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Ötödször fánkozunk
Immár 5. alkalommal szervezi
meg a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház az Országos
Farsangi Fánkfesztivált, ezúttal
új helyszínen, a Tesco-OBI közt
található Park Center területén.
A február 8-9 én tartandó, kétnapos rendezvény részleteit csütörtökön ismertették a sajtó képviselõivel.
A 2006-ban útnak indított
„gasztro-kezdeményezés” az évek
folyamán országosan is ismert, elismert rendezvénnyé nõtte ki magát.
Ehhez – minden bizonnyal – hozzájárult a sokféle ízesítésû, nagy
mennyiségû fánkok ínycsiklandó
tárháza, és a kulturális programok
kavalkádja, mint az is, hogy több
alkalommal is sikerült Guiness rekordokat felállítani. Az V. Országos
Fánkfesztivál alapjaiban ugyan
nem tér el az eddig megszokott

színvonaltól: alapvetõ cél – idén is
– a hagyományápolás, a magyar
kultúra, gasztronómia, turisztika értékeinek minél szélesebb körben
való megismertetése – összegezte a
fesztivál lényegét a sajtótájékoztatón Kámánné Szép Terézia.
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház igazgatója, fõszervezõ elmondta: rendezvény nyitóakkordja a
február 8-án a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának Zrínyi
utcai épületében megtartandó Gasztronómiai Turisztikai Konferencia
lesz, amin a turizmusban, gasztronómiában ismert, nagynevû szaktekintélyek tartanak elõadást, városunk
polgármesterének, Cseresnyés Péternek 10 órakor kezdõdõ köszöntõjét követõen. Másnap – február 9-én,
szombaton – a fõszerep a jókedvé, a
közös alkotásé, a gasztronómiáé és a
hagyományoké lesz, melyhez a megfelelõ alaphangulatot a 10.30-kor, az
Erzsébet térrõl induló jelmezes,
maszkás farsangi felvonulás adja
majd meg. Ehhez – mint Kámánné
Szép Terézia kihangsúlyozta – várnak még jelentkezõket a civil lakosság köreibõl is, hogy minél többen
vonulhassanak végig a városon –
ahol mindeközben útlezárásokra lehet majd számítani – a rendezvény fõ
helyszínére, az egykori Vögele szaküzlet (benti és kinti) területére.
Az országos (nemzetközi) fesztivál Cseresnyés Péter 11.45-kor
tartandó beszéde után, (vélhetõen)
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újabb Guiness-rekord felállításával veszi kezdetét. Ebben is kérik a
lakosság segítségét a szervezõk:
ugyanis mintegy 1000 emberrel
szeretnék megdönteni az egy helyben történõ, 5 percig tartandó
fánkkóstolás rekordját – természetesen az érdeklõdõk, résztvevõk
közremûködésével.
Rákhely Árpád a fesztivál szakmai részéhez kapcsolódóan vázolta: idén a minõséget tartja szem
elõtt az 5 tagú zsûri, s minden bizonnyal sokfajta fánkkal fognak találkozni, ugyanis – amatõr és profi
versenyzõk – hagyományos és különleges kategóriában mérettetnek
meg a Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozathoz csatlakozott
Fánkfesztiválon. Eddig mintegy
32-33 helyi, országon belüli és határon túli csapat jelezte részvételét,
hogy helyben sütött vagy hozott
ételeikkel elkápráztassák a nagyérdemût.
Mint azt Kámánné Szép Terézia
intézményvezetõ és Rákhely Árpád
szakoktató kiemelték, a finom étkek, fánkok mellett, a minden korosztály érdeklõdését megcélzó kulturális programok (a teljesség igénye nélkül, többek között a Desperado együttes, a Vivat Bacchus
Énekegyüttes fellépése, táncklubok, énekkarok mûsora) valamint a
tombolasorsolás és az értékes nyereményeket kínáló díjkiosztó igazán tartalmas, kellemes idõtöltést
kínál majd mindenkinek.
Sz.Zs.
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Egymillió
a MezõThúrynak
Egy millió forintos adományból új sportszerekkel: kosárlabdaállványokkal, asztaliteniszasztallal, kézilabdákkal, futópaddal, tollasütõ- és floorballkészlettel gyarapodhat a Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskola.
A Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB), a Procter and Gamble és a
dm Magyarország közös kezdeményezése révén öt hazai olimpiai iskola részesült egy-egy millió forintos
támogatásban, melyet új sportszerek
vásárlására és sportpályafejlesztésre
fordíthatnak az intézmények.
Az öt nyertes iskola igazgatója a
hétfõi ünnepélyen vehette át a támogatásról szóló emlékplakettet a két
vállalat, illetve a MOB vezetõitõl.
Karancsi Zsolt, a P&G vállalati
kapcsolatokért felelõs menedzsere
kifejtette, a vállalat tíz évre szóló
támogatói szerzõdést kötött a
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, mely további, helyi szintû
együttmûködésre inspirálta õket a
MOB-bal. Ennek keretében közösen szervezték meg a nyári olimpiai sporttábort 120 gyermek részére, köztük az SOS Gyermekfalu
lakóinak is. A MOB képviseletében az egyetemi, fõiskolai és diáksportért felelõs alelnök, Tóth Miklós volt jelen az eseményen.
A budapesti Hajós Alfréd Általános Iskola tornatermének és öltözõinek felújítására, valamint
udvari sportpályáinak modernizálására fordítja a támogatást. A
Szent-Györgyi Albert Általános
Iskolában is megújulnak a sportpályák, míg a Kolonics György
Általános Iskolában a kézilabdapályát újítják fel. A tiszaföldvári
Papp Bertalan Ószõlõsi Általános
Iskolában kijavítják a tornaterem
sportpadlózatát, míg a nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc - Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ Iskola új sportszerekkel – kosárlabdaállványokkal, asztalitenisz-asztallal, kézilabdákkal, futópaddal, tollasütõ- és floorballkészlettel – ösztönzi tanulóit a
mozgásra.
MTI - Kanizsa
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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 Sán-

dor 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 különbözõ 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 alkalmazásá-

Asztalos-ttanoncok,
és már fiatalon Emberek…
A Kanizsa Hetilap olvasói már
több alkalommal is tájékozódhattak a nagykanizsai állatmenhely
sajtóreferensétõl arról, hogy a helyi FIDESZ-KDNP frakció adományának köszönhetõen több tucatnyi, vadonatúj kutyaház készül az árva állatok számára.
Dr. Papp Attila most arra hívta
fel a sajtó figyelmét, hogy a nagylelkû adományozókon kívül – így, a
munka vége felé közeledve már feltétlenül –, bizony-bizony a kutyusok házait kézzelfogható állapotba
hozó, asztalosnak tanuló fiatalok

önzetlen munkáját is meg kell köszönni. Ugyanis a sajtóreferens, aki
egyben az állatmenhelyet üzemeltetõ Élettér Állat- és Természetvédõ
Egyesület elnökségi tagja is, portálunknak elmondta: a fiatal demokraták nagylelkû adományozásából
vásárolt 32 tábla OSB lapot még további 16 táblával sikerült kiegészíteni. Ez a gyerekeknek további két
hetes munkát adott, de õk ezt nem
bánták, sõt! Tanáruk, Horváth Andor irányításával újult erõvel vetették magukat a munkába. Mint az a
képeken is látható, jókedvû, vidám
hangulat tölti be a Nagykanizsai

ban 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 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.
Mûszaki Szakképzõ Iskola tanmûhelyét, ami a gyerekek elmondása
szerint annak köszönhetõ, hogy érzik – jót tesznek, az árva állatoknak
segítenek, így a munka nem muszáj-feladat számukra. Nagyon várják már a „hivatalos” átadó ünnepséget, amikor a városunk kis árvái
végre birtokba vehetik új, nem mellesleg az õ kezük munkáját is dicsérõ kuckóikat. Dr. Papp Attila végül
leszögezte: természetesen a fiatalok
is meghívást kapnak majd az átadó
ünnepségre, amelyet megpróbálnak
egy picit ünnepélyessé tenni. Olyannyira, hogy a sajtóreferens szerint ismét az ország figyelmének a
középpontjába fog kerülni városunk…
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A múzeumalapítási törekvések 1913-ban kezdõdtek el városunkban, ekkor indították meg a
régiségek és könyvek gyûjtését.
Ennek jubileumára emlékezett a
Thúry György Múzeum és a Kanizsai Múzeumért Alapítvány a
„100 éves a múzeumügy Nagykanizsán” címû kamarakiállítással.
A vendégeket Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntötte, majd átadta a szót dr. Polay Józsefnek, a
Kanizsai Múzeumért Alapítvány elnökének. – A kiállítással kettõs célt
kívántunk elérni, egyfelõl meglepetésként, ajándékként szeretnénk átadni ezt az idõsíkot a múzeum volt
és jelenlegi dolgozói számára. Másrészt a rendezvénnyel a minisztérium és a régi-új gazda Nagykanizsa
város dolgozóinak figyelmét kívánjuk felhívni egy száz éve jól mûkö-

dõ ügyre – mondta elöljáróban a
kuratórium elnöke, majd kiemelte,
szeretnék segíteni a múzeumot abban, hogy következõ száz éve is lehessen a múzeumnak.
Hozzátette, egy évszázad alatt
rengeteg, felbecsülhetetlen értékû
tárgy gyûlt össze az intézményben.
1912-ben a város egyik polgára,
Wlassics Gyula indította útjára az
akciót a kanizsai városi könyvtár
és múzeum felállítására, mely kezdeményezés 1913-ra ért be. A tárgyalások eredményeképpen összeállt az induláshoz szükséges öszszeg, részben államsegélybõl,
részben a város költségvetésébõl
félretett tõkébõl. Az elsõ múzeumõr Halis István városi tanácsos lett,
aki könyvtáros is volt. Odaadó
munkája nyomán már azonnal
megindult a régiségek gyûjtése,
melyet ideiglenesen irodájában helyeztek el. Halist 1919-ben nevez-

ték ki a múzeum igazgatójának és
a gimnázium akkori épületegyüttesében kapott két szobát az intézmény. Majd 1925-ben vonult
nyugdíjba, a következõ évtizedekben pedig a gimnázium kegyesrendi tanárai látták el másodállásban a
múzeumõri és könyvtárosi teendõket, mígnem 1948 júniusában államosították az egyházi iskolákat.
A továbbiak a kamarakiállítás
elején elhelyezett tájékoztatón olvashatóak, miszerint a múzeum
alapítási évének 1949 tekinthetõ,
ekkor a múzeumot is állami tulajdonba vették, majd egy év múlva
elválasztották a könyvtártól.
Thúry György nevét 1951-ben
vette fel, ekkor gyors fejlõdésnek
indult, a tárgygyûjtés következtében pedig kinõtte a helyiséget.
1968-ban vásárolták meg a korábbi uradalmi központ helyét (Fõ u.
5.), amelyet 1975-80 között felújítottak, ebbe kapott helyet a régészeti gyûjtemény és restauráló
laboratórium. Egy idõszaki tárlat
után, 1983 októberében nyílt meg
itt az elsõ állandó kiállítás. Az intézmény 2000 nyarán foglalta el
új iroda- és raktárbázisát a Zrínyi
utca 62. szám alatt. A múzeum
igazgatója 2006 óta Száraz Csilla
régész.
A város vezetése nevében Dénes
Sándor alpolgármester köszöntötte
a megjelenteket. Ahogy elmondta,
1913 óta már több min 100 ezer régészeti, 8000 helytörténeti, 17 ezer
néprajzi tárgy, 9000 érem és érme,
20 ezer dokumentum, ezer metszet,

festmény, grafika, 25 ezer fénykép
teszi lehetõvé, hogy az intézmény
érdekes, változatos kiállításokat
rendezzen és õrizze azokat az emlékeket és értékeket, amelyekre
Nagykanizsa büszke. – Identitásunk
fontos része a Thúry György Múzeum, mely felelõsséggel járó, becsnek megfelelõen végzi, és végezte a
múltban is munkáját. Köszönetemet
és elismerésemet fejezem ki Száraz
Csilla igazgatónõnek, és minden
munkatársának – mondta. A múzeumügy nem csak száz éve, hanem
napjainkban is fontos Nagykanizsa
számára, lehet akármilyen adminisztratív változás, amelyre az elmúlt évszázadban is akadt példa.
Dr. Vígh Annamária, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma Közgyûjteményi Fõosztályának vezetõje elmondta, 100 év nagyon
hosszú idõ, mutatja ennek a városnak az erejét, a múltjának a dicsõségét. A múzeumügy mindenképpen a kulturális örökség egészének
az ügye, a megmaradást, életünk
minõségének emeléséhez járul
hozzá. A kultúra akkor tud kifejlõdni bárkiben, ha nagyon sok segítséget kap. Ezt egész pici korban
el kell kezdeni, hogy a látásmód
kialakulhasson mindenkiben. Ennek nagyon fontos pillére, hogy a
meglévõ intézményrendszerek
fennmaradjanak, és megújulhassanak.
Ezt követõen került sor a jó hangulatú kerekasztal beszélgetésre

lának emelésével elfoglaltságot
biztosítanak számukra, és ezzel
szeretnék elõsegíteni az egymáshoz való tartozást, a közösségi
szellemet. Ezeken kívül továbbra
is fontosnak tartják az ismeretter-

jesztõ és tájékoztató rendezvényeket. A tagok szavazatai alapján az
elnöki posztot két évig Tarr Ernõ,
az eddig megbízott elnök tölti be.

V.M.

Évértékelõ közgyûlés
A Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja
megtartotta ünnepélyes évértékelõ és programajánló közgyûlését, kilenc fõs elnökség vezetésével a Honvéd Kaszinó Tükörtermében, melyen a 162 tagból
közel százan vettek részt.
Az elmúlt év áttekintését és a
2013-as ajánlót Tarr Ernõ nyugállományú ezredes, a klub megbízott elnöke ismertette. – Új mûködési szabályzatunk is hangsúlyozza, hogy
tagságunk, klubunk pártoktól független, önálló szervezet. A közös gondok megoldása során kifejezetten a
jó szándék, az egymás iránti szeretet,
a megbecsülés volt a jellemzõ –

mondta elöljáróban a megbízott elnök. Majd hozzátette, a tavalyi éves
feladatokat, kitûzött célokat a tagság
által jóváhagyott program szerint
végrehajtották. Ahogy mondta, nem
volt könnyû évük. Legfõbb céljuk,
hogy enyhítsék azokat a problémákat, amelyek nap mint nap a nyugdíjas embereket érik.
Sikeres rendezvényeket tartottak,
így családi esteket, dalos találkozókat, köszöntötték a hölgy tagokat nõnapon és kirándulásokat szerveztek.
Ezek szolgálták a kitûzött célokat és
megfeleltek a tagság igényeinek is.
Ebben az évben az elnökség
fontosnak tartja, hogy erõsítse a
tagság érdekvédelmét, egymás segítését. Rendezvényeik színvona-

V.M.
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Százmilliókat nyerhet
a Ligetváros
A közgyûlés támogatta a
Nyugat-dunántúli
Operatív
Program Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú
kiemelt projektjavaslataihoz
címû projekt elõkészítését, így
megvalósulhat a Ligetváros rehabilitációja. Az igényelhetõ
támogatás összege minimum
300, maximum 412,5 millió forint.
Ligetvárosban jelenleg 358-an
laknak, melybõl a fejlesztésre jogosult lakások száma 118, ezek
közel 35 százaléka alacsony
komfortfokozatba tartozik. Céljuk, hogy a barnamezõs, ipari
mezõbe ékelõdött és a hagyományos beépítésû lakóterületeket
megújítással élhetõbbé tegyék.
Ezzel párhuzamosan szeretnék a
területen lakók képzését, és a
munkaerõpiacra történõ bevezetését elkezdeni, melynek köszönhetõen megindulhatna a rehabilitált városrész lakóinak társadalmi integrációja, javulhatnának
életlehetõségeik és lehetõségük
nyílhat a társadalmilag hasznos
közösségi életre.
Minderre nagy szükség van, hiszen a statisztikai adatok azt mutatják, hogy a területet az alacsony
iskolázottság és gazdasági aktivitás, valamint az erõsen leromlott
környezet jellemzi.

A lazsnaki kápolna
felújításának
szükségességérõl
Közgyûlési interpellációjában Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ több városképi elemet érintõ kérdést intézett Cseresnyés Péter polgármesterhez. Ezek egyike az
Inkey Boldizsár által, 1768-ban
építtetett barokk stílusú lazsnaki kápolna felújítását érintette. A városatya az iránt érdeklõdött, van-e arra lehetõség, hogy még idén sor kerüljön
a kápolna és az alatta lévõ családi kripta felújítására.
A polgármester az Inkey-kápolnával kapcsolatos felvetéssel
egyetértett, s mint mondta, a kápolna felújítása és eredeti rendeltetésének megfelelõ hasznosítása
valóban indokolt lenne. A város-

atya javaslatának megfelelõen
ígéretet tett rá, hogy a római katolikus egyházat is megkeresik az
együttmûködés reményében. Az
Inkey urnával kapcsolatban megjegyezte, hogy azt eredetileg
1842-ben az Inkey-leszármazottak a palini Inkey kastély parkjában, az ott lévõ kápolna mellett
állították fel és csak a kastély eladása után, 1846-ban helyezték át
az ugyancsak az Inkey család által
alapított Szent Kereszt kápolnához.
***
Inkey kápolna – az arra fordított energiák csekély lelki haszonnal szolgálnának.
Az Inkey kápolna ügyében kifejtett jó szándékú kezdeményezését megköszönve Cseresnyés Péter
polgármester egy újabb levélben
tájékoztatta Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõt.
A képviselõ közgyûlésen feltett
kérdése nyomán a hivatal megkereste a területileg illetékes egyházközséget, megérdeklõdve véleményét a kápolna használhatóságáról.
A válasz alapján a polgármester
sajnálattal állapította meg, hogy az
egyház jelenlegi álláspontja szerint
nem kíván foglalkozni a kápolna
hitéleti hasznosításával. A valóban
jobb sorsra érdemes lazsnaki kápolna felújítása és késõbbi „mûködtetése” sajnos meghaladja az egyházközség anyagi és lelki kondícióit.
Véleményük szerint évi egy-két lelki programnál többet nem indokolna a kápolna elhelyezkedése, a fiatalabb generációk közötti ismeretlensége, tehát félõ, hogy a rendbetétele, az erre fordított roppant
energiák csekély lelki haszonnal
szolgálnának. Egyelõre az köti le
erõiket, hogy a meglevõ istentiszteleti helyek látogatottságát megõrizzék, illetve ebben a lélekgyilkos
korban minél többeket megszólítsanak az igei üzenettel. Mindezeken
kívül a közösség gyengécske anyagi helyzete megint csak elérhetetlenné teszi számukra az ilyen tervek szövögetését.

Aláírták a
Klebelsberggel
a szerzõdést
A közgyûlés jóváhagyta a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal történõ használati és
vagyonkezelési szerzõdés aláírását. Hozzájárultak, hogy a Zala
Megyei Kormányhivatal az Eötvös tér 16. szám 2. emeletén ta-

lálható négy helyiséget a feladat
ellátás idõtartamára a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete
ingyenesen használhassa.
A megállapodás értelmében január 1-tõl az állam gondoskodik a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Fenntartásba veszik az Általános Iskola és Óvoda kiskanizsai,
miklósfai és palini intézményeket, a
Hevesi Sándor Általános Iskolát, a
Kõrösi – Péterfy és a Zrínyi – Bolyai intézményegységeket, a Rozgonyi úti általános iskolát, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményt, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskolát, valamint a Batthyány Lajos Gimnáziumot. Fenntartásba és mûködtetésbe pedig a Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskolát, a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégiumot, továbbá a Térségi
Pedagógiai Szakszolgálatot.

Épített értékeink
védelmében - van
ami le, van ami
bekerült
A Közgyûlés módosította az
épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló rendeletét.
Városunkban számos olyan épület, szobor, emléktábla (valamint növényzet) található, melyek értékközvetítõ, értékmegõrzõ jellegüknél
fogva helyi védelem alatt állnak. A
védelmi listán is szereplõ területek
és objektumok némelyikének állaga
– a kiemelt védettség, állagmegóvás
ellenére is – az idõ múlásával sok
esetben megromlott, ezért ezeket le
kell bontani, illetõleg a már fent említett javaslatot azért kell módosítani,
hogy esetleg új beruházások keletkezzenek, induljanak el helyükön.
Az is indokolta a rendelet módosítását, pontosítsák ezt a rendszerezõ,
védelmi listát. Ezért egyes objektumokat töröltek, míg másokat felvettek a jegyzékbe. A Kinizsi u. 8 szám
alatti épület kikerült a védelmi listáról, mivel rossz állaga miatt nem
újítható fel gazdaságosan, helyén viszont megvalósulhatna egy idegenforgalmat beruházás. A Szent Flórián tér 17-ben lévõ objektumot szintén törölték a védettség alól, ugyanis
ezt már korábban mûemlékké nyilvánította a miniszter. A lista viszont
sok olyan létesítménnyel bõvült,
melyek híven tükrözik városunk fej-
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lõdõ arculatát. Így az Erzsébet téri
zenepavilon, a Testvérvárosok kútja,
a Középkori vár- és városmakett, Erzsébet királyné szobra, a Thúry
György Szakképzõ Iskola udvarán
lévõ Thury György mellszobor, a
Városgazdálkodási Zrt. irodaháza
elõtt felállított Gábor Áron mellszobor és a Romlottvár elõtt található
emlékkõ a rendelet módosítása óta
szintén helyi védelem alatt áll

Szlávecz Lászlóné a
kórház gazdasági
igazgatója
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) a tavalyi év
második felében pályázatot írt ki az
állami fenntartásba került városi
egészségügyi intézmények gazdasági igazgatói álláshelyeire, valamint a
korábbi megyei önkormányzati és
fõvárosi egészségügyi intézmények
eredménytelennek nyilvánított gazdasági igazgatói posztjaira. A pályázati idõszak lezárult, az eredmény
megszületett. Az új gazdasági igazgatók jogviszonya 2013. január 20ai hatállyal kezdõdik meg.
A települési önkormányzatok fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló
2012. évi XXXVIII. törvény (Ttv.) 11.
§ (3) bekezdése értelmében a törvényben részletezett egészségügyi intézmények gazdasági igazgatói álláshelyeire
– 2012. július 29.-én – kiírt pályázatok
eredményeit közli a Weborvos hírportál. Ebben szerepel, hogy a Kanizsai
Dorottya Kórház eddigi gazdási igazgatója kapott továbbra is bizalmat.

A falusi gazdálkodás
Nagyatáditól
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos Egyesülete a HSMK-ban
megtartotta idei elsõ ülését. Ezúttal Kovács László, a Zsigmondy
középiskola nyugalmazott tanára
tartott elõadást „A falusi gazdálkodás Nagyatáditól” címmel.
A kutató beszélt a Nagyatdi Szabó
István-féle földreform fõbb elemeirõl
és annak néhány vonzatáról, majd
felvázolta a paraszti gazdálkodás fejlõdését Nován a két világháború között. Ezután szólt arról, hogy a nevezett településen miként zajlott le a
földosztás 1921-24 között, s milyen
további munkalehetõségek és megélhetési források adódtak az emberek
számára abban az idõben.
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Tisztelt Cseresznyés
Péter Polgármester Úr!
A tárgyban megjelölt zajvédõ
fallal kapcsolatban 2012. november 12-én kelt levelére, ill. a legutóbbi önkormányzati ülésen elhangzottakra – melyrõl a Kanizsa
Újság tudósított – az alábbiakban
szeretnék reagálni.
1. A 24 lakásos háztömbünk a
város szívében, kertes környezetben épült a 80-as években. Az új
Arany János útszakasz a háztól néhol 7-8 méterre épült meg. Az itt
lakás életminõsége így egyértelmûen romlott. A lakók kérték, az
Önkormányzat jogosnak tartotta a
zajvédõ-fal megépítését, a tervezõ
így betervezte és az el is készült
2012 áprilisára.
2. A lakók tényleg kérték az eredetileg kapubejáró építésének elhagyását, pont a nyugodtabb, biztonságosabb környezet megõrzése
miatt. De ez egyértelmûen költségmegtakarítást jelentett, így nem
érthetõ az erre való hivatkozásuk,
a lakók többsége ma sem kéri annak megépítését.
3. Nagyon örültünk a szép, esztétikus zajvédõ falnak, mely döntõ
részben a lakásszövetkezet tulajdonában lévõ kerítés helyén épült
fel, azt a kivitelezés folyamán elbontották. Sajnos az csak késõbb
derült ki, hogy ez silány minõségben, préselt farost-lemezekbõl,
rongálásoknak nem ellenálló
anyagból készült. Mindenesetre javaslom Polgármester Úrnak kivizsgáltatni, hogy a 18 milliós
„ajándék” minõsége miért nem áll
arányban a horribilis költséggel!
(Ebbõl legalább két téglafal kerítés
épülhetett volna fel.)
4. Az elsõ rongálásokat – 4-5
elem – eltörését már 2012. júniusban jeleztem az önkormányzat illetékeseinek, Zámbó Úrnak. Érdemi
lépés, a levelezésen kívül nem történt, megvárták míg napjainkig
35-40 kerítéselemet törtek el. Ma
már óvodások is benyomják a darabokra tört elemeket, a lakók belefáradtak a törött darabok ismételt
visszarakásába. Ez a „kerítés” sem
zajvédõ, sem biztonsági, vagyonvédelmi funkciókat nem tud ellátni. Egy biztos, bármilyen helyreállítás költsége csak növekedni fog.
A darabokra tört elemek jó része
már nem helyezhetõ vissza.
5. Én megértem, hogy az Önkormányzat nem akar még egyszer
„18 milliót” erre ráfordítani. Viszont az eredetileg a lakóközösség

tulajdonában lévõ drótkerítés biztosítani tudta legalább a vagyonvédelmet, amit a jelenlegi állapotú
„ajándék” nem tud! Ha az Önkormányzat végleg letett a zajvédõ-fal
helyreállításáról, akkor nyomatékosan kérjük legalább a drótkerítés
helyreállítását.
6. A lakók az alábbiakat tették a
fal õrzésére:
- Figyelõ õrjáratokat szerveztünk hétvégeken, éjszakánként
- Saját kamerát állítottunk fel 2
heti idõtartamra
- A rendõrséggel együttmûködve gépkocsival is próbáltuk elfogni, üldözve az egyik elkövetõt
Kérem tisztelt Polgármester
Urat, hogy legalább az eredeti állapot helyreállításához biztosítsák a
költségeket.
Üdvözlettel:
Kálovics Ferenc

Idõskori
betegségekrõl
A Nyugdíjas Pedagógus Klub és
a Rozgonyi Polgári Egylet közös
rendezvényeinek vendége volt dr.
Ruszwurm Andrea nyugalmazott
fõorvos.
Elõadásában hallhattunk a szív
és érrendszeri betegségekrõl éppúgy, mint a cukorbetegség, a
csontritkulás és különbözõ mozgásszervi bántalmakról. Élénk érdeklõdés és aktivitás kísérte a közvetlen hangú, pontos szaktudást
tükrözõ ismertetést, melyet még
szemléletesebbé tett a kezünkbe
vehetõ oktató anyagnak is beillõ,
mûanyagból készült emberi szív.
Az idõsebb korosztály számára
feltétlen fontosak az ilyen jellegû
elõadások, mert ismét ráébredtünk
a prevenció és kontroll vizsgálatok
fontosságára.
Varga Gézáné,
Miha Tamásné

Bicsák Miklós a
hadiözvegyek
kitüntetettje
A Hadirokkantak, Hadiözvegyek
és Hadiárvák Országos Napján Bicsák Miklós, városunk önkormányzati képviselõjének a Hadirokkantak,
Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének elnöke,
Ipacs József nyugállományú ezredes
önzetlen segítségéért oklevelet adott
át. Mindemellett megköszönte a
nagykanizsai szervezet segítségét.
Gerencsér József
HONSZ Szervezõtitkár

Rajta verjük
el a port!
A napokban bent jártam a városban, és összetalálkoztam egy
régi ismerõsömmel, aki nagy elkötelezettje a magyar irodalomnak és a versírásnak. Lehangolva kijelentette: „nincs igazság
ezen a földön, csak határozatok
– és bárhová fordulok, nem segít rajtam senki – rajtam akarják
elverni a port!” A hetvennyolcadik évét taposó, idõs ember
elszomorító kijelentésén kissé
megdöbbentem, s mielõtt a keservébe kezdett volna – beinvitáltam a közeli, Erzsébet téri
kávézóba.
Leültünk, majd a téli, kopott
kabátja zsebébõl elõhúzott egy
köteg iratot, s elém tette. Az idõrendi sorrendbe összefûzött iratokhoz nem nyúltam, s arra kértem, mondja el a történetét. Rövidre szabott tõmondatokkal
kezdte; – valamikor szükséglakást kaptam a városban a „Citrom sziget”-ként említett lakótelepen. Egy évig lakhattam ott,
amikor elhagyni kényszerültem
a komfort nélküli lakást. Azt ne
kérdezd, miért... Az üresen hagyott lakás átvételekor az IKV
részérõl jegyzõkönyv készült,
amiben rögzítették a villany- és
gázmérõ órák átvételi állását.
(Korábban, általam ismeretlen
Cs. Zoltán és neje lakott ott legálisan, akik értesítés nélkül elhagyták a lakást, és ismeretlen
helyre költöztek. A kiköltözés
szándékukról nem értesítették az
Ingatlankezelõt, így akkor jegyzõkönyv sem készült.) A volt lakó 22.297 Ft tartozását, a felhalmozott számlákat rajtam akarják
behajtani, ami 2012. év végére
60.000 Ft felüli összegre módosult.
Elmondottak után kezdtem
az iratok átvizsgálásába, ahol
szabályos bérletátvételi jegyzõkönyv készült az átvett kw
óra állásokkal és fogyasztóváltozási bejelentést igazoló okirattal. Az iratok átolvasása
után néhány mondat szemet
szúrt! Az áramszolgáltató részérõl azt írják: „Amennyiben
a fogyasztási helyen más vételezte az elektromos áramot, abban az esetben szíveskedjen
peres eljárás útján érvényesíteni követelését a levélben közölt
személyekkel”.
A vagyongazdálkodási szerv
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által kiadott igazolás szerint ez
áll: „Intézményünknél megtalált
iratok alapján kijelentjük, hogy
az Önök által, az adósság behajtására vonatkozó idõszakban, a
fentiekben feltüntetett címen
X.Y. még nem volt a lakás bérlõje, így azon idõszakban áramdíjjal kapcsolatos tartozása ott nem
képzõdhetett.” Majd egy újabb
levél akad a kezembe, amiben az
ingatlankezelõ közli a szolgáltató
„áramdíjbeszedõ” cégével: „Az
Önök által behajtott követelésben
tévesen engedélyezik XY-on a
behajtást, mert azt csak az elõzõ
bérlõn érvényesíthetik, miután az
2002.03.05-tõl
2003.05.15-ig
szóló idõszakra vonatkozik.”
...És a felszólításokat a felszólítások követik.
Ezek után jobban átértékeltem
ismerõsöm – jogosan aggódó, talán minden napunk valós esetét.
Az iratokból megítélve, valóban
igaza van, mert mindenképp „rajta akarják a port elverni!”...És remegve ébred, remegve kel, hogy a
havi hetvenezerbõl mikor hajtják
végre a jogtalan követelést. Megnyugtatásként javasoltam, sürgõsen forduljon Városunk Jogsegélyszolgálatához – talán lesz
megoldás, hogy többé ne zaklassák.
Mielõtt elváltunk, viccképpen
megjegyeztem: ne keseredj el,
mert vásárláskor nekem sem
lenne hajlandó sem az elõttem,
sem az utánam lévõ vásárló az
áruim értékét helyettem kifizetni. ...De a szemtelenek azt tartják a mondás szerint, hogy „szemesnek áll a világ, és a szemtelennek meg az egész világ!...
Bízz az igazságban, mert az
még létezik.
Erdõs Attila
Nagykanizsa-Miklósfa

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
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Fotó: Szabó Zsófia
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lalni. Rám hárult a feladat, meg az
is, hogy tartsam az itthon maradottakban a lelket. Amit testvéreim levelei, melyeket a mai napig õrzök,
idõrõl idõre reménykedésre sarkalltak. Persze, ezeket cenzúrázták, de mi tudtunk a sorok között
olvasni. A két testvérem nem
együtt élte át Don poklát, ám a
bunkerek mélyén – ahol a nappalok is olyanok voltak, mint az éjszakák – gondoltak egymásra. „
Talán az Isten kegyes lesz hozzám,
és megengedi azt a boldog percet,
hogy hazatérek azokhoz, akik a
legdrágábbak… Isten hazavisz” –
írta egyik levelében Jani. Feri már

Szubjektív visszaemlékezés:
Hõsök voltak, vagy áldozatok?
Életünkben az évfordulók lehetõséget adnak arra – akár vidámak,
akár szomorúak – hogy emlékezzünk. Mert annak ellenére, hogy
millió inger, új élmény ér bennünket nap, mint nap, vannak olyan
események, melyeket sohasem felejtünk el. Ami belénk ivódott a
múltban, az a jelenünkben is él,
legtöbbször az agyunk, szívünk
mélyén elraktározva. Ha elõhívjuk, néha fájó sebeket is feltépünk
magunkban, hiába, a jó mellé sokszor rosszat is csomagol az élet.
Vagy a történelem, aminek, akarva-akaratlanul részeseivé válunk.
Ahogy Kardos Pál is. A nagykanizsai 87 éves, egykoron a közigazgatásban dolgozó bácsi az emlékeinek él. Amiket a második világháború vésett kiirthatatlanul az elméjébe. S annak ellenére sem tud felejteni, hogy a közelmúltban
stroke-on esett át. Mégis, néhai
szakmájához méltóan hivatalnoki
precizitással emlékszik mindenre.
Mire is? A 70 évvel ezelõtt, éppen
ezekben a hideg téli hónapokban
történtekre. A Don-kanyar mészárszékére. A testvéreire, akik közül
egy nem tért haza többé… Eltûnt,
mert a vérét adta egy olyan háborúban, amelyet már az elején elvesztettünk…
Csend, félhomály és rengeteg
dokumentumokba öntött emlék fogadott Kardos Pál otthonában. A
csesztregi születésû nyugdíjas már
sok éve egyedül éli mindennapjait,
melyeket nem siránkozva, hanem a maga módján – aktívan tölt. Emlékezik, s ahogy õ fogalmaz „emlékeztet” is: a 2. világháború 6
éves vérontásának majd’ minden

pillanatára. De leginkább 1942
nyarától 1943 teléig… Gondolatban én is visszautaztam vele a
múltba hét évtizedet, távol Magyarországtól, az orosz hadszíntérre. A közel 200 km-es Doni partszakaszhoz… Az orosz télbe…
Ami álmokat, vágyakat is meggyilkolt… Sok ezer fiatal jövõjét… Az otthon maradottak reményeit… Méltó az újkori elnevezése
a Don pokolban történt eseményeknek: „magyar honvédsereg
Mohácsa”. Ahány élet, annyi sors
– ezekbõl egy Kardoséké…
– Hatgyermekes család legfiatalabb sarjaként 1926-ban láttam
meg a napvilágot. Három nõveremmel, két bátyámmal, szüleimmel együtt ért bennünket 1939,
amikor a világégés elkezdõdött.
Hiába nem értettünk vele egyet,
tudtuk, a részeseivé válunk – kezdte a lelki gyónást Kardos Pál. Jómagam 16 éves voltam, amikor két
testvéremet, Ferencet és Jánost az
orosz harctérre vezényelték, a magyar hadsereg kötelékében, igaz,
akkor már állományban voltak
hosszú ideje. Horthy Miklós kormányzó és Kállay Miklós miniszterelnök – aki még azt is megígérte, hogy: „minden katona szeptemberben haza fog jönni” – valójában
a biztos halálba küldte a testvéreimet. Akik nem tudták, akkor, mi
vár rájuk. Hiszen 1942 szeptemberében még bíztak a gyõzelemben a
magyar katonák, az orosz tél akkor
még nem mutatta ki foga fehérjét.
Én a szüleimmel maradtam, mint
családfenntartó, hiszen édesapám,
édesanyám rossz egészségi állapotuk miatt nem tudtak munkát vál-

nem volt ennyire bizakodó, leginkább azért, mert testvérérõl nem
tudott semmit: „érzem, hogy vesztünkbe megyünk.”
– Van egy régi katonadal: „Nem
látlak én téged többé, többé soha
sem, Te sem látod, hogy érted könnyes a szemem. Nevemet hiába
mondod, könnyedet hiába ontod,
harcok mezején, valahol te tõled
távol, ott ahol senki sem gyászol,
ott halok meg én.” Eljött az orosz
tél… Ami nem szabadságot, hanem
a pusztulást hozta a magyarokra.
– A Vörös hadsereggel majd’ végig tehetetlenek voltak a mieink, a
2. magyar hadsereg. Hitler ugyan
bevethette volna a Cramerhadtestet, akik voltaképpen a magyaroktól elvett páncélosok voltak,
ám egyszerûbb volt neki – Horthyval együtt végignézni – ahogy
porrá zúzzák az amúgy is legyengült, elfáradt honfitársainkat. Ezt
különösen a január 12-i áttörésre
értem, aminek az elõestéje még
pezsgõzéssel, „jó hangulatban” telt
– írta a testvérem, ahogy azt is:
„azért harcolunk, hogy egy boldog,
szebb kor következzen erre a világra.” A feketeleves csak eztán következett. A sokszoros túlerõ gyilkos
gépezete felõrölte a magyarokat.
Az utolsó pillanatban cramerek-et
is – mentsvárként-„bedobta”a németek Führere, de akkor már mindegy volt. Valósággal aratott a halál
az ostrom végnapjaiban, de akkor
még mind két testvérem élt. Jány
Gusztáv vezérezredes azért tett arról, hogy - szó szerint- pusztuljon
az is, aki (valamennyire) még „létezik”. Mindössze január 17-én, amikor összeomlott a front az orosz of-

fenzíva elõtt, döntött (német engedélyre) a visszavonásról, bár akkor
már mindegy volt. Ott pusztult,
vagy lett testi-lelki nyomorék sok
ezer magyar fiatal.
– Mindeközben a Kardos fiúk
még éltek, vagy szerettek volna:
„úgy élni, minden halandóval beszélni, énekszóval összejönni, az
esti csillagoknak köszönni… Testvéri csókkal hazatérni?!”
– Elmondások szerint Feri a harcokban megsérült. A legdrágább
kanizsai tüzérem a kórházba ment
a sebét- mely nem volt halálos- bekötöztetni. Ám, kifelé jövet egy
gránát széthasította, kivégezte a
testvéremet. Annyi szenvedés után
a véletlen, a rossz hely, a rossz idõ
gyilkolta meg. Errõl minket csak
késõbb tájékoztattak, s a mai napig
az eltûntek közt tartják nyilván.
– „Nem lesz egy tenyérnyi föld
sem, puszta síromon, elesett katonák teste lesz a vánkosom. Ahová
le fognak tenni, síromra nem borul
senki, senki, aki él, tavasz sem fakaszt rám zöldet, Elhordja rólam a
földet, majd az õszi szél.” Kardos
Ferenc tüzérrel együtt még hány
ember tûnt el, halt meg Donnál?
– Pontos adatok nincsenek. 125130 ezer volt az ember veszteség,
ebbõl 50 ezer a halott, körülbelül
ugyanennyi a sebesült és mintegy
27 ezren estek hadifogságba.
– Kardos János végül hazatért?
– Õ hastífuszt kapott. Annyira
legyengült, hogy a hullák részlegébe „dobták”, ám a Gondviselés végül kimentette. Azt maga sem tudta, hogyan jutott haza magyar földre. De a pillanatot sosem felejtem
el, amikor megláttuk, átöleltük, és
„visszahoztuk” az életbe. Ám rá
várt még egy próba: a nyilasok
1944-ben elvitték munkaszolgálatosnak, majd megsebesült, és végül – ám ezt is túlélve – amerikai
fogságból, 1946 újévében hazatért.
Megnõsült, családot alapított. A
borzalmakról pedig csak a ma már
100 éves nõvéremnek, és nekem
beszélt mindössze.
– Lehet-e csak a szépre emlékezni a szörnyûségek mellett?
– Nem lehet, hanem kell is.
Csak úgy lehet túlélni minden
rosszat az életben, hogy éltet minket a jó, a remény és a hit. Ez a
hosszú élet titka, meg az is, hogy
megtegyünk mindent azért, hogy
ne ismétlõdjön meg újra „világ-halál”, ami sem vérrel, sem áldozattal nem hoz szabadságot, boldogságot. Csak pusztulást.
Szabó Zsófia

2013.01.30.

12:24

Page 7

Kanizsa – Múltidézõ

2013. január 31.

Megjelent a Don-kkanyar 1942-1
1943
címû reprezentatív fotóalbum

Megjelent a Don-kanyar 19421943 – A magyar királyi 2. honvédhadsereg képes krónikája címû magyar-angol kétnyelvû reprezentatív kiadvány, amely 255
oldalon több mint 200 korabeli
fotót, amatõr és hivatásos haditudósítók jobbára kiadatlan felvételeit tartalmazza.
A kilenc fejezetbõl álló kötet
kronologikus felépítésû: a történelmi háttér felvázolása után bemutatja a 2. hadsereg felállításának körülményeit, szervezetét, felszerelését, mozgósítását és 1942
elsõ felében lezajló kiszállítását,
majd a nyári hadmûveleteket, az
õszi állóháború hónapjait, az 1943
januári doni katasztrófa eseményeit, a hadsereg hazatérését. Bemutat
több jelenlegi magyar hadisírt,
köztük például a Voronyezstõl 25

kilométerre lévõ II. Magyar Központi Katonai Temetõt, amely önmagában is 12 ezer 595 elhunyt és
49 ezer 343 eltûnt honvéd és munkaszolgálatos emlékét õrzi.
Az egyes fejezetek néhány oldalas történelmi összefoglalóval kezdõdnek, azután rövid részletek következnek korabeli dokumentumokból, levéltári forrásokból, tudósításokból, naplórészletekbõl,
majd pedig az adott témához tartozó több tucatnyi fotó.
A kötetben sok esetben nemcsak
a fotók készítõjének neve és a felvétel készítésének helye, ideje olvasható, hanem a képek hátoldalán
lévõ eredeti feliratok is. A fotók
jobbára a frontszolgálat mindennapjait ábrázolják, egyszerû honvédeket, amint közlekednek, esznek, tisztálkodnak, pálinkát fõznek
vagy éppen a szabadidejüket töltik, fociznak, sakkoznak. De látható árok- és fedezékkészítés, hídverés és átkelés a befagyott folyón,
tábori mise, temetés vagy amint
éppen egy tábori lelkész helybeli
gyermekeket keresztel meg.
A fotók megörökítik Jány Gusztáv vezérezredest, a 2. hadsereg
parancsnokát és több magas rangú
tiszttársát, valamint Horthy István
kormányzóhelyettest, Horthy Miklós fiát, aki 38 évesen, 1942. augusztus 20-án a fronton veszítette
életét egy repülõgép-balesetben.
A kiadvány képei a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Fotóarchívumából valók. A Zrínyi Kiadó

és a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum közös kiadványának
szerzõje Szabó Péter, lektora Szakály Sándor, mindketten történészek, a téma kutatói, szakértõi.
A 2. hadsereg kiküldésének közvetlen elõzménye a kötet szerint az
volt, hogy az 1941-1942 telén
Moszkvánál megindult szovjet ellentámadás jelentõs veszteségeket
okozott a németeknek, és ezután a
Wehrmacht 1942 tavaszára tervezett hadmûveleteihez a korábbinál
nagyobb arányú szövetségesi segítséget kért, követelt. Ribbentrop
német külügyminiszter 1942 januári budapesti tárgyalásain elõbb a
teljes magyar haderõnek, majd a
felének a kiküldését szorgalmazta.
A 2. hadsereg 207 ezer fõs személyi állománya a honvéd alakulatok több mint felét alkotta, öszszeállításánál „a kiképzettebb
korosztályok kímélése volt a cél,
fegyverzettechnikai viszonylatban azonban megpróbálták a lehetõ legjobban felszerelni a kivonuló alakulatokat”, ami azonban így is elmaradt a német és
szovjet hadseregétõl – olvasható
a kötetben, amely rögzíti, hogy a
2. magyar hadsereg egy év alatt a
keleti hadszíntéren összesen 125
ezer fõs veszteséget szenvedett.
Ebbõl mintegy 50 ezer volt a halott, körülbelül ugyanennyi a sebesült és több mint 25 ezer a hadifogoly.
MTI - Kanizsa

20 éve alakult újjá a Szent Imre Kórus
A Szent Imre Kórus igazi közösség a liturgikus zene megszólaltatására. A kórus számos elismerés birtokosa, a KÓTA országos minõsítõ hangversenyén vegyeskar kategóriában arany fokozatot értek el. Zenei áhítattal
ünnepelték újjáalakulásuk 20.
évfordulóját.
1993. január 17-én hosszú évtizedek kényszerpihenõje után
Koroncz László atya a Jézus Szíve
templom akkori plébánosa Tóth
József Miklós kántorral hívta életre a templom énekkarát. A hívó
szóra sokan megmozdultak és rövidesen létrejött egy közösség a

liturgikus zene megszólaltatására.
Kezdetek óta tagja Csizmadia Ferenc is, aki egy év elteltével a kórus karnagya lett, tõle vette át a
kórusvezetõi teendõket 2000-ben
Martonné Németh Mária, aki jelenleg is összefogja az énekesek
nagy családját.
Számos díjjal, oklevéllel büszkélkedhetnek, legutóbb 2012-ben
értek el arany fokozatot a KÓTA-n.
Újjáalakulásuk 20. évfordulóját
zenei áhítattal ünnepelték. Köszöntésükre eljött a Péterfy Sándor Általános Iskola alsó tagozatos kórusa Etler Ottóné vezetésével, a Tüttõ János Nótaklub Major
Lajos irányításával, az újudvari

Bárdos Lajos Kamarakórus Cseke
József karnagy vezényletével,
akik néhány mûsorszámmal köszöntötték a jubiláló kórust. Az
ünnepi szentmisén Fliszár Károly
plébános köszöntõ szavai után a
résztvevõ énekesek összkara
adott hálát az elmúlt két évtized
kegyelmeiért.
Az estet vidám hangulatú agapé
zárta, ahol Balás Béla kaposvári
megyéspüspök úr elismerõ oklevelét Szili Zoltán egyházmegyei zeneigazgató adta át azoknak a kórustagoknak, akik az elmúlt húsz
évben az énekkar tagjai voltak.
Kiss Iván/Magyar Kurír
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"MOZGÁS" - a Kanizsa
Fotóklub tagjainak kiállítása
Megtekinthetõ: február 14-ig
PETÕFI SÁNDOR 1823-2013.
Képeslap-kiállítás a költõ születésének 190. évfordulója alkalmából
- Sasvári Tiborné (Nagyatád)
gyûjteményébõl.
Megtekinthetõ: február 15-ig.
Február 1.
SZÍNES VILÁG - a Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola
Bolyai János tagintézménye tanulóinak rajzkiállítása.
Megtekinthetõ: február 20-ig.
Február 2. 15 óra
FARSANGI KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ
Dekoráció és álarckészítés.
A belépés díjtalan.
Február 4. 15 óra
A PAJZSMIRIGY MÛKÖDÉSE ÉS AZ EMÉSZTÉS - Dr. Bálint Tünde elõadása. Szervezõ:
Szívbetegekért Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ.
Február 8., 22. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra
0-3 éveseknek.
Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus (30/6160-847).
Részvételi díj: 700 Ft/család,
bérlettel 600 Ft/család.
www.kerekito.hu

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.
TÛZZEL ÍRT KÉPEK
Elekes Gyula, székelyudvarhelyi
zománcmûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: február 28-ig.

Február 5. 17 óra
TUDÁSOD A JÖVÕD! TÁMOP 2.1 2
Tájékoztató elõadás a támogatott képzésekben való részvételi lehetõségekrõl.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Harmincadik születésnapját ünnepli
Letenye Város Fúvószenekara

Fotó archív: Bakonyi Erzsébet

4.qxd

„A zene elképzelhetetlen tudás, szavakkal kifejezhetetlen; közvetlenül,
a nyelv és a gondolatok segítsége nélkül áramlik az ember ujjaiból a
hangszerbe." (Bernlef)
Letenye Alapfokú Mûvészeti
Iskola rengeteg zenészt nevelt ki
az évek során. Az iskola és a zenekara idén ünnepli fennállásának 30. születésnapját. A ma is
40 fõbõl álló csapat alakulása óta
hazai és nemzetközi színpadon is
magas elismeréseket érdemelt
ki, jó hírét öregbítve városának
a nagyvilágban.
A fúvószenekart Zsovár György
alapította, aki az intézmény igazgatójaként hosszú éveken keresztül dolgozott azért, hogy magas
szinten megalapozza a zeneoktatást, amely a nehézségek ellenére a
mai napig mûködik.
– Letenyén a zeneoktatás 1978ban indult, majd önálló intézményként 1983-tól mûködik. Ekkor alakult meg a fúvószenekar is. Megalakulásában jelentõs szerepe volt
a széleskörû települési összefogás
mellett a tûzoltóságnak, Dr. Tolnai
Sándor vezetésével. Kezdetben
tûzoltó, majd késõbb ifjúsági zenekarként mûködött – emlékezett
vissza a kezdetekre Proszenyák
Zsolt István zenekarvezetõ, aki
2009 óta a Letenye Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója is. A kezdetekkor õ is az alapító tagok között volt, mint az akkori zeneiskola növendéke.
Ahogy a zenekarvezetõ elmondta, Letenye Város Fúvószenekara
elõször 1989-ben, Letenye várossá
avatásának évében szerepelt az elsõ hagyományõrzõ, századfordulós tûzoltó egyenruhájában.

Repertoárjukban minden igényt
kielégítõ zenemûvek szerepelnek,
a komolyzenei fúvószenekari átiratoktól kezdve, a magyar indulókon át, a könnyûzenei anyagokig, minden megtalálható. - Szívesen szólaltatunk meg közkedvelt slágereket, filmzenéket és folyamatosan ügyelünk arra, hogy
megfeleljünk az új zenei kihívásoknak is – tette hozzá
Proszenyák Zsolt István.

Leginkább zalai településeken
lépnek fel, de érkezik felkérés a
távolabbi megyékbõl is, eddig
750 szereplést teljesítettek. Zala
megye szinte összes településén
jártak, felléptek a régióban, Budapesten, országos fesztiválokon. Európa több országában is
megfordultak már, így Dániában,
Németországban, Ausztriában,
Olaszországban, Szlovéniában,
Csehországban, Horvátországban és Romániában. Szeretnék,
ha a gyerekek minél több helyen
mutatnák meg tudásukat, mely
erõsíti õket, jobb szereplõkké
válnak.
A zenekar mûködését a több
mint húsz éves letenyei Derû Zeneegyesület támogatja, mely évek
óta a város kulturális életének aktív szereplõje. Az egyesület és a
Mûvészeti Iskola támogatásának
köszönhetõen 1997-tõl 2007-ig
kétévente mindig részt vehettek a
nemzetközi "Tûzoltó Csillagtúra"
elnevezésû rendezvénysorozaton,
melyre mindig nagy kihívás jelentett a felkészülés. A zenekar szakmai fejlõdésében nagy szerepe volt
ezeknek az utazásoknak és az
együttes ezek után vált igazi csapattá.

Letenye kulturális életében betöltött kiemelkedõ szerepe miatt
Letenye Város Közgyûlése Pro
Urbe címet adományozott az
együttesnek, míg a szakmai munka
elismeréseként a Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlésétõl „Közmûvelõdési Nívódíjat”, különbözõ
országos és nemzetközi versenyeken pedig több fesztiváldíjat, kiemelt arany és különdíj minõsítést
kapott a zenekar.
– Sajnos 2007-tõl már nem tudunk eljutni hasonló rendezvényekre, mivel az évek során a támogatások folyamatosan megszûntek. Másik nagy probléma,
hogy pályázatokból sem tudtuk
pótolni a hiányzó összegeket, így
nem sikerült új hangszereket,
egyenruhát beszereznünk, kizárólag a meglévõ hangszerállomány
felújítását tudtuk elvégezni – vázolta a jelenlegi helyzetet a zenekarvezetõ.
– Ez az év a jubileum jegyében
telik majd. Elkülönítve szeretnénk ünnepelni az intézmény és a
zenekar 30. jubileumát. Egyesületünk a közeli hetekben határoz a
konkrét idõpontokról, de úgy tervezzük, hogy a zenekar születésnapját nyáron, az intézményét pedig októberben tartjuk. Szeretnénk a fesztiválon azokat a fúvószenekarokat vendégül látni, akik
minket az elmúlt években megtiszteltek meghívásukkal és részt
vehettünk a rendezvényükön.

Nagykanizsa ügyeleti beosztása február
Település neve
2013. febr. 1.
2013. febr. 2.
2013. febr. 3.
2013. febr. 4.
2013. febr. 5.
2013. febr. 6.
2013. febr. 7.
2013. febr. 8.
2013. febr. 9.
2013. febr. 10.
2013. febr. 11.
2013. febr. 12.
2013. febr. 13.
2013. febr. 14.
2013. febr. 15.
2013. febr. 16.
2013. febr. 17.
2013. febr. 18.
2013. febr. 19.
2013. febr. 20.
2013. febr. 21.
2013. febr. 22.
2013. febr. 23.
2013. febr. 24.
2013. febr. 25.
2013. febr. 26.
2013. febr. 27.
2013. febr. 28.

Dátum
Gyógyszertár, címe, telefonszáma
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4.
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.

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

Ügyeleti idõ
16:30 - 08:00
12:00 - 08:00
15:00 - 09:00
22:00 - 06:00
20:00 - 08:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
17:00 - 08:00
16:00 - 08:00
08:00 - 08:00
22:00 - 06:00
17:30 - 07:30
22:00 - 06:00
18:00 - 07:00
18:00 - 08:00
12:30 - 08:00
08:00 - 07:30
22:00 - 06:00
18:00 - 07:00
22:00 - 06:00
20:00 - 08:00
18:00 - 07:30
12:30 - 08:00
08:00 - 07:00
22:00 - 06:00
17:30 - 07:30
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
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Számtalan tervünk és elképzelésünk van a következõ évre és
azon fáradozunk, hogy ezek közül
minél több meg is valósulhasson.
Szeretnénk az évfordulót színvonalas és sokrétû programokkal,
eseményekkel emlékezetessé tenni – számolt be a jövõbeni tervekrõl a vezetõ.
Olyan koncerttel szeretnének
megemlékezni, mely méltó az eseményhez, hiszen Letenyén korábban az intézmény és az egyesület
kétévente közösen szervezte meg a

fúvószenekari fesztivált összesen
kilenc alkalommal, így ez nagy
múltra nyúlik vissza. A város ünnepe volt, zenéjével és hangulatával a magyar és a világ zenei örökségét hirdetve.
Ez évtõl részben állami fenntartásba kerül a Mûvészeti Iskola, így

remélik az intézmény jövõje – az
elmúlt évek nehézségei után –
hosszútávon biztosított lesz. E
szakmai háttér továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy a régi zenei tanszakok újra indításával, kiszélesítésével, az itt dolgozó pedagógusok önzetlen és magas színvonalú
munkájukkal folyamatosan biztosítják a zenekar számára a megfelelõ utánpótlást. Ennek a kitartó
munkának köszönhetik az eddigi
zenekari tagok is, hogy megszerették és életük részévé vált a fúvós-

zene. – Reméljük, így több támogatásban részesülhet a várostól is
Letenye Város Fúvószenekara, hiszen megõrzendõ értéket képviselünk, szerepünk kiemelkedõ a zenei örökség mûvelésében.
Varga Mónika

Egy hónapra lezárják a Király utca egy szakaszát
Tisztelt Lakók, Gépjármû Tulajdonosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás megbízásából az S-E Nagykanizsa Konzorcium végzi a Király utca csatornaépítését. Az elsõ ütem a Király utca – Kalmár utca körforgalomtól a Sabján Gy. utcáig tart. Az építési munkálatok kezdése: 2013. 01.29.
08-00. óra. Tervezett befejezés: 2013.03.04.
A Király u. második üteme a Sabján Gy. utcától az Erzsébet térig fog épülni. A kivitelezés elsõ ütemét a körforgalomtól kezdjük, és folyamatosan haladunk a Sabján
Gy. utca irányába. A kivitelezés ideje alatt a Király utca ezen szakasza zárva lesz a
gépjármûforgalom elõl. Az építés ideje alatt a Király utcában található buszmegállók
áthelyezésre kerülnek a Zrínyi utcába. A munkálatok ideje alatt türelmüket és
megértésüket kérjük.

Versenytárgyalások - Ipari Park
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanait:
649/145 hrsz., 3194 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Idõpont: 2013. február 21-én 9.00 óra.
649/146 hrsz., 3195 m2, 11.820.000 Ft + Áfa. Idõpont: 2013. február 21-én 10.00 óra.
649/147 hrsz., 2538 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Idõpont: 2013. február 21-én 11.00 óra.
649/148 hrsz., 2539 m2, 9.390.000 Ft + Áfa. Idõpont: 2013. február 21-én 12.00 óra.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén: minden második csütörtökön, a fenti
idõpontban. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.)
A versenytárgyalási felhívás teljes szövege, értékesítés fõbb elvei és feltételei:
a www.nkvg.hu vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálhatók.
A további részletekrõl érdeklõdni lehet: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park),
telefonon a 93/311-241. vagy 93/314-078. telefonszámon, a 116-os melléken.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TUDATOS ÉS KÖRNYEZETBARÁT ÉLETMÓD
MURAKERESZTÚR ÉS FITYEHÁZ HÁZTARTÁSAIBAN
(SZEMLÉLETFORMÁLÓ, INFORMÁLÓ ÉS KÉPZÉSI
RENDEZVÉNYSOROZAT)
2013/január/1.
A Murakeresztúri Plébánia (Római Katolikus Egyházközösség) pályázatot nyújtott be a KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú "A fenntartható
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ
kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" címû könnyített elbírálású pályázati felhívásra. Az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Tudatos és környezetbarát életmód Murakeresztúr és Fityeház háztartásaiban (Szemléletformáló, informáló és képzési rendezvénysorozat)" címû, KEOP-6.1.0/B/11-2011-0116 jelû pályázatot az értékelõ szervezet 18
516 128 Ft összegû egyszeri, vissza nem térítendõ támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatási intenzitás 95%. A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2013.01.01., a fizikai megvalósítás határideje 2013.12.31.
A pályázat célja, hogy enyhítse az információs elszigeteltséget a fenntarthatósági témakörben, valamint a település elöljárói, és a térség irányítói által kijelölt globális fenntarthatósági célkitûzések megvalósítását
a lakosság körében is támogatottabbá, értelmezhetõbbé tegye azáltal,
hogy a környezeti fenntarthatóság szemléletét segítünk eljuttatni a háztartásokba, megmutatva azt, hogy az egyén szintjén milyen lehetõségek
vannak a környezeti értékek megóvására.
Ebbõl adódóan a program célcsoportja elsõsorban a Murakeresztúr és
fityeházi lakosság általában. Természetesen a vidéki szokásoknak megfelelõen számítunk a környezõ településekrõl is látogatókra ugyanebbõl
a célcsoportból. A programok alkalmanként adott témakört dolgoznak fel,
az aktuális programtéma több nézõpontú feldolgozása lehetõvé teszi,
hogy a célcsoport minden egyede megszólíthatóvá váljon.
A településen élõk leghatékonyabb megszólítási formája a személyes
részvételt lehetõvé tevõ rendezvény keretében szervezett interaktív foglalkozás, közösségi program. Így esetenként önálló rendezvény keretében, olykor más rendezvényhez kapcsolódva zöld sátrunkkal kerítünk lehetõséget a háztartásokban élõk megszólítására. Szeretnénk megadni a
szükséges információkat ahhoz, hogy az érintettek tudják: saját mércéjükkel mérhetõen kis egységekben miként, mivel járulhatnak hozzá a
globális környezeti fenntarthatósági célok megvalósításához.
Rövid távon mindenképpen a közösségi élmény, esemény lesz a résztvevõk számára meghatározó, és az új információk tömegének befogadása.
Hosszú távon az elhangzott információk gyakorlati életben való elmélyítését, a környezettudatos magatartás kialakítását várjuk. Bízunk a közösség
tagjainak egymást ösztönzõ, motiváló, felhívó erejében, és reméljük, hogy
a település és környéke ökológiai gazdagsága helyreállításának és fenntartásának munkálataihoz megfelelõ alapokat nyújt a rendezvénysorozat.
Murakeresztúri Plébánia
(Római Katolikus Egyházközösség)
Cím: 8834 Murakeresztúr, Dózsa György utca 1.
Telefon: +36 30-82-41-075
E-mail: Polgar.robert@murakereszturiplebania.hu
Honlap: www.murakereszturiplebania.hu

Call center vezetõt keresnek
3D-s látványtervezéssel, megjelenítéssel, weblaptervezéssel, valamint promóciós
anyagok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó horvát cég keres nagykanizsai székhelyére jó kommunikációs képességgel bíró, horvátul legalább társalgási szinten beszélõ munkatársat call center irodavezetõi feladatok ellátására versenyképes fizetéssel, rugalmas munkaidõvel. Angol nyelvtudás elõnyt jelent.
A pályázatokat az alábbi címre várjuk 2013. február 1. (péntek) 17:00-ig:
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ (8800 Nagykanizsa, Buda
Ernõ u. 19.) Tel.: 0693 510 137, Fax: 0693 510 138, e-mail: info@inkubatornk.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Városi kitüntetések

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyûlése 2013-ban is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat.
Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok
iránt, akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos,
mûvészeti munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az
itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a következõ kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ cím
- „Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntetõ cím
- „Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ
címe
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címre a
közgyûlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények,
nagykanizsai székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ cím cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a
Polgármesteri Hivatal portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon részletes indoklással legkésõbb 2013. február 8-ig nyújtsák be
Cseresnyés Péter polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.

2013. január 31.
JAVASLAT
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA
A javasolt kitüntetõ cím:
......................................................................................................
A kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet
- neve: .......................................................................................
- címe: ......................................................................................
személy esetén
- születésének helye, ideje:
...................................................................................................
- foglalkozása: .........................................................................
- munkahelye: ...........................................................................
- eddigi kitüntetései:
...................................................................................................
A javaslattevõ
- neve: ........................................................................................
- címe: .......................................................................................
- telefonszáma: ..........................................................................
- e-mail címe: ............................................................................
Egy mondatos értékelés:
(Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélben.)
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
A javaslathoz ............ oldal indoklást csatolok. (Az ûrlap részletes
indoklás nélkül nem érvényes!)
Nagykanizsa, 2013. ...........................................
............................................................
javaslattevõ aláírása
Tájékoztató:
- Az ûrlapot géppel, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott betûkkel, jól olvashatóan szíveskedjen
kitölteni!
- A javaslathoz az ûrlap hátoldalára vagy önálló lapra írott részletes indoklást kell mellékelni.
- A javaslatot eredeti aláírással postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következõ címre:
Cseresnyés Péter polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- A javaslat beérkezésének határideje: 2013. február 8.

Kedves Szülõk, FIGYELEM!
A Piarista Iskola (Sugár út 11-13.) szeretettel vár minden érdeklõdõ felnõttet és
iskolába készülõ kisgyermekét az alábbi programjára:

FEBRUÁR 9. SZOMBAT PIAR-SULI-MURI
9.30-10.00
10.00-10.20
10.20-10.35
10.35-11.15
11.15-11.45
10.30-tól

I.

„Áll a bál…” - Farsangi zene-bona
A Nap és a szél - bábjáték
„Hoci a pociba!” - tízórai
Csitt-csatt, ollócskám… álarckészítés
Ugri-bugri manócskák
Tájékoztató a szülõk számára intézményünkrõl
és a nálunk folyó munkáról.
A jókedvét senki ne hagyja ám otthon!

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19.  www.inkubatornk.hu
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Kiadó Nyugdíjasházi bérlakás
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.
Pályázatra kiírt lakás: 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 bérlemény leírása: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. (25 m2, 1
szoba, összkomfortos, helyreállított, a bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, az
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.

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

Kanizsa – Városháza
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Polgármesteri, alpolgármesteri
fogadóóra
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját a megszokottól eltérõen 2013.
február 13-án (szerdán), Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2013.
február 6-án (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tárgyalójában.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. február 4-én 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. február 4-én (hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. február 4-én 18
órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

Adóügyi Osztály –
ügyfélfogadás új helyen
Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai lakosokat, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztályának ügyfélfogadása 2013.
február 4-tõl, keddi és csütörtöki napokon a Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított helyiségben történik.

Pályázat óvodavezetõ álláshelyre
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE PÁLYÁZATOT HIRDET MAGASABB VEZETÕI ÁLLÁSHELYRE
Megpályázható intézmény magasabb vezetõi álláshelye: Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7.).
A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az "óvodavezetõi
pályázat" jeligét.
A pályázatokat 2013. február 26-ig kérjük eljuttatni postai úton Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. címre, vagy személyesen leadni 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12. irodában.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2013.
január 18-i számában, valamint a nki.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklõdni a 06/20/8492333 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sportosztály Bagarus Ágnes osztályvezetõnél lehet.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Elgondolkodott már azon, hogy mikor ajándékozta meg utoljára a legközelebbi hozzátartozóit? Ha nem tud rá elfogadható választ
adni, változtasson eddigi szokásán. Szerezzen örömet a szürke hétköznapokon is.

IV.20.–V.20. Bika
Családtagjai különbözõ véleménye miatt ne
engedje kibillenteni magát a lelki egyensúlyából. Tisztázzák egymás között a megoldatlan kérdéseiket, hogy kapcsolatuk olyanná váljon, mint a kezdet kezdetén volt.

V.21.–VI.21. Ikrek
A kommunikációjával nem lesz semmiféle
gondja a hétvégén. Változások történhetnek baráti kapcsolataiban, de emiatt nem
kell szomorkodnia, mert az újak pótolni
fogják a régiek színes egyéniségét.

VI.22.–VII.22. Rák
A bolygóállások is kedvezõek lesznek elképzelései megvalósításához. A hétvégére titkos randevút is ígérnek. Jó lehetõség
adódik arra, hogy stabilizálja anyagi
helyzetét, és érzelmi életét egyaránt.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha úgy érzi, idõnként szinte elviselhetetlenek ön számára a párja megrögzött szokásai, ne gondoljon mindjárt a válásra. Tartózkodjon néhány órát például a szomszéd szobában. Így is megõrizheti a nyugalmát.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A hétvége alkalmas lesz a kapcsolatainak
ápolására. Barátai segítségével megvalósíthatja a lehetetlennek tûnõ ötleteit. Pénzügyi nehézségek miatt nem kell leállnia, az
egészségére azonban figyeljen oda.

IX.23.–X.22. Mérleg
Pezsdülés lesz jellemzõ érzelmi életére és a
baráti kapcsolataira. Ennek okát, ne az idõjárás változásában, hanem önmagában keresse. A türelem rózsát teremt, tartja a mondás. Igaz ez partneri kapcsolatára is.

X.23.–XI.22. Skorpió
Maradjon meg a valóság talaján, ugyanakkor ne hagyja veszni álmait. A párkapcsolata stabilitását, és egy szép utazást jeleznek a
csillagok. Nagy távokra ne gondoljon, lehet,
hogy csak a hóvirágszedésig jutnak el.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ne csak a laptopját cipelgesse otthon
egyik szobából a másikba, hanem lépjen
ki az életbe. Éljen a farsang kínálta lehetõségekkel, kapcsolódjon be egy táncházi vidám, zenés mulatságba.

XII.22.–I.20. Bak
A csillagok arra intik, egy ideig ne hódoljon a szenvedélyének. Ha netán új vállalkozásba akar kezdeni, ne bízzon a megérzéseiben, maradjon a realitások talaján,
és úgy tervezzen.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha teheti, lehetõleg barátokat gyûjtsön
maga mellé a tervei megvalósításához, és
ne irigykedõket. A titkait ne ossza meg
bárkivel, az adódó hibák miatt ne a párját
okolja, hanem tanuljon új dolgokat.

II.20.–III.20. Halak
Kellemes hétvégére számíthat. Jó híreket
kap a munkájával kapcsolatban, így
könnyedén elvégezheti az anyagi kiadásokkal járó terveit. Ez sajnos azzal jár,
hogy kevesebbet tartózkodhat otthon.
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2012 sportbüszkeségei
Egy újabb esztendõ telt el, mi
több, a kluboknál, csapatoknál a
felkészülés is elkezdõdött az idei
évre, szezonra, de az elõzõ 366
nap történéseit felidézve kijelenthetõ, számos sportoló esetében lehet mire alapozni a jövõben. Tavaly is volt részünk izgalmakban,
örömökben, bánatokban, no meg
reménykedésben...
Hogy rögtön a legszebb emlékekkel kezdjük, érkeztek érmek, helyezések (olimpiai sportágbeli) felnõtt
országos bajnokságokról: Abay Nemes Anna (Délzalai Vízmû SE) a
rövidpályás úszó ob-n Százhalombattán 200 m háton lett harmadik a
londoni olimpián is indult Verrasztó
Evelyn és Kapás Boglárka mögött,
Mihovics Szabina (NTE 1866) a nõi
cselgáncsosok 70 kg-osok mezõnyében szerzett ezüstérmet az ob-n,
míg a Kanizsa Box Klub 19 esztendõs öklözõje, Orbán Gábor +91 kgban lett bronzérmes a debreceni országoson. Németh Ádám (Kanizsa
Kajak-kenu Klub) még a nyár során
olimpiai válogatózhatott – késõbbi
olimpikonok társaságában...
A csapatsportokban még a tavasz folyamán két Nyugati csoportbeli gyõztest is köszönthettünk
a kosárlabdázóknál, hiszen a Kanizsai Vadmacskák SE a nõknél, míg
a Kanizsa KK-DKG East a férfikanál lett a legjobb a nyugati végeken. Gábor Erzsébet tanítványai
végül az „össz-második vonal”
másodikjai lettek, míg a Kovács
Nándor vezette KKK esetében a
végsõ hetedik hely adott hiányérzetre okot, bár azt is tegyük hozzá,
eredménysorukhoz még hozzáadhatunk egy Hepp Kupában szerzett
ezüstöt.

INGATLAN
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)
Nk-án zöldövezetben 200 m2-es, új
építésû igényes családi ház eladó.
Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán 2012 novemberében (70 ezer
Ft vizsgadíjjal, két-három részlet).
Tel.: 0620/4237877, 0630/6374083.
Ny.sz.: 05-0219-04

A „gépgyáriakhoz” köthetõ talán
az év sztorija is, hiszen amerikai légiósuk, Marcus Neal január végén,
a szezon közben hirtelen úgy gondolta, jobb lesz neki a szlovákiai
Besztercebányán. Beszterce ostromára ugyan nem került sor, de szinte fél Kanizsa azt nyomozta, hol lehet, míg elsõként szerkesztõségünk
tudta elérni és szólásra bírni. A történet vége az lett, hogy a játékos
nem tért vissza Dél-Zalába, így
nem véletlen, hogy pontjai május
környékén igencsak hiányoztak a
palánkoknál...
Nem szándékosan soroltuk hátrébb, de talán már megszokottá vált,
hogy a sakk NB I-es csapatbajnoki
cím ismét Kanizsára került az
Aquaprofit Nagykanizsai TSK jóvoltából. Ötödször lettek bajnokok, sõt
az új szezonjukban megszerezték sorozatban ötvenedik gyõzelmüket is,
ami már nemzetközi összevetéseben
is megsüvegelendõ cselekedet...
Ahogy az is, hogy Egyed Zsanett
(Kanizsai Birkózó SE) a nõi szabad-

2013. január 31.
szágban vizitált és a B-csoportos
kontinensviadalon a harmadik hely
az elitbe történt visszakerülést jelentette a dél-zalai kosarast „stabilan”
foglalkoztató együttes számára.
Lubics Szilvia ultramaratonistaként
az extrém sportolók között vívott ki
magának ismét országos elismerést.
Olimpiai bajnok és ezüstérmes
nélkül sem maradt a város, igaz,
(egyelõre) meg kellett elégednünk
a londoni dicsõséghalmozók közönségtalálkozóival: szeptemberben a kötöttfogás 66 kg-os mezõnyében birkózó és második helyig
„menetelõ” Lõrincz Tamás látogatott Kanizsára, míg a decemberi
fitnesz fesztiválnak a kalapácsvetésben aranyérmes Pars Krisztián
volt a sztárvendége. Éppen azon az
eseményen, melyen a moderntácosok között (is) vitézkedõ SzanDia Fitness SC mutatta be azon
gyakorlatait, melyek az angliai
IDF-világbajnokságon és a szerbiai Eb-n értek fényes érmeket.
S ha már külhon, az elmúlt év folyamán (ismét) bebizonyosodott,
hogy Nagykanizsa akár a világ közepe is lehet a sportvilágban... Nem
kellett ahhoz Milánóig, Madridig,

dájában, hogy az olimpiai bajnoki
cím augusztusban a magyarokhoz
kerül zsinórban negyedszer is. Hét
hónappal késõbb a horvátok álltak a
dobogó legtetején... Július végén a
salakmotoros elit érkezett Chris
Holder késõbbi világbajnokkal az
élen a goricani (muracsányi) pályára, s ki tudja, az elkövetkezendõkben mikor kerülhet erre sor, hiszen
idén világbajnoki futam nem szerepel a közeli település programjában.
A futball terén sem volt megállás:
Kanizsáról akár bõ egyórás autózást követõen Miroslav Klose Lazióját kétszer
is megnézhettük Európa-liga-(selejtezõ)
keretében Szlovéniában, de õsszel
Mariborban a Tottenham Hotspur vendégjátékát is látták városunkból élõben.
A nyáron ismételten Európa-bajnok
spanyol válogatott támadója, Fernando
Llorente augusztusban az Athletic Bilbaóval Kaproncán játszott – például egy
kanizsai postás társulat legnagyobb örömére. (S ha már a Vegeta városa: a gyõri nõi kézilabda csapatért is kerekedtek
fel sokan tõlünk a Dráva túloldalára.)
Októberben Zágrábba, a Paris SaintGermain Zlatan Ibrahimovicot hozta el
– aki egy góllal és assziszttal tette le névjegyét a találkozón...

Kanizsai sportdiplomácia és egy zseni csodálása
Szóval, igencsak benne jártunk az
õszben, amikor a Gyõri AUDI ETO KC
nõi kézilabda-csapata BL-meccs keretében a horvátországi Kaproncára látogatott, s az Izzó SE férfi csapatának
edzõje, Tóth László elevenített fel
bejutásukat a találkozóra: „A meccsnapon ki sem nyitottak a horvátoknál a
jegypénztárak, így ott álltunk egy népes
kanizsai kompániával kissé tanácstala-

nul. Az az hogy mégsem, hiszen volt
egy mentõötlet, a gyõriek technikai
stábjából szóltunk egy régrõl ismerõs
és odahatni képes személynek, s láss
csodát, érkeztek is a tikettek...”
Beke Barnabás, az európai topfutball szerelmese (ezt szó szerint kéretik
érteni, hiszen ha olyanja van, akkor
irány Madrid vagy éppen Barcelona...) Zágrábban nem ütközött akadá-

lyokba, simán láthatta a Paris SaintGermain Bajnokok Ligájabeli vendégjátékát: „Hát ez az Ibrahimovics egy
csoda, õérte megérte eljönni. Komolyan mondom, amit Zlatan a labdával
mûvel... – szóval lehet rá bármit mondani –, akármilyen nehéz egyéniség is,
játékát egyszerûen látni kell. S hogy
Kanizsától nem is messze, ez külön
örömömre szolgált...”

fogásúak kadet Európa-bajnokságán lett ötödik Katowicében, Abay
Nemes Anna pedig Antwerpenben
az ifjúsági Eb-n váltóban szerzett
ötödik helyezést. A KVSE kosárlabdázója, Fuisz Viktória az U20-as nõi
kosárlabda-válogatottal Csehor-

de még Barcelonáig sem repülni,
hogy közelünkben láthassunk világsztárokat. Januárban a horvát vízilabda válogatott fogadta a magyarokat Varasdon, s akkor persze még a
jó néhány kanizsai csak remélte a
horvátok barokk fõvárosának uszo-

Az utóbbi bekezdés(ek) sportolói a legtöbb esetben igazi példaképek, akikké akár a késõbbiekben
a mi fentebb említett nagykanizsai
„hõseink” is válhatnak...

Irányár: 30 millió Ft. Tel.: 0630-2327667 (7551K)

Meghibásodott távirányítóját a
helyszínen megjavítom (Nagykanizsán).
Érd.: 0620-510-2723
(7549K)

TV-javítás, távirányítók értékesítése. Érd.: Balaskó István Nagykanizsa,
Zrínyi u. 20., tel.: 0630-597-1530
(7550K)

SZOLGÁLTATÁS

Polgár László
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Makóról hoztak nyolc és felet
ASS-Makói SVSE (6.) –
Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(1.) 3,5:8,5
Sakk NB I-es csapatbajnoki
mérkõzés, 6. forduló. Makó.
Eredmények (elöl a hazaiak): Erdõs V. - Balogh Cs. 0,5:0,5, Kovacsevics - Ivanisevics 0,5:0,5, Mihók Márkus 0:1, Szalai K. - Ribli
0,5:0,5, Horváth Zs. - Pintér J. 0:1,
Sarics - Bánusz 0:1, Grünberg Bérczes D. 0:1, Balla - Medvegy
0,5:0,5, Csonka B. - Galyas 1:0,
Csirik - Gara T. 0:1, Nagy D. - Bodó
0,5:0,5, Erdõs B. - Kántor 0:1.
A makóiak sakkcsapata a Paks
elleni decemberi mérkõzésükhöz
képest két helyen változott a Nagykanizsa elleni NB I-es bajnokin, ezúttal a táblákhoz ülhetett Mihók
Olivér és Mihai Grünberg, míg kanizsai oldalon dr. Flumbort András
és Zsirai Péter volt a hiányzó, ját-

szott viszont Márkus Róbert és
Ribli Zoltán. A végül megszerzett
gyõzelem aránya figyelemre méltó,
bár az elsõ négy táblán három remi
köszönt be, viszont a középsõkön a
zsinórban szerzett három gyõzelem
nagyon jól jött. S ha korábban kiemeltük (néhányszor), hogy Pintér
József kevésbé járt sikerrel, most
azt is illõ leírnunk, hogy ezúttal
hozta partiját a férfiválogatott egykori kapitánya. S ha már az elején
szóba került a Paks együttese, az alföldiek ellenük 4:8-at produkáltak,
vagyis a dél-zalai klub fél ponttal
ezúttal (is) többet szerzett elsõ számú üldözõjével szemben az aktuális ellenfelet tekintve.
– Az elõzetesen várt gyõzelem
mértéke összejött, így nem lehet
okunk kesergésre – fogalmazott
Papp Nándor csapatvezetõ. –
Ugyan ifjabb Galyas Miklós elõ-

Ismét Visnovics a kispadon
Az NTE 1866 NB III-as labdarúgó-együttesének múlt szerdától ismét Visnovics László az
edzõje.
A szakember a 2008/09-es
idényben az NB III Dráva csoportjában a harmadik helyig vezette a
kék-pirosakat.

– Mindenki láthatja, az NB IIIban nincsen egyszerû helyezte a kanizsai csapatnak, de bizonyára azt
is tudják, hogy a feladatot fél plusz
egy évre vállaltam, vagyis akárhogy is alakul, távlatokban gondolkodunk – fogalmazott a szentmártoni Napred kispadját a kanizsaira
cserélõ Visnovics László.
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Osvald Anna:
döntõs az országoson

nyös állást bukott el, de nem érheti szó õt sem, a lényeg a gyõzelmünk, s annak aránya.
Ami biztos, hogy a bajnokság elért a kétharmadáig, s a címvédõ,
egyben ötszörös bajnok Aquaprofit
NTSK jól halad újabb bajnoki elsõsége felé a pontvadászatban. A
masszív Makó elleni meccs után
összpontszámukat 51,5-re növelték
Bérczes Dávidék, s már kimondvakimondatlanul is március 3-a lebeg a
szemek elõtt a nagykanizsaiak körében: akkor jön ugyanis az Atomerõmû – Kanizsa találkozó – Pakson.
Addig még egy Szombathellyel
szembeni összecsapás van a sorban,
s a Haladás a mostani forduló elõtt a
tabella harmadik helyén állt, s onnan
el sem mozdult – hiszen legyõzték
6,5:5,5 arányban a paksiakat...
Polgár László
– Kemény edzõ hírében állt, most
mire számíthatnak labdarúgói?
– Megalkuvást nem fogunk ismerni, készülni fogunk hatványozott erõvel, aztán abból még bármi
kisülhet. Egyébként folyamatos
tárgyalásban állunk azokkal a labdarúgókkal, akiknek esetében felmerülhet, hogy a távozók listáját
gyarapítanák.
P.L.

Az Újpesti TE vívó-központja
adott otthont a kadet nõi és férfi
kardozók egyéni, valamint csapat
magyar bajnokságának. A versenyen a Nagykanizsai TE 1866
kardozói közül Osvald Anna szerepelt a legjobban, aki egyéniben
nyolcadik lett, míg nõi csapatban
az NTE (Osvald Anna, Flumbort
Sára, Vernyel Sára, Kungli Borbála) negyedikként zárt.
Nõi kardban (29 induló) a csoportküzdelmek után Vernyel,
Flumbort, Kungli és Osvald is továbbjutott és bekerülhettek a legjobb 16 közé. A döntõbe jutás aztán
egyedül Osvald Annának sikerült,
de ott az elsõ asszóját elvesztette
válogatott ellenfelével szemben,
amivel nyolcadikként zárt. „Anna
ebben a versenyévadban már többször is összekerült mostani ellenfelével és sajnos egyszer sem sikerült
nyernie. A legszorosabb asszót éppen most vívták (15-11), s ugyan
Anna mindent megtett, de ez sem
volt elég a gyõzelemhez. Kardozónk viszont továbbra is versenyben van a korosztályos válogatottságért és a junior országoson derülhet ki, hogy bekerül-e a keretbe„ –
fogalmazott Piecs Adrienn.
A csapatküzdelmek során a
kanizsai nõi együttes a negyedik
helyen végzett.

Egy hajóban eveznek, de... Az olvasó köszöntõje
Február 17-én vasárnap már
második alkalommal rendezik
meg a kanizsai uszodában a PB
Hungária Kanizsa Uszodai Sárkányhajó Versenyt, tudtuk meg az
eseménynek felvezetõt adó sajtótájékoztatón Varga Pétertõl, a Kanizsa Kajak-Kenu Klub elnökétõl.
A klubvezetõ hangsúlyozta, ezúttal nem céges, valamint baráti csapatokban gondolkodnak, hanem reményeik szerint igazi családi program keretében szállnak majd vízre
a vállalkozó kedvû tudásukat,
ügyességüket felmérni igyekvõk,
no meg a város iskoláinak résztvevõi. A bevezetõben már említett vasárnapon reggel kilenc órától kezdõdnek a versenyek, melyek lényege, hogy a férfi és nõi kategóriákban 6-6 fõ (a fiatalabbaknál már
más variánsok érvényesülnek) ül be
egy sárkányhajóba egymással

szemben, s a gyõztes csoport idõvel
az ellenkezõ irányba képes kimozdítani a hajót, amivel természetesen
értékes pontokat gyûjthetnek a verseny további menetére. A csaták
kuparendszerben jutnak el a tervek
szerint a fináléig, s természetesen a
majd' egész napos rendezvény során számos betétmûsor is színesíti
majd a történéseket.
Jelentkezni az erõpróbára február 14-én 16 óráig lehetséges, nevezési lap a helyi Tourinform irodában kérhetõ, vagy annak oldaláról
letölthetõ.
Az egyes kategóriák gyõztesei
ingyenes nevezési lehetõséget
kapnak a nyár elején sorra kerülõ
V. Kanizsa Sárkányhajó Bajnokságra, de az érmes helyezettek is
jutalomban részesülnek természetesen.
P.L.

Boldog szülinapot Mester!
„Légy bátor és erõs, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a Te
Istened mindenben amiben jársz.”
Akár ars poeticája is lehet Németh Lajosnak, a mesternek ez a szép
bibliai idézet, hisz Õ valójában bátor erõs volt és nem félt, edzõi sikerei igazolják. Játékosai szólították így, s talán tõlem sem veszi sértésnek, annak ellenére, hogy személyesen nem találkoztunk.
Õt köszönteném nyolcvanadik születésének évében a magam és talán sok labdarúgást szeretõ szurkoló nevében, városunkért tett önzetlen tevékenységéért , mint legsikeresebb edzõ. Szomorú, de igaz, amit
Õ és az akkori stábja kitartó botrányok nélküli munkával felépítettek,
az már a múlt, de nekünk sokaknak átélt emlék.
Õ megszállottja volt a sportágának, emberileg és szakmailag is.
Télen hideg hónapban, januárban született, talán ezért volt edzett,
erõs, bátor, kitartó.
Mivel a nevem nem mondana neki semmit, s talán másoknak sem,
ezért név nélkül köszöntöm Õt és kívánok jó erõt, egészséget a kilencvenedik szülinapjához is.
Újabb bibliai idézet: „ A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de
hû embert, azt ki találhat?”
Boldog születésnapot Németh Mester!
Egy futballt szeretõ szurkoló

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Véradás

Magyar Vöröskereszt

2013.02.07. CSÜTÖRTÖK 12:00 – 16:00 óra
Nagykanizsa - Rendõrkapitányság, Nagykanizsa, Király u. 49.

A
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
TAKARÍTÓ MUNKATÁRSAT.
Megbízható kollégát keresünk, aki megfelelõ munkabírással
rendelkezik. A feladat elvégzése éjszakai illetve hétvégi
munkavégzést igényel. Az alkalmazás részmunkaidõben történik.
Az álláshirdetésre csökkent munkaképességû
pályázók jelentkezését is várjuk.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát
(elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét
igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre,
2013. február 06-ig.
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.

START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Február 9-én 08:00 óra (hétvégi),
Február 13-án 16:00 óra (gyorsított)
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

Árufuvarozó,
autóbuszvezetõi GKI
Jelentkezési határidõ: február 6-án
(szerda) 12:00 óra, vizsga: február 16.

GÉPKEZELÕ TANFOLYAM
Február 4-én (hétfõ) 17:00 óra (esti)

TEHERGÉPKOCSI, kamion, busz
Február 6-án (szerda) 17:00 óra (hétközi)

SEGÉDMOTOROS („AM”) KÉPZÉS
14 ÉVES KORTÓL!

