5.qxd

2015.02.12.

11:13

Page 1

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 5. szám
2015. február 12.

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu, nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.

Induló tanfolyamaink:
OKJ-s targoncavezetõ,
emelõgép-, rakodógép kezelõ

TAVALYI ÁRON

Február 20. (péntek) 14.00 óra
(vizsga: március 11.)
Személygépkocsi, moped
vezetõ tanfolyam jelentkezés:
Február 19. (csütörtök) 16.00 óra
Tehergépkocsi, nehézpót, B+E
tanfolyam jelentkezés:
Február 17. (kedd) 16.00 óra
Érdeklõdni a megadott
elérhetõségeken,
Beke Ivett irodavezetõnél lehet.

25 ÉVE KÉPEZZÜK
A VEZETÕKET!
(Stat.2014-3-4 né. VSM: B E: 74,5%-79,17%. F:
71,43%-75%. C E: 83,33%-100%. ÁKÓ: B Gy:
108,24%-130,05%. C Gy: 100,69%-101,72%)

Kövesse híreinket
honlapunkon
www.kanizsaujsag.hu

Termelõi vásár böllér bemutatóval fûszerezve
Az idei év elsõ, immár hagyományos termelõi vásárán a régi,
hagyományos népi disznóvágás
hangulatába is bepillantást
nyerhettek az érdeklõdõk. A vásárcsarnok mögötti parkolóban
adott volt ehhez minden: a hó, a
csípõs hideg, s ha netán nézelõdés közben valakinek belsõ melegítésre volt szüksége, pálinkával, forralt borral vagy teával
fûthette magát.
A rendezvény megnyitója elõtt
sajtótájékoztatót tartott Dénes
Sándor városunk polgármestere, a
rendezvény házigazdája, V. Németh Zsolt, a Földmûvelésügyi
Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs államtitkára, a rendezvény fõvédnöke, valamint Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térsége országgyûlési képviselõje, a
rendezvény védnöke.
Köszöntõ szavaiban Dénes Sándor utalt a kettõs rendezvény jelentõségére, melyek közül régebben a
disznóvágás mindig ünnepet jelentett a családok életében. Több mint
egy éve fogalmazódott meg a termelõi vásár ötlete  mondta. Sikeres volt a kezdeményezés, akárcsak a böllér bemutató, hiszen sokan  fõleg a gyerekek , még nem
láttak disznóvágást.

V. Németh Zsolt elöljáróban
megjegyezte, amikor egy évvel ezelõtt vidékfejlesztésért felelõs államtitkárként Kanizsán járt, még
nem gondolta, ha legközelebb jön,
egy újabb szerepkörben is legalább annyi köze lesz ehhez az
eseményhez. Most már a környezetügy és az agrárfejlesztés mellett
a hungarikumokért is felel, és
mind a három területhez kapcsolódik a mostani rendezvény. Példaként megemlítette, az agrárfejlesztés egyik formája lehet a rövid ellátási lánc kiépítése, a közvetlen
értékesítés. A gazdák körében végzett felmérések azt mutatják, hogy
2010-tõl 49 százalékkal nõtt az értékesítõ gazdák száma. Azoké,
akik közvetlenül kiviszik a piacra
a termékeiket. Több mint 200 termelõi piac mûködik az országban,
és a számuk egyre gyarapodik. Ezt
segíti a 2014-20-as programozási
idõszak fejlesztési lehetõsége is,
hiszen 26 milliárd forintot fordítanak a rövid ellátási láncok fejlesztésére  magyarázta, és ennek érdekében fontos lesz a helyi termék
minél kevesebb áttéten történõ értékesítése. Támogatják a közvetlen
értékesítést, hogy ne kelljen kontinenseken keresztül szállítani a terméket. Arra inspirálják az EU-t,
hogy a termékeket azon a helyen
értékesítsék, ahol azt megtermel-

ték. Ezért alakulnak ki a 40 kilométeres körzetekben lévõ értékesítési helyek.
Cseresnyés Péter az elhangzottakat kiegészítve megemlítette, a
szórakozást is nyújtó böllérfesztiválnak más jelentõsége is van. Hiszen tájegységenként változott a
feldolgozás módszere, az ételek
ízesítése. Éppen ezért fontos, hogy
megmaradjanak e hagyományos
ízesítések, az étkek jellegzetes
ízvilága, a közösségeket összetartó
nemzeti kultúránk ápolása.
A vásárcsarnokba érkezõket
szín, íz és illat kavalkád vette körül. A Vásár(olj) Kanizsán Termelõi Vásár ünnepélyes megnyitóján
mindhárom vezetõ köszöntötte a
közönséget, majd folytatódott a
disznótoros hangulat, a látványos
disznópörzsölés, melybe a gyerekeknek jó példát mutatva V. Németh Zsolt államtitkár is bekapcsolódott. Aki bírta a hideget, a vásárcsarnok parkolójában betekintést nyerhetett a húsfeldolgozás
teljes folyamatába. A szórakoztató
programok sorában a színpadon
felléptek a kiskanizsai Pipitér
Óvoda apróságai, a Zabszalma és a
Kanizsa Csillagai Együttes tagjai,
valamint a Zalagyöngye Táncegyüttes táncosai.
B.E.
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Tisztítják
a Principális medrét

2015. február 12.

Újabb helytörténeti kiadványok

A felsõ, 14 kilométeres szakaszon két hete kezdõdött munkálatok után ezen a héten Nagykanizsa térségében is megkezdték
a korábban számos kiöntést
okozó Principális-csatorna medrének tisztítását  tájékoztatta a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója pénteken az
MTI-t.
Gaál Róbert közlése szerint a
Principális Kiskanizsa és Bajcsa
közötti, mintegy 9 kilométeres alsó szakaszán hétfõ óta folynak a
növényzetirtási és kotrási munkálatok, amelynek során eltávolítják
a mederben lévõ és a kiviteli
munkát akadályozó növényzetet,
valamint az iszapot. Az idõjárástól függõen várhatóan tavasszal
fejezõdnek be a tisztítási munkálatok.
A térséget érintõ feladatok költségvetése meghaladja a 100 millió
forintot, a befejezése után Nagykanizsa térségében is biztosítva
lesz az árvizek akadálymentes lefolyása. A lakott területek védelme
érdekében a vízügyi szakemberek
azonban továbbra is szükségesnek
tartják az árvízvédelmi töltések kiépítését is.
Az igazgatóság január 21-én tájékoztatta arról az MTI-t, hogy az
elmúlt években önkormányzatoktól és gazdálkodóktól a kiöntések
miatt érkezett panaszok kapcsán
sürgõssé, halaszthatatlanná vált a
Principálison a kotrási munkák elvégzése. A problémát az okozza,
hogy a csatorna medrét benõtte a
növényzet, a meder iszapossá vált,
de hiányoznak a védmûvek is a
part mentén.
A két szakaszra osztott munkálatok elsõ lépéseként a Felsõrajk
és Magyarszerdahely közötti 14
kilométeres felsõ szakaszon kezdték meg elõször a mederkotrást,
valamint a növényzet irtását. A
munkálatok költsége ezen a szakaszon mintegy 34 millió forint, s a
feladatot az idõjárástól függõen
ezen a területen is várhatóan tavaszra fejezik be.
MTI - Kanizsa

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Három helytörténeti kiadványt mutattak be  köszönhetõen a város önkormányzatának, a
Nagykanizsai Városvédõ Egyesületnek és a Dr. Mezõ Ferenc 
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskolának  a Halis
István Városi Könyvtárban.
A bemutatón megjelent Prof. Dr.
Gadányi Károly, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektor-helyettese, aki az önkormányzat kiadásában megjelent Hová megy a
gõzös címû kötetet lektorálta.
Köszöntõjében Cserti Tibor, az
egyesület elnöke többek között elmondta, az 500 példányban készült,
városunk fõterével foglalkozó 40.
kiadványból 150-et átadott az egyesület az önkormányzat részére azzal
a céllal, hogy intézményei révén a
diákok számára is elérhetõvé váljon
a mû. Emellett tervezik angol és német nyelvû megjelentetését is.
Köszöntõ szavaiban Dénes Sándor polgármester kiemelkedõnek és
egyben jelképesnek tartotta, hogy
városunkban hagyománnyá lett az
ilyen témájú publikációk kiadása és
támogatása, mert úgy gondolja,
hogy egy közösség identitásának,
egy város összetartozásának egyik
legfontosabb pillére a múlt és a jelen
megismerése. A múlt pontos, hiteles
és torzításoktól mentes feltárása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jövõt
építhessünk  jegyezte meg, hiszen a
múlt jelenti mindenhez az alapot.
Ezért nagy öröm  folytatta , hogy

kiváló történészek, építészek és
szakemberek, mint mesterdetektívek a felszínre hozzák az életünkkel,
városunkkal kapcsolatos emberi történeteket, és bemutatják azokat a
helyszíneket, mûalkotásokat, ahol e
közös történetünk lejátszódott a
múltban és lejátszódik napjainkban.
Tegyünk tehát közösen egy kanizsai sétát ma este itt az Erzsébet téren, hogy rácsodálkozhassunk e
gyönyörû térre, büszkeségünkre a
múlt szemüvegén át, ezzel is elõsegítve a megismerést  javasolta a
hallgatóságának.  Lássuk e teret a
100 esztendeje létezett formájában,
szobraival és a megújulásának stációiban, hogy rajta keresztül önmagunk változását is megérezhessük.
Majd pedig e séta után induljunk el a
kanizsai gõzössel azokra a településekre, ahol a Kanizsa név közös értéket jelent, megtudva, hol találhatóak névrokonaink a világban. Ha pedig megtettük ezt a kis utazást a
könyvek segítségével, mondjunk
köszönetet a szerzõknek és mindazoknak, akik segítették ezen kötetek létrejöttét személyes értékeik, tudásuk, és emlékeik közreadásával. A
köz és a közösségünk érdekében 
fejezte be gondolatait a városvezetõ.
A szerzõk munkáját méltatva a köteteket Balogh László, a közgyûlés
Humán Bizottságának elnöke mutatta
be. Kincsünk a Nagykanizsai Honismereti Füzetek 40. kötete Kunics Zsuzsa: A Nagykanizsai Erzsébet 100
éve, 1850-1945; Horváth István: A
Nagykanizsai Erzsébet tér felújítása;

és Deák-Varga Dénes: A Nagykanizsai Erzsébet tér új szobrai címû tanulmányát tartalmazza. Deák-Varga
Dénes a Hová megy a gõzös? címû
kis könyvecskéjében a világ Kanizsáit kutatja. (Ez utóbbit márciustól lehet
megvásárolni a Deák Könyvesházban.) A bizottsági elnök megjegyezte
azt is, hogy a fõépítész úrnak még ahhoz is volt energiája, hogy írjon egy
újabb Kanizsai séta címû városismertetõ füzetet. Ez utóbbiról Szermek
Zoltán, a Dr. Mezõ székhelyintézmény igazgatója beszélt. Elmondta,
Körséta a belvárosban címmel két
kiadást is megélt már dr. Cseke Ferenc tanár tájékoztató füzete, amelynek tartalmilag kibõvített, és formailag teljesen új kötetét hozták most létre. Az iskola jubileumi programsorozata keretén belül célul tûzték ki a kiadvány frissítését, aktualizálását, ezzel is emlékezve az oktatási intézmény egykori tanárára, Dél-Zala bakancsos turizmusának elterjesztõjére.
Dr. Cseke Ferenc 1939. március 1-jén
született, és 1999. június 19-én hunyt
el. Az 1980-as évek közepétõl városunk honismereti mozgalmában tevékenykedett kiadói, kutató, szervezõi
és mûemlékvédelmi területeken, valamint a Városvédõ Egyesület Helytörténeti Bizottságának elnöke is volt.
Több munkája megjelent a Nagykanizsai Honismereti Füzetek sorozatban,
a Cseke emléktúra is minden évben
õrzi emlékét. A kötet aktualizálása során felmerült, hogy tágabb ismeretekkel bõvítsék ki. Ekkor kérték fel
Deák-Varga Dénest, városunk fõépítészét arra, hogy írja meg az új kiadvány szövegét, aki több kirándulási
lehetõséget megemlítve a belvárosi
sétát kiegészítette a városkörnyék bemutatásával. Míg a város fontosabb
intézményeit térkép jelöli. Az iskola
tervezi a kötet digitális könyvként való megjelenését a Tourinform Iroda és
a Mezõ gimnázium honlapján.
Az esten zenei összeállítással a
Kõrösi Csoma  Péterfy Sándor Általános Iskola, valamint a Dr. Mezõ
Ferenc  Thúry György Gimnázium
és Szakképzõ Iskola Székhelyintézményének diákjai mûködtek közre.
B.E.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervezõ: Fülöp Anita. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
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Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.:
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Netezz és tanulj angolul, nagyi!
A nagy sikerre való tekintettel
az önkormányzat és az Idõsügyi
Tanács idén is elindítja netes és
angol nyelvi tanfolyamát. Február 26-ig még jelentkezhetnek az
idõskorúak az ingyenes, 30-30
órás képzésekre.
Errõl pénteki sajtótájékoztatóján
számolt be városunk polgármestere,
Balogh Lászlóval, az Idõsügyi Tanács titkárával és dr. Szabados Gyula idõsügyi referenssel közösen.
Dénes Sándor bejelentette, hogy
 mivel pozitívak voltak a visszajelzések a tavalyi, több turnusban
megtartott tréningek kapcsán 
idén tavasszal is útnak indítják az
említett tanfolyamokat.
 A számítógépkezelés alapjait
sajátíthatják el az idõsek az
Ezüstnet program keretein belül.
Illetve, a 30 órás angol nyelvi
képzésen bevezetik õket az idegen nyelvbe  fogalmazott polgármester.
Balogh László, az Idõsügyi Tanács titkára a fentiek mellett arról
is tájékoztatott, hogy idén a netezés
alapjait és az angol nyelvet okító

tréningeken túl webmaster, azaz
weblapkészítõ szakkör is lesz.
Ehhez dr. Szabados Gyula idõsügyi referens hozzáfûzte: a közösségi szolgálatukat az idõsek tanításával töltõ fiatalok segítségét,
munkáját a 60plus idõsügyi honlap
szerkesztésében is igénybe veszik.
 Mivel 27 idõsügyi klub mûködik
Kanizsán, elmondhatjuk, meglehetõsen aktívak a helyi nyugdíjasok. A
klubok rengeteg programot szerveznek, ám sokszor az emberek nem tud-

nak róla, ugyanis a sajtó nem tud
mindig, mindenhol ott lenni, hogy tudósítson róluk. Éppen ezért a közösségi szolgálatukat töltõ diákok, akik
úgy döntöttek, az idõseket segítik, e
honlap szerkesztésében, információval való feltöltésében is kapnának feladatot. Mégpedig, hogy 2-3 klubot
bevállalnak, amolyan sajtósként
pedig tudósítanának az ott történõ
eseményekrõl, a klubéletrõl, amit aztán feltöltenének erre a honlapra 
összegezte dr. Szabados Gyula.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Nemzetközi együttmûködést írtak alá

A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetsége (KOKOSZ) és a Center for Technological Development and Energy Efficiency (Horvátország) képviselõi aláírták az
együttmûködési megállapodást.
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft., az IMRODDKK Nonprofit Kft., valamint a
Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület és az önkormányzat je-

lentõs eredményeket tud felmutatni
a környezeti nevelés, a klímavédelem és a fenntarthatóság egyéb területein hazai és nemzetközi
(Ausztria és Németország) szinten.
Ezt a nemzetközi együttmûködést
szerették volna kiterjeszteni, melynek eredményeképpen az önkormányzat csatlakozott az Európai
Klímaszövetséghez, és a város segítségével a horvátországi Daruvár
volt az elsõ település, mely hivatalosan is a klímaszövetség tagja lett.

A nemzetközi együttmûködés
kibõvítésének egyik fontos állomása volt a megállapodás, melyet
Mécs Csaba, a KOKOSZ elnöke
és Dr. Tomislav Jurendic, a Center
for Technological Development
and Energy Efficiency elnöke írtak
alá. A megállapodás célja az, hogy
szoros kapcsolatot alakítsanak ki a
közoktatásban résztvevõ nevelésioktatási intézményekben folyó
környezeti-, egészségnevelési és
egészségfejlesztési programok fejlesztésében, a fenntartható fejlõdés
céljainak megvalósításában, törekednek arra, hogy minél több
olyan állami és civil szervezettel
lépjenek kapcsolatba, akik elkötelezett hívei a környezet- és egészségtudatosság szemléletének.
 Ez a mai aláírás bizonyítéka
annak, hogy a jövõbeni együttmûködésünket komolyan gondoljuk.
Azok az információk, melyeket
megtudtam az önök tevékenységérõl, azt igazolják, hogy sokoldalúan
tudunk együttmûködni a jövõben 
emelte ki Dr. Tomislav Jurendic.
V.M.

3

A sajtótájékoztatón elhangzott a
nyelvi képzés kapcsán, tavaly 6080  an vettek rajta részt, idén többet várnak. Az angol oktatás a Batthyány gimnáziumban és a Dr.
Mezõ Ferenc gimnáziumban lesz.
Bõ két hétig lehet jelentkezni  a
jelentkezési lap kitöltésével  a
könyvtárban, dr. Szabados Gyulánál az önkormányzatnál és a Halis
könyvtárban. A szükséges nyomtatványok a www.kanizsaujsag.hun is megtalálhatók, ám a hivatalban is hozzájuthatnak az érdeklõdõ
idõsek.
Az internet tanfolyamot 10 hétig, alkalmanként három órásra
tervezik, míg angolul 15 alkalommal, egyidejûleg 2 órás képzésen
tanulhatnak a szépkorúak.
Dr. Szabados Gyula elmondta:
annyi csoportot indítanak, ahány
jelentkezõ lesz. A képzések teljesen alapszintûek lesznek, tehát
kezdõk, újrakezdõk egyaránt részt
vehetnek rajtuk. Sõt, haladók is
akár, hiszen aki magasabb szinten
tanulna, annak is lesz rá lehetõsége
tanároknak, diákoknak köszönhetõen.
A program élesben március
második hetében indul.
Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Szabó Zsófia
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Közgyûlés elõtt az idei szocális ellátások rendelete
A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere
március 1-tõl jelentõs mértékben
átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek. Nagykanizsán a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására lapzártánkkor kerül sor
az alább részletezett jogszabályi
szempontok szerint.
A helyi önkormányzatok felelõssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erõsítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezõen nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-tõl a járási
hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következõk: aktív korúak ellátása, idõskorúak járadéka,
ápolási díj (alapösszegû, emelt
összegû és kiemelt ápolási díj),
közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is
a járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a
települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz,
amelynek jogosultsági feltételeit,
típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Az egyes ellátásokat érintõ változások:
1. Aktív korúak ellátása
(Jogszabályi háttér: 1993. évi
III. törvény a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely
olyan személyeknek állapítható
meg, akiknek a családjában az
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt
van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása kere-

tében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe
lépõ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A jelenleg jegyzõi hatáskörben lévõ
aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-tõl a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettõl
az idõponttól kezdõdõen az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A
kérelmeket továbbra is be lehet
nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a
járási hivatalok részére. Az aktív
korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként
változni fognak.
1.1. A foglalkoztatást helyettesítõ támogatás szabályaiban nem
várható változás azon kívül, hogy
a támogatást a járási hivatal fogja
megállapítani. A támogatás havi
összege  2014-hez hasonlóan 
22 800 Ft.
1.2. Rendszeres szociális segély
nevû ellátás 2015. március 1-tõl
megszûnik. A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más
ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének
lépései a következõk:
A jelenleg rendszeres szociális
segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyzõ
2015. január 1. és 2015. február
28. között felülvizsgálja.
A felülvizsgálat eredményeként
a jegyzõ határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március
1-tõl milyen ellátásra lesz jogosult.
Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra lesznek jogosultak
azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak
minõsülnek, vagy 14 év alatti
gyermekük felügyeletét másképp
biztosítani nem tudják.
Ha vállalják a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatáshoz kapcsolódó együttmûködési kötelezettséget (álláskeresõként való nyilvántartásba vétel, együttmûködés a
munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítõ támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt
5 éven belül betöltõk, és azok, akik
az önkormányzat rendeletében

meghatározott feltételek alapján
jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltõ vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az
együttmûködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való
jogosultságát meg kell szüntetni.
Az újonnan bevezetendõ egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres szociális segély
összegére vonatkozó szabályok
alapján kell majd kiszámítani,
egyedül a családi jövedelemhatár
összege változik: Az EGYT havi
összege a családi jövedelemhatár
összegének és a jogosult családja
havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a
nettó közfoglalkoztatási bér 90%át. (A nettó közfoglalkoztatási bér
90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
Ha az EGYT-re jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az EGYT
összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%ának és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegének különbözetét. (Ebben az esetben az
EGYT maximuma 23 862 Ft.)
A családi jövedelemhatár öszszege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig az
önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló
személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft,
mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220
Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható  kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülõ
személyeket  ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttmûködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt
szervvel. Az Szt. alapján az együttmûködés intézményi feltételeirõl a

települési önkormányzat elsõsorban a családsegítõ szolgálat útján
gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerbõl történõ kivezetésével megszûnik a családsegítés
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülõk együttmûködési
kötelezettségének biztosításában.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális
élethelyzetük miatt nem került elõírásra együttmûködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásban részesülõ személyek
pedig az állami foglalkoztatási
szervvel kötelesek együttmûködni.
2. Lakásfenntartási támogatás
(Jogszabályi háttér az átmeneti
rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás
szabályai 2015. március 1-étõl kikerülnek a szociális törvénybõl.
Ettõl az idõponttól kezdõdõen a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezõk részére. Lakásfenntartási támogatás
iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1.
elõtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következõképpen
alakul:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi
szabályoknak megfelelõen egy év
idõtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
Ha a hatóság 2015. január 1-ét
követõen dönt a támogatásra való
jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési
támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
3. Adósságkezelési szolgáltatás
(Jogszabályi háttér az átmeneti
rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4)
bekezdés)
Az adósságkezelési szolgáltatás
szabályai 2015. március 1-étõl kikerülnek a szociális törvénybõl.
Ettõl az idõponttól kezdõdõen a tá-
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mogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezõk részére. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015.
március 1. elõtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek számára.
4. Méltányossági közgyógyellátás
(Jogszabályi háttér az átmeneti
rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3)
bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1tõl kikerülnek a szociális törvénybõl, ettõl az idõponttól kezdõdõen biztosítása nem lesz kötelezõ. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára
2015. február 28-án lehet benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az
ellátásra való jogosultság egy
éves idõtartamban fennáll az
alábbi esetekben:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelõzõen megállapították, vagy
Ha az ellátásra való jogosultság
megállapítása iránti eljárás 2015.
február 28-án folyamatban van.
Az önkormányzatok a települési
támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
5. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelezõ. A méltányossági ápolási díj szabályai 2015.
március 1-jétõl kikerülnek a szociális törvénybõl. A 2015. március
1-ét megelõzõen megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétõl függõen biztosíthatóak
2015. március 1-jét követõen, települési támogatás formájában.
Az önkormányzatok a települési
támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végzõ hozzátartozók
részére.
6. Önkormányzati segély
(Jogszabályi háttér: Szt. 45.§)
Az önkormányzatok által bizto-

sított ellátás neve 2015. március 1jétõl egységesen települési támogatás lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat
kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e
támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegû támogatást
nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselõ-testület a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztetõ élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat
jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás
keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja
fel:
Települési támogatás keretében
nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozását végzõ személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselõ-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenõrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésõbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia.
Kanizsa
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Versenytárgyalás - 649/152. hrsz
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari
Park, 649/152. hrsz-ú, 3000 m2 területû, beépítetlen terület.
Kikiáltási ára: 11.000.000 Ft + áfa. A versenytárgyalások kezdõ idõpontja:
2015. február 24-én 11 óra. A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt
követõen, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeit, az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokat a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu
honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693-311-241/116 mellék.

Zártkerti ingatlanok házszámozása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2013. október 31-én alkotta meg a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és
az ingatlanok számozásának rendjérõl szóló 41/2013.(XI.06.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A rendelet elfogadásával együtt
döntés született arról is, hogy a volt zártkerti ingatlanok házszámozását el
kell végezni.
A Közgyûlés 258/2014.(XI.27.) és 6/2015.(I.29.) számú határozataival döntött egyes közterületek, így többek között a volt zártkertekben lévõ, névvel még
nem rendelkezõ utak elnevezésérõl.
A közterületek elnevezése lehetõséget biztosít a közterületek melletti, azokról nyíló ingatlanok házszámozására is.
A házszámok kiosztássát a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) tesszük közzé.
Felhívom a fenti ingatlanokkal rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy a
Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ingatlanokat a tulajdonosok kötelesek
házszámtáblával ellátni, melyet a közterületrõl jól látható módon az utcafronti
kerítésre, vagy az épület homlokzatára, ezek hiányában külön tartószerkezetre
kell kihelyezni.
Felhívom továbbá az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 20/2013.(IV. 03.)
a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendelete 14/B § alapján a közösségi
együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el, aki:
a) a házszámtábla kihelyezésének, karbantartásának, cseréjének, pótlásának
kötelezettségét elmulasztja,
b) a közterületi névtábla kihelyezésének tûrési kötelezettségét megszegi.
A szabályokat sértõ magatartást tanúsítóval szemben százötvenezer forintig
terjedõ közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhetõ.
Jelen felhívás megjelentetésével egyidejûleg megkerestem az ingatlan-nyilvántartást végzõ szerveket, lakcím-nyilvántartást vezetõ szervet, közmû szolgáltatókat, kéményseprõ-ipari vállalkozást, rendvédelmi szerveket, mentõszolgálatot, városüzemeltetést végzõ szervet és a Magyar Postát, hogy saját nyilvántartásukban a fenti változásokat vezessék át.
További információ a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoportnál kérhetõ ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8.00-12.00,
13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00) a
0620/8492489-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet 8. számú iroda).

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nyárra szinte teljesen megújul a Piarista Iskola

Fotó: Varga Mónika

5.qxd

A 250 éves jubileumát ünneplõ
nagykanizsai Piarista Általános
Iskola, Gimnázium, Kollégium
és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda június 30-ig szinte teljesen megújul, melyre összesen közel 620 millió forint uniós és a Piarista Rend Magyar Tartománya által biztosított forrás áll
rendelkezésükre.
 Február közepén zárul le egy
két éves programunk, mely során
arra nyílt lehetõségünk, hogy tudatosítsuk magunkban és a diákokban, hogy milyen módjai vannak a környezettudatos életmódnak, mire kell figyelni, hogyan lehet iskolai tanórákba beilleszteni
ezt a nevelési formát és milyen lehetõségeket találunk a közvetlen
környezetünkben  mondta elöljáróban Nyeste Pál igazgató atya.
Hozzátette, a rendház és a fiúkol-

légium jelentõs átalakuláson ment
keresztül a tavaly januárban elnyert uniós támogatásnak köszönhetõen. Az építési munkálatok
mellett egy fenntartható, környezetbarát technológiákat népszerûsítõ információs központot is létrehoztak, amely Piarista Ökollégium név alatt mûködik. A kiállítótérrel, bemutató táblákkal, nívós installációkkal ellátott ökokollégiumban szemléletformáló,
zöld megoldásokat ismertetõ rendezvényeket szerveztek interaktív
foglalkozásokkal, filmvetítésekkel
egybekötve. A program operatív
része a hónap közepén zárul, de
van fenntartási idõszaka is. A projektre közel 140 millió forint támogatást nyertek, ehhez közel 60
millió önrészt tettek hozzá.
 Egy energetikai pályázatnak
köszönhetõen 150 millió forint állami támogatást nyertünk. Ennek a

jelentõs részét napelemekre fordítottuk. A gimnázium héjazatán 204
napelemet helyeztünk el, melynek
köszönhetõen egy 50 kW teljesítményû házi erõmû mûködik az intézményben  részletezte Nyeste
Pál.
Kiemelte, miután az E.ON rendszerére rácsatlakoztak, így a termelt energiát az iskola hasznosítja
illetve, ha több energia termelõdik,
akkor azt megveszi tõlük a szolgáltató. Ez a projekt is a környezetbarát nevelés része.
Az energetikai projekt másik
felét, 67 millió forintot az alsós
épület korszerûsítésére fordították, ahol a külsõ burkolat és a
padlástér szigetelését végezték el.
Ezen kívül a régi rossz hatásfokú
konvektoros fûtés helyett központi fûtést alakítottak ki új kazánnal,
mely egyben a meleg vizet is biztosítja.
 Ennek a pályázatnak a kiegészítése volt az alsós épület megújítása. Korszerûsítettük a mosdó
helyiségeket, illetve az aulát. Az
idei tanévig óvodánk az alsós
épületben mûködött. Erre a tanévre ideiglenesen az Erdész utcába,
a régi MÁV óvoda helyére költözött  mondta. Így a felszabadult
földszinti tereket hasznosíthatják
az általános iskolás diákok. Új,
modern fejlesztõszobát, kistanárit, szülõi várót és könyvtári helyiséget alakítottak ki. A pályázatban elnyert összeghez a fenntartó,
a Piarista Rend Magyar Tartomá-

nya további 40 millió forintot tett
hozzá.
E mellett elkezdték az óvodának
az építését is, melyre 128 millió
forintot nyertek szintén pályázaton, ehhez körülbelül 100 milliót a
fenntartó tesz hozzá. A kivitelezés
már elkezdõdött, a munkálatokkal
június 30-ig el kell készülniük. A
pályázat írója és a kivitelezés lebonyolításáért felelõs szervezet a Piarista Rend Magyar Tartománya.
 Nyárra teljesen megújul a Piarista Iskola és Óvoda. A megújulás azért is fontos számunkra, mert
a 2015-ös év jubileumi év, ugyanis 250 éve alapították a Piarista Iskolát. Az elõttünk itt oktató-nevelõ munkát végzõ piaristák és világiak nagyon sok nehézségen mentek keresztül. Küzdöttek azért,
hogy Kanizsán, egy piarista értékrenden alapuló, kiváló személyi és
tárgyi feltételekkel rendelkezõ iskolát hozzanak létre, és mûködtessenek  mondta Nyeste Pál. Hozzátette, nem beleülni akartak
egy meglévõ jóba, hanem az elõdök emlékét is õrizve, szeretnének
megtenni mindent azért, hogy a
Piarista Iskola teljesíthesse küldetését: az iskolában ne csak kiváló
tanárok legyenek, hanem a mai
igényeknek megfelelõ, korszerû
iskolai körülményeket biztosítsanak diákjaiknak; és emellett a környezet megújítása is megvalósuljon.
Varga Mónika

Kezdetét veszi a Kanizsai Esték rendezvénysorozat
A Nagykanizsai Református
Egyházközség és a Nagykanizsai Református Gyülekezetért
Alapítvány folytatva a hagyományt, tizenhatodik alkalommal rendezi meg a Kanizsai Esték programsorozatot. A rendezvénysorozat keretében elõadásokon, kulturális programokon vehetnek részt az érdeklõdõk.
 A 16. Kanizsai Esték programsorozatba új és rendszeres elõadókat is hívtunk. Elõször Steinbach
József, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke tart elõadást a
nagykanizsai református templom-

ban  részletezte a programokat
Hella Ferenc református lelkipásztor.
Hozzátette, az elõadás február
14-én 17 órától lesz. Mivel a program a házasság hetére esik, így
Steinbach József Keresztyén gondolatok a házasságról címmel osztja meg gondolatait.
 Ezek a gondolatok nem csak a
református és a katolikus emberek
számára adhatnak valamit, hanem
azok számára is, akik nem gyakorolják a hitüket  tette hozzá Hella
Ferenc.
Február 21-én 17 órától Köntös
László, a Dunántúli Református
Egyházkerület lelkészi fõjegyzõje
az európai értékrend válságáról beszél. Hella Ferenc elmondta, min-

den jól mûködõ közösség megfogalmazza a saját értékrendjét. Abban a pillanatban, amint eltérnek
ettõl az értékrendtõl, más üzenet
fogalmazódik meg. Az uniót létrehozók egy keresztyén értékrend
szerint mûködõ Európát álmodtak
meg. Azonban ezek az értékek
nem teljesülnek minden területen,
így az unió nem úgy mûködik,
ahogy azt szerették volna, mert elhagyták a keresztyén európai hagyományokat.
 Áprilisban szeretnénk meghívni dr. Molnár Róbertet, Kübekháza polgármesterét, aki korábban
országgyûlési képviselõ is volt.
Könyvei jelentek meg arról, hogy
hazánknak milyen irányba kellene
haladnia, hogy az itt élõk boldo-

gabbak lehessenek  mondta Hella
Ferenc.
Az ezt követõ alkalommal Orbán Attila, Szárazd polgármestere, evangélikus lelkész tart majd
elõadást. Májusban pedig Pap Gábor mûvészettörténész lesz a vendégük, akik a Nagykanizsai Református Egyházközség templom
ablakainak grafikáiról tart elõadást, melyet majd szeretnének
lejegyezni és egy kiadványban kiadni a templom történetével
együtt.
Az elõadások sorát kulturális
mûsorokkal színesítik, melyet
március 15-ére és a trianoni megemlékezés környékére idõzítenek.
V.M.
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Mint júliusban írtunk róla,
két fogadalmi kõkereszt is megszépült a cserfõi Szent Anna-kápolna búcsújára. A kereszteket
dr. Páhy János, a kiskanizsai
Sarlós Boldogasszony Templom
plébánosa áldotta meg és szentelte fel.
Az akkori alpolgármester  azóta a
város polgármesterének megválasztott Dénes Sándor , közbenjárásának
köszönhetõen az önkormányzat felvállalta a Lazsnaki kastély szomszédságában lévõ, és a vajdacserfõi hegyre vezetõ erdei út szélén állt kereszt
elszállításának és felújításának a költségeit. Az elõbbit a palini falunapon
szentelték fel új helyén. Míg a Kiscserfõn lévõ feszület rendbetételéhez
szükséges pénz a telektulajdonosok
adományából gyûlt össze. Ez a felújított kereszt Dervalics Tamás birtokán
került elhelyezésre.
Mivel az elõdeik hagyományaihoz ragaszkodó hegyiek adakozásának köszönhetõen maradt még

pénz a kasszában, ezért úgy döntöttek a szervezõmunkában részt
vállalók, azt felhasználják a vajdacserfõi hegy bejáratánál álló feszület felújításához. Az egymással párhuzamosan futó három hegytestvér közül a középsõ, a nagycserfõi
elágazóban lévõ megszépítésére a
Hajgató utcai Liplin László tett ígéretet. De lesz még teendõ az 1870es évek elején épült Szent Anna-kápolna elõtti feszület javításával is.
 Megmentésük érdekében
Kálcsics László vetette fel azt a
gondolatot, hogy miként tudnánk
ezek lefestéséhez valami módon
pénzt gyûjteni. Miközben férjemmel meghallgattuk a kérését, rögtön eszembe jutott Vörösmarty
Mihály egyik verse, melyben azt
a kérdést teszi fel a költõ, hogy
mi dolgunk a világon, s meg is
adja rá a választ: küzdeni erõnk
szerint a legnemesbekért  mondta Bem Tiborné Klári, aki nyomban el is vállalta a nemes feladatot.  Hál Istennek, nem marad-

tam magamra ezzel a gondolattal,
elkezdtem körbejárni a szõlõhegyet, és elmondhatom, elég sokan
hozzájárultak a keresztek felújításához.
Kláriék 2011-óta Nagycserfõn élnek és gazdálkodnak. Édesanyja olvasóját és egy Homokkomáromban
vásárolt kis Mária szobrot  melyet
évekkel ezelõtt kapott ajándékba
egy francia ismerõsétõl , a hálószobában õrzi.  Szükségem van rájuk,
kell, hogy lássam õket nap, mint nap
 jegyezte meg magától értetõdõ természetességgel a hangjában.  Vallásos, hívõ ember vagyok  folytatta.  Jóérzéssel tölt el, hogy részt
vállalhatok ebben a munkában. Ez
egy jó cselekedet  jegyezte meg,
majd rövid szünet után hozzátette: a
mai napig hiszek az emberekben. Az
a véleményem, hogy nem az emberek rosszak, hanem a körülmények
tették azzá õket.
Sok emberrel találkozott a hegyen Klári. Amikor megszólította õket, volt, aki azt mondta, én
nem vagyok vallásos, de egy
szép dolognak tartom, és hozzájárulok. Volt, aki azt válaszolta,
ne hagyjuk az enyészetnek a keresztet, adok hozzá ezer forintot.
Akadt olyan ember is, aki azért
adott támogatást, mert hívõ embernek vallotta magát, de volt,
akitõl azt a választ kapta: csak
azért adok, mert te jöttél kérni,
különben nem járulnék hozzá.
Beszélgetõtársam lapunk sorain
keresztül is köszöni mindazoknak, akik akár kétkezi munkával, vagy pénzzel segítettek az
útszéli fogadalmi keresztek fel-

újításán keresztül a szüleik,
nagyszüleik emlékeinek a megõrzésében. És ahogyan az idõjárás megengedi, a szakemberek
hozzá is fognak a munkálatokhoz.

kot és emléklapot kapott jutalmul.
Különdíjban hét kisgyermek részesült. Nekik könyvjutalmat adtak át a zsûri tagjai  tudtuk meg

Ámonné Csizmadia Hedvig tanítónõtõl.

A régi idõkben a vándorok megálltak az utak keresztezõdésében,
vagy az utak mentén álló kereszt
elõtt imádkozni, gondolkodni. De
hol vannak már a vándorok?  A feszület elõtt elhaladva nagyszüleink
keresztet vetettek, kalapot emeltek.
Elmondták kérésüket Istennek, s
köszönetet mondtak, ha elkerülte a
vihar vagy a jégesõ a szõlõhegyet,
de akkor is, ha szerencsésen felépült
a hozzátartozójuk a betegségébõl.
Erõvel vértezte fel õket e hely, a távozásuk után. Ha elhaladunk elõttük, figyeljünk a keresztek nemes
egyszerûségére, üzenetére, mely a
hit, a szépség és a szeretet gondolatát sugározza a szemlélõjére.
Bakonyi Erzsébet

Mesemondó Találkozó
a Piarista Iskolában
Szombaton a nagykanizsai Piarista Iskolában 11. alkalommal
került megrendezésre a nagycsoportos óvodásoknak meghirdetett Mesemondó Találkozó.
A rendezvényre hét nagykanizsai és városkörnyéki óvodából 24
mesemondást kedvelõ, a szereplést
szívesen vállaló kisgyermeket neveztek az óvónõk.
A találkozót az intézmény igazgatója, Nyeste Pál Sch.P. nyitotta
meg, majd az iskola elsõ osztályos

tanulói kedves bábjátékukkal hangolták rá a gyerekeket a szereplésre.
A mesemondást követõen a tanító nénik agapéval, szeretetvendégséggel kedveskedtek a gyerekeknek.
 A rendezvény célja a mese
népszerûsítése, megszerettetése. A
mesemondást kedvelõ, szereplést
szívesen vállaló gyermekek lehetõséget kaptak a bemutatkozásra, a
mesemondás és mesehallgatás közös élményének átélésére. Minden
mesemondó óvodás apró ajándé-
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Szépen beszélik
anyanyelvüket

A Szép magyar beszéd verseny nagykanizsai, területi fordulóját múlt szerdán tartották
meg a Hevesi Sándor Általános
Iskolában. Közel húsz, alsó- és
felsõ tagozatos diák adott számot
arról, milyen ékesen míveli nyelvi kincsét.
A nagy múltú megmérettetés
1977 óta kerül megrendezésre az
általános iskolás gyermekek körében. A nyelvi verseny célja azonban a kezdetektõl fogva ugyanaz:
mégpedig, csodálatos nyelvi kincsünk megõrzése, ápolása  fogalmazott Kanizsai Jánosné, a területi verseny lebonyolításáért felelõs Humán Munkaközösség vezetõje, a Hevesi Iskolából. Hozzátéve: a Zala Megyei Pedagógiai Intézet fõszervezésével létrejött
nyelvi rangadón idén is két korcsoportban mérettettek meg a
gyermekek. Egy kötelezõ, illetve
egy szabadon választott szöveg
felolvasásával mutatták meg, értõ
és értelmezõ olvasási készségüket.
 A nyelvünk igazi kincs  köszöntötte a résztvevõ diákokat, pedagógusaikat Szabó Erzsébet, a
Hevesi Sándor Általános Iskola
igazgatója, a verseny ünnepélyes
megnyitóján. Egyúttal hangsúlyozván azt is, hogy azok a gyermekek, akik részt vesznek a Szép
magyar beszéd versenyen, nagy
lépéseket tesznek a magyar nyelv
ápolásában.
Majd az iskola énekkara, valamint diákjai adtak énekes és prózai
mûsort. Ezt követõen kezdõdött el a
megmérettetés élesben. A pedagógusokból álló szakmai zsûri 
Baloghné Harkány Judit, Baranyai
Magdolna, Hajnesné Balazsin Mária, Knausz Ágnes, Kocsis Anikó és
Passáné Bolf Mária  döntött arról,
kik azok a gyermekek, akik a legszebbmódon beszélik anyanyelvüket. Minden tanulót megjutalmaztak. Azonban 7-8. osztályos korosztályból Pintér Hanna továbbjutott a
Kazinczy-verseny országos döntõjére is, amit áprilisban rendeznek
meg Balatonbogláron.

Eredmények. 5-6.osztály: 1. Baranyai Janka ( Hevesi Általános Iskola), 2. Makrai Olivér (Batthyány
Lajos Gimnázium), 3. Felméri Lilla (Zrínyi Miklós Általános Iskola). 7-8.osztály: 1. Pintér Hanna
(Zalaszentbalázs, Petõfi Általános
Iskola), 2. Tomasics Réka (Batthyány Lajos Gimnázium), 3. Jakab Kíra (Hevesi Általános Iskola).

Takács Zsuzsa
kiállítása
a Rozgonyiban
Az idei tanév negyedik tárlata
nyílt meg a Rozgonyi Úti Általános Iskolában, ahol a Lentiben élõ
képzõmûvész, Takács Zsuzsa alkotásai tekinthetõk meg. A megjelenteket Jeszenõi Csaba igazgató köszöntötte, majd Takács Zsuzsa elmondta, tíz éve kézmûveskedik,
kezdetben gobelineket varrt. Szalvéta technikával két éve kezdett el
foglalkozni. Képeket, varrós és teás dobozokat, hûtõ mágnest, faliórát, húsvéti tojást és egyéb használati tárgyakat is készít. Unokahúga
és unokaöccse inspirálására egyre
több mesét is megismert, ezzel bõvült képeinek a témája.

Zala nyerte a Négy
megye versenyét

2015. február 12.
ten a 2. helyen zártak. De a többiek is kiválóan gyûjtögették a pontokat. A csapatversenyben a 11.
osztályos csapat 16 ponttal lemaradva Somogy mögött, a 12. osztályos csapat pedig 2 ponttal lemaradva Baranya mögött a második
helyen végzett. A kiváló, kiegyensúlyozott teljesítmény azonban a
fõ versenyben meghozta a várva
várt eredményt. A Négy megye
versenyét, amelyet a 12 induló
összpontszáma alapján állapítottak
meg, soha nem látott fölénnyel,
482 ponttal Zala megye nyerte a
412 pontos Somogy, a 388 pontos
Baranya és a 365 pontos Tolna
elõtt.
A vándorserlegen, amelyre eddig kétszer Baranya és kétszer Somogy megye nevét gravírozták,
most büszkén olvashatjuk, hogy
2015 ZALA MEGYE. Jár a gratuláció minden diáknak és minden
felkészítõ tanárnak, hiszen újra bebizonyosodott, hogy sikert akkor
lehet elérni, ha összefogunk 
tájékoztatta lapunkat Erdõs Gábor
a Batthyány-gimnázium tanára, a
Zala megyei csapat vezetõje.

Fekete István napot
tartottak a borsfai
iskolában

Emléktábla kerül az
alma mater falára

Idén ötödször rendezték meg
Baranya, Somogy, Tolna és Zala
megye részvételével a Négy megye versenyét matematikából.
Az egyes megyeválogatottak
abból a 6 tizenegyedikes és 6 tizenkettedikes diákból álltak, akik
a megyei versenyen (amelyet mindenhol ugyanazokkal a feladatsorokkal tartottak meg) a legjobbnak
bizonyultak. A döntõre február 2án, Pécsett került sor a Janus Pannonius Gimnáziumban. Zala megye csapatát a matematika három
regionális fellegvárának diákjai alkották: hárman a keszthelyi Vajda
János Gimnáziumból, négyen a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumból és öten a nagykanizsai
Batthyány Lajos Gimnáziumból.
Az egyéni versenyen kiderült,
hogy a zalai lányok nemcsak szépek, de nagyon okosak is, hiszen a
megye legjobbja a 11. osztályosok
között Tóth-Lakits Dalma (Vajdagimnázium), a 12. osztályosok között pedig Szabó Tímea (Zrínyigimnázium) lett, a 24-24 indulót
felvonultató versenyben mindket-

hirdettük a rajz-, vers- és prózaíróverseny helyezettjeinek nevét, átvehették a jutalmakat a szorgos és
kreatív diákok. Ezután következett
a koszorúzás az író szobránál, ahol
a magyar kultúra napja tiszteletére
még a Himnuszt is elmondtuk.
Osztályonként indultunk a közeli erdõbe. Az elsõ és az ötödik feladatot az iskolában kapták meg a
gyerekek, de a többi feladatot rejtõ
dobozt az erdõben kellett megkeresni.
Minden csapatnak volt neve:
Tás, Vuk, Kele, Nyau, Uhu, Bogáncs, Kalán, Szu. A saját jelét
kellett megkeresnie mindenkinek
egy fán, s valahol ott volt a doboz.
Útközben feliratok segítették a tájékozódást. Az izgalmas keresés
után a csapatokat forró tea, kalács,
és az erdészet jóvoltából melegedésre szolgáló tûz várta az erdõben.
Az iskolába visszatérve felbontották a dobozokat és megoldották
a csapatok a feladatokat. Mindenki
jutalomban részesült, a legjobb
csapatok pedig még extra díjat is
kaptak.
Külön köszönet illeti a Zalaerdõ
Zrt. 2. számú Bánokszentgyörgyi
Erdészetét, illetve Hopp Tamás erdészetigazgatót a vendéglátásért és
az útvonal kijelölésében való segítségért.

Évek óta hagyomány, hogy a
borsfai általános iskola megemlékezik névadójáról, Fekete Istvánról, az író születésének napján.
Az alábbiakban a borsfai Fekete
István Általános Iskola beszámolóját olvashatják:
Azért az õ nevét választottuk,
mert nagyon sok könyvet, novellát
írt a természetrõl, állatokról, amelyek közel állnak a gyerekekhez.
Gyönyörûen érzékelteti a természet szépségét, az állatok iránti rajongását, a vadászat és a természet
összhangját.
Idén január 22-én, csütörtökön
tartottuk az emléknapot. Úgy gondoltuk, hogy változtatunk a forgatókönyvön, s túrával kötjük egybe
a szokásos vetélkedõt.
Reggel két tanuló egy-egy idézettel emlékezett az íróra, majd ki-

A Notre Dame Tanítórend
Liceuma 80 éve nyílt meg Nagykanizsán a Sugár u. 9. szám alatti épületben. Liceumi, gimnáziumi és 1945 után általános iskolai
osztályokban folyt az oktatás, de
zárda, kollégium és kápolna is
tartozott az intézményhez.
Dr. Krátky István polgármester
vezetésével a Nagykanizsai Iskolaegyesület örökös használatra átadta a Rendnek az épületkomplexumot. 1948-ban a szerzetesrendek feloszlatásával az iskola megszûnt, az épület állami tulajdonba
került. A városban élõ öregdiákok
az emléktáblával és az iskola történetét reprezentáló könyvvel szeretnének méltó módón emlékezni
a magasan kvalifikált, a városnak
rangot jelentõ és hírnevét öregbítõ
iskolára.
Miha Tamásné Janda Klára
a liceum általános iskolájának öregdiákja
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Képviselõi fogadóóra
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. február 25-én (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Ezüstnet, Bevezetés az angol nyelvbe
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények
támogatásával.
2015 tavasszal is indul az idõskorúak részére az "EZÜSTNET" ,
összesen 30 órás alapfokú számítógépes képzés valamint az alapfokú
Bevezetés az ANGOL nyelvbe címû 30 órás tanfolyam. Jelentkezési határidõ: 2015. február 26. Bõvebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó. Telefon: 0620-3990726.
Jelentkezési lapok letölthetõk a www.kanizsaujsag.hu oldalról.

Öregdiák találkozó a Vegyiben
Kedves Öregdiákok! Kedves volt Olajosok, Vegyészek, Gázosok!
1955-ben végzett egykori iskolánkban az elsõ technikus csapat: két vegyész és egy
olajos osztályban összesen mintegy 70 technikusi oklevelet osztottak ki az érettségi-képesítõ vizsga után. Ennek emlékére ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓT szervezünk
2015. május 30-án, amelyre a 60 éves érettségi találkozójukat ünneplõket
díszvendégnek szeretnénk meghívni - invitálják a vendégeket a szervezõk. A rendezvény nyitott, azon minden volt diákot, osztályokat, baráti köröket szívesen és
szeretettel várunk! Tartsatok találkozókat ezen a napon, legyünk minél többen, akik
ily módon is emlékeznek régi iskolánkra. Ünnepeljük az elsõ fecskék  jelenlévõit,
és ünnepeljük egymás társaságát! Nosztalgiázzunk, emlékezzünk, elevenítsük fel a
régi, már-már elfeledett emlékeinket diákéveinkbõl!
Tervezett program: 14.30-tól gyülekezõ a régi iskola (most Piarista iskola)
udvarán. 15 órakor az emléktábla megkoszorúzása. 15.30: iskolatörténeti kiállítás megnyitója. 16.30: átvonulás a találkozó helyszínére. 17 órától meglepetés
mûsor a vendégek tiszteletére. A mûsor után svédasztalos vacsora, beszélgetés,
anekdotázás, emlékezés, ameddig a vendégek jól érzik magukat, igény szerint
gépzene (hogy a beszélgetéseket ne zavarja).
Kérésünk: Szívesen látnánk iskolai ereklyéket, amivel kiegészíthetnénk kiállítási anyagunkat. Ha ilyennel rendelkeztek és szívesen kölcsönöznétek, jelezzétek nálam. Bármilyen ötletnek örülnénk, amivel színesíthetnénk a találkozót.
Aki osztálytalálkozót szeretne erre az alkalomra szervezni, jelezze lehetõleg
február 28-ig.
Jelentkezési határidõ: legkésõbb 2015.04.25.
Észrevételeiteket, véleményeteket, ötleteiteket várjuk!
Baráti üdvözlettel: Csõgörné Kenese Mária
Tel.: 0693/311-627 illetve 0630/572 4804, e-mail: kenesem@freemail.hu.
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Ez Önnek is jár!
Fordítson több idõt, kevesebb pénzt
egészsége megõrzésére!
Az egyedi termál- és gyógyvízzel rendelkezõ fürdõkben
minden OEP által finanszírozott kezelés az Ön rendelkezésére áll, évente két alkalommal 4-szer 15 fürdõkezelést támogat Önnek az egészségbiztosítási pénztár.
Lehetséges kezelések: gyógymasszázs, iszappakolás, gyógytorna, szénsavfürdõ, tangentor.
Az iszappakolást mozgásszervi
megbetegedésekre, sérülések utáni
állapotok utókezelésére alkalmazzák. Immunerõsítõ és fájdalomcsillapító tulajdonságú, hatására
jelentõsen csökkennek az ízületi
fájdalmak. Serkenti az anyagcserét, salaktalanítja a bõrt, s ellenállóbbá teszi a környezeti hatásokkal
szemben.
A súlyfürdõ kiváló nyak, hát, deréktáji fájdalmak, ülõidegzsába,

csípõízületi beszûkülés, térdízületi
kopás kezelésére. A páciens a nyakánál vagy a hónaljánál felfüggesztve olyan mély termálvizes
medencében lóg, hogy a lába nem
éri el a medence alját, a derekára
vagy a bokájára súlyokat erõsítenek.
A szénsavfürdõ keringési problémákon  visszértágulat, érszûkület  segít.
A gyógymasszázs által hatékonyan lazíthatók fel a feszes, kötött izmok, amelyet mindenkinek
ajánlunk, akár nehéz fizikai, akár
ülõmunkát végez, de izomlazításra ajánlott a tangentor kezelés
is.
A gyógyfürdõkben érkezés
után sorszám alapján szólítják be
a pácienseket a rendelésre, ahol
felírják a szükséges kezeléseket,
amelyeket azonnal el is kezdhetnek.
Éljenek a lehetõséggel!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Így tört rá a tél Kanizsa és környékére.

(MTI Fotó: Varga György)
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ruár 16. 15.00-15.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
9.30 óra. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán
lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

8. Erzsébet tér 10. 76 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 8.00-8.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 9.40
óra. Megjegyzés: volt festékbolt.

1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. 76 m2 iroda
1.200Ft/m2/hó+ÁFA=1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 8.008.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 8.30 óra. Megjegyzés:
volt MSZP iroda.

9. Erzsébet tér 20. 59 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 8.30-9.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 9.50
óra. Megjegyzés: volt turkáló.

2. Csengery u. 2. 79 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 13.00-13.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
8.40 óra. Megjegyzés: volt menyasszonyi ruha kölcsönzõ.

10. Erzsébet tér 20. 1. em. 116 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 8.30-9.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.00
óra. Megjegyzés: volt Szabadics.

3. Csengery u. 4. 87 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 13.30-14.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
8.50 óra. Megjegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda

11. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. 48 m2 iroda
1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria 450Ft/m2/hó+ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 8.30-9.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.10 óra.

4. Csengery u. 4. 152 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 14.00-14.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
9.00 óra. Megjegyzés: volt Groupama Garancia Zrt.
5. Csengery u. 1-3. 61 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 14.00-14.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 9.
10 óra. Megjegyzés: volt Maraton Lapcsoport Kft.

12. Sugár u. 53. 108 m2 üzlet
600 Ft/m2/hó+ÁFA = 762 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA =
127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár: 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 381 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince: 150
Ft/m2/hó+ÁFA = 191 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február
16. 9.00-9.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.20 óra.
Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.

6. Csengery u. 5. 25 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 14.30-15.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
9.20 óra. Kreatív Trend Kft. egy része.

13. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2
alapterületû üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 550
Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA
= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. február 16. 8.00-9.00
óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.30 óra.

7. Deák tér 13 - Kölcsey u. 2. 36 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. feb-

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet).
Érdeklõdni a 0693/311-241, 0630/2273-192 számú telefonszámokon.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Komolytalan komolyság
Február 14. 10-18 óra
VI. KANIZSAI ESKÜVÕ KIÁLLÍTÁS
Minden ami esküvõ nem csak menyasszonyoknak! Divatbemutatók, mûsorok, A belépés DÍJTALAN!

KISTEHÉN  Szomjas nõk lemezbemutató
koncert állomás

Február 16. 13 óra és 14:30 óra
HÁZHOZ MEGY A ZENEDE - zenetörténeti elõadás általános és középiskolásoknak. A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával a diákoknak INGYENES!
Február 16. 18 óra
HÁZHOZ MEGY A ZENEDE - zenetörténeti elõadás felnõtteknek. Jegyek
ára: 1200 Ft, nyugdíjas 800 Ft.
Február 18. 14 óra
KIÁLLÍTÁS A Kõrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy
Sándor Tagintézménye tanulóinak rajzkiállítása.
Február 18. 15 óra
ENERGIATAKARÉKOSSÁG A
HÁZTARTÁSBAN. Elõadó: Nagy Tibor mérnök.
Február 18. 16.30 óra
A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS SZÖVÕDMÉNYES BETEGSÉGEK
Elõadók: Dr. Vörös Henrietta háziorvos,
Dr. Ignácz Andrea gyógyszerész.
Február 18. 19 óra
NAGYKANIZSAI DUMASZÍNHÁZ
Fellépõk: Kõhalmi Zoltán és a Szomszédnéni Produkciós Iroda. Belépõdíj:
2700 Ft. A jegyek elõvételben megvásárolhatók a nagykanizsai Tourinform Irodában és a dumaszínház.jegy.hu
weboldalon.
Február 19. 17:30 óra
Az én hobbim sorozat
VIGYÁZZ A MADARAKRA! Uzsoki Lászlóné kézmûves (recehorgolás) munkáinak bemutatása.
Február 19. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Paul Blake: RÓMAI VAKÁCIÓ - zenés játék Cole Porter dalaival. Az Orlai
Produkciós Iroda elõadása. Szereplõk:
Zsigmond Emõke, Fekete Ernõ, Hernádi
Judit, Cseh Judit, Szikszai Rémusz,
Márton András. Belépõdíj: 3500 Ft.
Február 20. 17:30 óra
KANIZSAI NÉPI IPARMÛVÉSZEK
ÉS SZAKKÖREIK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 11-ig.

Kollár-Klemencz László (ének, gitár)Vajdovich Árpád (basszusgitár)
Bujdosó János (gitár)Jancsovics Máté (dob)

Tavaly november végén jelent
meg a KISTEHÉN zenekar hetedik progrsszív pop-rock albuma, ami a Szomjas nõk címet
kapta. Az új lemez megjelenésének estéjén tartották a lemez bemutató koncertjét  egy klip forgatással egybekötve  amire az
A38 hajón került sor. Ezt követõen az együttes lemezbemutató
koncert turnéra indult, melynek
február 20-i állomása Nagykanizsa. Ennek apropójából kérdeztük az új lemezrõl az együttest.
 Az új albumotok címének
hallatán mindenki fölkapja a

fejét; Szomjas nõk. Hogyan
jött ez a cím?
 Amikor nekiállunk írni egy albumot, mindig kitalálunk mellé
egy koncepciót. Aztán ahogy készülnek a dalok, a szövegek, a dallamok felrúgják a korábbi koncepiót. De valamilyen szál mentén
mégiscsak el kell indulni.
A Szomjas nõk története annyi,
hogy az egyik ismerõs megosztott
facebookon egy fotót, ami nekünk
megtetszett és elkértük. Közben
már volt egy Szomjas nõk címû
számunk, így adta magát a kettõ.
Aztán a továbbiakban már ezen a
vonalon indult el az album, ehhez

L.A.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete az alábbi véradást
szervezi:
2015. február 17.
15:00-18:00 óra Felsõrajk

Február 20. 20 óra
20.30 Elõzenekar - Zinger
21.00 KISTEHÉN- Szomjas Nõk lemezbemutató koncert
Belépõdíj: elõvételben 1 200 Ft, a helyszínen 1 500 Ft

Február 17. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! - klub.
Téma: Google szolgáltatások
Február 21. 14 óra
MÓRICZ - METÁL-LÉGTECHNIKA ASZTALI TENISZ VERSENY,
amatõr felnõtt kategória.
Jelentkezni a helyszínen lehet!

próbáltuk tartani magunkat. E
mellett a férfi-nõi viszonyokat
akartuk végigvinni, de nem a negédes, tündérmese vonatkozásban, hanem kifordítva, némi iróniával fûszerezve, nyersen, õszintén. Szóval a legtöbb dal erre a
koncepcióra épül, de nem mindegyik.
 És a Szomjas nõk címû szám
hogyan született meg?
 Sepsiszentgyörgyön egy koncert alkalmával láttunk egy férfit,
aki meglátott egy nõt, aki megtetszett neki, így megpróbált rámászni. Egy másik férfi jófejségbõl segíteni akart lerángatni róla. Ahogy
néztük, nem igazán volt egyértelmû, hogy a nõ akarja vagy sem,
mert úgy csinált, mintha nem akarná, de közben meg úgy tûnt, mintha mégis. Aztán rájöttünk, hogy
tévhit, hogy csak a férfiak kívánják a nõket. A nõk éppen olyan
szomjasak a férfiakra, mint a férfiak a nõkre. Így lett a cím: Szomjas
nõk.
 Érdekes a felvetés, a modern
kori férfi-nõi szerepet, a szexualitás újra értelmezésének szántátok?
 Mondjuk... Emiatt is ez lett a
lemez címe, hogy ezzel is témát
adjunk az embereknek, hogy legyen mirõl beszélniük. Elgondolkodtató cím, mert mindenki, aki
ismeri ezt a lemezt, vagy most találkozik vele elõször, el fog majd
gondolkodni azon, hogy mit is jelenthet az, hogy Szomjas nõk.

Állás
vezetõ gondozó,
klubvezetõ
2015. február 14-én kerül megrendezésre a VII. Országos Farsangi Fánkfesztivál a Kanizsa Centrum Bevásárló Centrumban. A fesztivál maskarás
felvonulással veszi kezdetét. Gyülekezõ 10.30 órától az Erzsébet téren a Polgármesteri Hivatal elõtt. A menet 11.00 órakor indul a Fõ út - Huszti téri körforgalom - Platán sor - Csokonai út - Kanizsa Centrum Bevásárló Központ
útvonalon és várhatóan 12.00 órára érkezik a Bevásárló Központhoz. 10.3011.00 óra között a Polgármeseri Hivatal elõtti tér, 11.00 órától pedig a Fõ út Huszti téri körforgalom - Platán sor - Csokonai út jobb oldala a menet elhaladtának idejére lezárásre kerül.

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa,
Teleki út 19/B.) pályázatot hirdet
Házi segítségnyújtásba vezetõ gondozó, illetve Idõsek klubjába klubvezetõ beosztás betöltésére. Jelentkezési határidõ: 2015. március 02.
Részletes információk:
www.kozigallas.gov.hu,
www.nagykanizsa.hu.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Óvodapedagógus
Mérnökök
Logisztikai ügyintézõ
Mezõgazdasági technikus
Recepciós
Mezõgazdasági technikus
Szakács
Gépkocsivezetõ
Kõmûves
Faipari segédmunkás
Autóvillamossági szerelõ
Sírásó
Gyümölcsfa metszõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
nyelvtudás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
jogosítvány
8 általános

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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III.21.IV.19. Kos
Ha nem értékeli senki sem a sok plusz munkáját, akkor se adja fel. Bízzon benne, hogy
jobb napok is jönnek, és egyenesbe jön az élete. Jó kondícióban van, így egészségére nem,
de a partnerkapcsolatára ügyeljen jobban.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Nézzen szembe bátrabban a nehézségeivel. Ha már eljutott valameddig, akkor
meglátja, nem is vállalt fel teljesíthetetlen
feladatokat. A bolygóállások szerint lehetõsége nyílik egy szép találkozásra is.

V.21.VI.21. Ikrek
Amunkahelyén hamarosan kellemes változások érik. Akár a csillagokkal is beszélgethet,
és mint a mesében, teljesítik a kívánságait.
Egészsége érdekében tartózkodjon többet a
természetben és egyen rendszeresen.

VI.22.VII.22. Rák
Ajókedvét nem tudja senki egykönnyen elvenni a hétvégén. Újabbnál újabb ötleteinek nem
tudnak ellenállni a környezetében. Becsülje
meg a ragaszkodásukat, de figyeljen arra a személyre is, aki kitartóan érdeklõdik ön után.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ne aggodalmaskodjon folyton a jövõje
miatt, hanem hasznosítsa a tehetségét.
Amikor pedig sikerül valami, lepje meg
magát különlegességgekkel. Lehet ez
akár parfüm, vagy egy szép könyv is.

VIII.23.IX.22. Szûz
Sokat ígérõ találkozásra számíthat a hétvégén. Bár a fizikai erejével nem lesz semmi
probléma, ne ijedjen meg, munkáról szó
sem lesz. Gondtalanul halmozhatja az élvezeteket és habzsolhatja az édességeket.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha ön is úgy szeretné, kedvezõ fordulatot
vehet a párkapcsolati helyzete. A bolygóállások szerint rátalálhat lelki társára, ha nagyon akarja. Váltsa valóra a terveit, és oszsza meg örömét a barátaival is.

X.23.XI.22. Skorpió
Ha jó barátságban van a Holddal, akkor hamarosan egy titok részese lehet, ugyanis boldogságot és szerelmes napokat ígér a bolygó. Különösebb anyagi gazdagodásra nem számíthat, de most nem is ez lesz a legfontosabb.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ne játsszon folyton a kedvese érzelmeivel,
mert ha megbántja, el is veszítheti véglegesen. A kritikus megjegyzések helyett dicsérgesse gyakrabban. Gondolkodjon új ötleteken, szórakozási lehetõségeken.

XII.22.I.20. Bak
Alkalmazkodjon a barátaihoz, és vegye át tõlük az optimizmusukat. A nagyvonalú vásárlásokat egy ideig mellõzze, mert a bolygók
most spórolásra intik. Még a téli hónapokban
kezdje el a bõre felfrissítését, ápolását.

I.21.II.19. Vízöntõ
Itt az ideje, hogy szünetet tartson a munkájában, és egészsége érdekében feltöltõdjön.
A hétvégét nem kell feltétlenül otthon eltöltenie. Hívja meg egy kellemes túrára a közeli ismerõseit. Az sem baj, ha esik a hó.

II.20.III.20. Halak
Hamarosan egy nagyobb társaság elõtt is
büszkélkedhet a teljesítményével, az eddigi eredményeivel. A hangulatának,
egészségének ezen kívül még jót tenne
egy tánctanfolyam is.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagy bravúrjuk
is volt
Nagykanizsai Teke SE (7.) 
Sárvári Kinizsi Kékgolyó (5.) 2:6.
NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkõzés, 12. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Tóth Tibor,
Magyar Gábor. Sárvári gyõztesek:
Karvalics Lajos, Csirkovics Lajos,
Rozmán Szabolcs, Tóth Zoltán.
A hazaiak szorosabb mérkõzésre számítottak a pontokat illetõen,
mindenesetre a fákat tekintve csak
a vasiak csak öttel (2591:2586) értek el többet.
TOPIDO Nagymizdó SE (3.) Nagykanizsai Teke SE (8.)
6,5:1,5 (2480:2427). NB II Délnyugati csoport teke-mérkõzés, 13.
forduló. Nagymizdó. Nagymizdói
pontszerzõk: Nagy József, Rejtli
László, Bálint László, Simon
László, Tompa István(0,5). Kanizsai pontszerzõk: Bende Zsolt,
Tóth Tibor (0,5)
A hazaiak, mint dobogós helyen
álló csapat, biztosan nyertek a középmezõny traktusát záró 11 pontos kanizsaiak ellen.
Nagykanizsai Teke SE (7.) - Arborétum Herény SE (1.) 5,5: 2,5
(2667: 2622). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkõzés, 14. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzõk:
Bukovics László, Magyar Zoltán,
Bende Zsolt, Istiván Attila (0,5). Herényi pontszerzõk: Simon Károly,
Pásztor János, Rozs Szabolcs (0,5).
Bravúros gyõzelmet könyvelhetett el a kanizsai legénység a listavezetõ Herénnyel szemben.
I. Magyar Cukor Manufaktúra
SE (7.) - Nagykanizsai Teke SE (8.)
7:1 (2486: 2460). NB II Dél-nyugati
csoport teke-mérkõzés, 15. forduló.
Kaposvár. Kaposvári pontszerzõk:
Kis Richárd, Nagy Róbert, Miklós
Gyula, Lapat Krisztián, Vörös Gábor.
Kanizsai pontszerzõ: Bende Zsolt.
Az elõzõ fordulóbeli gyõzelem
után annak ellenkezõje történt a
kanizsaiakkal idegenben, ráadásul
a somogyiak a tabellán is megelõzték a dél-zalaiakat.

TÁRS

Nk-i, 50/180/80, fiatalos, sportos,
ápolt, házias, nem dohányzó, józan
életû, egyedülálló férfi komoly kapcsolatra keres karcsú, ápolt, házias,
nem dohányzó, kedves lányt, hölgyet.
Tel.: 0670-389-0745 Levelek: Társ
mindenben jeligére a Szerkesztõségbe.

2015. február 12.

Már van kvalifikációjuk az Eb-re

Az Egyköteles Kötélugró Országos Magyar Bajnokságnak,
egyben Eb-válogatónak a Csongrád megyei Szentes adott otthont.
A Kurca-patak menti városban a
kanizsai Szan-Dia FSC növendékei is indultak (képünkön), szám
szerint tizenegyen.
Összesen 103 egyéni, 37 páros
és 14 formáció nevezett a versenyre és az elsõ napon az egyéni, míg másnap a páros és formációs versengés zajlott. A kanizsai
egyesület tagjai közül hatan
egyéniben indultak, emellett öt
páros és 2 formációs gyakorlatuk
versenyzett, míg Vágó Diána bíróként mûködött közre a versenyen.
Mint késõbb kiderült, a SzanDia FSC Kovács Emese, Gerlinger
Laura, Hegedûs Zsófia, Szabó Péter és Kovács Bence összeállítású
vegyes csapata ezzel kvalifikálta
magát a nyáron Németországban
megrendezésre kerülõ Európa-bajnokságra. Hegedûs Zsófiára, Kovács Bencére és Szabó Peéterre
még vár két kör egyéni válogató,
de már most sem állnak rosszul a
kijutást illetõen.
 Nagyon elégedett vagyok a
gyerekekkel, a gyorsasági versenyszámban majdnem mindenki túlteljesítette az elvárásaimat
és a gyakorlatokban is csak kisebb hibáik voltak  fogalmazott

Vágó Diána tréner.  Nem sok
idõnk volt a verseny elõtt, de sokat edzettek és készültek a gyerekek erre az országos bajnokságra. Úgy gondolom, a szereplésük mindenképpen eredményes volt.
Egyköteles Kötélugró Országos
Magyar Bajnokság, Szentes. Kanizsai eredmények. Egyéni, gyerek
korcsoport, fiúk, 30 másodperc
gyorsasági : 2. Horváth Patrik (64
lépés), 3. Dezsõ Ádám (63 lépés).
90 mp. futás: 2. Dezsõ Ádám (161
lépés), 3. Horváth Patrik (153 lépés). Szabadon választott gyakorlat: 1. Horváth Patrik, ... 4. Dezsõ
Ádám. Összetett: 2. Horváth Patrik, 3. Dezsõ Ádám. Serdülõ kcs.,
lányok, 30 mp. gyorsasági: 17. Hegedûs Zsófia (72 lépés). 180 mp.
futás: 10. Hegedûs Zsófia (347 lépés). Szabadon választott gyakorlat: 12. Hegedûs Zsófia (35 gyakorlatból). Összetett: 11. Hegedûs
Zsófia. Fiúk, 30 mp. gyorsasági :
1. Szabó Péter (80 lépés), 2. Kovács Bence (75 lépés). 180 mp. futás: 1. Szabó Péter (390 lépés), ...
3. Kovács Bence (376 lépés). Szabadon választott gyakorlat: 2. Szabó Péter, ... 5. Kovács Bence. Öszszetett: 1. Szabó Péter, ... 3. Kovács Bence. Ifjúsági kcs., lányok,
180 mp. futás: 14. Doucha Lilla
(325 lépés). Szabadon választott
gyakorlat: 14. Doucha Lilla. Páros,
Gyerek kcs., fiúk, 2x30 mp. gyorsasági: 10. Dezsõ Ádám és Hor-

Debütáló uszoda
A vízilabda utánpótlás is birtokába vehette immár a felújított
uszodát, hiszen az Országos
Gyermek (2000) és Serdülõ
(1998) Bajnokság sorozatán belül
a Kanizsa VSE fiataljai fehérvári
ellenlábasukat fogadhatták.
Az Országos Gyermek (2000)
Bajnokság keretében a Simonka
Ferenc edzette Kanizsa VSE a Fe-

Adja fel nálunk apróhirdetését!
Eladná ingatlanját, autóját vagy feleslegessé vált tárgyait? Bérbe adná lakását? Társat keres? Kiegészítõ munkát vállalna? HA KERES,
HA KÍNÁL, LAPUNKBAN BARÁTSÁGOS ÁRAKON TEHETI.
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (másodiktól és Kanizsai Kártyával 600 Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

váth Patrik (126 lépés). Szabadon
választott gyakorlat: 11. Dezsõ
Ádám és Horváth Patrik. Összetett: 11. Dezsõ Ádám és Horváth
Patrik. Serdûlõ kcs., 2x30 mp.
gyorsasági: 5. Hegedûs Zsófia és
Szabó Péter (154 lépés), ... 7. Kovács Emese és Gerlinger Laura
(151 lépés), ... 10. Marton Júlia és
Kovács Bence (146 lépés), 11. Erdélyi Lujza és Erdélyi Sára (138
lépés). Szabadon választott gyakorlat: 7. Hegedûs Zsófia és Szabó
Péter, ... 10. Kovács Emese és Gerlinger Laura, 11. Erdélyi Lujza és
Erdélyi Sára, 12. Marton Júlia és
Kovács Bence. Összetett: 7. Hegedûs Zsófia és Szabó Péter, ... 9.
Kovács Emese és Gerlinger Laura,
10. Erdélyi Lujza és Erdélyi Sára,
11. Marton Júlia és Kovács Bence.
Formáció, Serdûlõ kcs., 4x30 mp.
gyorsasági: 4. Hegedûs Zsófia,
Gerlinger Laura, Kovács Bence és
Szabó Péter (292 lépés), ... 6. Marton Júlia, Erdélyi Lujza, Erdélyi
Sára és Horváth Patrik (258 lépés).
Szabadon választott gyakorlat: 4.
Hegedûs Zsófia, Gerlinger Laura,
Kovács Emese és Szabó Péter, ...
6. Marton Júlia, Erdélyi Lujza, Erdélyi Sára és Dezsõ Ádám. Összetett: 4. Hegedûs Zsófia, Gerlinger
Laura, Kovács Bence, Kovács
Bence és Szabó Péter, ... 6. Marton
Júlia, Erdélyi Lujza, Erdélyi Sára,
Dezsõ Ádám és Horváth Patrik.
P.L.
hérvár Póló SE-t 11-9-re gyõzte le.
A serdülõk (1998) pontvadászatában pedig: Kanizsa VSE
Fehérvár Póló SE 6-15.
A csoportot a fehérváriak vezetik, ellenük a tisztes helytállás volt a kanizsaiak célja. Az
emberelõnyök
kihasználása
(9/2) gyengén ment ezúttal nekik, büntetõt is hibáztak és elmaradt a várt szorosabb eredmény.
P.L.

2015.02.12.
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Még növelték is az elõnyüket
ASS-Makói SVSE (7.) 
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) 3,5:8,5
NB I-es sakk csapatbajnokimérkõzés, 6. forduló. Makó.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Mihók - Balogh Cs. 0,5:0,5, Grünberg - Ivanisevics 0:1, Sarics - Erdõs 0:1, Horváth Zs. - Márkus
0,5:0,5, Zámbó - Prohászka 0:1,
Tatár Kis Sz. - Ribli 0,5:0,5, Szalai
K. - Lupulescu 0,5:0,5, Leviczky Pintér J. 0:1, Balla - Bánusz 0:1,
Hajnal - dr. Flumbort 0,5:0,5,
Péczely - Kántor 0,5:0,5, Juhász B.
- Gara T. 0,5:0,5.

A kanizsaiak találkozója elõtt
fejezõdött be a Paks  Dunaharaszti meccs, mely 8:4-es hazai siker hozott, így a dél-zalai csapat
sikere azt is jelentette, hogy elõnyét a tabellán fél ponttal még növelte is a második Tolna megyeiek
elõtt.
 Ahogy azt várhattuk, komoly ellenféllel nézhettünk
szembe, a makóiak egy jól öszszerakott csapatot alkotnak  fogalmazott az öt pontos különbséggel megnyert mérkõzés után
a nagykanizsaiak csapatvezetõje,
Papp Nándor.  A döntetlenek

Inenntõl fordulhat élesbe
Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
- TFSE (2.) 58-63 (11-19, 18-19,
16-8, 13-17)
Nõi amatõr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 14. forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Szalai Zs., Koncsek.
Kanizsa: Fuisz (10), Herman A.
(15), Kardos (6), Fekete (13/3),
Hegyi 8. Csere: Nagy D. (4),
Bernáth, Horváth E. (2). Edzõ:
Zsámár Krisztián.
Az egyetemi csapat kezdte
pontosabban a találkozót és hamar elõnyt is harcolt ki eredményes távoli és középtávoli dobásaival. A kanizsaiak támadásban
pontatlanok voltak és a védekezésben elkövetett hibáikat kihasználták a magassági és erõfölényben lévõ vendégek. A második negyed elején Hegyi Vivien
és Herman Aliz kosaraival feljöttek öt pontra a nagykanizsaiak,
de közelebb már nem tudtak kerülni, a TFSE ismét elléphetett
tõlük.
Szünet után a házigazdák védekezést váltottak, ami úgy megzavarta a fõvárosiak játékát, hogy elsõ kosarukat csak a negyed 8. percében érték el. Herman és Fekete
Csilla pontjai gyakorlatilag már az
egyenlítést jelentették, majd az
utolsó tíz perc nyitányán a vezetést
is átvette a KVSE, de kapcsoltak a
másik oldalon és a mérkõzés 32.
percében már ismét a vendégeknél
volt az elõny. A végjáték szintén a
házigazdák felzárkózási kísérletérõl szólt, ugyanakkor a döntõ pillanatokban elkövetett pontatlanságok miatt nem tudták már megfor-

dítani a mérkõzést Fuisz Viktóriáék.
Zsámár Krisztián: Végig küzdelmes, nagy iramú mérkõzésen a
végjátékban maradtunk alul a magassági és erõfölényben játszó
vendégek ellen.
CMB CARGO UNI Gyõr II
(7.) - Kanizsai Vadmacskák SE
(5.) 63-78 (10-26, 13-21, 14-8, 2624)
Nõi amatõr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 15. forduló. Gyõr, 50 nézõ. Vezette: Vida,
Kéri.
Kanizsa: Fuisz (15/3), Hegyi (18),
Herman A. (7), Fekete (9), Kardos
(10). Csere: Nagy D. (15/3),
Karancz (4), Horváth E., Székely,
Buti. Edzõ: Zsámár Krisztián.
A kanizsaiak Hegyi Vivien és
Fuisz Viktória vezérletével gyorsan elléptek kilenc ponttal (112), s a negyed utolsó két percében a koncentrált támadójáték
eredményeként a KVSE tovább
növelte elõnyét. A folytatásban
továbbra is remek dobóformát
produkáltak Nagy Dóráék, s úgy
már valóban tetemes lett a különbség.
Nagyszünet után hullámzóvá
vált a nagykanizsaiak játéka, de a
megszerzett elõnyt tartani tudták
Zsámár Krisztián tanítványai. A
záró tíz perc elején ismét koncentráltan kosaraztak a vendégek,
Kardos Réka és Karancz Panna
pontjaival húsz pont is lett különbség, amivel el is dõlt a találkozó sorsa.
Zsámár Krisztián: Több kiváló
egyéni teljesítménnyel és remek

mellett még a gyõzelmekért is
keservesen meg kellett küzdenünk, mindenesetre az külön pozitívum még a gyõztes végeredmény mellett, hogy vereséget
nem szenvedett senki az egyes
játszmák során csapatunkból.
Március elsején következhet a
Haladás elleni erõpróba, melynek az elsõ helyrõl úgy vághatunk neki, hogy a Paks elõtt 2,5
pontos elõnyünk van.
Gyõri Elektromos (8.) 
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
II (9.) 5,5:6,5
NB I B Charousek csoport sakk
dobóformát mutatva sikerült kiharcolnunk az idegenbeli gyõzelmet.
A férfi NB II-ben is javában
zajlanak a küzdelmek.
Siófoki Kosársuli (3.) - Kanizsa KK (8.) 87-74 (27-23, 15-14,
23-15, 22-22)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 3. forduló.
Siófok, 100 nézõ. Vezette: Fekete
L., Pécsi.
Kanizsa KK: Horváth G. (23/3),
Lovas D. (14/3), Dávidovics M.
(2), Becze (26/3), Erdélyi (4). Csere: Ombódi (5/3). Edzõ: Silló
Zsolt.
A vendégek korántsem a komplett csapatukkal álltak fel a siófokiak ellen, akiknél a kiegyensúlyozott pontelosztás is eredményezte
azt, hogy sikert könyvelhettek el a
kanizsaiak ellen. A dél-zalaiak
gyakorlatilag három negyedben is
jól tartották magukat.
Kanizsa KK (8.) - Pécsi EAC
(2.) 50-100 (10-21, 19-21, 6-35,
15-23)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Horváth A., Földesi Á.
Kanizsa KK: Becze (9/3), Lovas
D. (10/6), Horváth G. (22), Imre
(4/3), Hartai R. (3). Csere: Rácz B.
(2), Filák, Erdélyi, Ombódi, Dávidovics M. Edzõ: Silló Zsolt.
Ezúttal is Becze Máté és Horváth Gergõ nyitotta a pontok és
próbálkozások sorát, a pécsiek
aztán ragadták csak magukhoz
a kezdeményezést. A harmadik
tíz percet leszámítva a kanizsaiak igyekeztek méltó ellenfelei
lenni a bajnokság késõbbi menetében is repesztõ baranyaiaknak.
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csapatbajnoki mérkõzés, 6. forduló. Gyõr.
Kanizsai gyõztesek: Havanecz
Bianka, Kobán Bálint, Ladányi
Zsolt, Papp Nándor. Döntetlent játszottak: Galyas Nándor jr., Bodó
Norbert, Sipos János, Biskopics
Márton, Haselbach Dávid.
A Biatorbágy után másik közvetlen riválisával szemben is gyõzött a
kanizsai sakkozók második számú
csapata, igaz, ezzel is csupán egy
pontot hozott rajtuk, s a gyõriek
(29,5) fél ponttal még elõttük vannak. A meccs érdekessége volt,
hogy a vendégek a 7. táblától lefelé szerezték gyõzelmeiket, ez is
elég volt azonban a sikerhez.
P.L.
Tigris KK (2.) - Kanizsa KK
(8.) 95-63 (32-20, 18-21, 21-10,
24-12)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 5. forduló. Kaposvár, 50 nézõ. Vezette: Bálind,
Kollár.
Kanizsa: Horváth G. (13), Becze
(27/12), Lovas D. (10/6), Imre (3),
Hartai R. (4). Csere: Dávidovics
M. (2), Erdélyi (4), Csizmadia,
Rácz B. Edzõ: Silló Zsolt.
Ezen a meccsen volt a Kanizsa
KK-nak nyert negyede, ráadásul
ezt olyan együttes ellen produkálták, mely csoportja egyik élcsapata, így az sem volt meglepetés,
hogy a kaposváriak több mint 30
ponttal nyertek.
Kanizsa KK (7.) - Marcali
VSzSE (8.) 85-79 (28-19, 22-20,
22-12, 13-28)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Horvát A., Benedek.
Kanizsa KK: Becze (30), Lovas D. (21/12), Horváth G. (17),
Imre (6/3), Erdélyi (9). Csere:
Dávidovics M. (2), Csizmadia,
Ombódi, Rácz B. Edzõ: Silló
Zsolt.
Becze, Erdélyi Benjamin és Imre Márk kezdett be a hazaiaknál a
pontok terén, de ez a meccs egy
testvér-csatáról szólt igazándiból, hiszen hazai oldalon Lovas
Dávid, míg a vendégeknél Lovas
Péter szórta a kosarakat. A
kiskanizsai otthonukban aztán Dávid zrikálhatta Pétert, hiszen õ 21,
míg bátyja 20 pontig jutott, mi
több, Silló Zsolt legénysége megszerezte szezonbeli elsõ gyõzelmét
is a találkozón.
P.L.
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Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. február 28-ig érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

Megnyitottuk fûrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különbözõ
méretben és hosszban kaphatóak.
,

Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21.

2015. február 12.

