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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Díjazták a vállalkozásokat
Évköszöntõ vállalkozói fórumon adták át a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara által alapított „Év Vállalkozása”,
„Év Vállalkozója”, „Kiváló Gyakorlati Képzõhely” díjakat és
„Nagykanizsa Város Minõsített
Vállalkozója” tanúsítványokat.
Szakítva az elmúlt két év gyakorlatával, idén az önkormányzattól külön rendezték meg a díjátadó ünnepséget.
A Vasemberház Dísztermében
elsõként Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ
köszöntötte a fórum résztvevõit:
– Az összefogásnak köszönhetõen büszkék lehetünk rá nagykanizsaiak, hogy az elmúlt évben sok
olyan dolog történt a városban,
melyek méltán vívták ki a környezõ települések és az ország elismerését is – kezdte köszöntõjét a polgármester. – Az elkövetkezõ idõszakban is tudjuk folytatni ezt a
munkát, – tette hozzá, majd az
eredmények mellett a belváros re-

konstrukciójának I. ütemén és a
komoly elõrelépést jelentõ csatorna-beruházáson túl felvázolta az
idei terveket is, melyek munkalehetõséget adnak a helyi vállalkozások számára is. Sikeres pályázat
esetén a szociális városrehabilitáció kapcsán Ligetvárosban 20-30
önkormányzati bérlakás újulhat
meg, valamint folytatódhat a belváros rekonstrukciójának II. üteme. A megvalósításban számítanak
a környezõ településeken élõ emberekre is. Olyan pályázatokra is
jelentkeznek, ahol siker esetén
energia-megtakarítást lehet elérni.
A polgármester megemlítette, a
nyár elejére befejezõdik az a beruházás-tervezés elnevezésû projekt,
melyet jól használhat a mindenkori városvezetés a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó uniós pénzek
lehívásához. Zárszavában Cseresnyés Péter hangsúlyozta: az elmúlt
idõszakban végzett munka bizonyítéka lehet annak, hogy a város
számít a vállalkozókra, számít
azokra az emberekre, akik itt kép-
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zelik el a mindennapjaikat, és számít azokra az emberekre, akik
munkát adnak más kanizsai polgároknak. Azt szeretné, ha éreznék, a
város számít a vállalkozókra, és a
vállalkozók is éreznék, õk is számíthatnak a városra.
A polgármesteri köszöntõt követõen Dr. Polay József, a
NKKIK elnöke adott rövid számvetést a 2012-es évrõl, illetve
felvázolta, milyen feladatok várnak 2013-ban a kamarára. Beszédében kiemelte: Nehéz volt a
2012-es év a vállalkozások számára. A forráshiány, a megrendelések szûk volta és a piac csökkenõ igénye volt a legnagyobb
probléma. A helyi kamara a lehetõségeihez mérten igyekezett
segítséget nyújtani a vállalkozásoknak. A szolgáltató iroda 42
rendezvénnyel, konzultációs fórummal, elõadással segítette a helyieket. Nagy érdeklõdés kísérte
az Új Munka Törvénykönyvérõl
szóló fórumot, a Határon átnyúló
elektronikus kereskedelem címû
konzultációt, valamint az új adózási formákat bemutató elõadást.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
Külön figyelmet fordítottak
a Széchenyi kártya bõvülõ lehetõségeire. A program keretében 45 nagykanizsai vállalkozás igényelt folyószámla, forgóeszköz és agrárhitelt a kamaránál.
A válság hatásai még 2013ban is érzõdnek, így növekedésre éves viszonylatban nem lehet
számolni – jegyezte meg. Ennek
ellenére sok feladata lesz 2013ban is a kamarának, melyekkel
csak úgy tudnak megbirkózni,
ha maguk mögött tudhatják a
vállalkozás támogatását.
Az „Év Vállalkozása” díjat három sikeres cég – a Kanizsa
Trend Kft., a HEAT-Gázgép Kft.
és a Gejzír Kanizsa Kft. – kapta
meg. Az „Év Vállalkozója” díjban részesült Anek Judit és
Kozári Géza. A „Kiváló Gyakorlati Képzõhely” díjat a König
Szolgáltató Kft., a ZÁÉV Zrt. és a
Tesco-Global Áruházak Zrt. képviselõi vehették át Dr. Polay József kamarai elnöktõl és Cseresnyés Péter polgármestertõl.
Nagykanizsa Város Minõsített
Vállalkozója Tanúsítványt kapott: az NB Corp Bt., Édes
Istvánné kiskereskedõ, a HZHTrade Kft., valamint a Z-Pannon
Kft.
B.E.
A Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság
gyermekrajz pályázatot
hirdet a 3-6, 7-10,
10-14 éves korosztály
számára
“ZALAI RENDÕRÖK
GYERMEKSZEMMEL”
címmel.
A rajzok témája: a rendõrök és a
bûnüldözés a gyermekek szemszögébõl,
illetve a címben megfogalmazott gondolat alapján hogyan látják a gyermekek a
zalai rendõröket.
A pályamûvek mérete: A/4, vagy A/3.
Beküldési határidõ: 2013. március 31.
Az alkotások hátoldalán fel kell tüntetni
a gyermek nevét, életkorát, a rajz címét,
valamint az oktatási intézmény nevét.
A pályázatokat a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság, 8901 Zalaegerszeg, Balatoni u. 4., Pf.: 218.
címre kell eljuttatni.
A beküldött pályamûvekbõl a
Rendõrség Napja keretében rendezett
nyílt napon, 2013. május 18-án az
„Egerszeg fesztivál” keretén belül kiállítást rendeznek. Az eredményhirdetésre itt kerül sor.
További információk: Salamon
Róbert rendõr alezredes (0630/8246036)
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Az új állampolgárok esküje a nemzeti
összetartozást is szimbolizálja
Egy Zilah megyei, Olaszországban élõ család tett állampolgársági esküt Cseresnyés Péter
polgármester elõtt a Házasságkötõ Teremben. Esküjüket követõen e napon magyar állampolgárságot szerzett: Vaszi Jolanda,
Lacatus Ramona Laura, Lacatus
Nándor Raul, Kovács Claudia
Camelia, Kovács Jennifer Larisa
és Muresan Monica.
Új állampolgárainkat köszöntõ
szavaiban Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ kiemelte: a magyar nemzet öszszetartozásának bizonyossága az
állampolgársági eskü, amely egyben azt is jelzi, annyi nehézség és
próbatétel után ma újra kiválóak a
magyar-magyar kapcsolatok.
Az állampolgársági eskü egyben
arról is tanúskodik – folytatta a polgármester –, vége a jelzõs szerkezetes magyarságnak. Aki, élve az országgyûlés által megteremtett, könynyített lehetõséggel, esküt tesz, többé
nem határon túli magyar, nem másodrendû magyar, hanem magyar.
Mindenféle jelzõ nélkül. Ez az eskü
a nemzeti összetartozást is szimbolizálja. Nem kárpótol ugyan Trianonért, hiszen azért a veszteségért senkit sem lehet kárpótolni. Nem feledteti a nemzet kilenc évtizedes mély
sebeit, de talán gyógyír azokra.
Az állampolgárság könnyített felvételének lehetõsége nem törli el
2004. december 4-ének gyalázatos
emlékét sem, de azt az igazságtalanságot talán némiképp helyrehozza –
emlékeztetett a városvezetõ. – Ma
már kijelenthetjük: az igazságtalanság és a jogtalanság idõszakát a magyarság maga mögött hagyta. Ez
azonban csak az elsõ lépés, hiszen
az állampolgárságot meg kell tölteni tartalommal. És nemcsak az
Alaptörvényben rögzített jogokra és
kötelességekre gondolok, hanem
annál sokkal többre. Arra a nemzeti
szövetségre, amelyet õseink a vérükkel pecsételtek meg, és most,
2010 után, újra él és létezik. Külö-
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nös idõben tettek esküt – hangsúlyozta napjaink eseményeire térve a
polgármester. – Ezekben a napokban az erdélyi és székelyföldi magyarlakta települések a jogaikért
harcolnak. A székely nemzeti szimbólumok használatáért kell küzdeniük, amiben korlátozzák õket, sõt,
tiltják nekik. Nos, önök esküjük
helyszínéül egy olyan települést választottak, amely támogatja székely
testvéreink küzdelmét és szolidáris
velük. A kanizsai városházán büszkén leng a székely zászló, és reméljük, hamarosan Erdélyben és Székelyföldön is ugyanígy lehet.
Az új alaptörvény kimondja,
hogy a magyar nemzet egységes,
és egyértelmûen megfogalmazza
Magyarország alapállását. Míg a

korábbi alkotmány úgy fogalmazott: Magyarország felelõsséget
érez a határon túli magyarokért,
most már viszont az szerepel benne, hogy felelõsséget visel a határon túli magyarságért. Ez pedig
minõségbeli különbség. Az állampolgársági eskü ugyanis a nemzet
közjogi egyesítését jelenti.
Cseresnyés Péter végezetül azt
kívánta, magyar állampolgárként
is legyenek boldogok, találják meg
új hazájukban a számításukat, és
esküjükhöz híven legyenek hûségesek Magyarországhoz.

B.E.

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19.  www.inkubatornk.hu
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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A tervek már
megvannak a Pivári
utca felújításához
A város közgyûlése jóváhagyta
a Pivári utca Pannonway Építõ
Kft. által készített tervdokumentációját az eredeti tartalommal.
A négy-öt méter burkolatszélességû, egyenetlen felületi út a
szennyvízvezeték felett megsülylyedt, felülete hálósan repedezett, helyenként gödrös. A Tõzike és a Bornemissza utca közötti
szakaszán helyijáratú autóbusz
közlekedik.
A polgármesteri hivatal a közgyûlés határozata alapján 2011ben elkészítette a közlekedési célú
fejlesztések terveit, köztük a Pivári
utcáét is. A dokumentációkat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság megismerte, véleményezte
és több olyan kiegészítõ, módosító
javaslatot tett, amelyek a város
igényeit és érdekeit figyelembe véve a tervek színvonalát igyekezett
javítani.
A Pivári utca útfelújítása esetében azonban a bizottság javaslata
jelentõsen meghaladta a tervezõ
megbízásában meghatározott mûszaki tartalmat, a módosítás nem
csak a tervezési díjat befolyásolta
volna jelentõsen, hanem a megvalósítás költségeit is több mint a
kétszeresére növelte volna. A plusz
beavatkozások (burkolatszélesítés,
fedett csapadékcsatorna építés, a
légkábelek föld alá helyezése)
ugyanis jelentõsen megemelnék a
kivitelezés költségeit. Az elõzetesen 100 milliós nagyságrendû kalkuláció kétszeresét is meghaladhatta volna az így szükséges forrás
biztosításának igénye. Mindezek
alapján a testület az eredeti tervdo-

kumentációt fogadta el, amely az
utca elejétõl a végéig a teljes felújítást tartalmazza, a jelenlegi
nyomvonal és utcakép megtartásával. Tóth Nándor, a terület önkormányzati képviselõje elmondta: a
testület a forrásigény nagysága miatt, pályázati lehetõségek igénybevételével szeretné az építést megvalósítani. Ebben az esetben a
szükséges saját erõ biztosításáról a
közgyûlésnek kell döntést hoznia,
amelyre jó eséllyel számítanak az
ott lakók és közlekedõk.

Korszerûsíthetik
a nagykanizsai
épületeket
A közgyûlés azonnali soron kívüli ülésén fogadták el az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva elnevezésû pályázat benyújtásáról szóló javaslatot, így az önkormányzat az
ahhoz szükséges önerõt is biztosítja. Városunkban öt épület
korszerûsítése valósulhat meg a
programnak köszönhetõen.
Az Új Széchenyi Terv ezen pályázata lehetõvé teszi az energiahatékonyság és az épületek hõtechnikai adottságainak javítását, az intézmények fûtési, hûtési és használati meleg víz rendszereinek korszerûsítését, a világítási rendszerek
felújítását, valamint a megújuló
energiafelhasználással kombinált
épületenergetikai
fejlesztéshez
kapcsolódó tevékenységeket. A
program fõ célkitûzése, hogy ösztönözze a környezetbarát megújuló
energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt hangsúlyt
fektetve az energiahatékonyságra
és az energiatartalékosságra.

A pályázaton minimum egy és
maximum ötszáz millió forint
nyerhetõ el, a vállalkozások esetében pedig 50 millió. A vissza nem
térítendõ támogatást, melynek
mértéke többnyire 85 százalékos,
akkor lehet igényelni, ha energiahatékonyság fokozását valamely
megújuló energiaforrás felhasználásával kombinálják.
Nagykanizsán a konstrukció öt intézmény energiatakarékosságot célzó világításkorszerûsítése valósulhat
meg napelemes villamos energiatermeléssel kombinálva. Az érintett
épületek a polgármesteri hivatal, a
Batthyány gimnázium, a Hevesi
Sándor Általános Iskola, a Zrínyi –
Bolyai, valamint a kiskanizsai általános iskola. Ezen épületek energetikai fejlesztését önállóan, öt pályázatban nyújtják be.

Felülvizsgálták a
nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötött
megállapodásokat
Felülvizsgálta, és apróbb módosításokkal jóváhagyta a közgyûlés a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmûködési megállapodást.
A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi törvény értelmében a
helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által – a
nemzetiségi önkormányzat helyiség használatához és a mûködéséhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátásának biztosítása érdekében – kötött együttmûködési
megállapodást minden év január
31. napjáig, általános vagy idõközi választás esetén az alakuló

3

ülést követõ harminc napon belül
felül kell vizsgálni. A nemzetiségi önkormányzatokkal önkormányzatunk 2012. június 1-jén
kötötte meg az együttmûködési
megállapodást. A megállapodások felülvizsgálata megtörtént, a
javasolt módosítások elsõsorban
a gazdálkodási operatív feladatellátáshoz kapcsolódó pontosítások voltak.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében a megállapodás
1.7 pontja az alábbiak szerint módosult: a helyi önkormányzat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
részére az irodahelyiségben a
20/849-2388-as számon telefonhasználatot biztosít. A felek megállapodtak abban, hogy a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban a nemzetiségi önkormányzat viseli a
nemzetiségi képviselõk és tisztségviselõk vezetékes és mobil telefonhasználatából eredõ költségeket, továbbá a képviselõk és tisztségviselõk tiszteletdíját.
Mindhárom nemzetiségi önkormányzatot érintette többek között
az a módosítás, mely szerint a kifizetések esetén, a teljesítés igazolása alapján az érvényesítõnek ellenõriznie kell az összegszerûséget, a
fedezet meglétét és azt, hogy a
megelõzõ ügymenetben az államháztartásról szóló törvény, a számviteli törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló kormányrendelet elõírásait,
továbbá a belsõ szabályzatokban
foglaltakat betartották-e. A megállapodás módosítását a város polgármestere, a Roma-, a Horvát- és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeinek aláírásával jóváhagyták.
B.E. - V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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fordulása bizony a város gondja és
feladata is. Kifejtette, hogy rendkívül örül annak, hogy sokan csatlakoztak segítõ kezdeményezésükhöz, és végül ilyen szép sikert
hozott az összefogás, amely nemcsak a menhely esetében, de az
egész városunk életében is egyre
erõteljesebben megmutatkozik.
Ennek az összefogásnak kíván a
továbbiakban is egyik motorja
lenni a városvezetés, és a helyi
FIDESZ-KDNP frakció. A közeljövõre vonatkozva leszögezte: jelenleg számos fejlesztési elképzelés megvalósításának konkrét ki-

2013. február 21.
sú, árva állatokat. A sajtóreferens
abbéli örömének is hangot adott,
hogy véleménye szerint az állatmenhely létrehozása óta az elsõ
olyan városvezetéssel dolgoznak
együtt, amelynek elõre megtervezett és jól felépített elképzelései
vannak mind a menhely, mind pedig Nagykanizsa kutyás közössége
gondjainak, problémáinak megoldását illetõen.
A sajtótájékoztató után Cseresnyés Péter a gyerekeknek is megköszönte az áldozatos munkát, és
egyenként is kezet rázott az asztalos-tanoncokkal.

Kutyaházak – összefogásból, szeretettel…
Vidám fiatalok népes csoportja „szállta meg” nemrégiben a
nagykanizsai állatmenhelyet. A
vendégek – élükön tanárukkal,
Horváth Andorral – asztalos tanulók voltak, a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola 11. j.
osztálya. A kamaszok az általuk
készített negyven kutyakuckó
ünnepélyes átadására érkeztek.
Hideg, metszõ szél kavarta a havat, a menhely vezetõsége azonban felkészült a zord idõjárásra,
hiszen forró citromos teával kínálta és egy jól fûtött melegedõvel
várta az érkezõket, úgyszintén a
sajtó munkatársait. Dr. Papp Attila
sajtóreferens, az állatmenhelyet
üzemeltetõ „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesület elnökségi
tagja röviden felidézte az ebek új
házainak történetét. Tavaly õsszel
kapott a menhely egy komoly öszszegû adományt a helyi FIDESZKDNP frakciótól. Mivel a telepen
található kutyakuckók jó része
megérett a cserére, illetve a felújításra, ezért az egyesület elnöksége
úgy döntött, az értékes adományból megpróbál minél több kutyaházat vásárolni. A sajtóreferens
azonban úgy gondolta: sok állatbarát, jó szándékú ember él Nagykanizsán, ezért nem vásárolni kell,
hanem elkészíttetni a kutyakuckókat, hiszen így jóval többet lehetne
legyártatni. Ennek érdekében sorra
járta a város nagyobb cégeit, tehetõsebb vállalkozóit. Megérte, hiszen nagyon sokan a fiatal demokraták kezdeményezése mellé álltak, és segítettek. Horváth János
és Radics József vállalkozók –
csakúgy, mint a Fa-Feri Kft. – például további anyagi eszközöket
adtak a kutyaházak faanyagához,
míg a TESCO részérõl Major-

Tomozi Barbara festékeket, és
hozzá ecseteket is adományozott.
A RUGET Magyarország Kft. felajánlásából – Vizi Róbert cégvezetõnek köszönhetõen – pedig 40 darab horganyzott lemez érkezett a
kutyaólak tetejének burkolásához.
Eközben folyamatos egyeztetés
történt Bene Csaba fõigazgatóval
is, akinek végül sikerült az asztalos-tanoncok órarendjébe beillesztenie a kutyaházak elkészítésének
feladatát. Így aztán január elsõ
napjaiban megindulhatott a munka, és a fiatalok fáradságot nem kímélve dolgoztak.
A megvásárolt 50 tábla OSB
lapból 40 kutyakuckót sikerült elkészíteniük, amely munka elmondásuk szerint semmi esetre sem
volt muszáj-feladat számukra.
Az árva ebek házait jelképesen
átadó Cseresnyés Péter polgármester a továbbiakban hangsúlyozta: frakciójuk számára lényeges és fontos szempont volt az állatmenhely támogatása, hiszen
igazán rászorulókról, és nem mellesleg élõlényekrõl van szó, akiknek további sorsa, annak jobbra

dolgozása zajlik, a munka folyamatos, és reményei szerint kora
tavasszal egy jól átgondolt, komplex, megvalósítható tervezet kerülhet a közgyûlés elé elfogadásra.
Dr. Papp Attila hozzátette: az állatmenhelynek rendkívül jó az

A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola kutyaházakat elkészítõ asztalos-tanulói a következõ
diákok voltak: Bakonyi Márk,
Csertán László, Gazdik Dávid,
Kiss Dávid, Krizsán Péter Pál,
Kurucz Dániel, Laski István, Né-

együttmûködése a városvezetéssel,
napi szintû az egyeztetés és a kapcsolattartás. Ha ez a tendencia
folytatódik, akkor az év végére
egy teljesen megújult menhely
várhatja majd a szerencsétlen sor-

meth Szabolcs, Rátkai Márk, Tótpeti Szabolcs és Végvári Zsolt. A
tanmûhely vezetõje Patonai Katalin tanárnõ.

Két kattintással ellenõrizheti, hogy a kutya-c
chip
adatai benne vannak-e
e a rendszerben
A Magyar Állatorvosi Kamara megújult kisállat nyilvántartó
rendszerében,
a
http://www.petvetdata.hu-n
mindenki ellenõrizheti, hogy
kutyája behelyezett transzpodere regisztrálva van-e,
az eb adatai helyesen szerepelnek-e a nyilvántartásban.
Ez az oldal az ún. mikrochipes
állatazonosítóval és/vagy EU-s

állatútlevéllel rendelkezõ kisállatok nyilvántartására szolgál, ahová adatokat bevinni és azokat
részletesen lekérdezni, módosítani csak azok az állatorvosok tudják, akiknek belépési jogosultsága van. Amennyiben ellenõrizni
szeretné, hogy az állatába beültetett chip, s annak kutyára vonatkozó adatai (chipszáma, fajtája,
faja, neve) benne vannak-e a
rendszerben, a bal oldalon talál-

Kanizsa
ható nyilvános keresõben teheti
meg. Az azonosításhoz nem kell
más, csak az állat egészségügyi/oltási könyvében lévõ
mikrochip szám, vagy az állatútlevél száma.
Ennél több, további adathoz
(pl. a tulajdonos adatai) csak az
oldalra belépési jogosultsággal
rendelkezõ állatorvosok férhetnek
hozzá. Amennyiben ezekben kell
módosítani, azt csak a jogosult állatorvos teheti meg.
(Külföldi mikrochip esetén a
mikrochip számnak utána lehet nézni a www.europetnet.com oldalon.)
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Határidõ február 28!
– még egyszer az ebadóról
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 40/2012. (IX.
12.) önkormányzati rendelete
szabályozza az ebrendészeti hozzájárulás kérdését. Az éves ebadó mértéke veszélyes eb vonatkozásában 20 ezer forint, más eb
esetében, ha csak egy kutyusról
van szó, akkor 5 ezer forint,
azonban minden további kutya
esetén ebenként 6 ezer forint.
Lényeges, hogy éves díjakról
van szó, amit tehát évente csak
egyszer kell megfizetni.
Fontos, hogy fajtája alapján semelyik eb sem számít veszélyesnek, tehát ez nem fajtafüggõ,
ugyanis egy kutyát csak a hatóság,
a hatósági állatorvos nyilváníthat
veszélyes ebbé, és kizárólag csak a
viselkedése alapján, például akkor,
amikor a kutya megtámad, megharap valakit.
Az állatok védelmérõl szóló
törvény hat jogcímet jelöl meg arra, mi alapján élvezhet mentességet egy kutya, illetve gazdája az
ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól. Nem kell adót fizetni
az állatmenhelyrõl örökbe fogadott ebek, illetve az ivartalanított
kutyák után sem. Nem szedhetõ
ebrendészeti hozzájárulás a magyar fajta kutyák után, ilyen például a kuvasz vagy a puli, a magyar
vizsla stb. Aztán mentességet élveznek a mentõ-, jelzõ-, vakvezetõ-, rokkantsegítõ-, és terápiás
ebek is. Ezekben az esetekben
mindössze egy szakorvosi igazolást kell bemutatni a mentesség érvényesítéséhez. Azonban kizárólag az a kutya minõsül terápiásnak,
amelyet szakorvos „ír fel” a beteg
számára az állapotának javulása
érdekében. Ebben az esetben a kutya terápiás ebnek minõsül, és így
nem kell utána ebadót fizetni.
A nagykanizsai önkormányzat a
337/2012.(XI.29.) számú határozatával támogatni kívánta az ebek
chippeltetését is. Azonban az önkormányzat a transzponder beültetésének költségeihez csak azon kutyatartó esetében tud hozzájárulni,
aki az ebe bejelentési kötelezettségének eleget tett, tehát a kutya az
önkormányzati nyilvántartásban
szerepel, vagy ezt az ebtulajdonos
az állatorvosnál, a hivatalos nyomtatványon megteszi, még a tran-

szponder beültetése elõtt. Vagyis,
aki nem jelentette be a kutyáját,
nem is veheti igénybe az önkormányzat által nyújtandó kedvezményt, illetve állatvédelmi bírság
kiszabására is számítania kell. A
transzponderért, annak beültetéséért, illetve annak regisztrációjáért,
azaz a számítógépes rendszerbe
való rögzítéséért maximum 3500
forintot számíthatnak fel az állatorvosok. A nagykanizsai önkormányzat viszont valamennyi állatorvossal megállapodott, hogy
2013. június 30. napjáig a beavatkozást kedvezményesen, 3000 forintért végzik. És hogy miképp jelenik ez meg a gyakorlatban a kutyatartó számára? Háromféle eset
elõfordulása lehetséges.
Az elsõ eset az, amikor valaki 5
ezer forintos, éves ebrendészeti
hozzájárulás fizetésére kötelezett,
de a kutyája még nem rendelkezik
mikrochippel. Ebben az esetben az
önkormányzat 2000 forintos támogatást nyújt a transzponder beültetéséhez, tehát ténylegesen 1000
forintot kell csak megfizetnie a
chippeltetésért az adófizetésre kötelezett eb tulajdonosának.
A második esetben az ebtartó
adófizetésre kötelezett ugyan, de a
kutyáját már korábban, a saját költségén bechippeltette. Ekkor õ nem
a teljes összegû ebadót, hanem a
transzponder beültetését követõ 2
évben – évenként – csupán a húsz
százalékkal csökkentett mértékû
ebrendészeti hozzájárulást lesz köteles megfizetni. Tehát itt az önkormányzati támogatás az éves ebadó
20 százaléka – két éven keresztül.
Ennek feltétele viszont, hogy az állatorvosi igazolást február 28-ig a
hivatalhoz benyújtsa, a már 2012.
december 31-ig transzponderrel ellátott eb tulajdonosa!
A harmadik eset pedig akkor
fordulhat elõ, ha valamely kutyatartó ebrendészeti hozzájárulás
megfizetésére ugyan nem kötelezett, mert ugyanis a kutyája mentességet élvez, de az ebe még nem
rendelkezik chippel. Akkor ez a
kutyás gazdi a törvény által maximált 3500 forintos árnál 500 forinttal olcsóbban, tehát 3000 forintért tudja 2013. június 30. napjáig
bechippeltetni a kutyáját.
Dr. Papp Attila

A Nagykanizsa
környéki vadkárról
„Ha a vadgazdálkodásnak kedvezünk, satnyul az erdõ, ha az erdõgazdálkodásnak, akkor pusztul
a vad.” (Roth)
A vadkár mértéke területenként évrõl-évre, az aktuális vadállomány nagyságával arányosan változik, a szántóföldön, a
gyümölcsösben, a szõlõben egyaránt nagy veszteséget okozva.
Ebbõl következik, hogy ennek
kezelése a kárt elszenvedõ ágazatok képviselõinél és a vadásztársaságoknál egyaránt a legkritikusabb pontnak számít minden évben.
Nem ritka, hogy egyes esetekben a bíróságon dõlnek el a vitás
kérdések. A tavalyi év csapadékszegénysége miatt számos területen a vadon élõ állatok nagy pusztítást vittek véghez, hiszen a földeken csillapították szomjúságukat,
így letarolva az erdõsávok mentét
és elfogyasztva többek között az
édes zöldkukoricát. A vadkár a vad
táplálkozása, a mozgása, valamint
a búvóhely készítése és használata
során okozott kár, melyet a mezõgazdaságilag mûvelt vagy az erdõterületeken okozhat, amelyrõl Dénes Sándor vadgazda mérnököt, a
Nagykanizsai Hubertus Vadásztársaság munkatársát kérdeztük.
– A mostani kár a Nagykanizsától Orosztonyig terjedõ tizenkétezer hektáros vadászterületen az
elõzõ évekhez hasonló mértékûnek mondható, csupán a takarmány ára változott, mely az ösz-

szegben meghatározott értéket befolyásolja. A területünkön a vaddisznó állománya stagnál, mely
köszönhetõ az aktív vadásztársasági tagoknak, nem úgy, mint a
szomszédos vadásztársaságnál,
ahol a területi viszonyok miatt nehéz a vadászatuk. Itt a kár mértéke
elérheti a több tíz millió forintot is,
míg nálunk ez az összeg tíz millió
forint alatt maradt – mondta a környékünk helyzetérõl a hivatásos
vadász.
– A területünk a Principális-csatorna közelsége miatt is szerencsés
helyzetben van, mivel az lehúzta
az erdõbõl a vadat, ahol a vízen kívül kukoricatáblákat is találtak –
tette hozzá.
A mezõgazdasági vadkár a magvak elvetésétõl a termés beéréséig
jelentkezhet vagy fokozódhat. Az
erdõkben leggyakrabban elõforduló károk a rágás, a hántás, a szaporító anyag fogyasztása és a taposási kár. Az õz jelentõs rágást okoz,
míg a gímszarvas elsõsorban a
tölgy újulatait szereti. A fás szárúak magtermését sok állatfaj dézsmálja a rágcsálóktól egészen a
csülkös nagyvadfajokig, de talán a
legnagyobb mennyiséget a vaddisznó fogyasztja el, hátráltatva
ezzel az erdõk megújulását.
A vaddisznók leginkább a kukoricát kedvelik, hiszen a gabonában
nem találnak maguknak búvóhelyet. Fõleg a kukorica elvetése
után közvetlen, mivel kitúrja a
frissen elvetett szemeket, illetve
ha elér egy bizonyos magasságot,
(folytatás a 6. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás az 5. oldalról)
...akkor már eltakarja a vaddisznót és szinte az egészen aratásig el tud ott lenni, hiszen táplálékot és búvóhelyet biztosít
számára. Ilyenkor hatalmas kárt
okozhatnak, egy konda disznó
akár a színéig is ledöntheti a kukoricát.
Ha a növények oldaláról
szemléljük a dolgot, akkor elmondható, a fiatal korban többször rágott csemeték jelentõs
torzulást és növekedésbeli elmaradást szenvedhetnek, amely
ronthatja, minõségében károsíthatja a fa és az erdõ értékét. Az
õzek és a gímszarvas által lehántolt kéreg miatt pedig a fa egészségét veszélyeztetõ gombás
vagy baktériumos fertõzés alakulhat ki.
– A vadkár ellen elsõdlegesen
a vadászattal illetve etetéssel lehet védekezni. Ennek része,
hogy úgynevezett hat-nyolc
hektáros vadföldeket vetünk be,
ezzel az erdõben tudjuk tartani a
vadat. A Nagykanizsai Hubertus
Vadásztársaság területén több
mint hatvan hektár ilyen terület
található.
Villanypásztorral,
vagy vadkerítéssel körbe lehet
ugyan keríteni a táblákat, de a
több száz hektár nagyságúaknál
ez hatalmas pénzügyi befektetést igényelne. Ezen túl olyan
részek is vannak, ahol a folyamatos ellenõrzés sem oldható
meg a kukorica magassága, az
erdõszél és a termõföld közti
nyílt sáv illetve a magasles hiánya miatt. Fontos az itatóhelyek, dagonyák fenntartása, ezzel próbáljuk õket a lakott és a
mezõgazdasági területektõl távol tartani. A hántolást, a fák
törzsének védelmét kémiai
anyagok használatával kíséreljük meg – részletezte a megelõzés és a védekezés módjait Dénes Sándor.
A peres ügyekkel kapcsolatban
hozzátette, a gazdálkodókkal
szinte kilencvenkilenc százalékban meg tudnak egyezni. Ez a
legjobb mind a két fél számára,
mivel tudják, az erdõ egy ökoszisztéma, ahol a vadnak, a növényeknek, a rovaroknak, a hüllõknek és a madaraknak egyaránt
helye van. Azonban nemcsak a
vadásztársaságok, hanem a földhasználók is kötelesek közremûködni a vadkárok megelõzésében.
Varga Mónika

Gábris Jácint
reagálása
Tisztázó gondolatok, reagálva
Mózes Pál úr olvasói levelére és
Cseresnyés Péter polgármester
újévi köszöntõjének néhány momentumára.
Karádi külsõs alpolgármester
pár hónappal ezelõtt pesszimista
képviselõnek nevezett, emiatt akár
magamra is vehetném Cseresnyés
Péter polgármester késõbbi (burkolt) üzenetét:
„Talán ez a felsorolás is jelzi,
hogy hamis az az állítás, amelyet
nemrégiben az egyik képviselõ
mondott a közgyûlésen. Õ akkor
úgy fogalmazott: Nagykanizsa lefelé megy a lejtõn, és már nem is
érdemes itt élni.”
Legelõször is szeretnék mindenkit megnyugtatni, ugyanis
nincs közöttünk olyan képviselõ,
aki annyira végletekig menõen és
menthetetlenül rossznak ítélné
Nagykanizsa állapotát és sorsát,
hogy a fenti kijelentés megtételére vetemedjen. Tüzetesen átvizsgáltam a 2012-es soros és soron
kívüli közgyûlések jegyzõkönyveit, ám még csak hasonló értelmû megnyilvánulásra sem leltem
rá.
Ami pedig személy szerint engem illet: nem vagyok pesszimista. Realista vagyok. Szeretem
Nagykanizsát, és tudom, hogy virágzó várossá lehetne tenni. Ez viszont mindaddig nem mûködik,
ameddig nem kezelik helyén a
dolgokat, ameddig értékítéletüket
elvakítja az önfényezés, és engednek a felsõbb, a városnak nem
mindig hasznos érdekek érvényesülésének.
Nem tudok azonosulni azzal
sem, ahogyan a polgármester úr a
Matolcsy-optimizmus lendületével értékeli az elmúlt idõszakot és
vizionálja a jövõt. A beígért fejlõdés, a város talpra állítása továbbra sem történt meg. Bizonyos
szempontból a város gyakorlatilag
vegetál, ám egyes körök gazdagodnak. És egyre csak erõsödik ez
a kontraszt! A mindenkori öntömjénezés drága pénzen folyik, az
adófizetõk által finanszírozott propaganda nem maradhat el. Hova
lettek, kik és mire használták fel
az eddig elkészült „aranyárú” tanulmányokat? Milyen haszna
származott mindebbõl a városnak?
Rengeteg a megoldásra váró,
igazán nagy probléma, melyeket

2013. február 21.
intenzívebben és nagyobb odaadással kellene kezelni.
Csak hogy egyet említsek: foglalkoztatás. Városszerte üzletek
zárnak be, munkahelyek szûnnek
meg, a meglévõket pedig nehézkesen sikerül megtartani. Hol
maradnak a beharangozott, beígért beruházások, a remekül sikerült „tárgyalások” kézzelfogható eredményei? Továbbra is kihasználatlanok a város által nyújtott infrastrukturális lehetõségek.
A fiatalok nem tudnak elhelyezkedni, külföldre vagy távoli városokba vándorolnak, és nemcsak
kis idõre.
A díjemelésekrõl, az utak állapotáról, a közoktatás átszervezésérõl, a közmunkaprogram hatékonyságáról, és a többi lényeges
problémákról már nem is szólva.
Cseresnyés Péter polgármester
mondta az alábbiakat: „További
hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Két mondattal szeretnék
hozzájárulni az itt elhangzottakhoz. Gábris képviselõtársnak szeretném mondani, hogy mondja
már meg nekem, hogy mennyivel
csökkent a munkanélküliség az elmúlt idõszakban Nagykanizsán.
Mert szerintem konkrét adatot
nem tud mondani, mert szerintem
nem csökkent egyrészt...” (2012.
november 29-ei soros közgyûlés
jegyzõkönyve, 14. oldal) Magam
is így látom…
2012-ben többen úgy éreztük,
hogy milliók folytak el úgy, hogy
közben az igazán fontos kiadásokra nem jutott. Eközben milliós kifizetések történtek, ki tudja kiknek
és milyen tanácsokért, lezajlott az
arculattervezés, ugyancsak milliós
kifizetések mellett. Adósságrendezés? Az állam által átvállalt milliárdok ugyanúgy az adófizetõk terhe marad.
Ami némi derûlátásra adhat
okot: 2013 januárjában olyan
kedvezõ „ígéreteket” hallhattunk, mint pl. a gáz- és az áramdíj csökkentése (ám kérdem, mi
a helyzet azzal, aki fával fût?),
nagyobb összeg betervezése a
város útfelújításra és intézményrekonstrukcióra, beindulhatnak
elõre mutató projektek. Az is
kellemes meglepetésként ért,
hogy Nagykanizsa állami forrásból vásárolhatta meg – hitel nélkül – a szemétszállító céget
(mely nem mellesleg jelentõs
profitot termel évente). Feltételezem, ez a díjak azonnali és
nagymértékû csökkentéséhez vezet a közeljövõben.

Bízva a városunkat érintõ pozitív változásokban,
Tisztelettel: Gábris Jácint
(önkormányzati képviselõ Jobbik)

Sajtónyilatkozat
- nem kérünk
Gyöngyösi Mártonból
Mint ismeretes, Gyöngyösi
Márton 2012. november 26-án a
Magyar Országgyûlésben elmondott aljas beszédében „nemzetbiztonsági okokra” hivatkozva zsidó honfitársaink összeírását kezdeményezte.
Ez a gyalázatos cselekedet minden tisztességes demokratában fel
kellett, hogy keltse az elutasítás
undorral vegyes érzését egy olyan
párt iránt, amely nyíltan fasiszta
eszméket hirdet!
Meggyõzõdésünk, hogy mostantól nem lehet úgy tenni, mintha
a Jobbik csak egy párt lenne a
többi között. A Jobbik nyilvános
náci hitvallása után semmi sem
folytatódhat úgy a politikában,
mint eddig!
Nem tûrhetjük, hogy Magyarországon egy párt bárkit is megpróbáljon kirekeszteni, megalázni, fenyegetni a származása, vallása,
politikai nézetei, vagy bármilyen
más jellemzõje alapján.
Zala megyében és az országban
sincs helye a közéletben Gyöngyösi Márton Jobbikos képviselõnek.
Egy ilyen náci pártnak a történelem szemétdombján a helye! A
Jobbik egyetlen demokratikus párt
számára sem lehet partner semmiben!
Március 2-án Gyöngyösi Márton Jobbikos képviselõ Nagykanizsára jön, és elõadás tartását tervezi a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban.
Együtt érzünk a nagykanizsai
Zsidó Hitközséggel és a demokratikusan gondolkodó tiltakozókkal,
hogy itt az ideje a szavakon túl a
tetteknek is.
Ezért az MSZP Zala Megyei
szervezete felkéri Cseresnyés Péter polgármestert, hogy ne járuljon
hozzá a város közintézményében a
Jobbik lakossági fórumának megtartásához és a demokratikusan
gondolkodókkal együtt ítélje el
Gyöngyösi Márton nagykanizsai
provokációját.
Dr. Fodor Csaba,
az MSZP Zala Megyei elnöke
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Divatról
idõseknek

Értékes porcelánokkal megterített vacsora és reggelizõasztal, cipõk, táskák, arckrémek
standja, libbenõ színes kendõcskék és divatpárnák sokasága fogadta a Hölgyklub Divatnapján a minap a Honvéd Kaszinó tükörtermében az idõs
hölgyeket.
A meghívott népes közönség –
az ESZI, a Tungsram, a kórház, a
Kanizsa Trend Kft. és a Napfény
klubok tagjai – különleges helyre
csöppentek, hiszen számtalan
szép látnivaló közepette egyféle
divattörténetnek is tanúi lehettek.
Már az elõcsarnok kiállításai, az
„élõben”, ablakszerûen bemutatott csodaszép függönyök, valamint a hímzett rátétes, avagy rafináltan szabott mellények hozzájuk illõ blúzzal és szoknyával,
megragadták az érkezõket. Egy
divattörténeti totó megírása után
lehetett sétálni, nézelõdni, vásárolni, beszélgetni, de fõként álmélkodni. A délelõtt fénypontja a

két divatbemutató volt: a Szociális Foglalkoztató ifjú dolgozói saját termékeikbe öltöztek, a „még
ifjabb” Hölgyklub tagok pedig
korukat meghazudtoló eleganciával a Vesztido Butik ruháit mutatták be.
– Mi elsõsorban örömet akartunk szerezni – válaszolt kérdéseinkre Büki Pálné klubvezetõ –,
örömet magunknak és idõstársainknak. Szerettük volna érzékeltetni azt, hogy mi együtt, harminchárman egy kreatív ötlet
megvalósításával, akár picinyke
divattörténeti áttekintõt is tudunk
adni, saját tárgyaink, ruházatunk
darabjainak felvonultatásával pedig azt példázni, hogy minimális
anyagi ráfordítással lehet értékes
programot szervezni. Természetesen társakkal, szponzorokkal,
mint a Szociális Foglalkoztató, a
Kanizsa Pékség, a Zsolnay Porcelán Bolt, a Morini Cipõbolt de
megemlíteném a Léránt család

vállalkozásait is. A divatos holmik sorába pedig azért került az
élre a mellény, mert ez az a ruhadarab, amely fiatalokon, idõsebbeken egyformán jól mutat. Mióta a férfidivatból átkerült a nõi

ruhatárba, kötik, horgolják, hímezik, megunt textíliákból újjá
szabják.

A fõszponzor Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatója, Lérántné Mátés Valéria elmondta munkatársunknak,
hogy a cég és a Honvéd Kaszinó –
s azon belül a Hölgyklub – kapcsolata régikeletû. Sok évvel ezelõtt
termékeikkel
segítettek
összeállítani azt a szállítmányt,
amit a Hölgyklub Erdélybe, hátrányos helyzetû gyerekek megsegítésére állított össze. Ez a rendezvény viszont olyan céllal szervezõdött, hogy bemutathassák megváltozott munkaképességû dolgozóik produktumait. Így a maguk
módján eredményesen és látványosan is részesei lettek a divatnapnak.
A standok körüli forgatagban
kenyérszelés közben arról faggattuk Kiss Jánosné pártoló tagot,
hogy aktív résztvevõként hogyan
érezte magát a divatnapon.
– Mindig szívesen jövök a
Hölgyklub rendezvényeire, s ahol
tudom, ott hasznosítom is magamat – mondta Kissné, majd így
folytatta: – a legjobban talán a

Dzieñ Pamiêci Ofiar Komunizmu
– Kiváltságnak érzem, hogy itt
dolgozhatok – nyilatkozta a közvetlen, barátságos férfi. Ki sejtené
róla, hogy excellenciás? Jól tudjuk, a megszólítás a hazáját külszolgálatban képviselõ embernek
szól. 1991 óta, megszakításokkal,
egyre magasabb beosztásokban
már harmadszor szolgálja Len-

gyelországot a budapesti nagykövetségen az 52. évében járó, két
egyetemista gyermeknek örvendõ
Roman Kowalski. 2010 nyara óta,
amióta rendkívüli és meghatalmazott nagykövet Budapesten, a két
ország egymást váltotta az uniós
elnökségben. Jelenleg pedig a Visegrádi együttmûködés élén áll

Lengyelország úgy, hogy hazánk
követi ebben. Polak, Wêgier, dwa
bratanki, i do szabli, i do szklanki.
– a jó- és balsorsbeli közösségrõl
szóló verset a két testvérnemzetben majd mindenki ismeri. Talán
ezzel magyarázható, miért fogadta akkora érdeklõdés Nagykanizsán a Katyñ Tömeggyilkosság
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sokszínûség tetszett, az elõzõkön
túl a varroda, a fodrászat, a virágkötészet, a kalap- és bizsu kiállítás, a divaternyõk, no meg persze
a sokféle kenyér felvonultatása.
Mert ugye a divat, az nem csak cipõre, meg ruhára vonatkozik, a
körülöttünk lévõ világ minden eleme koronként, idõszakonként változik, új és újabb divatok hatnak
ránk, vesznek körül bennünket.
Mindenesetre sok-sok példát láttunk itt ma.

NKTE-ü
ülés
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos Egyesületének – a
HSMK-ban megtartott – februári ülésén Tarnóczky Attila tartott elõadást.
A helytörténész, nyugalmazott
pedagógus Nagykanizsa történetérõl beszélt. Tarnóczky Attila 2003
óta foglalkozik városunk épületeivel, azok tulajdonosairól és az ott
mûködõ szervezetekrõl gyûjt adatokat. Eddig mintegy 120 – általa
készített – tábla õrzi a neves házak
emlékét. A feltárt anyagok a városi
könyvtár honlapján – holmi.nagykar.hu – olvashatók, ahol az 500
épületrõl szóló tudnivalók mellett
név- és tárgymutató is található,
valamint több ezer ábra és kép is
színesíti a gyûjteményt.
Horváth Ilona

Politika Erkölcs címû, március 6ig a könyvtárban megtekinthetõ
kiállítást. Február 26-án 16 órakor
az 56-os emlékmûnél koszorúzással veszi kezdetét A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából tartandó városi megemlékezés. Idén a Katyñban és a többi helyszínen meggyilkolt lengyelek elõtt is fejet hajtunk. Az alábbi meghívó ezért minden érdeklõdõnek szól:

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

2013.02.27.

Fotók: Donát Attila

7.qxd

7.qxd

2013.02.27.

8

12:43

Page 8

Kanizsa – Városháza
Idõsügyi Tanács fogadóóra

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy minden hónap utolsó csütörtökén 10 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti épületben, az alagsorban kialakított helyiségben
fogadóórát tartunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Álláspályázat - óvodavezetõ
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.

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)
Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.
Tel.: 93/510-251

TANULJON MOST MÉG RÖVIDEBB IDÕ ALATT
a régi OKJ szerint!

8/10 OSZTÁLYRA ÉPÜLÕ KÉPZÉSEINK:
Kõmûves
Óvodai dajka
Villanyszerelõ
Emelõgépkezelõ
ECDL

munkanélküliek részére (Munkaügyi Központ támogatásával )
100 óra, Számítógépes mûszaki rajzoló 400 óra
800 óra, Targoncavezetõ
60 óra
60 óra, CNC forgácsoló
600 óra
40 óra/modul

Jelentkezzen MOST!
Érdeklõdni: kovacs.julianna@kanizsatiszk.hu, tel.: 0620/335-6499

2013. február 21.

Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Ady u. 11. III. em. 30.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. II. em. 2.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/A/2.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/6.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
7. Nagykanizsa, Deák F. tér 6. fsz. 2.
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz. 8.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. I. em. 1.
11. Nagykanizsa, Múzeum tér 2. III. em. 13.
12. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 3.
13. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.
14. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. III. em. 16.
15. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. III. em. 10.
16. Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/c. IV. em. 13.
17. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15.
II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. március 11. (hétfõ)

Pedagógus díszdiplomák igénylése
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetõk, vagy a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) átvehetõk
az alábbi idõszakokban: hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 816.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2013. március 8-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

Versenytárgyalás - Ipari Park
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanait:
4378/32 hrsz 3015 m2 10.250.000 Ft + Áfa. Idõpont: 2013. március 7-én 13.00 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.

2013.02.27.
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Bölcsõdei beiratás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó bölcsõdei beiratkozások idõpontja 2013. március 5-6-án 8-17 óra
között lesz az Egyesített Bölcsõde Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok a bölcsõde honlapjáról letölthetõk: http://egyesitettbolcsode.mindenkilapja.hu.
Az intézmény az érdeklõdõk részére 2013. március 2. napján (szombaton)
9-12 óra között "Bölcsõdenyitogató" keretében lehetõséget biztosít valamenynyi tagbölcsõde (Belvárosi Bóbita Bölcsõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.,
Meseház Bölcsõde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsõde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.) megtekintésére.

Álláspályázat:
Kanizsa Uszoda ügyvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévõ Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft.
Nagykanizsa, Csengery u. 49. ügyvezetõi tisztségének betöltésére.
Feladat: A nagykanizsai önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévõ Kft. által a "B" fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló üzemeltetése.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetõt a Közgyûlés határozott idõre, 2013. június 1. naptól kezdõdõen 2018.
május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás
nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közlésétõl számított 4 hónap.
Az ügyvezetõi tisztség ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy egyetemi oklevél, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: egyetemi vagy fõiskolai
gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök, épület gépész üzemmérnök végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai koncepciója,
- szakmai önéletrajz,
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolata,
- a pályázati feltételként elõírt 5 év szakmai gyakorlat hivatalos igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezetõ tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
- a pályázó nyilatkozatát, hogy
- részérõl az ügyvezetõi tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt,
- vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn,
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,
- milyen díjazásra tart igényt,
- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,
- a pályázat elbírálása során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó
Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.
A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai
úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben lehet benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyvezetõi pályázata"
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a
pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2013. április havi soros ülésén hozza meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester (Tel:
+36-20-849-2301, E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa MJV Önkormányzatának honlapja
(www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
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Álláspályázat: Fogyatékkal Élõk
Integrált Intézménye – vezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa,
Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének teljes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ betöltésére.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk
Gondozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támogató Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek
szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintû végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
6.4. pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést
igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolatát, az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági
üléseken és a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó
esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a
kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetõi megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, és nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthetõ: 2013. június 1-jétõl.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31ig. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A személyügyi központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2013.
február 10. A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt.
vhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat
személyesen hallgatja meg. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye intézményvezetõi munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyûlés 2013. május havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetõje: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetõséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai elõkészítõ ülésen kell bemutatni.
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Február 25. 17 óra
TAVASZI VETÕMAGFAJTÁK
Elõadó: Varga József (Vargagazda)
Szervezõ: Kertbarát Klub
A belépés díjtalan

2013. február 21.

Kimaradás már nincs
és megválogatja spanjait

Február 26.
Gyermekszínház
10 óra Mazsola bérlet. 13 óra Tapsi
bérlet. 14.30 óra Manó bérlet
KOLONTOS PALKÓ - zenés mesejáték Benedek Elek mesegyûjteményének felhasználásával. A Nektár
Színház elõadása. Belépõdíj: 700 Ft
Február 26. 16 óra
A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
Koszorúzás az 1956-os emlékmûnél
Február 27.
Gyermekszínház
10 óra Táltos bérlet. 14 óra Hápi bérlet
KOLONTOS PALKÓ - zenés mesejáték Benedek Elek mesegyûjteményének felhasználásával. A Nektár Színház
elõadása. Belépõdíj: 700 Ft
Február 28. 19 óra
Marc Camoletti - NÉGY FÉRFI
GATYÁBAN - zenés vígjáték két felvonásban. A Budapesti Bulvárszínház
elõadása. Szereplõk: Fodor Zsóka,
Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett,
Balázs Andrea, Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub Péter, Straub Dezsõ
Rendezõ: Straub Dezsõ. Belépõdíj: I.
hely 2 900 Ft, II. hely 2 500 Ft

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 21. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! KLUB
Kép és hang formátumok
Február 23.
A ZALAGYÖNGYE
TÁNCEGYÜTTES 15 ÉVES
JUBILEUMI TÁNCHÁZ
SOROZATA
17 óra Gyermek táncház és játszóház farsangi díszek készítése Godinek Ibolyával. 18 óra Felnõtt táncház - felcsíki
táncok. Tanít: Márton Sándor
Február 25. 9 óra
FEL A NETRE
kezdõ számítógépes tanfolyam
A számítógép mûködése, használata,
Internet és e-mail használat.
A tanfolyam 24 órás
(hétfõ-szerda-péntek 9-13 óra)
A tanfolyam díja: 4 500 Ft

Fotók: facebook

7.qxd

Maradjunk annyiban, ennél az
anyagnál elõbb született meg Kpo, vagyis Soós András kanizsai
“hobbi-rapper” Spanom a genxter címû száma, lévén az elsõ néhány sorának megléte után elbúcsúztunk délután, másnap este
pedig az egyik videómegosztón
már ott is volt az alkotás... No,
azért az is igaz, egyáltalán nem
sürgette meg az írás folyamatát,
hogy neki egy „gengszter” a haverja, inkább, maradjunk annyiban, hogy az egykori ifjú gólvágó
nem csupán a futballkaput, de az
ütemet is érzi.
– Semmi „rituális” kézszorongatás? – szól azonnal a kérdés felé.
– Hagyjál már..., ennyi idõsen
már nem olyan nagy divat – csap
rögtön a közepébe a 28 esztendõs
András, akinek zenéjére az „arckönyv” közösségi portálon kutakodva is ráakadhatunk.
Amelyikbe éppen belefutottunk
(„Egy pillanat”), nem éppen élete
legvidámabb szegletét ecseteli, hiszen három gyermeke közül a legkisebb súlyos betegségben szenved, s ez érthetõen hoz ki az apából kevésbé derûs érzelmeket.
– Persze, fiatalabb koromban én
is durvább szövegekkel nyitottam,
de nem árt idõvel finomabb stílusra váltani, hiszen mégiscsak fõleg
tinédzsereknek lököd a dumát... –
kezd el szakmázni a „fõnök”. –
Bár, tudod mit mondok? Már bõven õk is próbálnak a minél húzos-

abb, keményebb vakerra vadászni,
s ezt értékelik.
A 2001-ben abszolút hobbiként
kezdõdött „karrier” persze akármilyen mederben is folytatódik, illetve bármilyen irányt is vesz, K-po
alapinstrumentál ritmusokra felépített szövegei kis környezetében
hódítanak.
– Hányszor, de hányszor mondják ám a haverok, hogy álljak rá
jobban a témára, csináljam komolyabban, de ezen a szinten egyelõre elég ennyi is. Amikor találkozunk, vagy átmegyünk egymáshoz, persze, elrappelgetek nekik,
viszont ami ahhoz hiányzik, hogy
igazán belelendülhessen az ember:
a pénz, szerencse, kapcsolatok
hármasa – taglalja András, miközben már a videómegosztókon barangol a klipjeit elõvezetve. – Aztán például az „Utolsó esély” számunkat úgy csináltuk Pór Istvánnal, hogy õ gyakorlatilag azt kérte,
(villám-pályafutásként...) csak abban mûködhessen közre, s nem is
kellett neki segíteni szövegben és
zenében sem. Vagyis így is lehet...
K-po már a nagyon sokadik nekifutásnál tart, s egyértelmûen
amellett foglal állást, konkrét recept nincs arra, miként is készülnek majd dalai, pontosabban...
– ... hangulat kérdése az egész.
Ha ráhangolt vagyok, szinte pillanatok alatt jönnek a gondolatok és
akkor nagyon jól megy a munka
mindezzel – avat be a „szürke hétköznapokba” a kanizsai rapper. –

Meg nekem már azzal is illik számolnom, hogy itt a családom, felelõsséggel is tartozom irántuk, tehát
számos más fontos dologgal is
foglalkoznom kell.
– Szóval akkor semmi kikapcsolódás, tehát akár egy kis vad lazulás?
– Egy szóval sem állítom, hogy
korábban nem voltak olyan szakaszai életemnek, amikor akár napokra is lelépett az ember. De azt sem
magyarázom be magamnak és környezetemnek, hogy én milyen nagy
arc voltam. Talán azért is mondom
azt, hogy kimondottan a hazai palettán nincs is olyan elõadó, akinek
ténykedését figyelemmel kísérném.
Például egy huszas évei legelején
járó fiatal már nehogy megmagyarázza dalszövegeiben, hogy a legdurvább dolgokat is átélte. Igen, én
is ismerhetek embereket, de azzal
nem szabad úgy elõhozakodni,
mintha az én magam lennék.
Hogyan tovább, kézenfekvõ a
felvetés, hiszen az elõzõekben
igencsak a realitás talaján maradtunk, nincs itt nagy álmodozás,
egyszerûen csak a történések követik egymást.
– Gyakorlatilag már castingoltam
is az új és remélhetõleg nagy durranáshoz. Szóltak – ha már ilyen szóhasználattal élhetek – , hogy van
egy Kovács Vivien (képünkön) nevû

lány, aki hangjával tudna segíteni az
egyik új szerzeményemhez. S ez nagyon jó, hogy többen is segítenek.
Ez éppen olyan, az, amikor egy jó
ismerõsömnél tudjuk megcsinálni a
dalok „klírverzióját”, s ez bizony
nem kis mértékben költségkímélõ
is. De tudod mit mondok? Lesz ez
még jobb is...
Meghallgattuk a gengszteres
számot. Picit ismét durvul...
Polgár László
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A kreativitás és a lelkesedés lesz jellemzõ
önre a napokban. A hétvégén azonban elõfordulhat, hogy egy fontos, a családját érintõ kérdésben fejjel megy a falnak. Legyen
türelmes, ne akarjon mindent azonnal.

IV.20.–V.20. Bika
Továbbra is szüksége lesz a kitartásra. Ha ragaszkodik a családi biztonsághoz, próbáljon
meg jobban alkalmazkodni családtagjaihoz,
és tegyen meg értük mindent, amit csak lehet.
A fáradságérzetén segítsen vitaminokkal.

V.21.–VI.21. Ikrek
Uralkodó bolygója a Merkúr, a hétvégén figyelemmel kíséri a tevékenységét. Bár ideálisnak mondható a párkapcsolata, most
mégis mintha több szabadságra vágyna. Ezt
az érzést csak a bolygó kelti fel önben.

VI.22.–VII.22. Rák

Like, ha így gondolod

A hétvégén érzelmein keresztül elemzi ki az
önnel történt dolgokat. Az eredménnyel valószínû, nem lesz megelégedve. Mielõtt bizonytalanság fogná el, használjon olyan parfümöt, ami a tavaszt hozza el illatával.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha különleges hangulatra vágyakozik a hétvégén, azt ne otthon keresse, menjen inkább
színházba. Aszínház után otthon is folytatódhat a játék. Senki sem lombozódik le attól, ha
királyként, vagy királynõként bánnak vele.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Mostanában az anyagi dolgoknak szentel
nagyobb figyelmet. Valamilyen gyûjtõszenvedélyen kapja magát, aminek nem
tud ellenállni a hétvégén sem. Lendületesen folytatja az új hobbiját.

IX.23.–X.22. Mérleg
Úgy tûnik, a Jupiter miatt nem úgy alakul
a magánélete, ahogyan ön szeretné. A társas kapcsolatában nem lesz semmiféle változás, a munkakedve azonban új lendületet
kap, kihasznál minden lehetõséget.

X.23.–XI.22. Skorpió
A Szaturnusz pozitívan hat kreativitására.
Elégedetten, és jól végzi el otthoni feladatait. Párkapcsolatát váratlan események teszik kissé zûrössé, de ezzel ne törõdjön,
mert félreértések sorozata áll a háttérben.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Túl sokat foglalkozik mostanában a magánélete apró-cseprõ dolgaival. Lassítson
le, és hagyja egy ideig, hogy a társa vegye
át kettejük közül az irányítást. Még a Szaturnusz is segíteni fogja mindenben.

XII.22.–I.20. Bak
Párkapcsolatára a nyugalom és a kiegyensúlyozottság lesz a jellemzõ ezekben a napokban. Kiadásokkal kapcsolatos ügyeiben azonban résen kell lennie, mert csak a
Plútó támogatására számíthat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Sikeresen megold minden feladatot, amire családjának szüksége lehet, éjszakánként azonban vad
történetekrõl álmodik. Az álomfejtés során ráébred, váratlan anyagi kiadásai adódhatnak. Ne költse el a fizetését, tegyen félre valamennyi pénzt.

II.20.–III.20. Halak
Ahétvégén hajlamos lesz egy kis lustálkodásra. Egészsége megóvása érdekében nyugodtan lazítsa el magát, mert lesz, aki átveszi otthon a házi stafétabotot. Ha kipihente magát,
ötletei sokaságával lepheti meg a családját.
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Felkészülési tornáról
felkészülési tornára

Vizlendvai Máté erõsíti kerettagságát

A fõvárosi vízilabda szövetség
szervezésében került megrendezésre a Budapest Winner Téli
Kupa sorozata, melyre a másodosztályú Heat Group Kanizsa
VSE együttese is nevezett 18 másik klub mellett. A jórészt OB I
B-s, valamint OB II-es együttesek mezõnyében a kanizsai egyesület végül az elsõ helyen végzett.

Budapesten rendezték a
tornászok fiú serdülõ korosztály
felmérését, s az egész sorozat célja az utánpótlás válogatott keretének kialakítása. A már hagyományos megméretés idén is kötelezõ jellegû a kerettagoknak, hiszen ennek keretében mérhetõ le
igazán, mennyit fejlõdtek az ifjú
sportolók.

Németh Zsolt edzõ csapata egy négyes csoportba került, ahol a legkeményebb ellenfele a szintén OB I Bs Tatabányai Vízmû volt, de azt a párosítást is gyõzelemmel húzták be
Kéri Péterék. Következhetett az elõdöntõben a Vidám Vízilovak legénysége, ellenük egy 14-7-es meccset
produkálva lépett a fináléba a KVSE.
A döntõben a budapesti Neptun (OB
I B) volt az ellenlábas, s a beszámolók szerint egy végig izgalmas találkozón gyõztek a kanizsaiak 8-7-re.
Az OB I B-s csoportjának második
helyén álló Kanizsa VSE számára a
felkészülési tornák sorában nincs
megállás, hiszen a hétvégén kerül
megrendezésre a dél-zalai városban a
XVII. Víz Világnapi Vízilabda Torna.
Mindkét nap, vagyis február 23-án és
24-én is 10 órától kezdõdik a program, igaz, vasárnap már csupán két
találkozó lesz soron. A résztvevõ
együttesek: HPVK-ESMTK (OB I B,
A-csoport-3.), Hegyvidék-YBL WP
(OB I B, C-csoport-1.), AVB Branik
Maribor (szlovén) és a házigazda
Heat Group Kanizsa VSE (OB I B,
A-csoport-2.).

A nagykanizsai Zalaerdõ Torna
és Természetjáró DSE négy sportolót (képünkön elöl) küldött a
felmérésre, közülük Vizlendvai
Máté már nem elõször vett részt
ilyenen és végül a 9. helyen került be a serdülõ válogatott 20 fõs
keretébe.
Puskás Jenõ, a serdülõ válogatott utánpótlás edzõje utólag kiemelte, a Sport XXI-es bázisokban
színvonalas munka folyik.

INGATLAN
Belvárosban, a Hunyadi utcában közel 700 m2-es építési terület eladó. Érd.:
0630227-3294, 0630-448-6072 (7548K)
Nk-án a Csány László utcában
egyszobás, 51 m2-es, komfortos ház
garázzsal, udvarral, konyhakerttel
eladó. Érd.: 0630/378-8753 (7556K)

JÁRMÛ
Oldalkocsit keresek Pannónia motorhoz. Sérült, hiányos is érdekel. Érd.:
Teglovics, 0630/229-9801 (7555K)

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

Véradás

– A lányoknál a dunaújvárosiak,
a fiúknál pedig a nagykanizsaiak
bebizonyították, hogy ezekben a
„kis” torna bázisokban is lehet
eredményesen dolgozni – mondta
a szakember.

A huszonötös jegyében
A XXV. Kanizsa Kupa úszó
versenyét rendezték meg a múlt
hétvégén a nagykanizsai uszodában, melyre a házigazda Délzalai
Vízmû SE mellett kilenc városból 11 egyesület nevezte sportolóit, összesen százhetvenet.
A 25 méteres medencében az alábbi érmes kanizsai eredmények születtek: 100 m leány gyors, A-kategória:
2. Molnár Flóra (1998; Délzalai Vízmû SE) 0:57,68, 3. Abay Nemes AnDajka tanfolyam indul Nagykanizsán
márciusban (70 ezer Ft vizsgadíjjal,
két-három részlet). Tel.: 0630/6374083,
0630/3112035. Ny.sz.: 05-0219-04
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014 (7552K)
Németországba hetenként kisbuszokkal (háztól-házig is). Tel.: 0672441-542 (7553K)
Vásárolok könyveket, porcelán figurákat, készleteket, réztárgyakat, illetve komplett hagyatékot. Készpénzzel
fizetek. Érd.: 0620/233-1565 (7554K)
Meghibásodott távirányítóját a

Magyar Vöröskereszt

2013.02.26. KEDD 10:30 – 13:00 Piarista Iskola, Nk. Sugár u. 11-13.
2013.02.26. KEDD 14:30 – 17:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.

na (1996; DZVSE) 0:59,37. Bkategória: 3. Hederics Hanna (2000;
DZVSE) 1:05,78. 100 m fiú gyors,
A: 1. Zámodics Márk (1997;
DZVSE) 0:55,56, ... 3. Trajer Márk
(1995; DZVSE) 0:57,76. B: 2. Kovács Dániel (1999; DZVSE) 1:21,48.
100 m leány mell, A: 1. Molnár Flóra
1:14,67, 2. Abay Nemes Anna
1:20,57. 100 m leány hát, A: 1. Abay
Nemes Anna 1:04,06, ... 3. Molnár
Flóra 1:10,81. B: 2. Hederics Hanna
1:13,70. 100 m fiú hát, A: 2. Trajer
helyszínen megjavítom. Tel.: 0620510-2723 (7557K)

ÁLLÁS

A Sport XXI-es programhoz –
melynek célja a vidéki bázisokban
történõ utánpótlás nevelés támogatása – tavaly csatlakozhatott a torna.
P.L.
Márk 1:05,86, 3. Zámodics Márk
1:06,43. 100 m leány pillangó, A: 2.
Molnár Flóra 1:06,73, 3. Abay Nemes Anna 1:08,17. B: 2. Hederics
Hanna 1:20,03. 100 m fiú pillangó,
A: 2. Zámodics Márk, 1:03,52, 3.
Trajer Márk 1:03,66. 200 m leány vegyes, A: 1. Abay Nemes Anna
2:22,07, 2. Molnár Flóra 2:25,97. B:
3. Hederics Hanna 2:48,51. 200 m fiú
vegyes, A: 1. Zámodics Márk
2:19,04, 2. Trajer Márk 2:25,23. 4x50
m váltó mix abszolút döntõ: 2. Délzalai Vízmû SE (Abay Nemes Anna,
Molnár Flóra, Gayer Márton,
Zámodics Márk) 1:58:47.
Másodállást, alkalmi munkát keresek
heti 3-4 napra konyhai kisegítõ, takarító
munkakörben Nk-án vagy Zalakaroson.
Tel.: 0630-687-6913 (7558K)
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Ötvenötödik sikerük
zsinórban

Minden évben hagyományosan februárban a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság rendezi meg az egykori
rendõri vezetõ tiszteletére a Forgács László Labdarúgó Emléktornát.
Forgács László 1949. szeptember 13-án született Garadnán, 1969ben érettségizett Sátoraljaújhelyen.
A BM Tartalékos Tiszti Iskolára került, ahonnan 1971-ben alhadnagyként szerelt le. Rendõri szolgálatát
1972. február 1-jén kezdte a Sátoraljaújhelyi Rendõrkapitányságon
nyomozó alhadnagyként. Késõbb
vizsgálóként, majd megbízott alosztályvezetõként dolgozott. A
Rendõrtiszti Fõiskola bûnügyi szakán 1980-ban szerzett diplomát,
munkájának elismeréseként 1983ban megkapta élete elsõ vezetõi beosztását, a Sárospataki Rendõrkapitányság vezetõje lett. Egy évvel késõbb már a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság élén dolgozott. 1991ben elõbb a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
vezetõjének helyettese, majd 1991.
december 1-tõl a megye rendõrfõkapitánya lett. 1993-ban addigi tevékenysége és a megye rendõri
egységeinek elismeréseként a Belügyminiszter rendõr ezredessé,
majd 1996. december 4-én a Magyar Köztársaság Elnöke országos
rendõrfõkapitánnyá nevezte ki – ezzel egy idõben kapta meg a Belügyminiszter javaslatára rendõr vezérõrnagyi kinevezését is. 1998. július
16-án beosztásából felmentették,
nyugdíjas éveit 2000. április 2-ig –
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig – a hidegvölgyi kertben töltötte.

Veretlenül lettek
másodikak a zalai rendõrök
Élete folyamán mindvégig aktívan segítette a rendõrök sportmunkáját, melybe – a szervezés mellett
– versenyzõként is szívesen bekapcsolódott, focizott és lábteniszezett.
Idén tizenharmadik alkalommal,
február 9-én Tiszaújváros adott
otthont a tornának, amelyen 11
csapat vívott sportszerû mérkõzéseket. A küzdelmek két csoportban
zajlottak, a zalai csapat a csoportmeccsek végén veretlenül és pontveszteség nélkül állt az élen.
Csoportmérkõzések egyike
A döntõt a másik csoport elsõ helyezettjével, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság csapatával játszották a zalaiak, amelyen mindkét
csapat inkább a biztonságos védekezésre törekedett. Az összecsapás
gól nélküli eredményt hozott. A
büntetõrúgásokban az ellenfél csapata kerekedett felül, a zalaiak

azonban egyet hibáztak, amely így
a második helyet hozta a zalai rendõröknek.
A vándorserleg idén így a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság csapatához került, míg a képzeletbeli dobogó második fokára
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság csapata állhatott fel, a
harmadik helyezést a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság csapata nyerte el.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság csapatának tagjai: Németh
István r. törzszászlós, Tóth József
közalkalmazott, Czilinger Csaba r.
õrnagy, Szekunda Jenõ (Nagykanizsa) r. õrnagy, Sánta Tibor r. fõtörzsõrmester, Lágler Róbert r. alezredes, Kerese Róbert r. törzszászlós,
Marton Péter ny. r. fõtörzszászlós,
Szolár Róbert r. alezredes, Sznopek
Zoltán r. alezredes.

Balhé miatt szakadt félbe a kosár mérkõzés
Nagykanizsa - Zalaegerszeg,
aligha kell ennek a párosításnak
súlyát méregetni, ha valamely
csapatsportág (persze, leginkább futballra gondolunk...)
Nemzeti Bajnokság-beli összecsapásáról van szó. Nos, a férfi
kosárlabda NB II Nyugati csoportjának a múlt szombat délutáni Murafém Kanizsa KKSE
’11 – Zalaegerszegi KK párosítása ennek a (nézõtéri) rivalizálásnak és ebbõl adódóan következõ rendbontásnak esett áldozatul - a találkozó az elsõ negyed
9. percének végén 25-16-os
vendég vezetésnél szurkolói balhé miatt félbeszakadt...
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Több tényezõ is közrejátszott
abban, hogy mindez bekövetkezhetett, mindenesetre rendõri intézkedésre is került sor, ami nyomozást is vont maga után.
A játékvezetõk a rend viszonylagos helyreállta idején és alatt annak érezték szükségességét (korántsem véletlenül), hogy a találkozót berekesszék, s a mérkõzésrõl készült jegyzõkönyv alapján
(is) gyakorlatilag biztosra vehetõ,
a meccset a vendégcsapatnak ítélik
20-0-val.
A sajnálatos események kapcsán
Farkas József, a nagykanizsai csapat
edzõje ezzel fordult a sajtóhoz:
„Mélységesen elítéljük az eseménye-

ket és teljességgel elhatárolódunk
azon személyektõl, akik tetteikkel a
két baráti együttes izgalmas mérkõzését beszüntetésre kényszerítették. A
klub számára ismeretlen egyének
számos, szórakozni vagyó szurkolónk örömét rontották el, s nincs kizárva, hogy a történtekkel egyesületünk számára az erkölcsin túl súlyos
anyagi károkat is okoztak.”
Mindenesetre, jólesõ érzéssel vettük
tudomásul, hogy a kedd este megrendezésre került – szintén nagykanizsai és
zalaegerszegi csapatot érintõ – nõi bajnokin már semmi nem emlékeztetett a
múlt szombati történésekre.
P.L.

Aquaprofit
Nagykanizsai
TSK (1.) – Haladás VSE (3.)
6,5:5,5.
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a kanizsaiak):
Balogh Cs. - Prohászka P. 0,5:0,5,
Lenic - Ruck R. 0:1, Márkus - Németh M. 0,5:0,5, Ribli - Kovács G.
0,5:0,5, Pintér J. - Nagy G. 0:1,
Bánusz - Kiss A. 0,5:0,5, Bérczes
D. - Trbojevics 0,5:0,5, dr. Flumbort - Ruck T. 0,5:0,5, Medvegy Z.
- Varga M. 1:0, Galyas M. jr. Makk R. 1:0, Gara T. - Magyar A.
0,5:0,5, Kántor - Pergel 1:0
Ha nem kis nehézségek árán is,
de a listavezetõ kanizsaiak megszerezték sorozatbani 55. gyõzelmüket a sakk csapatbajnokság élvonalában a bajnoki tabellán harmadik szombathelyiek ellen.
– Nem véletlenül féltünk ettõl a
találkozótól, mivel még úgy is rendkívül kemény meccset vívtunk ellenfelünkkel, hogy nem a legjobb
összeállításában érkezett meg végül
– fogalmazott Papp Nándor, a
nagykanizsaiak csapatvezetõje. –
Több partit rontottunk mi ugyanúgy,
ahogy ellenfelünk is, s összességében így reális az eredmény. De még
egyszer mondom, nem volt egyszerû, s elég, ha csupán az elsõ két táblánkat említem: Balogh Csaba döntetlenje szerencsés volt, míg például
a második táblás szlovén Luka
Lenic a végén idõzavarba került...
A kanizsaiak sikerükkel a tabellán természetesen tartják vezetõ pozíciójukat, jelenleg összesítésben 58
pontnál járnak hét forduló után.
***
A nagykanizsai Városi Sakkbajnokság hetvenötödik alkalommal került megrendezésre, melyen kilenc fordulós svájci rendszer keretében mérkõztek az indulók.
A verseny során, ahogy közeledett a vége, úgy kristályosodott ki,
hogy egy ifjú hölgy, nevezetesen
Havanecz Bianka igencsak „eltángálja” a mezõnyt, hiszen 8,5 pontot szerzett a játéknapok során.
Második helyen a minden rutinnal
felvértezett Papp Nándor végzett
6,5 ponttal, míg harmadikként a
futballistaként is rendszeresen bizonyító Felde Bence zárt 6 pontjával.
P.L.
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Jazz meg (j)azz a Medgyaszay Házban

Fotó: Halász Gyula

7.qxd

Újszerû kezdeményezéssel rukkolt ki a Kanizsai Kulturális
Központ akkor, amikor február 16-án elindította Kanizsai Jazz
Szombat névre keresztelt rendezvénysorozatát. Ennek apropóját
az szolgáltatja, hogy idén 40 éve rendezték az elsõ Nagykanizsai
Jazz-Hétvégét városunkban. Amint azt Farkas Tibor intézményvezetõ elmondta, az a koncepció, hogy jazz koncertekkel vezessék fel a jubileumi jazz fesztivált, amit november 8-9 idõpontban
tartanak.
Ennek nyitányaként a GayerHodek Projekt adott koncertet a
szépszámú közönség elõtt. A formációt helyesebb lett volna
Gayer-Feèo-Hodek Triónak hívni,
hiszen a Prágából érkezett Josef
Feèo bõgõs domináns tagja volt
ennek az alkalmi együttesnek. A
koncertet egy Thelonius Monk
szerzemény majd Gayer Mátyás
saját kompozíciója a Louisa vezette fel. A fiatal kanizsai zongorista
koncertrõl-koncertre egyre maga-

biztosabban, felszabadultabban
játszik és ma már nem csak elõadómûvészként, de zeneszerzõként is érdemes figyelni rá. Irigykedõinek e helyrõl is üzenjük,
hogy lehet követni Matyit a szorgalomban, a zene és a jazz iránti
alázatban, valamint kitartásban. A
tehetség meg amúgy is vagy van
vagy nincs. Nem is beszélve a
most 15 éves Hodek Dávidról, aki
4 évesen adta elsõ koncertjét, csodagyerekként robbanva a zenei

életbe. Virtuóz dobolási technikájáról újra és újra megyõzi a közönségét. Josef Feèo brilliáns bõgõszólóiról csak felsõfokon szólhatunk. A trió stílusosan Monk Evidence címû számával zárta a koncertjét, amelyet vastapssal jutalmazott a közönség.
A második koncertet megelõzõen a Medgyaszay ház elõcsarnokában Förhénci-Horváth Gyula borász borkostólóval kedveskedett a
közönségnek. Ezt követõen szintén egy nemzetközi csapat állt
színpadra. A svájci születésû, New
Yorkban élõ Elaine Amherd énekes/gitáros csapata, Willard Dyson
(dob), Gustavo Aramante (baszszusgitár), Rátonyi Róbert (elektromos zongora) és Csepregi Gyula
(szaxofonok, fuvola) összeállításban lépett a színpadra. Hála az
internetnek, ma már elõzetesen is
tiszta képet kaphatunk a fellépõkrõl, zenei elképzeléseikrõl, így hát
csak ritkán érhet bennünket meglepetés. Várható volt tehát, hogy a
Rátonyi-Csepregi jazz duó, Elaine
Amherd csapatának részeként milyen repertoárral áll elõ. Nagysze-

rû élmény volt Rátonyi Attitude lírai szerzeményét ebben a formában hallani, csakúgy, mint Seress
Rezsõ: Gloomy Sunday címû
örökzöldjét: vidám szombaton,
Szomorú vasárnap. A kisördög ezúttal is kibújik belõlem, amikor
üzenem a zenészeinknek, hogy
több világhírû jazz standard létezik
még magyar szerzõktõl, amit jó
lenne ilyenkor is hallani.
Csak a példa kedvéért Jean
Schwartz, Kozma József, Seress
Rezsõ és a kanizsai Sigmund
Romberg is számos világszerte játszott zenével ajándékozta meg a zeneszeretõket. A bájos Miss Swiss
koncertje, a zenekarvezetõ sokoldalúságát, zenei világát volt hivatott
bemutatni. A latin-amerikai a karibi
és afrikai zenei világ láthatóan
meghatározó részt foglal el Elaine
Amherd világában, s ezen stílusok
és ritmusok között szambázva próbálja meg elvarázsolni hallgatóságát. Jazzt fõleg a magyar zenészek
játékának, improvizációinak köszönhetõen hallhattunk az egyébként kellemes hangulatú est második részében. Ez az a zene, amit
Mallorca felé egy luxustengerjárón
el bírnék hallgatni.
H.Gy.

Meghívó
A Hevesi Sándor Általános Iskola
minden kedves érdeklõdõ szülõt
és gyermeket szeretettel vár
2013. február 23-án 9.00-12.00 óráig tartandó nyílt
délelõttjére.

Programunk:

Meghívó
Kedves Szülõk!
Tisztelettel meghívjuk a Családokat, a Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Székhely Intézményébe (Nagykanizsa Rózsa u. 7.)

"KÓSTOLGATÓ" programunkra.
A program:
Szülõk részére: 2013. február 22-én 17 órakor. Megismerhetik a leendõ kiscsoportos óvodapedagógusokat, dajkákat. Bemutatjuk az óvodát, és a Nevelési programunkat.
Gyermekek részére: 2013. február 23-án 9:30 - 11:30-ig játszó délelõttöt szervezünk.
Mindenkit szeretettel várunk:
Rózsa óvoda nevelõtestülete

 Rajzpályázat
eredményhirdetése
az aulában 9.00 órakor.


Iskolánkat bemutatják:
néptáncosaink,
táncosaink,
színjátszó csoportunk,
tornászaink
 Játszóház
az ovisoknak:
gyöngyfûzés,
kézmûves foglalkozás,
tornatermi játékok.

 Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel.
Szeretettel várunk mindenkit!

