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Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!

Egy kattintás 
weblapunkra, és naponta friss

híreket, tudósításokat, 
riportokat olvashat.
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A Hortobágyi Kényszermun-
katáborokba Elhurcoltak Egye-
sülete a kitelepítések hatvanadik
évfordulója alkalmából a Horto-
bágyon tartja hagyományos
megemlékezését. 

Az ünnepi mûsor szombat dél-
elõtt az Ökumenikus Templomban
kezdõdik. Köszöntõt Dr. Rétvári
Bence államtitkár és Eötvös Pál,
az egyesület elnöke mond. Egy
katolikus pap és egy református
lelkész megáldja és felszenteli a
táborok kõbe vésett névsorát,
majd istentisztelet és áldás követ-
kezik. Délután a Hortobágyi Ki-
lenclyukú híd mellett vasúti sínek-
bõl összeállított keresztnél folyta-
tódik a megemlékezés, ahol Dr.
Kenyeres Imre sorstárs mondja el
gondolatait, majd a tizenkét tábor
egykori „lakói” koszorút helyez-
nek el a kereszten. 

Takács János közgazdász, váro-
sunk díszpolgára, az egyesület ala-
pító, jelenleg tiszteletbeli elnöke
két testvérével, Ilonával, és az
Amerikában élõ Lászlóval utazik
az Alföldre. 

Városunkból és közvetlen kör-
nyezetébõl háromszáz embert te-
lepítettek ki ide, s közülük talán ha
egy tucatnyi él még.

Családját 1950. június 23-án hur-
colták el a Tiszafüred-kócspusztai
kényszermunkatáborba, ahol negy-
ven hónapot töltöttek. A kanizsaiak-
nak és a dél-zalaiaknak az úgyneve-
zett haláltábor, a Tiszafüred-kócs-
pusztai tábor jutott ki. Ez volt a leg-
kíméletlenebb és a leggaládabb, ami
kiderül a Gulyás testvérek Törvény-
sértés nélkül címû dokumentum-
filmjének az anyagából is. A nyolc-
van éves János bácsit tizenkilenc
évesen, érettségi után két héttel vit-
ték el lispeszentadorjáni otthonuk-
ból, onnan, ahol, mint büszkén meg-
jegyezte, a „magyar olaj” született.

B.E.

Hortobágyon
emlékeznek

Cseresnyés Pétert jelölte pol-
gármesternek a 2010-es önkor-
mányzati választásokra a Fidesz
-Magyar Polgári Szövetség
nagykanizsai szervezete. – áll a
párt sajtóközleményében.

Cseresnyés Péter 1998 óta tagja
a Fidesznek, 2000 óta a nagykani-
zsai csoport elnöke, 2004-tõl vá-

lasztókerületi elnök is. 2002-ben
és 2006-ban a Zala megyei terüle-
ti listáról került a parlamentbe,
2010-ben Zala megye 2. választó-
kerületében egyéni mandátumot
szerzett. Jelenleg az oktatási, tudo-
mányos és kutatási bizottság tagja.

Nyolc éve tagja Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyûlésé-
nek, 2006 óta alpolgármester.

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr
aa ppoollggáárrmmeesstteerr jjeellöölltt

Jóváhagyta az Európai Bizott-
ság a „Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisz-
tító telep fejlesztése” projektet. –
jelentette be sajtótájékoztatón
Tóth Nándor, a társulás elnöke. 

A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás 2005-ben alakult
azzal a céllal, hogy Nagykanizsán
és a környezõ tizennégy még csa-
tornázatlan településen megfelelõ
szennyvízelvezetést és tisztítást biz-
tosítson. A társult önkormányzatok
a beruházást az Európai Unió Kohé-
ziós Alapja és a Magyar Állam társ-
finanszírozásával valósítja meg. 

A projekt keretén belül Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,

Magyarszentmiklós, Magyarszerda-
hely, Rigyác, Semjénháza, Szepet-
nek, Zalaszentbalázs településeken
és Nagykanizsán valósul meg a fej-
lesztés, melynek becsült összköltsé-
ge nettó 11,1 milliárd forint.

A projekt 71,74 százalékát az EU,
12,66 százalékát a magyar állam,
5,6 százalékát a társult önkormány-
zatok és a lakosság finanszírozza.

A kivitelezési munkák a közbe-
szerzési eljárások lebonyolítását kö-
vetõen év végén, illetve 2011 elején
indulhatnak, és a próbaüzemet kö-
vetõen 2013 tavaszán fejezõdhetnek
be. A beruházásból kimaradt telepü-
lések kamatostól visszakapják a be-
fizetett hozzájárulást. 

B.E.

AAzz éévvsszzáázzaadd bbeerruuhháázzáássaa
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A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara köszöntötte az
önkéntes kamarai tagságot léte-
sítõ vállalkozókat a hónap ele-
jén. A találkozón sor került a
kölcsönös bemutatkozásra, va-
lamint a kis-és középvállalkozá-
sok problémáinak megvitatásá-
ra. 

Dr. Polay József, a Kamara el-
nöke üdvözölte a jelenlévõket és
hangsúlyozta, hogy példaértékû-
nek tartja a tizennyolc vállalko-
zás egyidejû önkéntes belépését
a Kamarába. Bevezetésként is-
mertette a tíz éve alakult Kamara
fõbb tevékenységeit. Elmondta,
hogy új stratégiát állítottak fel a
2009 és 2012 közötti idõszakra
vonatkozólag, melyben egy na-
gyon határozott gazdaságpoliti-
kai szerepvállalást fogalmaztak
meg. Egyik fõ célként határozta
meg az önkormányzattal való
szoros együttmûködést,  sõt, a
város valós gazdasági érdekeinek
felismerésében segítséget is sze-
retne nyújtani, másrészt elenged-
hetetlennek tartja a  helyi vállal-
kozások érdekérvényesítését. A
Kamara fõ szolgáltatásairól is
szó esett, melyek magukba fog-
lalják az okmányhitelesítést, a
Széchenyi kártya ügyintézést és
a pályázat-figyelést. Felhívta a
figyelmet a szakképzés fontossá-
gára, melynek kapcsán kiemelte,
mennyire fontosnak tartja, hogy

a régi értelemben vett mester
visszakapja hitelességét. Ingye-
nes konzultációkat és fórumokat
is tartanak a vállalkozók részére,
ilyen például a környezetvédelmi
oktatás, a munkavédelmi fórum
és a fogyasztóvédelmi akadémia.
A 2008-ban újraválasztott elnök-
ség hosszú vita után összeállított
egy Összefogás a jövõnkért
anyagot Nagykanizsa önkor-
mányzata számára, amellyel azt
kívánják elérni, hogy a kis-és kö-
zépvállalkozók nagyobb szám-
ban legyenek jelen a városban.
Ennek érdekében minden ésszerû
javaslatot támogatnak, ami a vá-
ros gazdasági életét fejleszti, elõ-
rébb viszi. 

A bemutatkozó gondolatok
után Dr. Polay József köszöntötte
az újonnan belépõk nyolc
képviselõjét. A vállalkozók egy-
behangzóan hangsúlyozták, hogy
tudatában vannak vele, érdekei-
ket csak úgy tudják érvényesíte-
ni, ha szervezetbe csoportosul-
nak és összefognak. Belépésük-
kel  szeretnének a közös munká-
ban részt venni, tanácsaikkal, ja-
vaslataikkal segíteni a Kamara
munkáját. Nehezményezték,
hogy kisvállalkozóként sokkal
nagyobb terheket kell magukra
vállalniuk, mint a multinacioná-
lis cégeknek, s nem csak emiatt
szólaltak fel, hanem megemlítet-
ték, hogy ennek ellenére társa-
dalmi megítélésük  többnyire ne-

gatív.  Ahhoz, hogy a város gaz-
dasági élete egészségesen tudjon
mûködni, az kell, hogy a város-
gazdaság egységes legyen. Min-
den vállalkozó egyetértett azzal,
hogy a jelenlegi adózási rendszer
átalakításra szorul. További
problémaként vetették fel a
szakmunkásképzés hiányossága-
it, erre Dr. Polay József azzal re-
agált, az oktatás alapjaiban meg
fog változni. A gyakorlati órák
számát  ötven százalékra kell
emelni, mert vannak olyan mun-
kafolyamatok amelyeket nem
elég, ha egyszer lát a tanuló, ha-
nem hússzor, harmincszor kell
elvégeztetni vele ahhoz, hogy
gyakorlatot szerezzen bennük.

Végezetül Draskovics Szilárd
alelnök foglalta össze az elhang-
zottakat. Szerinte alapvetõ érdeke
a Kamarának, hogy a város pol-
gárainak életszínvonala javuljon,
és ehhez az kell, hogy a kis-és
középvállalkozások összefogja-
nak.

Z.A.

TTiizzeennnnyyoollcc úújj ttaaggggaall bbõõvvüülltt aa KKaammaarraa

Fényre sötétedõ és dioptriás 
napszemüveg lencse akció 10-30% között

2010. június 30-ig

Üzletemberek találkoztak.
Június 10-én tartotta a Pannon
Gazdasági Hálózat az elsõ B2B
Loco üzletember találkozót a
Nagykanizsai Regionális Ipari
Park és Logisztikai Központban.
Az üzletembereket és az érdek-
lõdõket Éder Géza, a Pannon
Gazdasági Hálózat elnöke kö-
szöntötte, majd ismertette a pre-
zentációk fõ témáját, vagyis az
EU által támogatott projekteket
és  logisztika-lehetõségeket. A
rendezvényen a kis-és középvál-
lalkozások megismerkedhettek
az EU projektek eredményeivel,
egymás munkájával, valamint a
szervezõk ösztönözni is szeret-
ték volna õket a pályázatokon
való részvételre. A nap folyamán
bemutatkozott a Pannon Logisz-
tikai Klaszter és elõadásokat tar-
tottak a logisztikai cégek, helyi
szervezetek is. Városunk volt a
találkozók elsõ helyszíne, követ-
kezõleg Prágában tartanak be-
mutatókat.

Idõseket érintõ problémák-
ról. Az Idõsügyi Tanács és a Zala
Megyei Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi Szervezete által rendezett Idõ-
sek Akadémiája három témakör-
rel folytatódott a Honvéd Kaszi-
nóban. Elõadásában Jankovics
György, az Országos Nyugdíjas
Szövetség elnöke az önkormány-
zatok cselekvési, stratégiai terve-
irõl, az idõskorúak mindennapi
pénzügyeinek nehézségeirõl, va-
lamint a nyugdíjasok érdekvédel-
mi szervezeteinek mûködésével
együtt járó költségek viselésérõl
beszélt.

Paprikáskrumpli napener-
giával. Az elmúlt hét utolsó taní-
tási napján különleges ebédet,
naptûzhelyen fõtt kolbászos
paprikáskrumplit kóstolhattak
meg az ÖKO iskola címet elnyert
Batthyány Lajos Gimnázium di-
ákjai az intézmény udvarán. A ta-
nulók érdeklõdéssel figyelték az
1400 milliméter átmérõjû, para-
bola típusú fõzõalkalmatosság
mûködését, mely a nap állásától
függõen 400-1000 wattnyi hõ-
energiát képes elõállítani a nap
sugaraiból. A fókuszpontban fel-
függesztett tartóelemen ezúttal
egy tíz literes fazékban fõtt az
étel, melyet az iskola konyhájá-
nak dolgozói készítettek elõ. Ma-
ga a fõzés Höfle Béla ökoener-
getikus közremûködésével való-
sult meg. A berendezéssel a
nagyközönség már a 2004-es Ka-
nizsai Vásáron megismerkedhe-
tett.
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A megnyitón Mikola Mária kö-
szöntötte Marton István polgármes-
tert, dr. Bencze József rendõr altábor-
nagyot, országos rendõrfõkapitányt,
dr. Tiborcz János rendõr dandártá-
bornokot, a Zala Megyei Rendõr-fõ-

kapitányság vezetõjét és dr. Molnár
Józsefet, a Nagykanizsai Rendõr-
fõkapitányság vezetõjét. Dr. Molnár
József elmondta, már régóta megfo-
galmazódott az igény a kiskanizsai
intézmény használatára. Még a ki-

lencvenes évek elején dolgoztak kör-
zeti megbízottak a városrészben,
azonban az önkormányzatnak szük-
sége volt a helységre. Hosszadalmas
elõkészületek után három éve meg-
kezdõdhetett a munka. Összességé-
ben három millió forintba került az
épület belsejének teljes felújítása.
Laptopot, nyomtatót és fényképezõ-
gépet is kapott a két szolgálatot telje-
sítõ rendõr, és a rendõrfõkapitány ar-
ra kérte kollégáit, hogy a hatékony
munka érdekében tartsanak szoros
kapcsolatot a lakossággal.

Dr. Bencze József kiemelte: az
utóbbi néhány hónapon belül ez a
második körzeti megbízotti iroda,
amit átadhattak, hiszen nemrég a
keleti városrészben is avattak új
helységet. Hangsúlyozta, meny-
nyire fontos a rendõri szolgálat-
teljesítés, ami huszonnégy órás
készenlétet igényel. Igaz, 1998
óta a körzeti megbízotti státuszok
száma folyamatosan nõtt, ugyan-
akkor még mindig vannak betöl-
tetlen helyek ebben a munkakör-
ben. 

Marton István ünnepi beszédé-
ben külön köszöntötte dr. Tiborcz
Jánost, aki nagyban hozzájárult az
iroda létrejöttéhez. A polgármester
beavatta a vendégeket a felújítás
költségeibe, ennek kapcsán elmond-
ta, hogy elsõsorban a kamerarend-
szer üzemeltetése igényelt komoly
összegeket, mintegy hatmillió forin-
tot. Hozzátette, senki sem marasz-
talhatja el az önkormányzatot és a
rendõrfõkapitányságot kötelezettsé-
geinek teljesítésében, hiszen sike-
rült a város két legfrekventáltabb
helyén irodákat létesíteni.

Az ünnepélyes hangulatot kultu-
rális mûsor tette emelkedettebbé,
melynek keretében a Hevesi Sándor
Általános Iskola 4. b osztályos tanu-
lói mutattak be somogyi táncot, õket
pedig a Kiskanizsai Általános Isko-
la kisdiákjainak furulyabemutatója
követte. Az avatás záró mozzanata-
ként Marton István átvágta a nem-
zetiszín szalagot és pezsgõvel kö-
szönte meg a rendõrök munkáját.

Z.A.

FFeellaavvaattttáákk aa kkiisskkaanniizzssaaii kköörrzzeettii mmeeggbbíízzoottttii iirrooddáátt

Ünnepélyes keretek között átadták a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság évek óta felújításra várakozó kiskanizsai körzeti irodáját.
Az avatáson dr. Bencze József országos rendõr fõkapitány megkö-
szönte a felújításban közremûködõk tevékenységét, valamint kiemel-
te kollégái munkájának jelentõségét.

Fo
tó

: Z
ie

gl
er

A
ni

ta

A Boldog Donáti Celesztina
Óvoda gyermekeinek mûsorával
színesítve ünnepélyesen átadták
a Rózsa Bölcsõde Gyermekeiért
Alapítvány, valamint az önkor-
mányzat közös beruházásával
felújított bölcsõdei játszóudvart.

Körmendi Viktória, az Egyesített Böl-
csõde vezetõje köszöntõjében kiemelte:
egy évvel ezelõtt ugyanilyen avatási ün-
nepséget tartottak, akkor az udvar fele
készült el, s csak halvány reménynek
tûnt, hogy folytatni tudják a felújítást.
Ma azonban egy biztonságos játszóker-
tet tudtak átadni a gyermekeknek. 

Dr. Kertész Edit gyermekorvos,
a Rózsa Bölcsõde Gyermekeiért
Alapítvány kuratóriumának elnöke
a munkálatokról elmondta:

– Eredetileg azt terveztük, hogy
a gyermeknapon már a szép, meg-
újult udvaron játszhatnak a böl-
csõdés gyerekek, azonban az idõ-
járás felülírta tervünket. Az épüle-
tet harminc évvel ezelõtt építették,
az udvar felújításának tervével
régóta foglalkoztak az intézmény
vezetõi, ami anyagi forrás hiányá-
ban sokáig nem valósulhatott meg.
A mai napon több évig tartó mun-
kánk eredményét ünnepeljük. Az

udvar átalakítása négy-öt évvel ez-
elõtt kezdõdött el a járda megépí-
tésével, majd az alapítvány meg-
alakulását követõen a kuratórium
célul tûzte ki, hogy az adományo-
kat az udvar felújítására fordítja. 

Elõször fajátékok készültek szü-
lõi felajánlásból, a következõ évben
az elöregedett sövényt vágták ki, és
tujákat telepíttettek a helyükre. Új
homokozó épült, és tereprendezés,
fakivágás is történt. A sikeres alapít-
ványi bál, az adó egy százalékából
befolyt összeg, valamint vállalkozá-
sok, szülõk, barátok, ismerõsök fel-
ajánlásai tették lehetõvé, hogy hét-

százötvenezer forinttal hozzájárul-
hattak a térkövezés folytatásához. 

Avatóbeszédében Marton István
polgármester kiemelte: jó érzéssel
tölt el bennünket, hogy ismét a szü-
lõk által elindított, sok támogatót
megnyerõ alapítványi tevékenység
segítette a minõséget javító fejlesz-
tések megvalósulását. A kezdemé-
nyezés az intézmény vezetésének
kérésére az önkormányzatot is se-
gítésre késztette, és pótoltuk a vá-
ros költségvetésébõl a munkához
hiányzó összeget.

B.E.

JJááttsszzóóuuddvvaarr-aavvaattóó aa RRóózzssaa bbööllccssiibbeenn
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Kétszázadik tanévét is Te
Deummal zárta a nagykanizsai
Piarista Iskola. 

Sugár úti udvarukon megkö-
szönték mindazt, ami hitre, tudás-
ra, szép életre, jóra segítette õket.
A hálaadó mise fõcelebránsa és
szónoka Horváth Lóránt alsóvá-
rosi plébános volt. Vereb Zsolt
igazgató atya közel egy órán át
sorolta a versenyeken elért ered-
ményeket, adta át a megérdemelt
jutalmakat.   

Megköszönte mindazon közös-
ségeknek és magánszemélyeknek,
akik az iskola udvarán az idei
Pompiliusz-jubileum alkalmából
felállítandó Szûzanya szobor, a
Mamma bella céljára áldozatot
hoztak. A Piarista kápolna vé-
dõszentjénak, a Pirrotti Szent
Pompiliusznek pártfogását az is-
kola tapasztalja,  ezért a Kligl Sán-
dor készítette szobrot a szeptem-
beri ünnepségsorozat keretében
avatják fel. 

P.J.

BBúúccssúúzzttaakk
aa PPiiaarriissttáákk
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(FT)
TRÁK KIÁLLÍTÁS BEVÉTEL 2 819 600
Kiállítás támogatása 50 000 Sirenex Kft.
Kiadványok 26 400
Belépõjegyek 2 743 200

KIÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 24 478 644 (KKK) 
Vitrinek 5 386 894 Novastore Kft.
Vitrinek 4 309 515 Novastore Kft.
Vitrinek 1 077 379 Novastore Kft.
Riasztórendszer kialakítása 3 159 498
Riasztó beszerelés 3 159 498 RK Tûz-Õr Kft.
Õrzés, védelem 1 883 000
Vagyonvédelem 586 250 RK Tûz-Õr Kft.
Vagyonvédelem 1 296 750 RK Tûz-Õr Kft.
Kiállítási anyag szállítás 7 739 082
Szállítási költség 5 979 065 Hungart Logistic Kft.
Szállítási költség 1 760 017 Hungart Logistic Kft.
Reklám 2 909 395
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 12 500 Informatika Kiadói Bt.
Hirdetés 12 644 Maraton Lapcsoport Kft.
Hirdetés 50 000 Invedor Kft.
Hirdetések 613 800 Invedor Kft.
Reklámanyagok 1 755 000 Invedor Kft.
Leporello 107 500 Invedor Kft.
Névjegykártya 6 250 Invedor Kft.

Hirdetés 48 000 G+G 198 Bt.
Könyv vásárlása 253 125 Invedor Kft.
Szakmai tanácsadás 450 000 
Elõadás 55 000 Dr. Kosyo Zarev
Szakmai tanácsadás 30 000 Meglena Parvin
Szakmai tanácsadás 45 000 Plamen Stefanov
Tanácsadás 320 000 Invedor Kft.
Tolmácsolás 367 500
Tolmácsolás 93 750 Farkas László
Tolmácsolás 93 750 Britannia Szombathely 

Nyelvstúdió Bt.
Tolmácsolás 180 000 Invedor Kft.
Kiállítás rendezés 1 657 812
Tablók 548 375 Mátrix Marketing Mûhely Kft.
Feliratok, poszter 43 812 Mátrix Marketing Mûhely Kft.
Tablók keretezése 890 625 Balog Lászlóné
Tablók keretezése 165 000 Balog Lászlóné
Dekoráció 10 000 Kunics Éva
Reprezentáció 652 855
Állófogadás 400 000 Dobogast Kft.
Vendéglátás 4 500 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Vendéglátás 95 570 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Repi 3 500 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Plamen Stefanor ellátása 48 000 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Szakmai nap vendéglátás 42 495 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Sajtótájékoztatón rep. 7 200 Gastro Boglárka 2007 Kft.
KÖSZ vendéglátása 32 000 Gastro Boglárka 2007 Kft.
Repi 5 640 Rab Ráby Vendéglõ
Repi 1 975 Gerlóczy Kávéház Kft.
Repi 4 705 Gerbeaud Gasztronómia Kft.
Repi 4 220 Gastro Pro Kft.
Repi 3 050 Ferencvárosi Torony Kft.
Kiküldetés 424 210
Autópálya matrica 1 170 OMV Hungária Kft.
Autópálya matrica 1 170 Shekk Hungary Kft.
Autópálya matrica 1 170 OMV Hungária Kft.
Parkolási díj 815 Centrum P. Rendszer Kft.

…ez világszenzáció – vezeti
föl lobbybeszédét Marton Ist-
ván polgármester a „Thrák
Királyok Völgye" címû Plakát
Ház béli kiállítás megrendezé-
se kapcsán. Szónoki fordulat-
ként még rátett egy lapáttal.
Ha jól emlékszem államok ver-
sengenek azért, hogy megkap-
hassák. A magyar állam két-
szer versengett érte, kétszer
bukta el idáig. Ha most egy 50
ezres kisváros ezt meg tudja
szerezni, ez hír Amerikától
Ázsiáig mindenütt. Én láttam
ezt az anyagot, egyszerûen el-
képesztõ. Ez olyan szintû
anyag, mintha az ember el-
megy Münchenbe és mondjuk,
ott nézi meg az arany kiállítá-
sokat.

Marton hozsannázó lendülete,
aki gépipari gazdasági mérnöki
oklevelére hivatkozva gyakorta
tetszeleg közgazdászi szerepkör-
ben akkor sem tört meg, amikor
nyílvánvalóvá vált, hogy a Kõfal-
vi Csilla sorvezetõje alapján ké-
szült elõterjesztés számszakilag
hibás. Mert ki érti azt, hogy mi-
ként lesz 17.065.950 Ft a tervezett
kiadás, ha a résztételek  összege
8.565.950 Ft (szállítás, õrzés, biz-
tonságos elhelyezés) plusz
6.800.000 Ft (kalasnyikov-álló
vitrinek), valamint a hozzárendelt
személyi kiadások 850.000 forin-
tos tétele csak 16.215.950 Ft-ra
rúg. Azt meg az élet igazolta,
hogy az európai léptékkel mért
belépõjegyárakból képtelenség a
tervezett 5.535.000 Ft-os bevételt
produkálni. Lett is belõle durván a
fele 2.743.200 Ft.  De a lényeg,
milyen elõterjesztés az, ahol a ki-
vitelezés során még elköltõdik
pluszban több, mint nyolc és fél-
millió forint, s ezzel majd' hu-
szonhatmillióra tornászódik fel a
végszámla? (Ekkora tévedésnél
azért illene megkérdezni a fölkent
szakértõt.)

RRiiaasszzttóó aarraannyybbóóll??

A Plakát Házat 2006 második
félévében vehette birtokba a vá-
ros. A közel kétszáz milliós beru-
házást minden (szak)hatóság hi-
bátlannak ítélte meg, így kissé
meghökkentõ, hogy most három-
milliót meghaladó összegért kel-
lett riasztórendszert kiépíteni. Már
csak azért is, mert az épület kezde-
tektõl rendelkezett ezzel. Az meg
csak hab a tortán, hogy az alig
másfél hónapig tartó õrzés
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1.883.000 Ft-ot emésztett föl. Ez
ugyanis 1.868 forintos órabért je-
lent. Összehasonlításul, egy banki
õr 400 forintot keres óránként.

ÉÉlljjeenn aa rreeppii!!

A kiállítás során 673.975 Ft-ot
emésztett föl az arra érdemesek
bendõje. Ez kilencvenhét általá-
nos iskolai tanuló napi háromszo-
ri étkezését biztosítja egy hóna-
pon át. De nemcsak szellemmel
él az ember! Jól példázza ezt Pla-
men Stefanov esete. Õ számla
nélkül 45.000 Ft-ért adott szak-
mai tanácsot, viszont 48.000 fo-
rintnyi természetbeni ellátásban

részesült a Gastro Boglárka 2007.
Kft. jóvoltából. A cég nevét még
bizonyosan hallani fogjuk. A tu-
lajdonos ugyanis Nagykanizsa
városnak elfelejtette bejelenteni,
hogy múlt év december 18-án a
Zala Megyei Bíróság elrendelte a
vállalkozás felszámolását. Már-
pedig a városnak, mint tulajdo-
nosnak errõl illett volna tudni,
mivel a kft. több önkormányzati
helyiséget is bérel. A cég mûkö-
désérõl – hogy például számlát
bocsát ki a mai napig –, a felszá-
moló biztos is csak lapunktól ér-
tesült. Ez a szál azt mutatja, a
trák kiállításnak lesznek bírósági
szálai is.

Szinte sehol, állapíthatjuk
meg az összesített táblázatból.
Még névjegykártyát is a buda-
pesti székhelyû, Karakostova
Antoniya Lyubomirova ügy-
vezette InVendor Kft. gyártott
számunkra. A tisztességes ösz-
szeget (3.285.675 Ft) számlázó
cég szinte mindenhez ért. Hir-
det, reklámanyagot gyárt, szak-
tanácsad és tolmácsol. Bár eb-
ben nem lehet elég erõs, mert
fordítót még Szombathelyrõl is
kellett hozni. Ennek tükrében
már az sem meglepõ, hogy a ki-
állítás szervezõi Kanizsán még
képkeretezõt sem  találtak,
1.055.625 Ft-ért egy zalaeger-
szegi könyvkötõt kellett meg-
bízni effajta munkával. 

„Közel három éven át vol-
tam kénytelen védeni a város
kasszáját a keselyûktõl, nyil-
ván nem fogom közéjük dobni
a kulcsot most sem.” – nyilat-
kozta Marton István a köz-
gyûlés önfeloszlatása kap-
csán. Nos, úgy tûnik, a kasz-
szakulcs a trák kiállítás kap-
csán kiesett a polgármester
kezébõl. Hogy kinél van, re-
méljük egy alapos vizsgá-
lattal kiderítik. 

Dóró János
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Parkolási díj 640 Er-Park Kft.
Parkolási díj 1 200 Fõvárosi Közter.-i Parkolási Társulás
Parkolási díj 540 Centrum P. Rendszer Kft.
Parkolási díj 1 600 Budavári Önkormányzat
Parkolási díj 300 Budapesti Önkormányzati 

Parkolási Kft.
Parkolási díj 300 Fõvárosi Közter.-i Parkolási 

Társulás
Parkolójegy 900 Fõvárosi Közter.-i Parkolási 

Társulás
Kiküldetés 17 015 Tóth istván
Kiküldetés 15 690 Kõfalvi Csilla
Külföldi kiküldetés 55 900 Kõfalvi Csilla
Repülõjegyek 325 800 Kanizsa Travel Kft.
Egyéb kiállításhoz kapcs. 118 398
Karbantartási anyag 6 175 Vasics Mûszaki és Ker.-i Kft.
Levelek feladása 530 Magyar Posta Zrt.
Meghívók, levelek feladása 26 930 Magyar Posta Zrt.
Szemétszállítás 6 800 Saubermacher-Pannónia Kft.
Személysz6állítás 5 000 Fõtaxi Zrt.
Fuvardíj 30 000 AluWork Hungary Kft.
Személyszállítás 39 063 Lovász László
Szakmai anyag 3 900 Néprajzi Múzeum

KIÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG 948 536 (PMH)
Szállítási szolgáltatások 927 416
Reprezentációs költségek 21 120
TRÁK KIÁLLÍTÁS KIADÁS                  25 697 180  (KKK+PMH)

MMaarrttoonn ééss aa ttrráákk kkeesseellyyûûkk

HHooll vvaannnnaakk 
aa hheellyyii vváállllaallkkoozzóókk??

Marton István
Polgármester
Nagykanizsa

Tisztelt Polgármester Úr!
A polgármesterek szabadsá-

gával kapcsolatban kiadott,
GYF/360-2/2010. számú Szak-
mai véleményével kapcsolat-
ban dr. Tuboly Marianna jegy-
zõ asszony levélben fordult
hozzám, hogy felhívja figyel-
memet az Alkotmánybíróság
994/B/2007. határozatában a
polgármester szabadságával
kapcsolatban kifejtettekre.

Levelében felveti, hogy a
körlevél jogértelmezése és a
mellékelt Legfelsõbb Bírósági
ítélet indoklása (mely össz-
hangban áll a Alkotmánybíró-
ság 994/B/2007. határozatá-
val) eltér egymástól.

Tájékoztatott arról is, hogy a
Zalai Hírlap mellékelt cikké-
ben írtak szerint állást foglal-
tam a jelen helyzet kapcsán. Az
újságcikk állítása nem helytál-
ló, inkorrekt, mivel az újságíró
figyelmét külön felhívtam arra,
hogy nem a nagykanizsai ügy
kapcsán nyilatkozom.

Erre a körülményre tekintettel
a Jegyzõ Asszonynak írt válasz-
levelemet tájékoztatásul megkül-
döm Polgármester Úr részére is.

Gyõr, 2010. június 11.
Tisztelettel:
Dr. Németh Éva 
hivatalvezetõ

***

A szóban forgó levél alapjául a
Zalai Hírlapban megjelent, A hivatal
szerint sem küldhetik szabadságra a
polgármestert Pásztor András je-
gyezte írás szolgált. Megtalálható a
http://zalaihirlap.hu/kozelet/201006
09_nem_kuldhetik_szabadsagra_po
lgarmestert címû linken. Az ügy fo-
nalát tovább göngyölítette egy
internetes hírportál is: Na, erre varr-
jatok gombot zalaiak! címmel.
Megtalálható: http://www.bakkker.hu-
/?cikk=39 internetes címen. - a szerk.

IInnkkoorrrreekktt
ttáájjéékkoozzttaattááss
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Balogh László, a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola igazgatója
köszöntötte a vendégeket a
Comenius Iskolai Együttmûkö-
dések városunkban 2008-2010
címmel rendezett szakmai fóru-
mon.

Az igazgató kiemelte az iskolák
közötti, valamint a nemzetközi
kapcsolatok fontosságát, és hang-
súlyozta kollégái, Járnecz Edina
és Zieger Krisztina projektszerve-
zõk tevékenységének jelentõségét.
Zieger Krisztina ismertette a ren-
dezvény fõbb pontjait, a jelenleg
futó projektek jellegét és jelentõ-
ségét. Mivel a Thúry György
SZKI-nak is van egy aktuális ter-
vezete a Comenius programon be-
lül, ezért döntött úgy a két intéz-
mény, hogy együtt tartanak tájé-
koztató fórumot.

A Thúry György SZKI-t képvi-
selte Rábavölgyi Attila projektko-
ordinátor és Úr Zoltán tanár, akik
próbáltak egységes képet festeni
arról, hogyan vágtak bele a prog-
ramba, milyen céljaik voltak és
ezeket hogyan valósították meg
eddig. 

– A város a Comenius tevé-
kenységében tíz éve vesz részt, je-
lenleg három tervezet megvalósí-
tásán is dolgozunk. A tevékenysé-
gek leghangsúlyosabb része a
kommunikáció, de nem a résztve-
võ diákok nyelvhelyességi hibáit
vagy mondatszerkesztési problé-
máit vesszük ilyenkor górcsõ alá,

hanem azt vizsgáljuk, törekszik-e
arra a tanuló, hogy megértesse
magát társaival vagy az oktatók-
kal. Akik részt vettek, megtapasz-
talhatták, hogyan lehet érintkezni
egy másik anyanyelvûvel anélkül,
hogy tudná produkálni az õ nyelvi
szintjét, de azt tapasztaljuk, hogy

nem ez az igazi akadály az egymás
közötti interakcióban, sokkal in-
kább az elõítéletesség és az egy-
más kultúrájával kapcsolatos hiá-
nyos tudás. Kiderült, hogy nem
minden nemzet diákjai nyitottak a
más vallásúak felé. Például part-
nerünk egy török intézmény, és ve-
lük kapcsolatban közvetlenül ta-
pasztalhattuk, hogy az iszlám gon-
dolkodás más, mint az európai.
Azoknak a fiataloknak viszont,
akik részt vettek a projektekben,
más az Európa-képük. A pályáza-
toknak pont az a céljuk, hogy meg-
ismerjük a másként élõket és gon-
dolkodókat és ezáltal tanuljuk a
toleranciát. – foglalta össze
Rábavölgyi Attila.

Úr Zoltán pedagógus elmagya-
rázta kollégáinak és a jelen lévõ
diákoknak, hogy mit takar pro-
jektjük elnevezése, az Eutópia rö-
vidítés. Megkérdezték a 14-18
éves korosztályt, mit gondolnak
az Európai Unióról és annak jövõ-
jérõl, és ennek vizsgálatához ösz-
szeállítottak egy angol nyelvû
tesztlapot, amely közel másfélszáz
problémát vetett fel. Iskolánként
száz fiatalt kérdeztek meg kulturá-
lis, sport, szabadidõs iskolai tevé-

kenység, továbbtanulás témakör-
ben.

– A tanulók részérõl nagyfokú
tájékozatlanság illetve érdektelen-
ség tapasztalható bizonyos témák-
kal kapcsolatban, és sok esetben
nincs meg a képességük arra, hogy
vitákba bonyolódjanak. Pont az a

célja a találkozóknak, hogy megér-
tessük velük, bátran vállalják fel
véleményüket, és akkor a nyelvi
problémák is megoldódnak – ösz-
szegezte Úr Zoltán.

A Batthyány tervezete hasonló
problémákat fogalmazott meg, de
ezt már Zieger Krisztina projekt-
koordinátor és nyelvtanár foglalta
össze: Témánk az energiatakaré-
kosságról szólt, német, máltai, tö-
rök és lengyel partneriskola közre-
mûködésével, és a rendezvény
megszervezésébe 2009 szeptembe-
rében kapcsolódtunk be. Elõször
résztvevõket kellett toborozni, ez
intézményenként harminc diák, és
az ideális korosztály a tizedik évfo-
lyamosok. A projekttalálkozókon
minden intézmény vendégül látta
az iskola tanulóit, minderre termé-
szetesen  az Európai Unió ad
pénzt.

Balogh László zárta le a fóru-
mot, és örömét fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy a találkozók
kedvezõen hatnak az iskola életé-
re, nem utolsó sorban pedig elõ-
mozdítják a nyelvtanulásban való
elõrelépést. 

Z.A.

ÖÖsssszzeeffooggootttt aa BBaatttthhyyáánnyy ééss aa TThhúúrryy

A Bolyai János Általános Isko-
lában szervezett Közlekedésre
Nevelési Napot a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság és a Nagykani-
zsai Rendõrfõkapitányság júni-
us 4-én. A rossz idõ ellenére is si-
keres volt a rendezvény, hiszen
az utolsó iskolanapjukat töltõ
Bolyaisok serlegeket és oklevele-
ket gyûjtöttek be a gyakorlati
ügyességi versenyek alkalmával.

Tóth Zoltán, a zalaegerszegi Jár-
mûvezetõ Vizsgáztatási és
Utánképzési Fõosztály vezetõje el-
mondta, fõleg a nyári szünidõ veszé-
lyeire való felkészítés volt a cél a köz-
lekedésbiztonsági nap megtartásával.
Eredetileg az iskola focipályáján sze-
rették volna megtartani a programo-

kat, de az esõ miatt a tornacsarnok-
ban állították fel az ügyességi pálya
bójáit. Elõször tesztekkel kellett bizo-
nyítaniuk a tanulóknak a közlekedés
szabályaiban való jártasságukat,
majd a gyakorlatban is bemutathatták
tudásukat. A mentõsök egy stimulált
baleset lebonyolításával demonstrál-
ták a gyerekeknek, hogy hasonló
helyzetben mit kell tenni, valamint a
telefonokba is bekerültek a mentõk és
a tûzoltók elérhetõségei. Akiknek hi-
ányosságaik voltak a KRESZ szabá-
lyait illetõen, azok kiegészíthették is-
mereteiket az igazságügyi mûszaki
szakértõ elõadásán, aki fõként a ke-
rékpárosok és a gyalogosok látható-
ságára hívta fel a figyelmet. A prog-
ramok a három serleg és oklevél
átadásával zárultak, valamint  két

kerékpárt is kapott az iskola, ame-
lyeket az intézmény KRESZ szak-
köre fog hasznosítani.  

A Közlekedésre Nevelési Napot
nyolcadik éve rendezik meg a régi-

óban. Kanizsán kívül Szombathe-
lyen, Mosonmagyaróváron és Eger-
váron tartottak hasonló elõadásokat.

Z.A.

BBaalleesseettmmeeggeellõõzzééss ooddaaffiiggyyeelléésssseell aa BBoollyyaaii iisskkoolláábbaann

A kanizsai rock-rajongók
legnagyobb örömére negyedik
alkalommal rendezik meg a
Csóstock három napos rendez-
vényét a Csónakázó-tónál,
amelyen már nem csak amatõr
zenekarok, hanem profi ban-
dák is fellépnek.

Június 24-25-26-án nem a horgá-
szoké lesz a terep a Csótón, hanem
azé a harminchárom zenekaré, akik
bemutathatják tudásukat a város
nagyérdemûje elõtt. A rendezvényt
a Ka-Rock alapítvány szervezi, el-
sõsorban azzal a céllal, hogy lehe-
tõséget biztosítson a helyi amatõr
bandáknak a bemutatkozásra. Ma-
csek Sándor, az alapítvány gazda-
sági vezetõje elmondta, hogy idén
tizenkilenc településrõl érkeznek
zenészek városunkba, közöttük két
szlovákiai együttes, a besztercebá-
nyai Brainscan illetve a pozsonyi
Mandragora, de jönnek Erdélybõl
és Horvátországból is csapatok. Ki-
lóg az amatõrök sorából az Auróra,
hiszen zenéjükkel már régóta szí-
nesítik a hazai punk-palettát, de
nem számítanak kezdõknek a Don
Gatto és a Hungarica tagjai sem.
Természetesen fellép az a kilenc
formáció is, akik a Ka-Rock alapít-
vány tagjai, közöttük a Mélypont
együttes, akik a pénteki napon tart-
ják búcsúkoncertjüket. 

Z.A.

CCssóóssttoocckk
nneeggyyeeddsszzeerrrree

24.qxd  2010.06.25.  11:29  Page 6



KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2010. június 17. 7

A zárás egyben nagyszabású ki-
állítás is volt, s az este hét órára ki-
tûzött megnyitót Nádas Péter,
Kossuth-díjas író prezentálta. Az-
tán (illetve már elõtte is konstatál-
hatták az érdeklõdõk), hogy az el-
telt két hét kimondottan termé-
kenyre sikeredett a mûvészi mun-

kák terén, hiszen az Ausztriától
Malajziáig bezáróan érkezett
„vendég-mûvészek” kedvükre sza-
badjukra engedhették fantáziáju-
kat. Igaz, példának okáért, a szlo-
vén Marjan Miklavec azért kicsit
„haza is dolgozott”, hiszen magát
a Ludvig-telepet örökítette meg a

vásznon, s talán nem véletlenül ke-
rült kihangsúlyozásra a képen a
18-as szám…

Ahogy Ludvig Zoltán fogalma-
zott, az összejövetelek számát tekint-
ve már nagykorú lett a mûvésztelep,
s jövõre ezt már az évek számát is te-
kintve elmondhatják magukról. S
hogy ne csupán a csendes mûvésze-
teké legyen a fõszerep, arról az orosz
Ludmila Bajcseva, valamint a bolgár
Anton Antonov zenei elõadása gon-
doskodott a záró órákban.   

P.L.

NNaaggyykkoorrúúvváá éérreetttt aa mmûûvvéésszztteelleepp
Szombaton zárta kapuit a 18. Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep Kis-

récse-Kendlimajorban, ahová idén is Európán kívül ázsiai területrõl is
érkeztek alkotók a már jól bevált és megszokott helyszínre. Ahogy ar-
ról már korábban honlapunkon beszámoltunk, Ludvig Zoltán mûvé-
szeti vezetõ ezúttal nem határozott meg adott témát, feladatot, úgy-
mond szabadon alkotott mindenki.

A Tûzmadár Mozgásszín hato-
dik éve képviseli Nagykanizsán a
dramatikus moderntáncot, kivá-
ló eredményeivel már a szakma
elismerését is kivívta.

A zalaszentgróti VI. Modern-
tánc-és Mozgásfesztiválon elsõ
helyezést értek el mozdulatmûvész
kategóriában az Apropó barokk!
címû koreográfiával, második he-
lyen moderntánc kategóriában Ba-
logh Brigitta Remény címû kore-
ográfiával, harmadik helyen pedig

táncszínház kategóriában Neu-
bauer Nóra A tánc és én címet vi-
selõ elõadással ért el eredményt. A
csoport a sümegi II. Dunántúli
Táncversenyen elsõ helyen vég-
zett, valamint Arany minõsítést ka-
pott táncszínház kategóriában
Tánctörténet címû produkciójáért,
ezen kívül Legjobb koreográfus
díjjal jutalmazták Hikádi Mariann
mûvészeti oktatót. 

A Tûzmadár Mozgásszín csa-
patában a gyerekek tanulhatnak
akrobatikát, klasszikus balettet,

néptáncot és drámajátékot is a
moderntáncon kívül, és olyan ki-
váló oktatók segítségével fej-
leszthetik képességeiket, mint
Trombitás Mónika, Metzger Már-
ta, Kócza Attila és Delyné Csere
Andrea.

Legközelebb június 24-én, a
Mûvészetek Házában tekinthetik
meg az érdeklõdõk a Tûzmadár
Mozgásszín tánctörténeti elõadá-
sát.

Z.A.

AArraannyy mmiinnõõssííttéésstt kkaappootttt aa TTûûzzmmaaddáárr 

A napot színes program-
kavalkáddal ünnepelték. Volt
„BLGén” elnevezésû kulturális
bemutató, öregdiák-jelenlegi diák
focimeccsek, Iskolamúzeum ava-
tás. Tizenegy osztály tartott kerek
évfordulós osztálytalálkozót. Õk
ünnepi osztályfõnöki órával, az al-

ma mater bejárásával is emlékez-
tek. A különleges napot a nosztal-
gia jegyében sokan vacsorával zár-
ták az iskola menzáján. 

Az évforduló másik jeles esemé-
nye az iskola közel negyvenezer kö-
tetes lelkének, a könyvtárnak név-
adója, melyet ettõl a naptól Tüskés Ti-

bor Iskolai Könyvtárnak neveznek.
Tüskés Tibor, a fél éve elhunyt író,
szerkesztõ, kritikus, Nagykanizsa
Díszpolgára az iskolára hagyta
könyvtárát. Így méltó a névfelvétel,
melynek fényét Király Lajos „Tüskés
Tiborra emlékezem” címû kötetének
felmutatása is emelte. Ezen felül Si-
mon M. Veronika festõmûvész olaj-
festményét, Tüskés Tibor portréját is
leleplezték az ünnepen. Arendezvény
vendége volt dr. Nagy Anna költõnõ,
Tüskés Tibor özvegye.

K.H.

ÖÖrreeggddiiáákk-ttaalláállkkoozzóó aa BBaatttthhyyáánnyybbaann
A Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiákok Egyesülete a gimná-

ziummal karöltve 2010. június 5-én, szombaton szervezte meg elsõ
alkalommal öregdiákjai találkozóját. 1765. június 5-én alapította
Batthyány Lajos a környék és Kanizsa elsõ gimnáziumát, mely pia-
ristaként és államosítva is a régió erõs kisugárzású, értelmiségivé ne-
velõ iskolája lett.

Önfeledt gyerekek vették bir-
tokukba a Medgyaszay Ház
dísztermét. Itt tartotta ugyanis
kultúrális bemutatóját a Roz-
gonyi Általános Iskola.

Nyitásként az iskola énekkara
adott elõ dalokat Bárdos Lajos Ki-

csinyek kórusa címû kórusmûvé-
bõl, majd a harmadik osztályosok
prezentálásában láthattuk a Mari
néni unokája címû magyar népme-
sét. Õket váltotta a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola néptánccsoportja, és miután
kiürült a színpad, egy Haydn zon-

goraszóló csendült fel Horváth
Miklós tanulótól. A hangszeres elõ-
adás egy hegedûvel eljátszott angol
népdallal folytatódott, a jókedvrõl
pedig az ötödik és hatodik osztályo-
sok  gondoskodtak Lázár Ervin A
négyszögletû kerek erdõ címû me-
sejáték egyik jelenetével. Ugyan-

csak a Mûvészeti Iskola növendé-
kei örvendeztették meg társaikat,
ezúttal az elsõ és második osztályos
apróságok libbentek a pódiumra,
hogy elõadhassák Csajkovszkij A
diótörõ címû balettjét. Az iskola ne-
gyedikesei búcsúzóul egy vidám
nyári táncot adtak elõ a Nekem a
Balaton a Riviéra címû dalra.

Z.A.

KKuullttúúrraakköözzvveettííttééss kkiissiisskkoolláássookkkkaall 

Sound of melodies címmel
adott koncertet a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola  nagytermében a
Gayer Mátyás (zongora) és Varga
Dániel (szaxofon) alkotta duó.
Mindkét fiatalember a Kanizsa
Big Band muzsikusa. 

A tavalyi jazz fesztivál kerete-
in belül már láthattuk õket duó-
ban játszani, ám a mostani kon-
certjük volt eddig a leglátogatot-
tabb. 

Meglepõ volt, hogy egy-két
standard darabtól eltekintve, a
mintegy egyórás koncertjük
anyagát saját – nagyon színvona-
las – kompozícióik képezték. A
stílusuk nehezen definiálható,
úgy tûnt különös elegyét tálalták
a jazz muzsikának, melybõl oly-
kor visszaköszönnek a bebop je-
gyei. 

Mint megtudtuk Gayer Mátyás
õsztõl a grazi egyetem jazz tansza-
kán folytatja tanulmányait. Annak
ellenére, hogy mintegy másfél év-
vel ezelõtt a Berkeley-n is ösztön-
díjat nyert.  

Mátyás már nemzetközi pódiu-
mokon is kitûnõen szerepelt.
Nemrégiben jött haza Angliából,
de Franciaországban is fellépett.
Varga Dániel, Ámon István és Vá-
mos Béla tanítványaként a harma-
dik évet zárta az idén a zeneiskolá-
ban. Két éve különképzésre jár
Budapestre Kollmann Gáborhoz
és Elek Istvánhoz. Így aztán ter-
mészetesnek tûnt a kellõ zenei tu-
dással felvértezett két fiatalember
nagy sikere a zeneiskola pódiu-
mán.

Cz.Cs.

GGaayyeerr 
ééss VVaarrggaa
öörröömmzzeennééjjee
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi Egészségvédelmi Alap támo-
gatásának elnyerésére.

A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz- és anyag igényének tá-
mogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatéko-
nyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megõrzé-
se, állapotának javítása,….stb.).

Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mû-
ködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók. A
pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 31. Benyújtás módja: A pályá-
zati adatlapot zárt borítékban "Egészségvédelmi Alap támogatása" jeligével le-
het benyújtani. Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Egészségügyi Alapellátási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16., III.
emelet 313-314. sz. iroda.

Pályázati adatlap és NYILATKOZAT kérhetõ: Polgármesteri Hivatal  Nagy-
kanizsa Eötvös tér 16. porta, Egészségügyi Alapellátási Intézmény  Nagykani-
zsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. sz. iroda. A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, székhelyét, telefonszám, a pályázó nyil-
vántartásáról szóló igazolás másolatát (pl. cégbírósági bejegyzés, alapító ok-
irat), az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvaló-
sítás módját. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. A határ-
idõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottsága bírálja el.

Az elnyert támogatások kifizetésének határideje: 2010. október 31. Az oda-
ítélt támogatások elszámolásának határideje: 2010. december 30.

EEggéésszzssééggvvééddeellmmii AAllaapp 22001100..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:

Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások idõpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.

Az ingatlan az  Ipari Park területén a 74 sz. út mellett  helyezkedik el, neve-
zetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú,  1.4833 m2 nagyságú "kivett
beépítetlen terület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ közmûigényeket a
szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a
közmûrákötési hozzájárulásokat a  mindenkori hatályos kormány-önkormány-
zati rendeletek szerint kell megfizetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.

Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365

NNyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss

A Közép- és Kelet-európai
Történelem és Társadalom Kuta-
tásért Közalapítvány által kiírt
pályázat célja a projekt által lét-
rehozott módszertani fejlesztés
alkalmazásának elõsegítése, a
létrejövõ audiovizuális felvéte-
lekbõl kialakított oktatási segéd-
anyag felhasználásának elterjesz-
tése, illetve egy új pedagógiai
eszköztár kialakítása és gyakorlat
közbeni fejlesztése.

A projekt 2010. december 31-én
zárul, amelynek során 66 történel-
mi interjú („oral history”) készül el
az 1939-1990 közötti korszak ta-
núival. A projekt irányításában
résztvevõ 4 pedagógus (Andl Me-
linda, Alexa Péter, Simon József,
Tulok József) az elmúlt idõszak-
ban vett részt Budapesten egy 2 x

30 órás képzésen, amelynek során
történészek, kommunikációs szak-
emberek segítségével megismer-
hették az „oral history” történetét,
módszertanát, a projekt sikeres
végrehajtásához szükséges techni-
kákat. A pedagógusok feladata az
interjúk elkészítésének megszer-
vezésén (interjúalanyok felkutatá-
sa…) túl, a projektben résztvevõ
28 tanuló felkészítése, tanórán kí-
vüli tevékenység részeként, 12 x
45 perces foglalkozás keretében.
Ennek során az adott történelmi
kor megismertetésén túl felkészí-
tik a diákokat az interjúkészítés
technikájára, az ehhez szükséges
eszközök használatára is.

(A fotón az elsõ közös megbeszélés
a projektben résztvevõ tanulókkal)

(x)

A BBatthyány LLajos GGimnázium 
történelmi aadatgyûjtése aa TTársadalmi MMegújulás

Operatív PProgram AAudiovizuális eemlékgyûjtés ccímû 
pályázati ffelhívásában ((TÁMOP-33.2.9/B-008/2)

A TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-
0030 projekthez kapcsolódóan,
Felnõttképzés a XXI. század kü-
szöbén címmel konferenciát ren-
dezett a Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.

A rendezvényre meghívták a fel-
nõttképzésben érdekelt intézmé-
nyek, szakmai szervezetek, gazdál-
kodó szervezetek képviselõit.

A rendezvényt Mérksz Andor a
Kanizsa TISZK ügyvezetõ igazgató-
ja nyitotta meg. Beszédében hangsú-
lyozta, szeretné, ha ez a mai konfe-
rencia egyben lehetõséget adna a
meghívottak részére egy valódi kon-
zultációra.

Az elsõ elõadó Dr. Lakos István a
Felnõttképzõk Szövetségének elnö-
ke a  TISZK felnõttképzésben betöl-
tött szerepérõl beszélt. Mon-
dandójában szólt a képzésben részt-
vevõ felnõttképzõk gondjairól,  a
tananyagfejlesztés problémáiról, a
hiányzó szakmai infrastruktúráról, a
magas vizsgadíjakról. 

A munkaügyi központ támogatá-
sával megvalósuló, foglalkoztatást
elõsegítõ képzésekrõl Kámán István
a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ képzési cso-
portvezetõje tájékoztatta a hallgató-
ságot. Múlt évben a régióban mint-
egy 1,667 milliárd forintot költöttek
e célra, s közel 6000 fõ (ebbõl Zala

megye 2191 fõ) vette igénybe ezt a
szolgáltatást. Ismertette a képzõ in-
tézményekkel szembeni elvárásokat
is. Ezt követõen Béni Gabriella a
Cisco Hálózati Akadémia Magyar-
ország tanácsadója ismertette a szer-
vezet felnõttképzési megoldásait,
hangsúlyozva és bemutatva a digitá-
lis írástudást elõsegítõ eszközök
használatát. 

A vizsgarendszer változásairól a
modulrendszerû képzésben, Mihál-
ka Nóra a Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet irodavezetõje
számolt be.   Fontosnak tartotta
megemlíteni a vizsgáztatás rendsze-
re az utóbbi egy évben jelentõsen el-
tolódott a hagyományostól a modul-

rendszerû vizsgák felé.
A vendéglátó Nagykanizsa és

Térsége TISZK képviseletében Fa-
ragó Zsolt szakmai vezetõ a 2009.
októberi sikeres akkreditációt köve-
tõ felnõttképzésrõl beszélt. A
KanizsaTISZK az eltelt tíz hónap
alatt harminchat tanfolyamot bonyo-
lított le. Kiemelte, a szervezet kiváló
kapcsolatokat ápol a munkaerõpiac
szereplõivel, a szakmai intézetekkel,
valamint a cégekkel. Hangsúlyozta,
hogy céljaikat csak a partneriskolák-
kal közösen tudja megvalósítani.

Lapunknak nyilatkozva Mérksz
Andor elmondta,  szervezõ szándéka
megvalósult, a konferencián több ol-
dalról sikerült megvilágítani a mai
magyar felnõttképzés lehetõségeit és
irányait.

K.H.

KKoonnffeerreenncciiaa aa ffeellnnõõttttkkééppzzééssrrõõll
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Az elmúlt hét péntekén is a Csó-
nakázó-tónál tartották az egész-
ségügyi dolgozók számára a Sem-
melweis-napot, mely idén is több
érdekes programjával várta a Ka-
nizsai Dorottya Kórház dolgozóit.

Már kora reggel a bográcsok kö-
rül tüsténkedtek a fõzõversenyre
nevezõk, vagyis az igazi verseny-
szellemhez minden adva volt a for-
róságban.

– Mintegy hétszáz fõvel számo-
lunk, akik kilátogatnak a rendezvé-

nyünkre – fogalmazott elöljáróban
Prof. Dr. Bátorfi József kórházi fõ-
igazgató. – Kollégáink mellett azok
hozzátartozói számára is remek al-
kalom a kikapcsolódásra egy ilyen
nap, s ezt talán az is érzékelteti,
hogy például a fõzõversenyre már
szinte a hajnali órákban érkeztek, s
végül harminc csapat nevezett.

Mint azt az egészségügyi intéz-
mény vezetõjétõl megtudtuk, a
programok érdemi része délután
kezdõdött, amikor is már pattogott
a labda a focitornán. S úgy tûnt, a

hazaiak felé lejtett a pálya, mert a
Kórház mûszak csapata mögött a
Kórház orvosai végeztek, ezzel har-
madik helyre szorítva az Önkor-
mányzat labdazsonglõreit. Emellett
volt rendõrkutya-bemutató, zsûriz-
ték az étkeket, de megrendezték a
kórház hölgy dolgozóinak szépség-
versenyét is. (Képünkön a szemre-
való kínálat. Balról-jobbra: Ruszka
Dalma díjátadó, Hajdár Kinga má-
sodik udvarhölgy, Völgyi Adrienn
szépségkirálynõ, Paizs Alexandra
elsõ udvarhölgy, Tóth Alexandra,
aki ugyan nem indult, ám a szemfü-
les zsûri felfedezte kellemes voná-
sait, így a rejtett szépségkirálynõ
címmel jutalmazták.)

S hogy a könnyedebb fajsúlyú
programok mellett a komolyab-
bakról is szóljunk, a Semmelweis-
nap keretében került sor három ad-
junktusi, négy fõorvosi elõlépte-
tésre, valamint nyolc fõigazgatói
dicséret „dokumentálására”.  

Fõorvosi kinevezést kapott Dr.
Novák Enikõ Központi Röntgen,
Dr. Hajdu Katalin Belgyógyászat,
Dr. Gál Helga Fül-Orr-Gégészeti
dolgozó. Részlegvezetõ fõorvossá

léptették elõ Dr. Bedõ Ildikó pszi-
chiáter szakorvost. Adjunktus lett
Dr. Simon Éva Általános Sebészet,
Dr. Ferencz Attila Traumatológia,
Dr. Széphalmi Péter Traumatológia.

Fõigazgatói dicséretben része-
sült Herman Magdolna Minõség-
irányítási csoportvezetõ, Ziegler
Jánosné Bér-és Munkaügyi cso-
portvezetõ, Dr. Kisjós Balázs a
Belgyógyászat szakorvosa, Mezõsi
Tibor informatikai  csoportvezetõ,
Pelhõsné Berner Ilona Élelmezési
osztályvezetõ, Kotnyek Zoltánné
dr. az Intézeti Gyógyszertár  fõ-
gyógyszerésze, Kovács Istvánné a
Pénzügyi Osztály könyvelõje, és
Szûcs László az Üzemeltetés elek-
trikusa.

Semmelweis nap alkalmából a
Magyar Egészségügyi és Szakdol-
gozói Kamara Elismerõ Oklevelét
adta át Vas Mónika a MESZK Zala
megyei titkára és Maricsné Kond-
ricz Eszter helyi elnök Váriné
Andróczi Piroskának, az Intenzív
Osztály osztályvezetõ fõnõvér-
ének.

P.L.

FFeellhhõõttlleenn sszzóórraakkoozzááss ééss eeggyy kkiiss sszzaakkmmáázzááss

Kikapcsolódásra, közös ját-
szásra hívta kétezer-kilencszáz
dolgozóját  a GE Hungary Zrt. A
rendezvényt Sabján László, a
Kompakt gyár igazgatója és
Kupó Csaba, a NFDSZ elnöke
nyitotta meg.

Korábban évente két alkalommal
vendégelte meg munkavállalóit a
társaság. Június elsõ hétvégéjén
gyermeknapot, míg augusztusban
családi napot tartottak. A gazdasági
válság, illetve az adózás változása

miatt idén közös ünneplést, Családi
Napot szerveztek a Tungsram
Sportcentrumban.  

A szórakoztató programokkal dél-
elõtt 10 órától a gyermekeknek ked-
veskedtek, míg délután a felnõttek-
hez szólt Nádas György humorista
õket szórakoztatta többek között az
operett muzsika, a Premier Tánc-
klub, és a kanizsai Dirty Fusion rock
együttes mûsora. A fellépõket a szer-
vezõk elsõsorban Nagykanizsáról és
környékérõl hívták. Gyáregységei-
ben a GE a világ minden részén elin-

dított egy úgynevezett egészségprog-
ramot. A humánerõforrás szervezé-
sében kialakított egészségsátorban a
dolgozók egészségére is figyelmet
fordítottak. Aki akarta, ellazult a lá-
vaköves ágyon, étkezési tanácsokat
hallgatott meg, vagy éppen cigaretta-
alma csereakcióban vett részt.

Ottjártunkkor Mutyi bohóc a gye-
rekeket szórakoztatta, egy vidám
asztaltársaság pedig Fitos József mû-
szerésszel az élen az ebédet kóstol-
gatta. Házassága is a GE-hez kötõ-
dik, hiszen itt ismerkedett meg a fe-
leségével a normál lámpagyártásnál.
– Nagyon jó idõnként összefutni a ré-
gi ismerõsökkel – újságolja. – Míg ki-
sebb volt a gyár, gyakrabban talál-
koztunk. A csarnokok bõvülésével a
gyáron belül egyre nagyobb távol-
ságra kerültünk egymástól. A napi
kapcsolat megszûnt közöttünk, csak
ilyen alkalmakkor beszélgetünk egy-
mással, és esetleg a bolhapiacon –
tette hozzá nevetve. A barátja, Csont
József feleségével és ötéves kereszt-
fiával érkezett. Az asztalnál falato-
zott még Német József mûszerész
kollégája a feleségével és édesapjá-
val, valamint Pánczél Csaba a párjá-
val Kovács Anitával.

B.E.

CCssaallááddii NNaapp aa GGEE-bbeenn
Harmadik alkalommal szerve-

zett a város Idõsügyi Tanácsa, a
Civil Kerekasztal Egyesület és a
Zala Megyei Nyugdíjasok Érdek-
védelmi Szervezete nyugdíjas ba-
ráti találkozót, majálist a Csóna-
kázó-tó melletti Zöldtáborban.

A mintegy háromszáz fõnyi
nyugdíjast, köztük a kistérségbõl,
Szepetnekrõl, Dötkrõl, Pakodról és
Tótszerdahelyrõl érkezõket Marton
István polgármester köszöntötte,
majd Horváthné Polai Mária mû-
sorvezetõ átadta a színpadot a fellé-
põknek. A majálisozókat a Kis-
kanizsai Iskola tanulói, Ernszt Ka-
talin és Nemere László, a kiskaniz-
sai bordalnok Horváth György, s
végül a Tüttõ János Nótaklub mû-
sora szórakoztatta. Az ízletes ebé-
det Rákhely Árpád mesterszakács,
valamint a MOL Nyugdíjas Klub
hölgyei fõzték. Az ebéd és a pogá-
csaverseny közötti szünetben a höl-
gyeket és az urakat egészségügyi
vizsgálatokra is várták. 

B.E.

Nyugdíjasok
majálisa
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Egykori tanára, a tíz évvel ez-
elõtt elhunyt Küronya István em-
lékére rendkívüli pedagógusna-
pot szervezett a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI. Az ország min-
den tájáról Kanizsára érkezõ
volt diákok megállták helyüket
az életben. Nemcsak kiváló ta-
nítványok voltak, felnõttként is
elismerésre méltó tevékenységet
nyújtottak szakmájuk, hivatá-
suk területén. Munkára, kitar-
tásra, helytállásra tanította õket
szeretett tanáruk.

A Medgyaszay Házban megtar-
tott ünnepséget Bene Csaba igaz-
gató nyitotta meg. Beszédében ki-
emelte, fontosnak tartja a múlt is-
meretét, az értékek megbecsülését,
hiszen úgy tudunk a jövõbe tekin-
teni, ha ismerjük elõdeink munká-
ját, és arra építve szervezzük a je-
lent, tervezzük a jövõt. Fontosnak
tartja, hogy ezt a szellemiséget to-
vább vigyék és ápolják a 2000-ben
összevont iskolában. 

Küronya István 1908-ban szüle-
tett Csömödéren. Egyetemi tanul-
mányait a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemen végezte.
1934-tõl a nagykanizsai ipartanonc

iskolában óraadó tanárként tevé-
kenykedett. Felettesei felfigyeltek
értékes munkásságára és 1936-ban
már igazgatóhelyettesi teendõkkel
bízták meg. 1937-ben az intézet
igazgatójává választották. A tiszte-
letreméltó intézetet olyan példás
színvonalra emelte, amelyre az ipa-
rosság büszke lehetett. 1950-51-ben
a kémia és áruismeret szakfelügye-
lõje a felsõ-kereskedelmi iskolában.
Az 1951-75 közötti idõszakban a
Zsigmondy Vilmos Kõolajbányá-
szati és Mélyfúróipari és Winkler
Lajos Vegyipari Technikum labor-
fõnöke. Szerteágazó tevékenysége
közé tartozott többek között: a gya-
korlati munka tárgyi feltételeinek

biztosítása, laboratóriumok kialakí-
tás és felszerelése. Emelet ráépítés-
sel, korszerû mûszerekkel új labora-
tóriumot hozott létre. Emellett a Pé-
csi Tanárképzõ Fõiskola levelezõs
hallgatóinak kémiai elméleti és gya-
korlati tanulmányait megszervezte
és lebonyolította. A megyében mû-
ködõ általános iskolai kémia szakos
tanárok számára bemutató kísérle-
tekkel továbbképzést szervezett. Ta-
pasztalatait tankönyvek írásában ka-
matoztatta. 

1944-ben házasságot kötött Án-
gyán Katalin óvónõvel. Három gyer-
mekük született: 1945-ben István,
aki vegyészmérnök; 1948-ban Pál,
aki jelenleg is orvos, és 1952-ben
Miklós, õ hangmérnökként dolgozik. 

A tanár úrral együtt dolgozó kol-
légák emlékeibõl is idézett néhány
szeretetteljes gondolatot Bácskai
Zsuzsanna mûsorvezetõ: Minden
feladatában igaz ember volt, csupa
nagybetûvel, a szó legnemesebb
értelmében. A tekintélytiszteletet,
amit nemcsak a tanulók, hanem a
munkatársak is éreztek iránta,
szakmai tudásának, õszinte és kö-
vetkezetes viselkedésének szólt.
Legszembetûnõbb tulajdonságai-
val folyamatosan példát mutatott.

Melegszívû ember volt, a rábízot-
takért felelõsséget érzõ és vállaló
jó barátként irányította a közössé-
get. Az iskolai élet napi rendsze-
ressége mellett idõrõl-idõre fon-
tosnak tartotta az olyan rendezvé-
nyek szervezését, amelyek bekap-
csolták az intézményt a szakmai
élet vérkeringésébe. Lelke, motor-
ja volt mindannak, ami a Vegyipa-
ri Technikum oktatását jelentette. 

Az ünnepélyes alkalmat kihasznál-
va Szemmelveisz Ildikó, a környezet-
védelmi technikusképzés munkakö-
zösségének vezetõje bejelentette, az
iskola vezetésének egyetértésével az
egyik laboratóriumot Winkler Lajos-
ról, a másikat pedig Küronya István-

ról nevezik el. Az intézményben je-
lenleg két laborban folyik gyakorlati
oktatás az igényeknek megfelelõ fel-
készültséggel. Az évek során az isko-
lától jó emlékekkel távozó diákok
joggal sérelmezték, hogy az átalakí-
tás nyomán régi iskolájuk még a
Winkler Lajos nevet is elvesztette.
Winkler Lajosnak, az analitikai ké-
mia híres professzorának nevét éppen
Küronya tanár úr kezdeményezésére
és szervezésében vette fel az iskola. 

A megemlékezõ mûsor szereplõi
valamennyien kötõdtek az iskolához.
Ritecz Rita tanárnõ és tanítványa,
Lázár Dávid, valamint egy Küronya-
tanítvány gyermeke, Karády Dávid
verset mondott. Ebbõl az alkalomból
az iskola volt diákja, Röszler Mária
festõmûvész elkészítette Küronya ta-
nár úr portréját, melyet a laboratóri-
um vezetõjének adott át. A mûsorban
fellépett a régi magyar muzsika ápo-
lására különös gondot fordító Zádori
Mária világhírû énekes. Zongorán
kísérte Tálosi Péterné zenetanár. Egy
diáktárs, Dr. Szamos Jenõ pedig saját
szerzeményét adta elõ. A rendkívüli
pedagógusnapot Koncz Istvánné ta-
nár szervezte.

B.E.

KKüürroonnyyaa IIssttvváánnrraa eemmlléékkeezztteekk
LLaabboorrtt nneevveezztteekk eell rróóllaa aa ZZssiiggmmoonnddyy-SSzzéécchheennyyii SSzzaakkkkééppzzõõ IIsskkoolláábbaann

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK „Csibecsõr Akciókkal a
tudatos fogyasztókért” címû
program keretében rendezte
meg a Csibecsõr Állat- és termé-
szetvédelmi Rally elnevezésû
versenyét általános és középis-
kolás diákoknak. 

A rossz idõ ellenére száz lelkes
diák és kísérõik töltötték meg a
Magyar Plakát Ház udvarát, amely a
verseny elsõ színhelye volt. Aváros-
ból és Csapiból tizennégy iskola ne-
vezett, a versenyen állat-, és termé-
szetvédelemmel kapcsolatos felada-
tokat oldottak meg a város több
pontján elhelyezett állomásokon.
Olyan témák is elõtérbe kerültek,
mint a Nagykanizsai Kistérség épí-
tett és természeti értékeinek tudato-
sítása, hiszen a helyi örökség isme-
rete nélkül nincsen fenntartható fej-
lõdés sem. A rendezésben szerepet
vállalt a Kanizsai Kulturális Köz-
pont több telephelye, a Halis István
Városi Könyvtár, a Tourinform Iro-
da, az Élettér Állat- és Természetvé-
dõ Egyesület, a PEN Nagykanizsai
Kampusza és több helyi vállalkozás.

A diákok elõzetesen foglalkoz-
tak a témákkal, és ehhez kapcsoló-
dó feladatokkal kellett megbirkóz-
niuk, ezáltal azok a gyerekek is új
információkhoz jutottak, akiket
eddig nem érintett meg az állat-,
és természetvédelem varázsa, pél-
dául a feladatok között szerepelt
olyan termékek kiválogatása,
amelyek létrehozásához nem vé-
geztek állatkísérleteket. 

Bõrig ázva érkeztek vissza a ver-
seny résztvevõi a város különbözõ
pontjain elhelyezett állomásokról,
ahol a szervezõk pizzával és bio-
körtelével vendégelték meg õket,
meglepetésként pedig az egész na-
pos program végén mindenki meg-
kóstolhatta a „Csibecsõr-sütit”. 

A rendezvény végén a két gyõz-
tes a Csapi Körzeti Általános Isko-
la, Szakiskola és Kollégium, vala-
mint a nagykanizsai Zrínyi Miklós
Általános Iskola csapata lett.
Mindkét korosztály elsõ három he-
lyezettje a könyvjutalmon túl szín-
házlátogatást is nyert a barcsi Drá-
va Völgye Középiskola irodalmi
színpadának Valahol Európában
címû elõadására, de a szervezõk
úgy gondolják, mindenki hasznos
élményekkel gazdagodott.    

Z.A.

CCssiibbee rraallllyy

Az Ady Iskola Izsák Imre Alapít-
ványa és a Thúry György Kereske-
delmi, Vendéglátó és Idegenforgal-
mi Szakképzõ Iskola Tudományos
Diákkonferenciát szervezett.

A rendezvény házigazdája  Göncz
Ferenc igazgató, Zsoldos Tamásné

tanár, valamint a TIT volt. A konfe-
rencián az alábbi témákban hangzot-
tak el elõadások: Zsoldos Ákos
(Cserháti S. Mûszaki SZKI) Napku-
tatás egykor és ma; Czett Gergely
(Zrínyi Miklós Gimnázium): A házi
méhek és betegségeik; Papp Tibor
(Zrínyi Gimnázium): Veszélyben a

geophyton növények – hagymások,
gumósok és rizómások; Oláh Andrea
(szegedi tudományegyetem): Az élet
csodája; Pethõ Samu (Zrínyi Gimná-
zium): A Nemzetközi Ûrállomás
megfigyelése és fényképezése.

B.E.

TTuuddoommáánnyyooss DDiiáákkkkoonnffeerreenncciiaa
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1. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt uta-
zási iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj: üzlet 80 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: pince 108 m2, 500 Ft/m2/hó
+ ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2 + ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény meg-
tekinthetõ 2010. június 21. 11 óra 30 perctõl 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
június 23. 10 óra.

2.  Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
papírbolt nem utcafronti, lépcsõházi)
Az induló bérleti díj: üzlet 28 m2, 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 50 Ft/m2 + ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június 21. 11
óra 30 perctõl 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.  június 23. 10 óra 10 perc.

3. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
Two Big Brothers) 
Az induló bérleti díj: üzlet 93 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június
21. 8 óra 30 perctõl 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10
óra 20 perc.

4. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületû üzlethelyi-
ség (volt mobiltelefon javítási üzlet) 
Az induló bérleti díj: üzlet 36 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10 óra 30
perc.

5. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
Pyrmont)
Az induló bérleti díj: üzlet 237 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június 21.12
órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10 óra 40 perc.

6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
Leonardo)
Az induló bérleti díj: üzlet 141 m2, 2500 Ft/m2/hó + ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ   100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó.  A bérlemény megtekinthetõ 2010.  jú-
nius 21. 13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 10
óra 50 perc.

7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt
festékbolt) 
Az induló bérleti díj: üzlet 76 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ   100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. júni-
us 21. 9 órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11 óra.

8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületû irodahelyiség
(volt nyomda iroda helyiség)
Az induló bérleti díj: iroda 64 m2, 2200 Ft/m2/hó + ÁFA = 2750 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 június
21. 9 óra 30 perctõl 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11 óra 10
perc.

9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületû üzlethelyiség
(volt cipõbolt)
Az induló bérleti díj: üzlet 117 m2 , 2700 Ft/m2/hó + ÁFA = 3375 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június 21. 10
órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11 óra 20 perc

10. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 131 m2 alapterületû földszinti üz-
let/iroda 
Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 131 m2, 3500 Ft/m2/hó + ÁFA = 4375 Ft/m2/hó. A
licitlépcsõ: 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. jú-
nius 21. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11
óra 30 perc.

11. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületû emeleti üz-
let/iroda 
Az induló bérleti díj: üzlet/iroda 170 m2, 1700 Ft/m2/hó + ÁFA = 2125 Ft/m2/hó. A
licitlépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 jú-
nius 21. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 11
óra 40 perc.

12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületû üzlethelyiség
(rövidáru bolt) 
Az induló bérleti díj: üzlet 60 m2, 2300 Ft/m2/hó + ÁFA = 2875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj: raktár 40 m2,
1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 június 21. 10 órától 10 óra 30 percig.
A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra.

13. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületû üzlethelyi-
ség (volt GE)
Az induló bérleti díj: üzlet 114 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2+ ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 10
perc.

14. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületû üzlethelyiség
(volt Amplifon)
Az induló bérleti díj: üzlet 63 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 20
perc.

15. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/10. szám alatti 48 m2-es alapterületû üzlethelyi-
ség (volt Sashalmi optika)
Az induló bérleti díj: üzlet 63 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 június
21. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 30
perc.

16. Nagykanizsa, Fõ út 23. fsz/1. 21 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt in-
gatlan iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 21 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 június
21. 12 óra 30 perctõl 13  óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra
40 perc.

17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 18 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június
21. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 13 óra 50
perc.

18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületû irodahelyiség (volt
ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj: iroda 6 m2, 1500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2. A bérlemény megtekinthetõ 2010 június 21.
14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 14 óra 

19. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Posta)
Az induló bérleti díj: üzlet 129 m2, 1200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 100 Ft/m2 + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június
21. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 14 óra 10
perc. 

20. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2 emeleti üzletek
Az induló bérleti díj: üzlet 1000 Ft/m2/hó + ÁFA = 1250 Ft/m2/hó, amely a vil-
lany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcsõ 100
Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. június 21. 7
óra 30 perctõl 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. június 23. 14 óra
20 perc.

21. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti különbözõ alapterületû irodahelyisé-
gek
Az induló bérleti díj: iroda 1020 Ft/m2/hó + ÁFA = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit
is tartalmazza. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó + ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2010. június 21. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
június 23. 14 óra 30 perc.

A VERSENYTÁRGYALÁSOK HELYE: 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló I. emelet

Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására

24.qxd  2010.06.25.  11:29  Page 11



KKaanniizzssaa –– KKöönnyyvvüünnnneepp 2010. június 17.12

A Kanizsai Antológia tizen-
egyedik kötetének megnyitóján
vehettek részt az érdeklõdõk a
Halis István Könyvtárban.

Fuvolajátékával hangolta rá a
közönséget a szellemi élmé-
nyekre Baki Andrea, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola tanára, majd
Balogh László az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sportbizott-
ság elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. Elmondta, tartalmas és
gazdag munka született, és ki-
emelte Sík Eduárd nevét, akinek
a versgyûjtemény szemet gyö-
nyörködtetõ grafikáit köszön-
hetjük. 

Kardos Ferenc, a könyvtár
igazgató-helyettese ismertette,
hogy ötvenegy alkotó munkái
kaptak helyet az antológiában, s
közülük negyedszázan voltak
jelen a bemutatón. Hangsúlyoz-
va minden alkotás egyenrangú-
ságát kiemelte Király Lajos
megemlékezését Tüskés Tibor-
ról, aki neves irodalomtörté-
nész, Nagykanizsán végezte a
gimnáziumot, és nagy szeretet-
tel emlékezik meg életének ezen
idõszakáról. 

Ízelítõt is kaphatott a hallgató-
ság a gyûjtemény néhány versébõl
és prózai alkotásából Csere And-
rea és Sólymos Gabriella elõadá-
sában, akiknek munkái ugyancsak
bekerültek a kötetbe. Németül ol-
vasta fel mûvét Kósa Orsolya, akit
Kardos Ferenc követett ugyanezen
verssorok magyar tolmácsolásá-
val, Király Lajostól pedig Tavaszi
szél címû versét hallhattuk. 

A bemutató végén benyomása-
it, észrevételeit foglalta össze
Lehota M. János esztéta, felelõs-
szerkesztõ, aki szerint az antoló-
giában megjelent szerzõk mind-
egyikénél érzékelni lehet egyfajta
belsõ útkeresést, emlékezést, egy
olyan tematikát, amirõl nem
egyeztek meg elõre, mégis össze-
fogja a munkákat ez a közös szel-
lemi légkör. Befejezésül felsorolta
az írók nevét, a felolvasáson
résztvevõ alkotókat pedig tapssal
dicsérte a közönség.

Z.A.

MMeeggjjeelleenntt aa
ttiizzeenneeggyyeeddiikk
AAnnttoollóóggiiaa

A Honvéd Kaszinóban két ren-
dezvényen is részt vehettek a kul-
turális élményekre vágyók. Bálint
Éva Tájak, városok, emberek cí-
mû festménykiállításának meg-
nyitója után a tükörterembe sé-
tálva Czene Csaba irodalmi estjén
húsz év lírai alkotásaiból kaptak
ízelítõt a vendégek.

Czene Csaba Alkony címû ver-
sét Vass Veronika elõadásában

hangzott el, majd  Vékási János di-
csérõ szavai köszöntötték az alko-
tót. 

– Bálint Éva elsõ kiállításán
1990. februárjában, az akkor még
Olajipari Mûvelõdési Házként mû-
ködõ intézményben vehettünk
részt. Azóta nyolc tárlata volt, eb-
bõl egy gyûjteményes. A képek a
természet szépségeit a realizmus
eszköztárával, mesteri látásmód-
dal és technikával varázsolják

elénk,  festményeire igaz, amit
Delacroix mondott: „A kép elsõ
kötelessége, hogy ünnep legyen a
szem számára.” Alkotásait olajfes-
téssel hozza létre, színei mélyek,
tüzesek, dinamikusak, de nem erõ-
szakosak. Csodálatos finomságú
fény-árnyék viszonyok, tónus-és
színátmenetek jellemzik ezeket a
mûveket. Éva imádja a vízpartot, a
tengert, amely él, mozog a vászon
keretein belül. Az alkotó töretlen
optimizmusát tükrözik vidám szín-
kombinációs virágcsendéletei.
Évek óta foglalkozik régi festmé-
nyek restaurálásával, és ez a mun-
ka komplex tudást igényel.

A díszteremben hangulatos
gyertyafénnyel várták a vörös ab-
roszos asztalok mellé a versszeretõ
közönséget, ahol Vass Veronika,
Bali Judit és Horváth István Rad-
nóti-díjas versmondó szemezgetett
Czene Csaba  költeményeibõl. A
felolvasások között Michalovics
László tanár dala csendült fel, be-
fejezésként pedig Gilincsek Péter
énekelte el két vers dalba átültetett
változatát.

Z.A.

KKiiáállllííttááss ééss iirrooddaallmmii eesstt 
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Az Ünnepi Könyvhéten mu-
tatták be Kósa Pál Tükörkép cí-
mû, harmadik verseskötetét a
Halis István Városi Könyvtár-
ban. 

A könyv elõszavában a lektor,
Regényi Ildikó költõ így ír Kósa
Pál vallomásairól: lírája kezdettõl
a tisztaság, halk rezdülések, oly-
kor szelíd indulat hangján szól.
Már nem tematikus rendszer veze-
ti Kósa Pál tollát. Õszintén, meg-
rendítõen vall a múló évekre, a
múló életre visszatekintve. Han-
gulatok, nosztalgiák, emlékképek,
megrezdülõ halálfélelem, bölcsel-
kedõ önvigasztalás ennek a kötet-
nek a költõi élménye. Mindenek-
felett életigenlés, az élet nehézsé-
gei ellenére, az életöröm és biza-

kodás jellemzi. A tavasz „rügydal-
lamokkal” jelentkezik ábrándjai-
ban, „idõpercei” vannak, a nagy-
kanizsai Platán sor óriás fáinak

„Markáns teste” alatt biztonság-
ban érzi magát. 

B.E.

AA fféénnyy ffeelléé ffoorrdduullóó KKóóssaa PPááll úújj kköötteettee

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 órá-
ig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a baj-
csai kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákkSzárnyalás két irányban

A fenti címmel Fa Ede költõ leg-
újabb esszéit, humoros novelláit és
verseit hallgathatta meg az irodalom
iránt érdeklõdõ közönség a Honvéd
Kaszinó Tükörtermében. Közremû-
ködött Horváth István Radnóti-díjas
versmondó. Fa Edével az est házi-
asszonya, Halmos Ildikó beszélge-
tett. 
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Horoszkóp

Monotonnak, unalmasnak érzi a munkáját.
Szívesen elfogadna a fõnökétõl komolyabb,
több fizetéssel járó megbízatást is. Esténként
azonban ne a munkán járjon az esze, inkább
foglakozzon a párjával és a gyermekével.

Nem futamodik meg a kemény fizikai munkától,
de a mostani hõség nemcsak a fizikumát, hanem
az idegeit is megviselte. Ahétvégén szórakozásra
vágyik, de a tánchoz már nincs kedve. Erõltesse
meg magát, mert a párja szívesen táncolna.

Lehet, hogy a közelgõ nyári szabadság te-
szi, közlékennyé válik mostanában. Hajla-
mos lesz hosszasan elbeszélgetni ismerõ-
seivel, miközben a párja feszülten várja
otthon. Ha nem akar vitát, siessen haza.

A magánéletében befelé fordulóvá válik,
pedig a párja örömmel fogadja az elisme-
rõ, dicsérõ szavakat. Igyekezzen kijutni a
levertségbõl, ha másképpen nem megy,
szervezzen egy jó bulit otthon.

Céltudatosan foglalkozik a feladataival, és ez
meg is hozza a várt eredményt. A nyári sza-
badság eltöltésére jobbnál jobb ötletei van-
nak, csak az anyagiakat kell még megszerez-
nie. Ne lombozódjon le, ez is menni fog!

Legszívesebben egész nyárra tervezne kö-
zös programot, kirándulást a kedvesével,
mert a kettesben eltöltött idõ egyiküknek
sem elég. Gondolkodjon el, mi lenne, ha
közös munkahelyet választanának! 

Megújult társaságában felpezsdül az élete,
bár a stílusával könnyen provokálhatja új-
donsült ismerõseit. Cserélje vidám színek-
re a ruhatárát, mielõtt szabadságra megy.
Ez vonzóbbá teszi megjelenését.

A hirtelen jött hõségben szinte irtózik feszü-
lõ ruháitól. Ez jó indok arra, hogy élénk szí-
nû, mutatós darabokat szerezzen be a spóro-
lás ellenére. Kedvese jó hangulatát megújult
külseje egyébként csak fokozhatja.

A kritizálás helyett inkább a párja önbizal-
mát igyekezzen erõsíteni. Ne lepõdjön meg,
ha a hibái felsorolásával komor esték kö-
szöntenek önökre. Ha fontosnak tarja a pár-
kapcsolatát, menjenek inkább szórakozni.

Ha igazán pihenni akar, tervezzen egy hosszú
hétvégét, és szánja ezt az idõt az ellazulásra,
feltöltõdésre. Napozás közben is végig lehet
gondolni, hogy mivel elégedett, és mivel nem,
aztán határozottan változtasson életmódján.

Úgy érzi, elvesztette a rugalmasságát, és
nehéz megtennie az elsõ lépéseket, miu-
tán kimászik az ágyból. Ennek nem az
öregedés az oka, hanem a mozgáshiány.
Menjen el úszni, lubickolni. 

Ha szeretne vonzóbb lenni, változtasson a
külsején. Ha kell, változtassa meg a frizu-
ráját, vagy cserélje le a fodrászát. Megszé-
pülve se feledkezzen meg a családjáról,
töltsön elegendõ idõt a gyermekeivel is.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

TOP40
A Kanizsa Rádió

hallgatóinak 
40 kedvence

szombat
esténként 
7 órától

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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Nk-án Attila utcában 40 m2-es

földszinti, egyedi gázfûtéses szoba +
konyha + fürdõszobás lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)

Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcá-
ban karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2

udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)

Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkal-
mas telket, hívjon! Érd.: +3630/448-
6072 vagy +3630/227-3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony fenn-
tartási költségû, 150 m2-es, könnyûszer-
kezetes ház (3 szoba, nagy nappali,
amerikai konyha, étkezõ) garázzsal 836
m2-es, szépen parkosított telken,  reális
áron eladó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)

Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2  szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/227-
3294 (7180K)

Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen
felújított, korszerû családi ház 1000
m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár
kis lakás beszámításával is eladó. Tel.:
0630/9015-222 (7237K)

Nk-Kisfakoson 110 m2-es, kétszin-
tes, felújított családi ház térköves ud-
varral, 1940 m2-es telken eladó. Irány-
ár: 12 millió Ft. Érd.: 0630/827-1966
(7241K)

Nk-án a Platán soron I. emeleti, 40
m2-es, másfél szobás, egyedi fûtéses,
karbantartott lakás eladó. Érd.:
0693/313-686 (7244K)

Belváros szívében II. emeleti, 80
m2-es, három szobás, nagy erkélyes,

felújításra szoruló társasházi lakás
külön tárolóval, garázzsal eladó.
Érd.: 0620/499-7213 (7245K)

Kiskanizsán kétszintes, kertes, sa-
ját építésû, jó állapotban lévõ családi
ház kedvezõ áron eladó. Kis lakást
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Érd.: 0630/9015-222 (7248K)

Kiskanizsán szoba, konyha, fürdõ-
szobás házrész garázzsal, 350 négy-
szögöl telekkel eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 0693/700-129 (7251K)

Szentgyörgyvári hegyen a III.
hegyháton egy hold akácos (18 éves)
eladó. Villany van. Érd.: 0693/315-526
(7253K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás (Bri-
gádoknak 8 fõre elegendõ fekvõhely-
lyel) albérletbe kiadó. Kaució szüksé-
ges. Tel.: +3630/227-3294 (7096K)

Belvárosi zárt parkolóhelyek ki-
adók. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)

Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fûtéses, felújított lakás igé-
nyesnek kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)

Keleti városrészben háromszobás
lakásban egy szoba részben bútoro-
zottan kiadó. Konyha, fürdõ felszerelt.
Kábel Tv, Internet van. Érd.:
0630/847-8816 (7247K)

Egyszobás, bútorozott, egyedi fû-
téses, II. emeleti lakás albérletbe ol-
csón kiadó. Hûtõ, klíma van. Érd.:
0693/333-498 (7254K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgya-
kat és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)

Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári sa-

tupad olcsón eladó. Érd.: 0620/9591-
157 (7238K) 

Eladó egy 90x160-as fa, bukó-nyí-
ló ablak hõszigetelt üveggel, újszerû
állapotban, féláron. Érd.: 0630/226-
7812 (7255K)

Jó állapotú elemes szekrénysor (2,7
m), kanapé két fotellal költözés miatt
áron alul eladó. Érd.: 0630/348-6913
(7256K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb masz-
százs, fényterápia, méregtelenítés,

stb. Hívásra házhoz is megyek. Ér-
deklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Úszásoktatás! A nyári szünet-
ben is vállalok úszásoktatást a vá-
rosi uszodában úszóedzõi képesí-
téssel. Jelentkezni öt éves kortól
egészen a felnõttekig lehet. Érd.:
0693/312-798, 0630/319-7662
(7257K)  

Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmonizá-
lására, stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására. Idõ-
pont egyeztetés és bejelentkezés:
0630/540-6664 (7236K)

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2010. június 17.14

Tisztelt 
Nagykanizsai VVállalkozók!

A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, ked-
vezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vál-
lalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.

A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2

területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
irodai szolgáltatások, 
bankautomata,
recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

üzletviteli tanácsadás,
jogi tanácsadás,
pályázati tanácsadás, pályázatírás,
marketing tanácsadás,
weblap szerkesztés,
vállalkozói képzések,
rendezvényszervezés.

Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.   

További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 tele-
fonszámon. 

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK

VII. Kanizsai Kaktuszkiállítás 
és vásár lesz Nagykanizsán

a Honvéd Kaszinóban (Ady u. 7.) 
2010. június 19-20-án 9-17 óráig

A belépés ingyenes!

24.qxd  2010.06.25.  11:29  Page 14



EEggyyeeddéé aa mmaaggyyaarr bbaajjnnookkii ccíímm iiss

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2010. június 17. 15

Kaposváron rendezték a sza-
badfogású birkózók diák I kor-
csoportos (1997-98-as születésû-
ek) országos bajnokságát, melyen
a Kanizsai Birkózó Sportegyesü-
let is indította növendékeit.

Többek között a 32 kg-osoknál
lépett szõnyegre Egyed Balázs,
akinek áprilisról már volt egy diák-
olimpiai bajnoki címe. Nos, a so-
mogyi megyeszékhelyen súlycso-

portjában tizenhatan mérlegeltek, s
az indulók a már említett diákolim-
pián, illetve két rangsor-versenyen
vívhatták ki az indulás jogát.

Balázs négy gyõztes párharccal
jutott el a fináléig, a döntõben
aztán egy abonyi birkózót múlt
felül, ezzel igazán fényessé téve
idei éremkollekcióját. Nem utolsó-
sorban veretes eredménysorával
lényegében most jó esélye van ar-
ra, hogy év végén elnyerje az

egyes súlycsoportok legjobbjainak
járó aranyjelvényes elismerést.

Németh Márton a KBSE színei-
ben már nem mérkõzött ilyen jól a
29 kg-osoknál, hiszen két-két
gyõztes, valamint vesztes meccse
akadt, amivel az ötödik helyen
végzett, míg Faludi Máté és Béli
Attila már korábban kiestek a küz-
delmekbõl.  

P.L.

Az immár háromszoros ma-
gyar bajnok Aquaprofit Nagyka-
nizsai Tungsram Sakk Klub
megtartotta szezonzáróját,
melynek keretében ünnepélyes
keretek között adták át a szövet-
ség részérõl a csapat tagjainak a
bajnoki aranyérmeket, no meg a
díszes serleget.

Cseresnyés Péter alpolgármester
és országgyûlési képviselõ, Nádasi
Tamás Aquaprofit-elnök és Városi
Sakkszövetség-elnök, valamint Kor-
pics Zsolt sakkszövetségi fõtitkár
köszöntõ szavai után a klub szakmai
stábja elemezte részletekbe menõen
a 2009/2010-es idény történéseit, s
nem csupán az elsõ, de a másodosz-

tályú együttes teljesítményét is gór-
csõ alá vették. Mivel korábban a ket-
tes számú egységgel kevesebbet
foglalkoztunk, írjuk le, hogy végül a
nyolcadik helyen zártak az NB I B-
ben, amivel biztosan vívták ki bent
maradásukat osztályukban. 

A klubnál folyó utánpótlás ne-
velõ munka egy évét is bemutat-
ták, s Bagonyai Attila sajnálatos
halálával ugyan az egyesület leg-
fontosabb tartópillére esett ki e té-
ren, de a jövõben is igyekeznek
megfelelni a nem kicsi elvárások-
nak az Aquaprofit NTSK-nál. Az
utánpótlásedzõ tiszteletére az idei
évtõl a Batthyány Kupa a
Bagonyai Attila Emlékverseny
nevet is viseli.

Az elszántság nagy arra összpon-
tosultan, hogy a kanizsai sakkélet
hírnevét tovább öregbítsék a követ-
kezõ szezonban is rástartolnak a
bajnoki elsõségre – fogalmazott
Nádasi Tamás. Ugyan elképzelhetõ,
hogy az elkövetkezõ bajnoki idény-
ben további megszorítások lesznek,
de ahogy tapasztalhatták a sakk ka-
nizsai szerelmesei, az együttesnek
az sem jelentett akadályt, hogy az
egy meccsen asztalhoz ülõ légiósok
számát mérkõzésenként drasztiku-
san csökkenteni kellett. Nagyon úgy
tûnik tehát, hogy továbbra is az
aranyra lesz a legnagyobb esé-
lyük…

P.L.  

BBaajjnnookkccssaappaattoott kköösszzöönnttöötttteekk

… 20 esztendeje: a nõi kézi-
labda NB I B záró körében Alföl-
di Porcelán Hódmezõvásárhely
(1.) – Olajbányász SE (2.; lg: Má-
tyás 8) 21-24. A labdarúgó NB III
Bakony csoportjának utolsó for-
dulójában a vasutas rangadón
MÁV NTE (g: Kém 2) – Betka
MÁV DAC (5.) 2-0, ezzel a
Harcz Lajos edzette csapat hato-
dik lett, míg az N. Volán Dózsa
(edzõ: Orosz Ferenc) a Dráva cso-
portban tizenhatodikként zárt és
kiesett. A megyei I. osztályban
negyedik helyen végzett a
Kiskanizsai MSK, míg kilencedi-
ken a Honvéd Thury SE. Lengyel
és szovjet siker született a Hevesi
DSE nemzetközi sportakrobatika
kupáján. Varga Gábor (Kanizsa
Bútorgyár) serdülõ vidékbajnok
lett kajak egyes 500 és 1000 mé-
teren.

… 15 esztendeje: a futball NB
I 29. fordulójában 2500 nézõ
elõtt Olajbányász (15.; g: Hege-
dûs) – Gyõri FC (13.) 1-0. A me-
gye I-ben 1000 nézõ elõtt Mik-
lósfa (1.; g: Fodor 2, Mózes, Fel-
sõ, Horváth) – Galambok 5-1, az
aranyérmeket Czibor Zoltán adta
át a miklósfaiaknak. A kanizsai
baseball CEB Kupa zárásaként
Vikingas (litván, 1.) – Thury
Western Rotary (5.) 14:13. Má-
sodik lett a kanizsai Zrínyi Isko-
la leány kosárcsapata a III. kor-
csoportos diákolimpiai döntõ-
ben.

… 10 esztendeje: megkezdte
felkészülését a következõ idényre
a Nagykanizsa LinAir FC gárdája.
A labdarúgó megyei I. osztályban
hetedik lett a Miklósfa, míg a má-
sodik vonalban másodikként zárt
a Kiskanizsai Sáskák, amivel fel-

jutott. A olaszországi baseball A-
csoportos KEK további küzdel-
meiben Alby (svéd) – N. Ants
Thury 15:4, Grosetto (olasz) -
Ants 15:4, Olimpija Karlovac
(horvát) – Ants 17:7, és Tehnika
Brno (cseh) – Ants 11:1, s a kani-
zsaiak kiestek. Molnár Péter (90
kg) és Hóbár Péter (+81, +90 kg)
a MÁV NTE judokái diákolimpi-
ai bajnokok lettek serdülõ korcso-
portban. A Kaposvár nyerte az
úszó XII. Kanizsa Kupa összesí-
tett pontversenyét.

… 5 esztendeje: Zborai Gyula
a mozgássérült asztaliteniszezõk
Világ Kupáján mindhárom érem-
bõl szerzett egyet-egyet.
Dubrovnikban végzett az elsõ he-
lyen az 52 kg-sok mezõnyében
Mihovics Szabina, a MÁV NTE
dzsúdósa.

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((jjúúnniiuuss 1177-2233..))……
Az NB III Dráva csoportjában a

hatodik helyen végzett a Nagyka-
nizsai TE 1866-Horváth MÉH
együttese, miután 2-1-re kikapott
az ötödik Dombóvár otthonában.
A hazaiak két góllal elhúztak, a
szépítésre már csupán azt követõ-
en került sor Boros Zoltán révén.
A szép búcsú tehát nem sikerült a
2009/2010-es bajnoki szezontól, s
a búcsú szó Visnovics László veze-
tõedzõ esetében is fennáll. A két
éve szakvezetõként dolgozó egy-
kori NB I-es labdarúgóval infor-
mációink szerint csak lapzártánk
után került sor egyeztetésre az el-
válás részleteirõl közte és a klub-
vezetés között. A további munka-
vállalása szempontjából azonban
már megyénken kívülrõl is érkez-
tek hírek, így egyáltalán nem len-
ne meglepõ, ha a következõ sze-
zonban egy másik Dráva-csoport-
beli együttesnél edzõsködne.

BBiizzoonnyyííttaannii ffoogguunnkk

A labdarúgó világbajnokság
eddigi eseményeit nyomon kö-
vetve talán nem túlzunk nagyot,
ha azt írjuk, színvonalát már csu-
pán a mérkõzéseket adó csatorna
szakkommentátori stábja múlja
alul. A slágertéma persze három
szomszédunk válogatottjának
pellengérre állítása, mondván,
ennyit még mi is tudnánk. Mond-
ja ezt a válogatottunk szövetségi
kapitányi posztjától vélhetõen
idõvel menekülni sem képes
edzõ, no és a Diego Maradona
(tegyük hozzá, az argentin szu-
persztár a „saját tõkéjébõl" amor-
tizálta le magát…) késõbbi
személyiségfejlõdésétõl viszoly-
gó, újabban „agyonfuttatott”,
írásban és élõ szóban is vérpro-
fi(?), egykori sokszoros váloga-
tott labdarúgó. Mégis mi gátolja
a magyar futballtársadalmat ab-
ban, hogy tudását bizonyítsa is
végre? Sok ez a 32 csapat, köz-
tük egy csomó kutyaütõvel – ál-
lítják, miközben, ha jobban bele-
gondolnak, nekünk talán mégis-
csak az tenne jót, ha a következõ
vb helyszínén, Brazíliában már a
legjobb 128 állhatna rajthoz. Ak-
kor talán már tényleg bizonyítani
tudnánk, ennyit mi is tudunk – a
Karácsony szigetek ellen.

Polgár László

A hhatodik hhelyen
végzett
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Az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárása és annak következményeként keletkezõ
árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései kerültek
nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek, hogy helyreállít-
sák a károkat. A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire
szükség van a segítségre. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében kérem Önt, segítsen
az edelényi árvíz sújtotta családoknak! 

A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk: 
14100134-92660049-98000003

Köszönettel: 
Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

Az eedelényi áárvízkárosultak 
megsegítésére!
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