert kellett úgymond „átalakítani” . Ez – a munkatársaim szerint is – jól sikerült, ám mondhatni a „dolgom befejeztével” éreztem
úgy, hogy újabb impulzusokat, megoldásra váró feladatokat akarok és szeretnék is teljesíteni. Akár egy hasonló,
ám merõben mégis más területen. Kicsit kilépve az önkormányzatiságtól,
inkább államigazgatási szférában. Bár
nagyon szép, tartalmas, szakmailag
hasznos éveket töltöttem Zalakaroson,
a jelen munkaköröm megtestesíti
mindazt, amit szeretek, tudok és akarok is kitartóan végezni, ellátni. A családom és a szakma támogatásával

„Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét, csak a munka tesz hasznossá magunk és
polgártársainkra nézve…” (Deák Ferenc)
és Jogtudományi Karon, ám azt már
ekkor is tudtam, szeretek és akarok
még tanulni. Éppen ezért nem éreztem áthidalhatatlannak (soha) a
földrajzi távolságokat. Ahogy Sopron, úgy Pécs is sokat adott nekem.
2005-ben Európa jogi szakjogászként diplomáztam, ám eközben már
volt szintén egy stabil, jelentõs pont
az életemben, Zalakaros. A fürdõvárosban, ahol a mai napig élek, 2003tól – tanulmányaimmal párhuzamo-

pajzsként, tudásommal pedig felvértezve állok a kihívások elé.
– Melyek ezek a megoldásra váró
feladatok, melyeket a szakmaiság,
ügyfélközpontúság jegyében végez?
S mindaz hogyan érinti a hétköznapi embereket, miszerint – ismét a
miniszterelnök gondolataival élve –
az állam nem arctalan, lélektelen
mechanizmus, nem is gépezet?
– Nem mondom, hogy nem volt
bennem „félsz”, amikor betöltöttem

a Nagykanizsai Járási Hivatalvezetõi
posztomat. Ám – magam helyett – a
sok tennivalóra, a munkatársaimra,
és az ügyfelekre koncentráltam,
ugyanis 49 település, mintegy 80
ezer állampolgárának mindennapi
ügyintézését kell segítenünk, kollégáimmal közösen. Mindenhol, még a
legkisebb faluban is ott kell lennünk,
az Eötvös téri (Járási) törzshivatalban (Kékházban) pedig szintén mindennap biztosítanunk kell a zavartalan ellátást, akár okmányirodai, akár
gyámhivatali teendõkrõl, akár hatósági feladatokról van szó. Csakúgy,
mint az egyéb szakigazgatási szervek, a földhivatal, a munkaügy, a
népegészségügy, építésfelügyelet tekintetében- bár ezek esetében helyszínben nincs változás. Mindössze a
Szociális Osztály költözött le a Polgármesteri Hivatal épületébe. Természetesen a rendszernek úgymond „be
kell olajozódni, hogy zökkenõmentesen mûködjön”, meg az ügyfelek
tájékoztatását is széleskörûbbé, teljesebbé kell tenni, hiszen még sokan –
a járásunkhoz tartozó települések
esetében – sem tudják, hogy munkatársaink „házhoz mennek”, azaz,
mindenhova, idõben eljutunk.
Ugyanis: „nem az emberek vannak a
közhivatalokért, hanem a közhivatalok vannak az emberekért.” E szellemben dolgozunk a jelenben, s ez
motivál minket a jövõben is. Az egységes munkavégzés érdekében, a távolabbi célkitûzéseink a többi zalai,
járási vezetõvel is mondhatni közösek, természetesen idõvel még inkább szorosabbá tesszük az egymás
közti együttmûködést, a közös munkát, mert az érdekünk közös: az állampolgárok érezzék, hogy egy gördülékeny, dinamikus, 21. századi államban élnek.
– Ezek szerint a Gogol-i Akakij
Akakijevics típusú hivatalnokok
skatulya kora, robotmunkája, bebetonozott állandó feladatköre
már csak történelem. A modern közért tevékenykedõ hivatalvezetõ viszont gondol a jövõre.
– Természetesen. Csak a munkámra koncentrálok, hogy megálljam a helyem, minél jobban, és
mûködõképessé tegyem – munkatársaimmal közösen – Magyarország polgárainak igényeit maximálisan kielégítõ szervezetet. S arra, hogy a szakmai kihívások mellett nõ és édesanyja maradjak …
Szabó Zsófia
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Élhetõ település-e
e
Kanizsa város?
Kanizsa városban, amelyben
élünk, amely a miénk, amelyet
generációkon át mi, a város
polgárai tettünk olyanná, amilyen az ma – melyben, egy általam a személyét nem ismert
képviselõ szerint élni nem érdemes, mert megy lefelé a lejtõn,
nem adhatunk neki igazat.
Abban az összefüggésben sem
lehet igaza a képviselõ úrnak, ha
abból indult ki, hogy a közelmúltban nem valósult meg a város vezetõinek és társadalmának
minden vágya és álma, ahogy az
évszázadokon át történt a város
vezetõivel és társadalmával. A
rendkívüli korszakokat – háborúkat – kivéve a realitásoknak
megfelelõen a város fejlõdése
folyamatos volt. Ebben a városban lehet élni, mert az élethez a
legfontosabb feltételek sokoldalúan, egyre szélesebb körben és
folyamatosan javuló tartalommal és színvonalon biztosítva
vannak, a még sok tennivaló ellenére. Önnel ellentétben vallom, vélhetõen sokadmagammal, hogy érdemes is itt élni,
mert a városnak vannak távlatai,
vannak kibontakozási pontjai,
van szorgalmas a városért felelõsséget érzõ, érte tenni is akaró
társadalma. Ennek számos jelét
és bizonyítékát produkálta a város az elmúlt évtizedekben, a távoli múltban is, történetének tanúsága szerint. Ezt a garanciát
csak erõsítik a legutóbbi évtizedek várost fejlesztõ eredményei.
Merem remélni, hogy sokan vagyunk, sõt többségben olyanok,
akik hasonlóképpen ítéljük meg
a város élhetõségét.
Ha nem ebben a hitben és
meggyõzõdésben látnánk a város jövõjét, az elõzõ évtizedek
és évszázadok várost teremtõ
eredményeit becsülnénk le azáltal, melyre a ma és a jövõ generációinak építeni lehet, érdemes
és kell is. Nem gondolja képviselõ úr, hogy önnek is ehhez
van mandátuma a választók bizalmából? Nem ismerem az ítéletet mondó önkormányzati
képviselõ személyét, azt a szövegkörnyezetet sem, melyben

az inkriminált ítélet elhangzott,
amennyiben arra is gondolt a
képviselõ úr, hogy további tennivalója is van a város mindenkori vezetõinek és társadalmának, a jobb és élhetõbb város
feltételeinek bõvítésében és javításában, akkor és ebben
egyetértünk.
Meggyõzõdésem, hogy a város jelenlegi és jövõbeni vezetõi a város társadalmának többségével egyetértve jól látják,
hogy az urbanizáció eddig elért
eredményei mellett vannak további teendõik, melyek komoly
erõfeszítéseket
igényelnek,
hogy városunk minél elõbb még
élhetõbb településsé válhasson.
A példának okáért, a teendõk
közül én is megemlítek néhányat, a teljesség igénye nélkülmelyeket Önnek is, mint választott testület tagjának ismernie
kell – a város gazdaságának a
bõvítése súlyának emelése, a
város munkaképes korú lakossága foglalkoztatottságának bõvítése, a lakosság sokoldalú ellátását szolgáló intézményrendszer bõvítése, korszerûsítése,
egyes társadalmi csoportok leszakadásának a megakadályozása, felzárkóztatásuk elõsegítése. Ez a sokoldalú és összetett
feladathalmaz széles körû öszszefogást igényel, legyen ön is
ennek az összefogásnak a kovásza, egyik építõje, mert errõl
szól a mandátuma is.
Képviselõ Úr!
Lássa be, hogy egy olyan idõszakban, amikor egyetlen önkormányzat sem dúskál a javakban,
mégis olyan látványos fejlesztések vannak folyamatban a városban, mint az Erzsébet tér korszerûsítése, a közmû hálózat – 6080 évre szóló – kapacitást is növelõ korszerûsítése, melyet remélhetõen az utak és járdák felújítása is követ majd, valamint a
kórház bõvítése, a jobb és korszerûbb ellátást nyújtó feltételek
megteremtése, történik, nem felelõs magatartás a városnak a
lejtõn való lecsúszásáról beszélni.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök

5

Falujáráson az MSZP
Az Orbán-kormány gazdasági, társadalmi, és politikai válságba sodorta az országot. Az elmúlt hónapok visszajelzéseibõl tudjuk, hogy
Magyarország többsége már nem akarja, hogy továbbra is a Fidesz
kormányozzon. Fontos, hogy mind több ember ismerje meg a valóságot.
Az Orbán-Matolcsy páros és az õket kritikátlanul kiszolgálók a felelõsek Magyarország kettészakításáért, a mind nagyobb tömegeket
sújtó mérhetetlen nyomorért.
A magyar kormány mára már a civilizált, keresztény hagyományokra épült Európából nézve is, nem csak gazdasági és társadalompolitikai értelemben, de morálisan is megbukott.
Sokat kell tennünk azért, hogy a Magyar Szocialista Párt valamennyi demokratikus párttal, mozgalommal és szervezettel összefogva, helyreállítsa a meggyengített demokratikus intézményrendszert és
a szétvert piacgazdaságot.
Az MSZP 2013. január 31-én indítja a falujárás programját, melyben elsõként Zala megye falvait látogatják végig a párt elnökségének
tagjai, a választmány és a parlamenti frakció vezetése.
Az MSZP-nek rendkívül fontos a vidéki emberek problémáinak
megismerése, ezért a találkozók alkalmával minél szélesebb körben
szeretnénk az emberek véleményét meghallgatni.
A Zala megyei program zárásaként Mesterházy Attila, az MSZP elnöke 2013. január 31-én (csütörtök) 18:00 órától elõadást tart a HSMK
színháztermében, ahova minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Fontos cél, hogy minél több emberhez juttassa el az MSZP az igazságot, hogy fontos megismertetni a társadalom minél szélesebb köreivel az MSZP azon elképzeléseit, hogy Európa sereghajtói közül, ahova az MSZP a befektetések ösztönzésével képes növekedési pályára
állítani a gazdaságot és képes legyõzni a Fideszt a demokratikus erõk
összefogásával.
Sokat kell még érte tenni, és ezen cél megvalósítása érdekében az
MSZP elindítja a falujárás nevû programját, melynek elsõ állomása
Zala megyében Surd településen lesz január 31-én. Egy kihelyezett elnökségi ülés és egy frakcióülést tart az MSZP, majd ezt követõen a
párt elnökségi és a frakció tagjai Zala megye több településére látogatnak el, hogy a választókkal személyesen találkozzanak, akár az utcán
megszólítva is meghallgassák a falvakban élõk mindennapi problémáját.
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke a nap végén a HSMK színház
termében lakossági fórumot tart 18 órától, ahova minden érdeklõdõt
nagy tisztelettel várunk.
Nagykanizsa, 2013. január 21.
Dr. Fodor Csaba MSZP Zala megyei elnöke

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Átadták a Kanizsai Dorottya
Kórház felújított újszülött részlegét

Fotó: Bakonyi Erzsébet

3.qxd

A nemzeti színû avatószalag
ünnepélyes átvágásával Cseresnyés Péter polgármester és Dr.
Brünner Szilveszter fõigazgató
fõorvos hivatalosan is átadta a
megszépült részleget a szobák jelenlegi és majdani lakói számára.
Az egészségügyi intézmény
részleges rekonstrukciója 2012 áprilisa óta zajlik az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai
központi költségvetés társfinanszírozásával. A TIOP-2.2.4-09/12010-0030 - „Struktúraváltoztatást
támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban” elnevezésû projekt keretében számos osztályt korszerûsítenek, illetve a fõépület folytatásaként megépülõ új épületszárnyban, annak
alagsori részében a patológia, föld-

szintjén a sürgõsségi osztálya, elsõ
emeletén pedig a mikrobiológiai
labor kerül kialakításra.
A napi folyamatos ellátás mellett
zajló fejlesztés egyik fontos mérföldköve a felújított újszülött részleg átadása. A projekt teljes költsége közel 3,5 milliárd forint, melybõl az építés, a felújítás összege
megközelítõleg 2 milliárd forint.
Az elmúlt húsz év felújítási
munkálataiból, az 1996-os részleges rekonstrukció során kimaradt
az osztály felújítása, mely így az
1974-es építészeti szinten megrekedt, a mai családbarát elvárásoknak – mint alternatív szülési és vajúdási lehetõségek, elkülönített
apás szülés – nem felelt meg. A
felújított újszülött osztályon a mai
naptól rendelkezésre álló rooming
in, olyan bababarát szolgáltatást
jelent, melyben lehetõsége van a

A Zrínyi - Bolyai
Általános Iskola Bolyai
János Tagintézménye
folytatja

„SULIVÁR”
programsorozatát,
melyre szeretettel várja a leendõ elsõsöket és szüleiket.
Január 26-án (szombaton) 9.oo-11.3o óráig nyílt nap,
melyen a szülõk tájékoztatást kapnak az intézményrõl.
A gyermekek „meglepetés mûsoron”,
kézmûves- és sportfoglalkozásokon vehetnek részt.
Január 29-én és 30-án (kedden és szerdán)
9.oo-11.oo óráig nyílt tanítási órák
a leendõ elsõ osztályos tanítókkal.

mamának és újszülött babájának a
24 órás közös együttlétre. Ennek
az új lehetõségnek kiemelt jelentõsége van az újszülöttek fejlõdésében, egyúttal megkönnyíti a babák
és édesanyák egymásra hangolódását. Nemcsak a fenti új szolgáltatás kerül bevezetésre, a pályázati
forrás lehetõséget teremt arra is a
továbbiakban, hogy felújításra kerüljön egy modern szülõszoba,
császármûtõ, és számos korszerû
mûszerrel gazdagodjon a nõgyógyászati osztály.
Az avatószalag átvágását megelõzõen Dr. Brünner Szilveszter
fõigazgató fõorvos többek között
elmondta: fontos nap ez a mai,
mert a kórház e napon veszi át a
pályázat kapcsán megújult ellátó
egységet a kivitelezõtõl, és adjuk
át munkatársainknak, betegeinknek további felhasználásra. Fontos
ez a mai nap azért is, mert végre
egy olyan állomáshoz érkeztünk,
amikor már látjuk, hogy az elmúlt
egy évben zajló munkálatok valamikor talán véget érnek. Nem volt
hiábavaló az a rengeteg kellemetlenség, türelem, amit mind a munkatársaink, mind a betegeink tanúsítottak az elmúlt pár hónapban,
hiszen nem volt könnyû légkalapácsok, fûrészek, hangos munkagépek zaja mellett dolgozni. Fontos ez a nap azért is, mert egy
olyan egység, olyan osztály átadá-

sára kerül sor, amely a kórház szülészet-nõgyógyászati és gyermekgyógyászati osztályával szorosan
együttmûködve fog dolgozni. Végezetül a fõigazgató megköszönte
a kivitelezõnek, hogy a pályázatban foglaltakon túl lehetõvé tette
az osztály szinte teljes körû
felújítását. Ezáltal még inkább
hozzá tudnak járulni az itt ápolt
kismamák, az újszülöttek, és rajtuk
keresztül a családjuk boldogságához.
A szalag átvágását követõen
Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ a beszédében hangsúlyozta: a tavaly májusban történt változás ellenére –
mely szerint a kórház fenntartása a
város kebelébõl az állam kezébe
került –, a miénk, a városé a kórház, hiszen kanizsai, és Kanizsa
környéki emberek dolgoznak benne, és ugyanonnan érkeznek a kórházba, hogy egy új életet adjanak
az országnak, világnak. Arra kérte
a nemes feladatot végzõ egészségügyi dolgozókat, tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy a
nagykanizsai Kanizsai Dorottya
Kórház jó hírnevét tovább javítsák. Végül azt kívánta, a jövõben
minél több gyermek szülessen a
kórházban, és minél egészségesebben kerüljenek ki onnan.
A szülészeti és újszülött ellátásban kezdõdõ teljesen új fejezetrõl,
fordulópontról, a bababarát és
anyabarát szemlélet átültetésérõl
és teljes megvalósításáról Dr. Nád
Márta részlegvezetõ fõorvos adott
tájékoztatást a megjelenteknek.
B.E.

RAMDA
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
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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)
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Habár az idõjárás tavaly nyári szélsõséges szárazsága miatt
nem termett sok kerekrépa a
miklósfai földeken, mindez nem
gátolta a 13. alkalommal, a településrészen megtartott Répafõzõ Fesztivál sikerét. Ezúttal is, az
elmúlt évekhez hasonlóan,
gasztro-kulináris élvezetek tömkelege és jó hangulat fémjelezte
a Mindenki Házában lebonyolított rendezvényt.
Nemcsak miklósfaicummá, hanem mára már igazi hungaricummá vált a Nagykanizsa peremkerületében (is) nagy mennyiségben
termesztett kerekrépa. Országos
hírét minden bizonnyal annak köszönheti, hogy 2001 óta – töretlen
érdeklõdés övezte sikerrel – rendezik meg a nyersen lilás-barnás színû, kesernyés, míg savanyítva különleges íz orgiát adó, vízigényes
zöldségbõl készített ételek köré
szervezõdött eseményt.
A Miklósfai Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület és a szakmai munkát, értékelést segítõ Kanizsa és Környéke Gasztronómiai
Egyesület ezúttal is karöltve munkálkodott az öregfiúk foci-répatornájával, kulturális mûsorokkal színesített, kerekrépás gasztro-csata
sikerén, melyet a hóhelyzet kissé
szabotált, ám a versenyzõk által
készített ételek körül, és az evésivást követõ hangulaton – a mínuszok ellenére – sem volt fagyos a
légkör. Ugyanis 18 helyi-és környékbeli csapat hozta el, mintegy
25 fajta ételét – hagyományos és
különleges kategóriában – megmérettetni. Babos-füstölt-csülkös,
tárkonyos, fahéjas (hideg) répalevest is kóstolhatott a chéf-ekbõl,
gasztro-kibicekbõl álló szakmai

zsûri, csakúgy, mint répafelfújtat,
répás sajttortát, marcipános répafánkot, leveles tésztás répás
hajtikát, répás rétest vagy répakockát. A felhozatallal ezúttal sem
volt probléma: mi több, a szervezõ
egyesület elnöke, Dömötörfy Sándor és Prikryl József mesterszakács szerint olyan ételekkel örvendeztették meg a vendégeket (és
természetesen a zsûrit) a versenyzõk, melyek akár egy étteremben
is megállnák a helyüket.
A Miklósfai Répafõzõ Fesztivál
értékmegõrzõ jelentõségének vitathatatlanságáról Cseresnyés Péter is megosztotta gondolatait rendezvénynyitó, ünnepélyes beszédében. A polgármester rámutatott:
a Magyar Kultúra napjának közelségében megtartott esemény jóval
több egy tányér ételnél. Ugyanis
az oldott hangulatú versengés hagyományteremtõ szándékkal született meg anno, ahogy azóta –
nemcsak szûkebb pátriánkban, hanem országosan is – beleivódott,
beleépült a magyarság kulturális
tudatát erõsítõ tradíciók sorába.
Majd Kodály Zoltán gondolatait
emelte ki zárszavában Cseresnyés
Péter, mely a közösségben találkozó, eggyé olvadó emberi-népi értékekre helyezi a fõ hangsúlyt – a répafesztivál esetében is. A polgármester üdvözlõ szavai után helyi
mûvészeti, kulturális csoportok, a
sztárvendég, egykori Európa Szépe, Laky Zsuzsi beszélgetéssel
egybekötött fellépése töltötte be a
pódiumot. Ezt követte a répás ételek nagyközönség számára szervezett kóstolója, ahol – csakúgy,
mint a zsûriben – egy Svájcból érkezett, magyar származású kutatóorvossal is találkozhattunk, akit a
néphagyományok iránti érdeklõ-

dés sodort Miklósfára, a fesztivál
idejére. „Büszke vagyok hun gyökereimre és kultúrámra, de a kerekrépáról (és a rendezvényrõl) a
közelmúltig nem is hallottam. Ám
Lucerne-ben, ahol dolgozom, a hivatásom mellett – egyfajta hobbiként, kikapcsolódásként – a néprajz megszállottja vagyok, és a világháló, valamint könyvek jóvoltából hozzám is eljutott a kerekrépa,
no meg a fesztivál híre, ezért érkeztem egy nap erejéig a településre, hogy személyesem is feltérképezhessem mindazt, amit eddig
csak a net jóvoltából tudhattam” –
mondta Dr. Vietoris Zoltán.
A nagykanizsai hobbiszakácscukrász Imrei Györgyöt – a rokoni szálakon túl – a gasztromegmérettetés már hosszú idõ
óta Miklósfára invitálja, ahova
ezúttal is ételkülönlegességet
hozott, a marcipános répa fánkot, melynek íze a sokak által
ismert ördögpirula és túrófánk
„vadházasságát” idézte meg. A
fõzõ-sütõ verseny másik egyedi
étel kreálmánya a murakeresztúri Ivanovics István karamell öntetes kerekrépás felfújtja
volt, mely amellett, hogy az elsõ helyezést érdemelte ki, a zsûri szakmai különdíját is magáénak tudhatja. Az elismerések átadására a vacsora után került
sor.
A „hagyományos” kategóriában, a kerekrépás-húsos ételek sorában, elsõ a Mindenki Háza csapata, második a helybéli Rajnics
Zoltánné, harmadik a dr. Kotnyek
István Kertbarát kör lett. A „különleges” ételek sorában a már említett murakeresztúri versenyzõ
vitte el a pálmát, „ezüstérmes”-ek
a 4 Mamik lettek vörös áfonyás-répás rétesükkel, a „bronz-fokozattal” pedig a Szõlõskert Junior csapata
büszkélkedhet
leveles
hajtikájának köszönhetõen. A közönségdíjat Imrei Ferencné, a különdíjat pedig Drávecz Józsefné
kapta. A fesztivált ezúttal is báli
mulatság zárta, ahol mindenki kiengedhette az evés-ivás, no és a
hétköznapok fáradt gõzét, ám még
az „ereszd el a hajamat” hangulat
közepette sem sikerült megtudnunk, mi is a kiváló, híres miklósfai répa készítésének, egyedi savanyításának titka…
Sz.Zs.

Január 28. 14.30 óra
Ifjúsági bérlet - Csokonai Vitéz Mihály: DOROTTYA VAGYIS A DÁMÁK DIADALA A FÁRSÁNGON
A szlovákiai Csavar Színház elõadása
Szereplõk: Gál Tamás, Bodonyi András. Belépõdíj (pótszék): 800 Ft
Január 29. Gyermekszínház
10 óra Mazsola bérlet
13 óra Tapsi bérlet
14.30 óra Manó bérlet
"AZ EMBER" - zenés mesejáték
A szlovákiai Csavar Színház elõadása
Szereplõk: Gál Tamás, Kiss Szilvia,
Bodonyi András. Belépõdíj 700 Ft
Január 30. Gyermekszínház
10 óra Táltos bérlet
13 óra Hápi bérlet
"AZ EMBER" - zenés mesejáték
A szlovákiai Csavar Színház elõadása
Szereplõk: Gál Tamás, Kiss Szilvia,
Bodonyi András. Belépõdíj: 700 Ft
Január 30. 19 óra
Filharmónia bérlet
A LISZT FERENC
KAMARAZENEKAR ünnepi
hangversenye az együttes fennállásának 50. évfordulója tiszteletére
Mûvészeti vezetõ: Rolla János
Mozart: Serenata notturna, D-dúr, K.
239.; Britten: Variációk egy Franck
Bridge témára, op. 10.; Csajkovszkij:
Firenzei emlék, op. 70.
Belépõdíj: 2 600 Ft

MISZTIKUS INDIA - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: február 15-ig
AZ ÉGBOLT MÁSIK FELE. Z.
SOÓS ISTVÁN FESTMÉNYEI Válogatás a Képzõmûvészetek Háza
gyûjteményébõl
Megtekinthetõ: március 25-ig

TÁVOLI UTCÁK ÜZENETE Plakátkiállítás
Megtekinthetõ: február 1-ig

Ne vásárolj,
fogadj örökbe!
Tel.: +36 30/400 1368,
+36 30/378 7057
Adószám: 18954650-1-20
E-mail: info@eletter-kanizsa.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Répa! Nem retek, nem mogyoró!

Fotó: Szabó Zsófia
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Cél: referencia-iintézménnyé válni
Egy iskola, ahol diáknak és tanárnak lenni egyaránt jó. A
Kõrösi Csoma Sándor - Péterfy
Sándor Általános Iskola Attila
utcai tagintézményének sokrétû
oktatási profilját még inkább
bõvíti egy 4 millió forint összegû
uniós támogatás, melynek jóvoltából – akár más iskolák számára is – referencia intézménnyé
válhat a reál-, a humán tudományok, a sport-, és a környezettudatos nevelésben is élen járó
képzési hely.
A referencia-intézmények olyan
gyermekközpontú, pedagógiai gyakorlattal és innovációval rendelkezõ iskolák, óvodák, melyek képzési moduljaikat, oktatási struktúráikat képesek átadni – egyfajta szolgáltató tevékenységet végezve –
más intézmények számára is. A
Kõrösi-Péterfy Általános Iskola
Attila utcai tagintézménye még a

tavalyi év elején nyújtotta be pályázatát egy, az Új Széchenyi Terv
keretében finanszírozandó kiírásra,
ami arra hivatott, hogy – nemcsak
helyben, hanem országosan is –
mintaadó, mintaértékû oktatási intézményeket hozzon létre. De mitõl is válhat más iskolák számára
követendõvé a Péterfy Sándor Általános Iskola? Errõl a tagintézmény vezetõ - projektmenedzsert
Horváth Tibornét kérdeztük.
„A referencia-intézmények folyamatosan, különbözõ kínálattal
szolgáltatnak a hálózati tanulási
folyamathoz mintákat. Akár azáltal, hogy nyitottak intézménylátogatásokra, hospitálásra, és önfejlesztõ gyakorlatok bemutatására.
Ezen iskolák pedagógiai kultúrája
és eszközrendszere példaértékû,
tanulmányozható és akár át is vehetõ. Ezen referencia-intézmények
összefüggõ, kidolgozott, úgynevezett „jó gyakorlatuk” alapján kü-

A Katyn` -kkiállítás Kanizsára érkezik
Január 30-án szerdán 16 órakor
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának meghívására,
a Lengyel Köztársaság Budapesti
Nagykövetségének segítségével, a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
szervezésében a Halis könyvtárban
nyílik meg a Harc és Mártíromság
Emlékét Õrzõ Tanács kiállítása,
melynek címe: Katyñ – tömeggyilkosság – politika – erkölcs. Micha³
Andrukonis külképviseletvezetõ helyettes nyitja meg, A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartandó megemlékezésen, február 26-án pedig maga
Roman Kowalski nagykövet úr
mond majd beszédet.
Bár ma már a legnagyobb
videomegosztón megtekinthetõ
Andrzej Wajda majd’ kétórás film-

je, a Katyñ, a félszázados kényszerû elhallgatás után bizony, nagyon
is szükséges, hogy a kanizsaiak a
március 6-ig megtekinthetõ kiállítás elõtt tájékozódjanak a magunk
mögött hagyott század e fejezetérõl. Az aláíró két külügyminiszter
neve után Molotov-Ribbentrop
paktumnak hívják azt a megnemtámadási szerzõdést, melyben a nemzetiszocialista Németország és a
Szocialista Szovjetköztársaságok
Szövetsége megegyezett Lengyelország felosztásáról is. 1939 szeptemberében így került két oldalról
harapófogóba a lengyel állam.
Hadseregének hivatásos és tartalékos tisztjei hadifogságba kerültek.
1940 tavaszán pedig Moszkvában
legfelsõbb szinten döntöttek a –
milyen szalonképes kifejezés –
„Táborfelszámolás”-ról.

lönbözõ területekhez sorolhatóak
be. A Péterfy tagintézmény több
alapfeltételnek is megfelel, illetve
eleget tud tenni az elõírt kritériumoknak, ám ennek létezik egy feltétele: részt kell vennünk, (ahogy
indultunk is) a minõsítési eljáráson, mint: ökológiai programterv
alapján dolgozó referenciahely –
ez esetben a Csónakázó-tónál lévõ
erdei iskolánkat emelném ki; a
mentorpedagógiában élen járó új
típusú felsõoktatási gyakorlóhely,
partnerintézmény; valamint a sikeres iskolakezdést (is) megkönnyítõ, két tanítós tanulásszervezési eljárásra hangsúlyt fektetõ befogadó
pedagógiai gyakorlat, illetve ennek alkalmazásában élen járó mintaadó feladat-ellátási hely. Egy intézmény több referenciaterületén
is lehet mintaadó, nem titkolt célunk ez a Péterfy tagintézmény
esetében is. Ehhez természetesen
mindent meg is tettünk. Az „Így
Körülbelül 22 ezer lengyelt tarkón
lõve gyilkoltak meg és löktek tömegsírba a nyugat-oroszországi Szmolenszk közelében, a katinyi erdõben,
és további helyszíneken az NKVD
„emberei”. Közülük többen az utolsó
pillanatig megkísérelték az ellenállást,
a kötél exhumálásukkor is húsukba
vágott. A tömegsírok egy részét a szövetségesbõl ellenséggé vált németek
tárták fel, cinikus propaganda célra
használva. Ám szándékaiktól függetlenül, ténykedésük megcáfolta Sztálin
nem kevésbé cinikus válaszát (Megszöktek. Mandzsúriába.), melyet a
foglyok hollétérõl tudakozódó nyugati kérdésre adott. A hidegháború éveiben pedig már az USA is felállított
szenátusi vizsgáló bizottságot a katyñi
tömeggyilkosságról.
Lengyelországban azonban évtizedekig hallgatni kellett. A hazai Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához hasonló lengyel Nemzeti
Emlékezet Intézete a honlapján közzé

tanulunk – így tanítunk mi” pályázaton belül mintegy 12 pedagógus,
és a vezetést irányítók egyaránt elvégezték a vállalt képzéseket (a
képzésekre mintegy 2 millió forintot fordítottunk), kidolgoztuk a
Referencia Intézmény Mûködési
Szabályzatát, a már említett jó
gyakorlatok átadásának rendjét,
valamint ennek intézményi portfólióját, ahogy fel is készültünk a
szolgáltatói szerep vállalására is.
Továbbá beszereztük a munkához
szükséges informatikai eszközöket, könyveket. Ennek folytán –
mivel a referencia-intézménnyé
válást megelõzi még egy folyamat
– felkészültünk a részét képezõ
minõsítési eljárásra, melyet (hogy
megkapjuk a „Minõsített referencia-intézmény oklevelet”) a Minõsítõ testület „ellenjegyez”. Ez a folyamat a közeljövõben fejezõdik
be, így reményeink szerint hivatalosan is elismerik az iskolánkban
folyó pedagógiai munka magas
színvonalát.”
Sz.Zs.
tette azoknak a listáját, akik „kimondták az igazságot Katyñról”, és ezért
büntetés, hátrány érte õket, továbbá
megnevezi az „elnyomóikat”, azokat a
tiszteket, ügyészeket, bírákat, akik velük szemben nyomoztak, ítéleteket
hoztak.
Volt egy tervük: a lengyel társadalom lefejezésével megtörni a nemzet
gerincét, elvenni önazonosságát.
Nem sikerült. A népirtás vesztesége,
a tragédia felidézése egyben lengyel
barátaink elõtti tisztelgésre is alkalmat ad. Ahogyan a megszállás éveiben a jövõ Lengyelországára tekintettek, tanulságul kell, hogy szolgáljon valamennyiünknek.
A kiállításhoz kapcsolódik a
Nagykanizsai Polgári Egyesület hatodik középiskolás vetélkedõje,
melynek címe: „A legyilkoltakat
választom, nem a gyilkosokat”. A
feladatlapok eredményes megválaszolása csak a kiállítás ismeretében
lehetséges.
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Nyugdíjasházi bérlakások

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZÕ
(CSERE) ILLETVE NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

Pályázatra kiírt lakások:

Költség alapon:
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. január 31. 9-10 óráig.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 40.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2013. január 31. 9-10 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján – a 35. életévüket be
nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére – az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2013. január 31. 14-15 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj öszszege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. január 31. 14-15 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj öszszege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. január 31. 14-15 óráig.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati
díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2013. január 31. 14-15 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok
ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. február 8. (péntek)

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 8. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. ügyfélfogadó. A licitálás
idõpontja: 2013. február 14. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 9.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 25 m2
- szobaszáma: 1 szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- állapota: helyreállított
- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség; adományt felajánló pályázó bérleti díjat
nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakás megtekinthetõ: 2013. január 31. 14.00-16.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben
meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban
a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ
önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Erzsébet tér 7.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti.
A licitálás induló összege: 2 000 000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ,
tartási szerzõdés nem köthetõ.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Új adózási
formák - KATA, KIVA

December 13-ra tájékoztatóval
egybekötött konzultációra invitáltunk minden regisztrált nagykanizsai székhelyû vállalkozást.
Az új adózási formákról
Némethné Szerdahelyi Éva adószakértõ tartott elõadást.
2013 januárjától egyes vállalkozók, cégek egyszerûsített rendszer szerint adózhatnak. A vállalkozóknak december 20-ig kellett
dönteniük arról, hogy melyik formát választják. A rendezvény célja a döntés elõsegítése volt.
Az elõadás anyaga és a fontosabb NAV információk honlapunkon megtalálhatók.
Évzáró elnökségi ülés
Kamaránk elnöksége december
17-én tartotta évzáró elnökségi
ülését a Vasemberházban.
Az ülésen dr. Polay József beszámolt az elmúlt idõszak legfontosabb eseményeirõl, az elnökség
elfogadta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara stratégiá-

2013. január 24.

ját, valamint döntött a kamarai kitüntetések odaítélésérõl.
Kamaránk 2012-2016. évi stratégiáját az elnökség a következõkben határozta meg:
Határozott gazdaságpolitikai
szerepvállalás, markáns érdekérvényesítés az objektivitás és szakmaiság jegyében – az országos
gazdaságpolitika MKIK-en keresztüli formálása.
A NAKKIK politikailag semleges pályán tartása.
A helyi és kistérségi önkormányzatok, hatóságok által hozott, a gazdaságot érintõ intézkedések esetében a vállalkozások érdekeinek hatékony koordinálása,
érvényesítése – a helyi szabályozások formálása, befolyásolása.
Kiemelt ügyekben a
NAKKIK véleményének közzététele.
Regisztrált tagjainknak a kamarai szolgáltatási struktúra mûködtetése, önkéntes tagjainknak
plusz kedvezmények és ezek
szisztematikus, széleskörû kommunikálása.
Kiemelt szerepvállalás a
munkaerõ-piaci igényhez igazodó

képzési rendszer, oktatás, e-tanulás népszerûsítésében a vállalkozások versenyképességének erõsítése céljából.
Következetesen támogatni a
vállalkozások forráshoz jutását,
likviditását biztosító pályázatokat,
konstrukciókat és a sikeres európai integrációt elõsegítõ programokat. (Széchenyi kártya, gazdaságfejlesztési programok, EU- hitelek, stb.)
A kamarai szerep erõsítése
- a környezetgazdálkodási,
- a kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységben,
- a kereskedelmi és turisztikai
ágazat fejlesztésében.
Horvátország EU-s csatlakozása miatti felkészítés a vállalkozóink számára.
A kézmûipar értékeinek, hagyományainak megõrzése, ápolása, a tradicionális szakmák megõrzése, a mesterképzés és a mestervizsgáztatás fejlesztése.
„A jó szakma felér egy
diplomával” – 39 szakma
országos bajnokait keressük!
Az MKIK 2013-ban is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. Célkitûzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve
a ráépülõ, magasabban kvalifikált
szakmákat is – társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése a
szakmatanulás népszerûsítése révén.
Ez évben a szakmák országos
versenyeit a nappali tagozaton

végzõs tanulók számára, a Nemzetgazdasági Minisztérium által a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére gondozásra átadott
szakképesítések közül 39-ben hirdették meg.
Az írásbeli elõdöntõket a bútorasztalosok és a kárpitosok kezdték
meg január 7-én. Kamaránknál
26 szakmában 105 tanuló jelentkezett a versenyre.
Az országos döntõ, a „VI.
Szakma Sztár Fesztivál” 2013.
április 24-26-a között lesz Budapesten.
Az érdeklõdõ iskolák diákjai a
korábbi évekhez hasonlóan, április 24-25-én egy-egy napos szakmai kirándulás keretében vehetnek részt a rendezvényen. Az elõ-

döntõk az NFA-KA-NGM –
5/2012/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg.
Kamarai regisztráció
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara megkeresi azokat a
vállalkozásokat, amelyek elmulasztották a kamarai regisztrációt
és a közfeladatok ellátásához való
hozzájárulás befizetését, hogy tel-

Pályázati felhívás
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet Nagykanizsa középiskoláiban
tanuló diákok részére, valamely magyar feltaláló megvalósított találmányának, újításának
infokommunikációs technológiával történõ bemutatására.
A pályázat célja: A fiatalok innováció iránti érdeklõdésének felkeltése.
Pályázatot nyújthatnak be egyének és csoportok (maximum 3 fõ). A pályamunkát multimédiás
(prezentáció, animáció, film, stb.) alkalmazással kell CD-re vagy DVD-re kiírva elkészíteni.
Terjedelme maximum 10 perc.
A jeligével ellátott pályázatokat 2013. március 08. 12:00 óráig a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara (8800 Nagykanizsa Ady Endre u. 1.) címére személyesen, vagy postai úton
(ez esetben a feladás dátumát vesszük figyelembe) kell eljuttatni.
Egy külön lezárt borítékban kérjük közölni a jeligéhez tartozó nevet/neveket, az iskola
és osztály feltüntetésével.
Az elbírálás fõ szempontjai: az eredetiség, a tartalmi helyesség, a kreativitás, valamint a megjelenítés
esztétikája, minõsége. Forrásként felhasználhatók: internet, monográfiák, lexikonok, stb.
Díjazás: I. helyezett: 40.000 Ft, II. helyezett: 30.000 Ft, III. helyezett: 25.000 Ft.
További információ a nakkik@nakkik.hu e-mail címen vagy a 93/516-670 és a 30/754-3616 telefonszámokon kérhetõ.
Eredményes munkát kívánunk!
A projekt az NGM_SZERZ68/1/2012/2/2 számú pályázati támogatással valósul meg.
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jesítsék kötelezettségüket.
A területi kereskedelmi és iparkamarák már kiküldték a megkereséseket a törvényi kötelezettséget
nem teljesítõknek, illetve azoknak,
akik regisztráltak, de nem fizették
meg a hozzájárulást. Az éves kamarai hozzájárulást minden évben
március 31-ig kell befizetni, így
az idén is. Ezt követõen a területi
kamarák átadják a kamarai hozzájárulás behajtásának feladatát az
adóhatóságnak. A kamara 2013 végére szeretné elérni, hogy letisztuljon a kamarai regisztrációs rendszer, és a gazdasági élet számára
használható, naprakész adatbázis
jöjjön létre a cégekrõl.
A tavalyi második félévi stagnálást követõen a mostani megkeresés
kapcsán felgyorsult a regisztráció
folyamata. Az egyéni vállalkozók
állami szervezettõl megkapott központi nyilvántartásában azonban
rendkívül sok hiba van, már elhunyt
vagy a vállalkozásának szüneteltetését bejelentõ egyéni vállalkozók is
szerepelnek az adatbázisban. A kiküldött téves megkeresésekért a kamara elnézést kér. A tapasztalatok
erõsítik a kamara meggyõzõdését,
hogy fontos a naprakész nyilvántartások vezetése, ezért is szükség van
a kamarai regisztrációra.
Decentralizált pályázatok
nyertesei
A szakképzés gyakorlati képzõhelyeinek eszközpark korszerûsítésére kiírt decentralizált pályázatról a nemzetgazdasági miniszter január 15-én meghozta döntését. Nagykanizsán 8 vállalkozás
és egy intézmény nyert el összesen 42 850 000 Ft támogatást, melyek az alábbiak:
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola, Ágoston Tibor, Innogourmet Kft, ABC Fogtechnikai
Kft, Horváth Olívia, Fabak Kft,
Angyalosi Autóház Kft., HEATGázgép Kft., Goór Zsolt.
A nyerteseknek gratulálunk és a
fejlesztések eredményeirõl a késõbbiekben hírt adunk.
Bemutatkoznak
Kamaránk Tagjai
Kozári Géza egyéni
vállalkozó, a Belvárosi
Hentesüzlet tulajdonosa
A jelenlegi üzletet 1998-ban,
mint „kényszervállalkozást” nyitottuk meg, részben saját megélhetésünk biztosítására, részben hi-
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Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
Keresse nálunk a népszerû hiteleket!

ánypótlásként a kanizsai belvárosban. A húsbolt úgy mûködik
azóta is, mint a város legszebb és
legmegbízhatóbb húsait áruló üzlete, a „Géza boltja”.
Jelenleg a családi vállalkozás
két üzletbõl áll, melyet feleségemmel, két fiammal, egy szakmunkással és egy négy órás nyugdíjas kollégával mûködtetünk.
A vevõkörünk szinte állandó és
családias, így forgalmunk is évek
óta hasonlóan alakul az egyre
csökkenõ vásárlóerõ ellenére.
Üzletünk kínálja a város legnagyobb választékát a hagyományos
hústermékeken túl halakból, vadhúsokból, bárányból és mangalicából. Nagykanizsán kizárólagos
forgalmazója vagyunk a magyar
szürke marha termékeknek. Felkaroltunk minden olyan szállítót,
aki természetes alapanyagokból,
hozzáadott szerek nélkül állít elõ
finom, magyar húsipari készítményeket. Határozott kritikusai vagyunk minden üzemnek, aki nem
a kiváló minõségre törekszik.
Termékeink 95%-a hazai, azon
belül pedig 80%-a zalai, de megtalálhatóak Szeged, Békés, Gyõr, valamint a nemzeti parkok kiváló minõségû készítményei is. Továbbá a
csurgói házi szalonnát, sonkát elõállító magyar kisvállalkozói termékek. Kínálatunkban szerepel ezen
kívül a szárított olasz sonka és a
különleges belga pástétom.
Az üzletben elhangzó mondatok közül a legszebb és legelismerõbb mondatok: „A lányom/az
anyám küldött…”, „mert itt mindig frisset kapok…”
A szakmát 1979 óta gyakorlom, a
város összes húsboltjában dolgoztam, én nyitottam meg egykor és
vezettem egy-egy évtizeden keresztül az Erzsébet téri, illetve az Ady
utcai üzleteket, továbbá Nagykanizsa elsõ áruházát, a Húsáruházat.

Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek.
Egy dologban azonban mind megegyeznek: a folyamatos
mûködéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6
hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást nyújt a hazai kkv
szektor finanszírozási problémáira. A program jelentõségét az eddig
elért eredmények szemléltetik legegyszerûbben: már több mint 170
ezer vállalkozás, összesen 1120 milliárd forint összegû hitelhez
jutott a Széchenyi Kártya Program segítségével.
A Széchenyi Kártya Program elemei egymásra épülnek és akár
egyidejûleg, egyszerre is felhasználhatóak. A program lehetõséget
teremt arra, hogy a vállalkozások különbözõ finanszírozási céljaik
megvalósítására a megfelelõ konstrukciót vehessék igénybe.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya
folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a
Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülõ
fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi Beruházási
Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon
való részvételt segítõ két új termék, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ
Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé
vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az
agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció. A kedvezõ
kamatozású, vissza nem térítendõ támogatással kiegészített Kombinált Mikrohitelt újonnan alakult vállalkozások is igényelhetik. A
vállalkozások hitelhez jutását az állam kamat- és garanciadíj támogatással segíti.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a
bankokhoz történõ közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövõben
hitelre lenne szüksége vállalkozása fellendítéséhez, érdemes
tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják. Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
A szakmát a fiaim viszik tovább, õrizve a megszerzett vásárlói bizalmat és fenntartva a jogosan elvárt kiváló minõséget.
Gazdasági társaságok
bejelentési kötelezettsége
Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései szerint a már
mûködõ gazdasági társaságok,
cégbejegyzésre kötelezett más
szervezetek számára 2013. február 1-ig adott haladékot a következõ feladatok elvégzésére. A bejelentési kötelezettségre elõírt 2013.
február 1-i határidõ elmulasztása
esetén cégtörvényességi eljárásra
kerülhet sor, amely végzõdhet a
cég törlésével is.
E kötelezettség teljesítéséhez
ügyvéd vagy a cég jogtanácsosának
közremûködése szükséges. A jogi
képviselõ a cégbíróságra az iratokat
elektronikus úton nyújtja be.
Ha csak ennyi a változás, akkor
azt illeték- és közzétételi költség-

térítés megfizetése nélkül lehet
megtenni. Ellenben, ha ezen túl
további cégváltozások is vannak –
akkor az eljárás már fizetõs.
A következõ kötelezõ feladatokat kell teljesíteni 2013. február 1-ig:
1. Székhely / Telephely használati jogosultság igazolása.
2. Tagok, ügyvezetõk személyi
adatainak bejelentése
3. Kézbesítési megbízott bejelentése.
Programelõzetes
Gyakorlati képzõk klubja
Január 30-án 14.00 órától konzultációval egybekötött elõadást
tartunk a szakképzési törvény
gyakorlati képzést érintõ változásairól.
Dohány kiskereskedelemi
koncesszió pályázat
Kamaránk január végén pályázati tanácsadást tart a dohánytermékek kiskereskedelmi jogosultság átengedésére vonatkozó koncessziós pályázatról.
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Határon innen és túl is hódítanak

A Sumartonski Lepi Deèki
(SLD) tagjai idén nyáron, a VII.
Szentmártoni Prósza, Bor és
Tambura Fesztiválon ünnepelték az együttes fennállásának tízedik jubileumát. Ez idõ alatt a
horvát folk és pop stílusú zenét
játszó zenekar egy baráti közösséggé formálódott és egyre népszerûbbé vált, mely útról a SLD
vezetõje, Hódos Gergõ számolt
be lapunknak.
A Tótszentmártoni Kulturális
Egyesület vezetõsége 2002-ben
kereste meg Trojkó Zsoltot, a zenekar korábbi vezetõjét, azzal a kérdéssel, hogy vállalna-e egy horvát
nemzetiségi zenét játszó zenekart.
Természetesen rábólintott, és ebben az évben meg is alakult hat fõvel a zenekar. Trojkó Zsolt az akkori zeneiskolások közül válogatott ki egy-két embert, akik közt
elosztották a hangszereket, és hozzájuk hívtak egy tambura oktatót,
Kedves Tibort. Az alapokat tõle tanulták meg, ugyanis elõtte nem ismerték a hangszert. Eleinte a fúvós
kottából próbáltak tanulgatni, aztán 2006 táján a fiatalabb generáció is megjelent az együttesben,
akkor négyen léptek be, majd idõvel egyre inkább népszerûvé váltak a faluban és a horvát térségben
is.
A zenekar tagjai az idõ folyamán folyamatosan cserélõdtek,
formálódtak sokan diplomáztak,
elkezdtek dolgozni, valamint hárman már megnõsültek és családot
alapítottak. Most heten vannak,
plusz két fõvel akkor zenélnek, ha
egyéb elfoglaltságuk mellett idejük engedi.
– Kezdetben nem volt nevünk.
Mindenhol a Tótszentmártoni Kul-

turális Egyesület tamburazenekaraként konferáltak fel bennünket.
Számtalanszor kérdezték a csoport
nevét, de nem volt, így viccbõl ellõttük, hogy Sumartonski Lepi
Deèki, amely annyit tesz magyarul, hogy a tótszentmártoni szépfiúk. Csak egyszer mutattak így be
bennünket és azóta ránk ragadt.
Túl sok ember volt jelen azon a
koncerten. De minden esetben kérni szoktuk, hogy ha lehetséges, ne
fordítsák le a színpadon – mesélte
nevetve Gergõ.
Az utóbbi idõben inkább Horvátországba invitálják õket, leginkább Zágrábig, de a környéken is
rengeteg falunapon, fesztiválon
játszanak. Legutóbb január 5-én
léptek fel az Újévi Fúvós Gálán,
ahova a Nagykanizsai Fúvószenekar karnagya, Tatár Csaba hívta
meg õket. Legközelebb pedig a
mohácsi busójáráson hallhatjuk a
fiúkat február 10-én.
– A májusi Kre Murei Drave elnevezésû fesztiválra pedig már
több éve hivatalosak vagyunk. Ez a
rendezvény a Mura és a Dráva folyók zenekarait fogja össze és mindenkinek egy saját, a zenekar által
komponált számmal kell neveznie.
Annyi kikötés van, hogy a zenének
tamburán vagy fúvós hangszeren
kell megszólalnia, a szövegnek pedig a kaj nyelvjáráson kell megíródnia, amely a Mura-menti környék dialektusa. A horvátnak
ugyanis három nagyobb tájnyelve
van az irodalmi nyelv, a kaj és a èa.
Mi leginkább kaj nyelvjárású dalokat írunk – mondta.
Saját dalaik is vannak, ezeket
Baráth Zoltán, a nagykanizsai Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola igazgatója, és
egy horvát zeneszerzõ írták. – De

idén már teljesen saját számmal
szeretnénk indulni a Kre Murei
Drave fesztiválon, mely a saját stílusunkat tükrözi majd. Ezen kívül
szeretnénk kiadni az elsõ CD-nket
is még idén nyáron, melyhez a számokat már gyûjtjük – tette hozzá
az együttes vezetõje.
A már meglévõ számaikat folyamatosan játsszák a horvát rádiók.
A Studio M, aki a Kre Murei
Drave fesztivál egyik fõszervezõje, stúdióban veszi fel a számaikat,
mely sokszor egy egész napot is
igényel, hiszen addig játszanak,
míg az hiba nélkül nem megy.
Ezekhez a felvételekhez rengeteg
élményük kapcsolódik. – Délután
szoktunk hazaérkezni, ekkor már
mindenki nagyon fáradt. Ha idõben megérkezünk, akkor a Forma
1-et szoktuk együtt, egy jó hideg
sör mellett megnézni – avatott be a
részletekbe az együttes szószólója.
A zenekar egy nagy baráti közösség, ahogy mondják, mindig
együtt lógnak. Számíthatnak egymásra, akármi történik, a munkákban, akár a kert körül is segítenek
egymásnak. Fõleg az utazások kovácsolják össze õket, melyekhez
rengeteg kellemes és vicces történetük kapcsolódik.
– Tavaly õsszel, mikor Háromfára mentünk zenélni, láttuk, hogy
a falubuszban 199.990 körül volt a
kilométeróra állása. A bõgõsünk
vezetett, és mondtam neki, hogy
ha 999 lesz a vége, akkor szóljon.
Szólt is, ahogy megbeszéltük és
megálltunk az út szélén, áttoltuk a
kétezredik kilométeren a buszt.
Hárman megálltak mellettünk és
megkérdezték, hogy segítsenek-e.
Még a láthatósági mellényt is felvettük, nehogy a rendõr megbüntessen bennünket. Majd, amikor

áttoltuk, mentünk tovább – mondta nevetve.
A szilvesztert általában együtt
töltik, ez idén sem történt másként,
amikor Prelog városába voltak hivatalosak. Szabadtéren zenéltek -4
fokban. Prelog fõterén több ezer
ember gyûlt össze, és tíztõl fél kettõig adták a talpalávalót, ekkor
azonban mindenki eltûnt. – De mi
nem szerettünk volna még hazaindulni, így megkértük a szervezõt,
telefonáljon körbe, mehetünk-e játszani valahova. Végül egy hotelben kötöttünk ki, ahol hatalmas tömeg gyûlt körénk. Fél hétkor értünk haza a zenekarral, ilyen jó
szilveszteri bulink még nem volt,
pedig nagyon sokszor töltöttük már
együtt az év utolsó és elsõ napját.
A horvát kultúra ápolásáért végzett tevékenységükért már több
szervezet is kitüntette a csapatot,
köztük a Tótszentmártoni Horvát
Kisebbségi Önkormányzat és a
Magyarországi Horvátok Egyesület is. Utóbbit 2012 novemberében
vehették át ünnepélyes keretek között Pécsett, ahol jelen volt a magyar és a horvát köztársasági elnök
is. 2008-ban elnyerték a Kre Murei
Drave fesztiválon a közönségdíjat
a Meðimurski Mužikaši címû számukkal. Hasonló sikereket és elfoglalt nyarakat kívánunk nekik!
A képen a Sumartonski Lepi
Deèki aktív tagjai láthatóak, így
Turul István (kontra), Gyuricz Milán (brács), Vlasics Lajos Balázs
(brács), Vlasics Martin (nagybõgõ), Bogárdi László (kontra),
Rodek László (brács), Haszon Dávid (brács, ének), Gyuricz Dániel
(brács), Marosi Zoltán (biszernica)
és Hódos Gergõ (biszernica).

Multifokális lencse AKCIÓ

Varga Mónika

20 %

Az akció 2013. január 31-ig érvényes
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Véradás

Magyar Vöröskereszt

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

2013.01.31. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 12:30 óra Liszó - Faluház, Kanizsai
u. 2. 2013.01.31. CSÜTÖRTÖK 14:00 – 16:30 óra Magyarszentmiklós – Mûvelõdési ház, Fõ u. 31.

Lássa be, néha önnek is erõszakosabbnak
kell lennie ahhoz, hogy elérjen valamit. Nyugodtan koncentráljon a munkájára, és ne
hagyja, hogy bezáruljon ön elõtt az a bizonyos ajtó, és kimaradjon a lehetõségekbõl.

IV.20.–V.20. Bika
Lubickolhatna a boldogságban, de ön mégsem ezt teszi. A családi életében gyülekezõ
komor felhõket ideje lenne eloszlatnia. A
megoldás kulcsa az ön kezében van, még
jósnõt sem kell emiatt felkeresnie.

V.21.–VI.21. Ikrek
A csillagok arra intik, hogy erõszakosabbnak kell lennie mostanában. Bizonyára tapasztalta, az újév, új lehetõségeket csillantott
fel ön elõtt. Ne hagyja, hogy elvesszenek, az
úton a Jupiter is támogatni fogja.

VI.22.–VII.22. Rák
Egy pótszilveszterezés bizonyára jót tenne az egészségének. Éppen ezért minél
elõbb fogjon hozzá a szervezéséhez,
mert a farsang is újabb lehetõségeket kínál a szórakozáshoz.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Baráti kapcsolatainak középpontjában egyelõre a pénz áll, jelentõsebb változásra csak
a tavasz beköszöntével számíthat. A túlórázás helyett – melyet a környezete is nehezen
visel –, csoportosítsa át a kiadásait.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Az igazi öröm mindig belülrõl fakad, ne
másoktól várjon ehhez szikrát, mert akkor
rövid életû marad a láng. Nemcsak a párjától kap kedvezõ inspirációkat ezekben a
napokban, hanem a Merkúrtól is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Távolabbi tervei nagyobb sikerrel kecsegtetik, mint amelyeket év elején tûzött ki célul.
Idõnként zsonglõr mutatványokra is szüksége lehet ahhoz, hogy megfeleljen az otthoni
elvárásoknak. Fogjon hozzá, mert megéri.

X.23.–XI.22. Skorpió
Úgy tûnik, a szokásosnál nagyobb erõfeszítésre lesz szüksége ahhoz, hogy megbocsásson a párjának. Ne keménykedjen, hanem szánja el magát minél elõbb
az elsõ lépésre.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Szabad óráiban elemezze az álmait, és
mindjárt sokkal többet megtudhat önmagáról. Anyagi helyzete miatt nem kell aggódnia, felhõtlenül végigflörtölheti a farsangot.
Utána jöhet egy kis megtartóztatás.

XII.22.–I.20. Bak
A Jupiter segítségével tavaszig legyõzhet
minden akadályt, bármekkorát is gördít
elé a sors. A stresszes napokat gyõzze le
például lakás átalakítással, de úgy, hogy
akár táncolni is lehessen.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Kényelmes napokra, és kellemes hétvégére számíthat. Ha teheti, tartson megfelelõ távolságot a kellemetlen emberektõl,
mert a rossz hangulat is fertõzhet, nemcsak az influenza.

II.20.–III.20. Halak
Ha nyugodtan hajtja álomra a fejét, akár a
Vénusszal is összehozhatja a sors, azaz az
álma. Figyelmét nem tereli el semmi, a
megújult energiától felvértezve megvalósíthatja a fizikai erõt is igénylõ terveit.
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Kézis tavaszra
készülõdvén

Cselgáncs: lendvai versennyel nyitottak

A férfi kézilabdások elkezdték
felkészülésüket a tavaszi évadra, az
NB II-es együttes heti két Zsigmondy-csarnokbeli edzést iktat(ott) a programba a február 22-i,
Csurgó II elleni rajtig. A keret – természetesen – együtt maradt, s a
csapatnak február 17-re van meghívása egy nagyatádi négyes tornára.
Tóth Lászlótól, a Nagykanizsai
Izzó SE NB II-es férfi együttesének edzõjétõl tudtuk meg a II. Kanizsa Kupa teremlabdarúgó kupa
szünetében, hogy a kézisek számára a nagyatádi torna elõtt is vár
még felkészülési mérkõzés. Információk szerint február 3-án mérkõznek az NB II Déli csoportjában
játszó Pénzügyõr SE-vel – Nagyatádon.
A Nagykanizsai Izzó SE bajnoki negyedik vonalban szereplõ nõi
junior kézilabdázói szintén nekiláttak a munkának tavaszi idõszakukra készülõdvén, mondta a csapat edzõje, Ojtó Tamás.
Esetükben azért van külön jelentõsége a munka ismételt indulásának, lévén két elmaradt bajnokijukat is pótolniuk kellene még
Görcsi Kittiéknek. A Petõfi SE Fonyód és a Balatonboglár ellen maradt el a decemberi mérkõzésük,
elõbbiek ellen idegenben mérkõznének, míg a bogláriakat fogadnák
– elõreláthatólag február második
felében.
Addig heti két edzést tartanak a
fiataloknak, s márciusban eleje lesz
az igazi rajt, rögtön a jelenlegi listavezetõ Kadarkúti SZSE-vel.

A Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói az év elsõ felkészülési
versenyén, immár hagyományosan a szlovéniai Lendván szerepeltek. A kanizsaiak öt ország (a
házigazdák mellett Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország és Szerbia) népes,
majd háromszáz versenyzõt felvonultató versenyén léptek tatamira.
Az dél-zalai egyesület judokái
közül az U14-es korosztályban Sólyomvári Dávid a 42 kg 18 fõs me-

Az év elején az „International
Dance Festival Wien 2013”
Táncversenyen mérettették meg
magukat az egyesület táncosai.
A versenyen, a Magyarokon kívül Csehország, Szlovákia, Olasz-

INGATLAN

Kanizsa és környékérõl készpénzért vásárolok porcelánokat, vit-

SZOLGÁLTATÁS
Könyveket, márkás porcelánokat, régi
mûszereket, minden régi tárgyat, ezüst
evõeszközöket készpénzért vásárolok.
Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7545K)

egy korosztállyal feljebb is megmérette magát, ahol két nyert mérkõzéssel harmadik lett. 50 kg-ban
Huszár Máté elsõ két meccsét
ipponnal nyerte, a döntõben egy
yukóval alulmaradva zárt ezüstérmesként. Mester Józsefné edzõ értékelése szerint az eredmények
kezdésként, a közel egy hónapnyi
versenyszünet után elfogadhatóak
és a fiatalok június végéig versenyben lesznek hat korosztályban.
P.L.

Nemzetközi kihívással kezdte a Premier

P.L.

Nagykanizsán a Kalmár utcában
másfél szobás, cirkofûtéses, második
emeleti, 42 m2-es lakás eladó. Tel.:
0620/399-7405 (7547K)
Belvárosban, a Hunyadi utcában
közel 700 m2-es építési terület eladó.
Érd.: 0630227-3294, 0630-448-6072
(7548K)

zõnyében egy gyõztes és egy vesztes mérkõzéssel kilencedik helyen
zárt. Várnagy Bálint 46 kg-ban tizenegy társával mérlegelt, majd az
elsõ mérkõzését ugyan elveszítette, de ellenfele „elvitte” õt vigaszágra. Ezzel lehetõsége volt szépíteni, következõ meccsét nyerte,
aztán viszont kikapott, így õ hetedik lett.
Az U16-os korosztályban Mód
Saron a 48 kg körmérkõzéses
rendszerében egy gyõztes és három vesztes küzdelemmel negyedikként zárt. Sólyomvári Dávid

Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán 2012 novemberében (70
ezer Ft vizsgadíjjal, két-három
részlet). Tel.: 0620/4237877,
0630/6374083. Ny.sz.: 05-0219-04

ország, Brazilia, Japán, Németország, USA, Ausztria, Szlovénia,
Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Szerbia, Macedónia,
Monte Negro, Bulgária, Görögország valamint Albánia képviselte
magát. 205 mûsorszám lépett a
rintárgyakat, képeslapot, régi fotókat, egyéb régebbi lakásdíszítõ tárgyakat.
Tel.:
0630/332-8422
(7523K)

nemzetközi szakmai zsûri elé. –
számolt be lapunknak Németh
Petra.
A kanizsai csapat számára az
idei év szerencsésen kezdõdött, hiszen a versenyre készített új „Lady
Gaga” címû felnõtt formációval a
dobogó tetejére állhattak.
Ezúton is gratulálunk a táncosoknak - Böjti Blanka - Bunczom
Evelin - Bunczom Fanni - Deli
Patrícia - Glavák Katalin Kománovics Kyra - Lelner Júlia Lovkó Luca - Németh Petra Papócsi Petra - Radics Vanda Sipos Eszter - Somogyi Nóra - Takács Anna - Varga Petra - Vékási
Dorottya - és felkészítõjüknek Salamonné Kuzma Renáta táncpedagógusnak - a kiemelkedõ
eredményhez, mondta végezetül
Németh Petra.
Kanizsa
Meghibásodott távirányítóját a
helyszínen megjavítom (Nagykanizsán).
Érd.: 0620-510-2723
(7549K)
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sége ellen. Közel sem volt ennyire
egyértelmû például az elõdöntõben az RMP Channel elleni mérkõzése, 2-2 után hetesek döntöttek
a hatodik sorozatban az elõbbiek
javára. A négy közé még a Tip Top
jutott, vagyis a magukat egyszerûen csak „öregeknek” tituláló legénység is kitett magáért.
A Tisztelet-kupa végjátékának
küzdelmeiben a finálét a Zalai Zergék 5-1-es sikerrel vették a Timberland ellen, a harmadik pozíciót pedig az FC Oportó szerezte meg, miután 4-0-ra nyert a horvát Pizzeria
Ro-Sa Prelog együttese ellen. A legnagyobb ováció is gyakorlatilag

Korán kezdtek, s kupát nyertek
Javában rúgták a
bõrt a teremfoci
Kanizsa Kupán
„Már a határon vannak” – szólt
ki Lánczos Attila lázas telefonálásából a II. Kanizsa Kupa teremlabdarúgó torna egyik koordinátora
pénteken este a Zsigmondycsarnok elõterében az egyik „vendégcsapat”, a horvát Pizzeria RoSa Prelog érkezésérõl tájékozódva.
Akkor már persze az elõkészületek
kellõs közepén tartott egy kis csapat, hogy mindent rendbe tegyen a
kezdésre s a hétvége 24 legénysége
semmiben se szenvedjen a hiányt,
a csapatok számára pedig csupán a
gólok termelése maradjon.
„Annyi változás történt, hogy a
Molnári helyett a Semjénháza ifjúsági együttese ugrik be, nekik a
felkészülésükbe úgyis jól illik egy
ilyen torna reményeik szerint” –
ezt már Gór Miklós fûzte hozzá a
szervezõk részérõl.
Nos, a pénteki napon a F-csoport találkozói voltak soron, s
szép lassan be is állított a négy
együttes, hogy azzal a lendülettel
bele is vessék magukat a küzdelmekbe. Az mindenesetre rögtön
kiderült, hogy az RMP Földi alaposan bekezdett, a torna legügyesebb játékosai közé biztosan tartozó Rajko Gavez pedig csupán a vigaszágon folytatta. Továbbkerült
az RMP Földi és a Tintahal HK,
szombaton pedig már reggel fél
kilenctõl pattogott a labda a Zsigmondy-csarnokban, s el is tartott
az esti órákig a meccsorozat. További öt csoport együttesei csaptak össze, hogy a nap végére már
kiderüljön, mely 12 legénység ju-

tott tovább az igazi pörgést tartogató vasárnapi programba...

Szombat estére
kialakult a legjobb
tizenkettõ mezõnye
Szombaton folytatódott a II. Kanizsa Kupa teremlabdarúgó torna
programja a Zsigmondy-csarnokban, s a mozgalmas nap végén végén választ kaptunk arra, melyik
lett a vasárnapi legjobb 12 csapat:
DPSE Postás, Dinamic, Tip-Top,
Szemere PEN, Szokol Budai Pack,
Biztonság 2000, Team Belucci,
Fix Bomba, Channel, FC Kau,
RMP Földi, Tintahal HK.
A hét utolsó napjára a küzdelmek a középdöntõs fázissal reggel
9 órától kezdõdtek a Zsigmondycsarnokban, a Tisztelet-kupa helyszíne pedig – ugyancsak 9-es kezdéssel – a Cserháti-csarnok volt.

Amit még a debreceni
Dombi Tibor is
megirigyelhetett
volna…
Vasárnap este értek végét a II.
Kanizsa Kupa teremlabdarúgó torna
küzdelmei, melyek keretében a nap
folyamán a középdöntõ párosításaival folytatódtak a mérkõzések, s jutottak el végül a mindent eldöntõ
helyosztókig. A gyõzelmet végül az
RMP Földi együttese szerezte meg
a huszonnégy csapatos eseményen.
Stílszerûen, ahogy az említett
együttes kezdte pénteken este, úgy
az is fejezte be a torna programját
késõ délután, miután a fináléban
mintegy 250 nézõ elõtt 3-0-ra gyõzött a Szokol-Budai Pack legény-

ezen meccs krónikájához kötõdik,
hiszen Dombi Tibor majd’ egészpályás gólt szerzett a perlakiak ellen…
Az elhajított táska esete
A küzdelmek vehemensségére
jó példa volt a már szombaton
este történt affér – azonban korántsem egymásnak feszülõ ellenfelek között. Egy harmadik
csapat tagjának cók-mókja okozott kisebb galibát, melyet egy
pályáról kicsúszó játékos dühében enyhén szólva arrébb tessékelt. Volt is belõle nagy szócsata, egymás felmenõinek emlegetése, majd a találkozó után a
szópárbajt vívók között nagy
ölelkezés.
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Háziversennyel
melegítettek
A hétvégén került megrendezésre a Nagykanizsai Teke SE
házi bajnoksága, melynek apropójául egyben az egyesület termének rekonstrukciója (is) szolgált. A versenynek lesz úgymond
visszavágója is, arra most szombaton kerül sor az Olajbányászpálya tekepályáján.
A Nagykanizsai Teke SE tagjai
közül több kisebb alakult erre az
alkalomra, s közülük az 1-es számú vezet (1237), a 4-es (1230), a
2-es (1202), valamint a 3-as
(1157) elõtt. Az egyéni tabellán az
állás: 1. Magyar Gábor (278), 2.
Bende Zsolt (278), 3. Balogh József (268).
– A termünk felújításához az önkormányzat hathatós segítsége
kellett, mellyel sikerült megvalósítani olyan beruházásokat, mint a
fûtés-, és világításfejlesztés, ami
több százezres tételt jelentett – fogalmazott Bicsák Erika, a Nagykanizsai Teke SE alelnöke.
Folytatás tehát szombaton, a tekések háziversenyének visszavágóján, hogy aztán lassan az NB-s
bajnokságokra történõ felkészülés
is elõtérbe kerülhessen.
P.L.

Hóhelyzet volt a
kosárlabdázóknál

II. Kanizsa Kupa nemzetközi teremlabdarúgó-torna. Felsõ ág, a legjobb négy között: Tip Top – SzokolBudai Pack 2-4 (g.: Popovics L.,
Visnovics L.; Budai L. /2/, Szõke
Á., Horváth R.). RMP Földi –
Channel 2-2 (g.: Papp G., Nagy T.;
Nagy G., Rácz Sz.) – büntetõkkel:
5-4. A 3. helyért: Tip Top – Channel
2-1 (g.: Hilcz M., Lánczos A.; Nagy
G.). Döntõ: Szokol-Budai Pack –
RMP Földi 0-3 (g.: Papp G., Nagy
T., Mód). Tisztelet-kupa, 3. helyért:
FC Oportó – Pizzeria Ro-Sa Prelog
(horvát) 4-0. 1. helyért: Zalai Zergék – Timberland 5-1.
A II. Kanizsa Kupa végeredménye: 1. RMP Földi (képünkön),
2. Szokol-Budai Pack, 3. Tip Top,
4. Channel. Gólkirály: Szõke
Ádám (Szokol-Budai Pack) 8 találattal. Legjobb kapus: Szekeres
Péter (Szokol-Budai Pack). Legjobb játékos: Szõke Ádám. A legsportszerûbb csapat: Tintahal HK.

Múlt pénteken délután, negyed öt elõtt érkezett a telefonhívás, mely szerint elmarad a
nõi kosárlabda második vonalának 14. fordulóbeli, 18 órára kiírt Kanizsai Vadmacskák SE Zala Volán TE amatõr NB I-es
kosárlabda mérkõzése. A zalaegerszegiek végül nem keltek
útra, tájékoztatta Kovács Magdolna, a kanizsaiak technikai
vezetõje lapunkat.
Szombaton még tartott az elõzõ
napi havazás áldásos hatása, s talán ennek is köszönhetõ, hogy elmaradt az aznapra tervezett Murafém Kanizsa KK SE ’11 – Szekszárd NB II-es férfi kosárlabda
mérkõzés.
A kanizsai tréner, Farkas József
így két nap alatt két elmaradt bajnokival „büszkélkedhetett”.
A meccseket késõbbi idõpontokban pótolják.

Polgár László

P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Tisztelt Nagykanizsai
Kutyatulajdonosok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. november
29-i közgyûlésén hozott 337/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy
döntött, hogy támogatja az ebek transzponderrel történõ megjelölését.
Ennek során az önkormányzat az állatorvosokkal közösen kedvezményes akciót hirdet az ebek teljes körû, mikrochippel való megjelölése érdekében.
A megállapodás értelmében az ebösszeírás alapján az önkormányzathoz
2012. december 31-ig bejelentett ebek esetében 2013. január 1- június 30.
között az Avt. 42/A.§ (2) bekezdésben megjelölt szolgáltatás díja – amely
magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való
regisztráció díját – bruttó 3000 Ft, azzal, hogy külön állatorvosi vizsgálati díj
sem kerül felszámításra.
Az önkormányzat azon ebek esetén, amelyeknél fennáll az ebrendészeti
hozzájárulás fizetési kötelezettség és a tulajdonos a hozzájárulást az önkormányzat részére megfizeti, a 3000 Ft-os szolgáltatás díjához támogatást
nyújt, melynek alapján a tulajdonos az említett szolgáltatásért az állatorvos
részére közvetlenül csak 1000 Ft díjat fizet. Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 40/2012 (IX. 12.) számú önkormányzati rendelet a
www.nagykanizsa.hu portálon A város mûködése / Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt olvasható.
Az önkormányzattal megállapodást kötött állatorvosok elérhetõsége a mellékelt listában található. A kedvezményes szolgáltatási díj nem terjed ki a
transz-ponder behelyezéséhez esetlegesen kapcsolódó, a tulajdonos által
kért egyéb ( kiszállás, az állat egyedi nyugtatása, bódítás, helyi érzéstelenítés, stb…,) szolgáltatásra.
Cseresnyés Péter polgármester
Az Önkormányzattal szerzõdött állatorvosok elérhetõsége:
Név/Rendelõ helye/Rendelési idõ/Elérhetõség
Dr. Dezsõ János
8800 Nagykanizsa, Iskola u. 2., Hétfõ-péntek: 17.00 -18.00 óra.
Telefon: 06-93/377-016, fax: 06-93/377-016, mobil: 06-20/913-9713,
e-mail: medi-best@freemail.hu
Dr. Fekete Ágoston
8800 Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 28. Hétfõ-péntek: 9.00 -13.00 óra,
16.00 -18.00 óra. Telefon: 06-93/319-213, mobil: 06-20/9467-278,
e-mail: vetgen@chello.hu, honlap: www.fekete-agoston.hu
Dr. Boa László
8800 Nagykanizsa, Teleki u 56. Hétfõ 15-18 óra, Kedd 10-12 óra, 15-18
óra; Szerda 15-18 óra; Csütörtök 10-12 óra; Péntek 10-12 óra, 15-18 óra.
Telefon: 06-93/321-014, mobil: 06-30/3399-979, e-mail: drboa@enternet.hu
Dr. Bozsoki Attila
8800 Nagykanizsa, Búzavirág u. 33. Hétfõ-péntek 15.00-18.00 óra,
mobil: 06-30/343-7121, e-mail:bozsoki.attila@vipmail.hu
Dr. Horváth László
8800 Nagykanizsa, Munkácsy M. u. 7/a. Hétfõ-péntek 17-18 óra.
Telefon: 06-93/315-895, mobil: 06-30/412-9474,
e-mail: novamedvet@gmail.com; dhl@citromail.hu
Dr. Kósek Kornél
Mobiltelefon: 06-30/284-62-74, e-mail: kkosek@freemail.hu
Dr. Pálfi József
8800 Nagykanizsa, Felsõerdõ u. 90. Hétfõ-péntek 8-17 óra.
Telefon: 06-93/315-309, e-mail: palfidoki@gmail.com
Dr. Talabér Gyula
8800 Nagykanizsa Dózsa György u. 121/8. Hétfõ-péntek 15-19 óra
Telefon: 06-93/789-930, fax: 06-93/789-930, mobil: 06-30/351-5500
e-mail: vettala@vipmail.hu
Dr. Virág Zsolt
8747 Garabonc, Fõ út 76. Hétfõ-péntek 8.30-10.00 óra, 14.30-17.30 óra
Telefon: 06-30/520-0467

