
XXIII. éévfolyam 225. sszám
2011. jjúnius 330.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

Kanizsa......ééss jjöötttt  
aa ggõõzzööss

Mintegy ezer fõs nézõsereg e-
lõtt múlt szombaton fél kettõ után
begördült Nagykanizsa vasútállo-
mására az a nosztalgiavonat,
mely a Déli Vasút Buda-Kanizsa
(Budapest-Nagykanizsa) vonalá-
nak 150 éves évfordulója alkal-
mából látogatta végig az útba esõ
állomásokat többek között a Ba-
laton déli partján.

Bécs Floridsdorf kerületének (lo-
komotív)gyárában 1917-ben készült
DV 109-es mozdony gyakorlatilag
kívülrõl ismerte a fõvárosból Nagy-
kanizsára vezetõ „utat”, hiszen tavaly
ugyanez az erõgép húzta a Kanizsa-
Pragerhof vonalon a horvátországi
Kotoriba felé a nosztalgia szerel-
vényt – az az irány 2010-ben ünne-
pelte másfélszáz éves fennállását. A
pöfékelve és éles füttyel érkezõ gõ-
zös befutása után a kocsikból leszál-
lók között köszönthette Karádi Fe-
renc alpolgármester a MÁV Zrt. ré-
szérõl Szarvas Ferenc elnök-vezér-
igazgatót, Kovács Imre Rail Cargo
Hungária Zrt. vezérigazgatót, de az
egykor a Déli Vasút vonalaihoz tarto-
zó terüleletek érintettsége okán a hor-
vát (Mario Musa személyszállítási
üzletág igazgatósági-tag) és olasz
vasúttársaság (Alberto Mazzola nem-
zetközi menedzser) is képviseltette
magát a kanizsai ünnepi programon.

– Tulajdonképpen az a szénnel fû-
tött gõzös érkezett Nagykanizsára,
mely a múlt esztendõben is járt át-
utazóban a kanizsai állomáson a
horvátországi Kotoriba felé tartván
– foglalta össze röviden az ismerõs
gép történetét a Budapestrõl érkezett
Kovács László, a nosztalgiavonato-
zók széles táborának tagja, aki kora-
beli vasutas egyenruhában szolgált
széleskörû információkkal. – Ez per-
sze nem véletlen, hiszen ebbõl a tí-
pusból van három nagyon jól mûkö-
dõ darab, melyek máig minden köve-
telményeknek megfelelnek az ilyen
utak alkalmával, bár a másik kettõ
szlovén és osztrák tulajdonban van.

A délután további részében a kö-
szöntõk, az emléktábla avatás után
az érdeklõdõk fûtõház-látogatáson
is részt vehettek, miközben a megér-
kezett gõzös az állomáson egy nagy
kanyart leírva, vizet véve és salakot
lerakva a szerelvény Budapest felé
álló felére tolatott – igazi látványos-
ságként szolgálva nem csupán az
idõsebb, hanem a legifjabb korosz-
tály képviselõi számára is.

P.L.
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Újabb állampolgári eskütétel
helyszíne volt a nagykanizsai há-
zasságkötõ terem. Ezúttal a ma-
rosvásárhelyi születésû Gudlin
Etelka lett állampolgárrá Cse-
resnyés Péter polgármester elõtt
férje, anyósa és sógornõje jelen-
létében. 

A jegyzõkönyv aláírása és a ma-
gyar himnusz elhangzását követõ-
en Cseresnyés Péter többek között
e szavakkal köszöntötte az erdélyi

születésû hölgyet, aki 2008 óta él
városunkban: „Isten hozta közöt-
tünk, most már hivatalosan is. Ezt
az állampolgárságot annak idején
erõszakkal vették el a nagyszülei-
tõl, attól a generációtól, amelynek
tagjai magyarnak születtek, majd
román állampolgárok lettek, de
szívükben mindig magyarok ma-
radtak, s Magyarországot tekintet-
ték igazi hazájuknak. Ez az eskü
több egyszerû formalitásnál, ez a
papír több egy hivatalos dokumen-

tumnál. A köztársasági elnök dön-
tése azt jelzi, a magyar állam, a
nemzet közössége is elkötelezte
magát ön mellett. Felelõsségválla-
lásunk, sorsunk, mostantól közös.
Ön már eddig is sokat tett ezért a
közösségért, mindenekelõtt azzal,
hogy megmaradt magyarnak. Éle-
te, tanulmányainak számos hely-
színe is errõl tanúskodik. A nagy
múltú Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum után a Sapiencia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem, majd
a kolozsvári Babes-Bolyai Egye-
tem következett. Tudását, tapaszta-
latait évek óta Nagykanizsán ka-
matoztatja, hiszen házasságkötése
révén ide hozta a szíve. Jelenleg a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása Munkaszervezetének ke-
retében mûködõ Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat család-
gondozója, vagyis a társadalom és
Nagykanizsa számára rendkívül
értékes, felelõsségteljes munkát
végez, amelyért köszönet és meg-
becsülés illeti.”

A polgármester végül azt kíván-
ta, találja meg itt számítását, bol-
dogságát, és legyen elégedett,
büszke, nagykanizsai polgár. 

B.E.
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Idén kétnapos lesz a kiskani-
zsai búcsú – tudtuk meg a leglé-
nyegesebb információt Tóth Ist-
ván intézményegység vezetõtõl a
Hagyományok Napja alkalmá-
ból a Puncs Fagyizóban tartott
sajtótájékoztatón.

A rendezvény július 2-3-át öleli
fel, a helyszín pedig a már bevált
rész, vagyis a Templom tér a Baj-
csy-Zsilinszky és Homokkomáro-
mi utcák találkozásánál. Ebben az
évben a nagyszínpad elhelyezése
változik, hiszen a tér keleti részén
állítják fel, viszont a közlekedési
rend módosul, ami az autóbusz út-
vonalát is érinti péntek éjféltõl
hétfõ reggelig.

A programok szombat 15 órától
kezdõdnek a H-Turul Motoros
Klub tagjainak rendõri biztosítás
melletti felvonulásával, de nem
csupán õk lesznek a motoros szek-
ció képviselõi, hiszen 19 órától
kaszkadõrök is számot adnak tu-
dásukról a Rétság Riders Team ré-
szérõl. A különbözõ zenei és tán-
cos bemutatók mellett, után pedig
utcabál várja a mulatni vágyókat.

Vasárnap szintén a délutáni órák
kínálják a bemutató-programokat,
este pedig az Everdance Táncszín-
ház, majd Tabányi Mihály és zene-
kara szórakoztatja közönségét

A sajtótájékoztató keretében
Godinek Ibolyától azt is megtud-
tuk, hogy a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Ház nyári programjai so-
rán – jó idõ esetén – az udvari ré-
szén július 21-én kerül megrende-
zésre a Te légy az álmom címû ze-
nés mûsor Tihanyi Tóth Csabával
és Bognár Ritával, míg augusztus
11-én operett és magyar nótaest
lesz mûsoron. 

P.L.

Hagyományok
Napja
Kiskanizsán

„„IIsstteenn hhoozzttaa kköözzööttttüünnkk”” 
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A projekt 2010. november 1-
2012. július 31. között zajlik Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város közok-
tatási intézményeiben, az Európai
Szociális Alap 100%-os támogatá-
sával, 85 616 000 Ft-ból.

A projekt célja az  óvoda – iskola,
az általános- és középiskolai átme-
net megsegítése  a sajátos nevelési
igény és a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek számára oly
módon, hogy egyéni képességeik

fejlesztése által több esélyt kapjanak
a munka világában való elhelyezke-
désre. 

A Nagykanizsa és Térsége TISZK
létrejötte, valamint tevékenységének
bõvülése a gyakorlati pályaorientá-
ciós tevékenységekkel további lehe-
tõségeket teremt a projektben. Szük-
ségesnek látjuk a szoros együttmû-
ködés kialakítását az eredménye-
sebb megvalósítás érdekében. Az ál-
taluk nyújtott szolgáltatások igénybe
vételével erõsíteni kívánjuk a pálya-
orientációs programunk gyakorlati
részét.

Az együttmûködés keretében
2011 június 20. és június 24. között
pályaorientációs hét eseményei zaj-
lottak. 

A pályaorientációs tréningen túl, ki-
rándulás, strandolás is színesíti a hetet,
melynek záró estjén mindenki elmesél-
heti élményeit és válaszolhat a követ-
kezõ kérdésre:„ Miért lennék mester?”

TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0003

„„TTeeggyyüünnkk éérrttee!!”” 
„Kooperációval aa hhalmozottan hhátrányos hhelyzetû ggyermekekért NNagykanizsán”
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2011. június 30.

Egyszerû állam: az adminiszt-
rációs terhek csökkentése a való-
sághoz igazodó szabályozásért és
a versenyképes magyar vállalko-
zásokért címmel fórumra hívta
az érdeklõdõket Cseresnyés Pé-
ter polgármester. 

A Vasemberház dísztermében
rendezett konferenciát Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg.
Köszöntõt mondott Mazzag Fe-
renc, a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke, Doucha Fe-
renc, a VOSZ Zala Megyei elnöke,
valamint Dr. Polay József, a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke. A konzultáció céljá-
ról, témaköreirõl, eddigi eredmé-
nyeirõl Gerendás János, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium Gazda-
ságpolitikai Fõosztályának fõosz-
tályvezetõ-helyettese adott tájé-
koztatót. A felvetett problémákról,
javaslatokról Cseresnyés Péter,
Gerendás János és Dr. Polay Jó-
zsef tájékoztatta a sajtó képviselõ-
it. 

Gerendás János többek között
elmondta: a nagykanizsai konfe-
rencia az „Egyszerû Állam” orszá-
gos konzultáció része, mely során
a társadalmi partnerek bevonásá-
val, a vállalkozások mindennapi
tapasztalatai alapján az õket érintõ
adminisztratív terhekrõl és azok
felszámolásának lehetõségeirõl
gyûjtünk javaslatokat. Magyaror-
szágon egy vállalkozás háromszor
annyi idõt, energiát és pénzt fordít
bürokratikus ügyintézésre, mint
Európa más országaiban, ezért a
kormányzat három részbõl álló ad-
minisztrációcsökkentõ programot
dolgozott ki. 

Az elsõ javaslatot április 20-án
jelentették be, ennek hatására 105
milliárd forinttal csökkennek jövõ
évtõl a vállalkozásokat sújtó ter-
hek. A program jelenleg a második
szakaszhoz érkezett el, mellyel
400 milliárdos adminisztráció-
csökkentést tûztek ki célul. Ebben
a szakaszban a Nemzeti Foglal-
koztatási Hivatal Egyszerû Állam
címmel országos konzultáció-so-
rozatot indított el. Mint ahogy a
mostani konzultáció is jól bizo-
nyítja, rendkívül fontos, hogy az
elõbbre lépés érdekében a vállal-
kozók jelzései eljussanak a legfel-
sõbb döntéshozókig. Az elsõ lépés
eredményeit július végéig jogsza-
bályokban megjelenítik, a második
lépéshez még várják a javaslato-
kat, melyeket a tárca augusztus vé-
gére terjeszt a kormány elé. A har-
madik szakaszban pedig olyan
jogszabályokat hoznak, amelyek
korlátozzák az adminisztrációs ter-
hek újratermelõdését. Új fejezet
nyílhat a vállalkozások életében,
hiszen közvetlenül hozzájuk for-
dultunk a kérdésekkel, s ezáltal
joggal várhatják el tõlünk a késõb-
biekben, hogy ezek a kérések értõ
fülekre találjanak, melynek ered-
ményei megjelenjenek mindenna-
pi életükben is. 

Cseresnyés Péter polgármester
örömmel nyugtázta, hogy a kon-
zultáció elérkezett Nagykanizsára,
és a megyei jogú város 100-120
ezres lélekszámú vonzáskörzeté-
hez tartozó vállalkozók eljuttathat-
ják véleményüket a gazdasági mi-
nisztériumhoz. A kormányzat fel-
ismerte, hogy a magyar vállalko-
zások helyzetének könnyítése nél-
kül a jelenlegi gazdasági válságból

nem lehet elõrelépés, s e cél eléré-
sének egyik jelentõs eszköze az or-
szágos konzultációsorozat a társa-
dalommal. 

Dr. Polay József a polgármester
gondolatait folytatva kiemelte, új
gondolkodásmódra van szükség a
törvényhozásban és a napi gyakor-
lati alkalmazásában is. A nagyka-
nizsai vállalkozók számára is na-
gyon fontos, hogy amikor bemen-
nek az önkormányzathoz, érezzék
azt, hogy segítik és támogatják
õket, és nem kell úgy dönteniük,
hogy elmennek másik városba,
vagy a feketegazdaságba. Mivel a
vállalkozók többsége nem érti a jo-
gi nyelvet, kezdeményezni fogják,
hogy a Kamara bevonásával ké-
szüljön olyan közérthetõ nyelven
megfogalmazott útmutató, ami jo-
gi segítség nélkül is eligazítást ad a
kisebb vállalkozásoknak. 

Gerendás János újságírói kérdés-
re elmondta, több vállalkozó részé-
rõl felmerült a feketefoglalkoztatás
problematikája, amit mind könyv-
vizsgálati és versenyhátrány szem-
pontjából megvizsgáltak. Ez
megint csak egy olyan cél, amely-
ben közösen kell elõrehaladni és
egy irányban. Konkrét javaslat
hangzott el a földhivatali eljárások
felülvizsgálatáról, egyszerûsítésé-
rõl, illetve az EU-s pályázatok egy-
szerûsítésérõl, továbbá beszéltek az
elsõ csomagban szereplõ könyv-
vizsgálati értékhatár megemelésé-
nek a problémáiról. Elindították a
www.egyszeruallam.hu honlapot
is, amelyen keresztül bárki eljuttat-
hatja javaslatát véleményét elektro-
nikusan is a tárcához. 

B.E.
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Elbírálásra kerültek a
sportegyesületi pályázatok

Tizenhat egyesület adott be ké-
relmet közel 18 millió forint ösz-
szegben a sportegyesületek támo-
gatására kiírt pályázatra. A nyilvá-
nosságra került elõterjesztés sze-
rint mindegyik megfelelt a kiírás
feltételeinek. A döntés értelmében,
a lehetõségek figyelembe vételé-
vel mintegy hat és fél millió forint
került kiosztásra, s több mint más-
fél millió a tartalékalapba. 

Az alábbi egyesületek részesülnek
polgármesteri javaslat szerinti támo-
gatásban: Az ANTS Baseball Club
több mint 2340000 Ft, a Kanizsa Sör-
gyár SE 1300000 Ft, a Nagykanizsa
Izzó SE 1000000 Ft, a Kanizsa Futó
és Szabadidõ Sport Klub 600000 Ft, a
Miklósfa SE 680000 Ft, a Palini Fut-
ball Klub Sportegyesület 550000 Ft.
A megítélt összeg az egyesületekkel
kötött támogatási szerzõdésekben
rögzített feltételekkel használható fel.

Fesztiváli hangulatban a
roma kultúráról

A Demokratikus Roma Vezetõk
Szövetsége Összmûvészeti találko-
zót szervezett hétvégén a Kiskas-
télyban. A roma kultúrát bemutató
rendezvényen nívós roma zené-
szek, együttesek mutatkoztak be a
közönségnek. Nagy József György,
a DRVSZ elnöke köszöntõjében ki-
emelte: a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával megvalósult prog-
ram célja az volt, hogy megfelelõ
figyelmet kapjon a roma kultúra, és
hagyomány. A DRVSZ minden év-
ben rendez hasonló programot, így
jöhetett létre az elmúlt években
már hagyományõrzõ jelleggel
megvalósított I.-II.- és III. Orszá-
gos Roma Fesztivál is. A rendez-
vényre a roma kultúra kiemelkedõ
képviselõit hívták meg. Szinte
fesztiválhangulatot teremtve fellé-
pett a gyõri Romungro Gipsy
Band, a pécsi Roma Csillagok, a
Kanizsa Csillagai, Eliseba, a Nagy-
kanizsai Vörös Rózsák Hagyo-
mányõrzõ Néptáncegyüttes és a
Fehér Kígyó Együttes. 

Nagy József György azt is el-
mondta, a nyáron sem pihennek,
hiszen július elsõ hetében megkez-
dõdnek a táboroztatások. Az Okta-
tásért Közalapítvány támogatásá-
val 2 x 20 fõ hátrányos, illetve hal-
mozottan hátrányos helyzetû roma
fiatal számára sikerül majd bizto-
sítani egy-egy hetes táborozást
Kistolmácson és Balatonberény-
ben, valamint az Országos Roma
Önkormányzat által még 20 fiatalt
tudnak elhelyezni a fonyódi gyer-
mektáborban. 
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A peremkerületek után a bel-
városban folytatjuk sorozatun-
kat. Itt is arra vagyunk kíváncsi-
ak, milyen kérdésekkel, problé-
mákkal keresi fel a lakosság az
önkormányzati képviselõjét.
Bene Csaba a kettes számú egyé-
ni választókörzet képviselõje. Je-
lölõ szervezete a FIDESZ-
KDNP. Körzete a Balatoni és a
Petõfi utcával bõvült ki az októ-
beri választásokat követõen.

Beszélgetésünket egy olvasónk
panaszával kezdjük, aki a szer-
kesztõségünkhöz címzett levelé-
ben többek között ezt írta: „Az Ár-
pád utcai lakók panaszkodnak. A
jelzõtáblákat figyelmen kívül
hagyva felelõtlen gépjármûvezetõk
80-100 kilométeres sebességgel
rohangálnak, miközben esõs idõ-
ben a nyugdíjasokat lefröcskölik a
drága pénzért felújított házaikkal
együtt.” Levélírónk véleménye
szerint, az Árpád és a Rákóczi utca
sarkán egy fekvõrendõr – amit tíz
éve ígérnek – megoldhatná a prob-
lémát.

– Az elõzõ választási ciklusban
egy választókerületi bejárás során a
VIA szakembereivel megvizsgáltuk
már a fekvõrendõr telepítésének a
lehetõségét – kezdte válaszát Bene
Csaba. – Ezt könnyû kimondani, de
amikor arra kerül a sor, hogy kinek
a háza elõtt fékez majd az autó, és
gázt adva megy tovább, abban a pil-
lanatban beindulnak a tiltakozások,
és senki sem akar a saját háza elé
fekvõrendõrt. Ezen kívül, útkeresz-
tezõdés elé nem lehet fekvõrendõrt
elhelyezni. A problémát ily módon
nem tudtuk megoldani. Ha netán
személyesen megkeresnek, újra

meg fogjuk vizsgálni, s ha a szak-
emberek találnak rá olyan megol-
dást, ami megfelel az elõírásoknak,
és a lakosság sem tiltakozik ellene,
akkor meg lehet valósítani, mert
nem pénz kérdése. Nagyon jó, hogy
felújították az utcát, ezáltal jó mi-
nõségûvé vált, ami azonban na-
gyobb sebességre csábítja az autó-
sokat. Véleményem szerint egy-egy
mérésre odatelepülhetne a rendõr-
ség, bár tudom, nincs elég kapacitá-
suk. Ennek ellenére láttam rá pél-
dát, hogy olyan városrészen is mér-
nek sebességet – például a szabad-
hegyi lakó-pihenõ övezetben –,
ahol nem biztos, hogy kellene.

„A kerékpáros közlekedés sajnos
sok helyen a járdán történik. Fõleg
az egyirányú utcákban elférne egy
egyméteres kerékpárút, ha már sok
autós ezekben az utcákban parkol.
Szívják csak a belvárosiak a ben-
zingõzt és a gázolajbûzt. Máshol
rájöttek erre!” – folytatja a panas-
zos levélíró.

– Ez így van – nyugtázta a kép-
viselõ –, de nem csak Nagykani-
zsán, hanem az ország minden
pontján, sõt külföldön is, ahol
helyhiány miatt nem tudtak kiala-
kítani kerékpárutat az autóút mel-
lett. Természetesen az lenne ideá-
lis, ha külön lehetne választani
mindhármat, ennek a költségeit
azonban nem lehet felvállalni. Ha
nincs kijelölt kerékpárút, akkor a
biciklisnek az autóúton kell közle-
kedni. 

– A kitérõ után folytassuk erede-
ti kérdésünkkel. Bõvültek-e a kép-
viselõi feladatai a választások
után?

– Más jellegû feladatokkal nem
bõvült ki. Az elõzõ választási cik-
lushoz hasonlóan több tennivaló-
ban most is együttmûködünk Bi-
csák Miklóssal. Akár az M7-es
zajcsökkentõ fala ügyében, vagy –
amiben egyelõre nem értünk el
eredményt –, az autópálya várost
érintõ szakaszának díjmentessé té-
telét is kezdeményeztük. Annál is
inkább, mert elõbb-utóbb azért
csak elkészül a 61-es út elkerülõ
szakasza, és ahhoz, hogy valóban
kivezethessük a forgalmat a város-
ból, el kell érnünk az autópálya két
lejárója közötti mintegy két kilo-
méteres szakaszának díjmentessé-
gét. A minisztériumban egyelõre
elutasították a kérésünket, de ezt a
választ természetesen nem fogad-
juk el. Megvalósításának technikai

akadálya nincs, csupán akarat kér-
dése, s ehhez az akaratot meg kell
szereznünk. 

– Ez nemcsak a választókörzetét
érinti, hanem városi szintû teendõ.
Ha városi nagyságrendben nézzük
a zajló beruházásokat, valamennyi
érinti a körzetét.

– A hosszú elõkészítési idõszak
után most indult három projekt le-
köti minden energiánkat. A belvá-
rosi rekonstrukció elsõ üteme, a
szennyvízberuházás, és úgy látom,
a kórház-rekonstrukció is meg fog
valósulni. Erre anyagilag is fel kel-
lett készülni, azért képeztünk ala-
pot a vízdíjakba, hogy a szenny-
vízberuházáshoz az önerõt megte-
remtsük. Mindhárom beruházás
olyan változásokat jelent majd a
város számára, amire minden kani-
zsai büszke lehet. Remélem a bel-
városi rekonstrukcióval és a hoz-
zákapcsolódó intézkedésekkel,
például ha szükséges, az üzlethe-
lyiségek bérleti díjának újbóli
csökkentésével együtt élõvé tehet-
jük a belvárost. Meg kell fordítani
azt a folyamatot, amit a multik
megjelenése sajnos mindenhol
elõidézett, kiürült a belváros. Fon-
tos, hogy ne csak egy kávéra le-
hessen leülni, hanem vásárolni is
tudjanak az emberek. 

– Milyen gondokkal keresik fel
fogadóóráin a választói?

– Folyamatosan vezetem jegy-
zetfüzetemben az ott elhangzotta-
kat. Most éppen a Balatoni utcának
a Kisberki utca irányába történõ
megnyitásával kapcsolatban keres-
tek meg. A Petõfi utcai lakók kéré-
sére pedig lakossági fórumot tartot-

tunk. Az utca városból kivezetõ
partos, baloldalán élõk a felújításra
váró családi házaik biztonságos
megközelítéséhez kértek segítsé-
get. A szakembereknek sikerült is
egy jó megoldást találni, mert egy
belsõ új út kialakítása rengeteg
pénzt igényelt volna. Vagy például
rádióamatõrök is megkerestek ben-
nünket. A fenntartási költségek mi-
att a Petõi utcai fiúkollégium egyik
felének kiürítését tervezi a város,
de az ott mûködõ szervezetek elhe-
lyezését még meg kell oldani.
Szintén közösen szerveztünk la-
kossági fórumot az 1-es és a 2-es
körzetben a szennyvízcsatorna be-
ruházás kapcsán, ami az Ifjúság ut-
ca lakóit érinti elsõsorban, mivel
õk régebben, saját kivitelezésben
alakítottak ki a kertekben csator-
nát, és most mindenkinek rá kell
kötni az újra. Pénzzel nem tudunk
segíteni, a költségeket mindenki-
nek ki kell fizetni, de abban igen,
hogy esetleg egy vállalkozót szer-
vezünk oda, aki a 60-70 bekötést
egyszerûbben megoldja, mintha a
tulajdonosok egyesével készítetnék
el. Legutóbb a szórakozóhelyek
nyitva tartása kapcsán kerestek
meg a választópolgárok, akik örül-
tek a szabályozás bevezetésének,
és az önkormányzattól a szabályok
betartásának hatékonyabb ellenõr-
zését javasolták. Sok-sok kérés ér-
kezik hozzám a lakosságtól. Gyak-
ran csak azt tudom válaszolni,
hogy személyesen kell utánajárni,
vagy bejelenteni az adott cégnél a
gondját.

B.E.
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1. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk!
2. Tartsunk rendet a portánkon, hogy ne tûnjön az ingatlan lakatlannak!
3. Az udvaron széthagyott holmik bevonzhatják a betörõt!
4. Helyezzünk el mozgásérzékelõket a kertben!
5. Szerezzünk be riasztót, vagy távfelügyeletre bekötött riasztórendszert!
6. Lássuk el mechanikai védelemmel és mindig zárjuk a nyílászárókat!
7. Az emeleti ablakoknál is ügyeljünk a fákra, teraszokra, ahonnan 
bárki bemászhat!
8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlõ alatt, akkor sem, ha a strandra megyünk!
9. Használjunk idõzített kapcsolós fényforrást, hogy úgy tûnjön, 
otthon vagyunk!
10. Kérjük a szomszédok segítségét (postaláda- ürítés, 
szemétszállítás, odafigyelés)!
+1. Amennyiben mégis megtörténik a baj, haladéktalanul értesítsük 
a rendõrséget! 

Telefon: 107
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A KanizsaTISZK Nonprofit
Kft. meghívására látogatott el
Nagykanizsára a kovásznai Kõ-
rösi Csoma Sándor Iskolaköz-
pont 11 fõs 7-8. osztályos  tanu-
lókból álló csoportja és két peda-
gógusa. Egy hetet töltöttek el vá-
rosunkban, amelynek elsõdleges
célja volt a pályaorientáció, az,
hogy  a diákok megismerkedje-
nek különbözõ szakmákkal,
képzési lehetõségekkel. 

A vakációra való tekintettel a
szakmai feladatok mellett szabad-
idõs programok is megvalósultak.

A meghívottak megismerkedtek
Nagykanizsa városával, majd a
strandon tölthettek el egy kelle-
mes délutánt. Kirándultak Keszt-
helyre, ellátogattak a Festetics
kastélyba, megtekintették a Vadá-
szati- és Modellvasút Kiállítást, a
Hintómúzeumot, végül balatoni
fürdõzés tette felejthetetlenné itt-
létüket. 

Az erdélyi fiatalok különösen
örültek annak, hogy lehetõségük
nyílik Budapesten megnézni az
Országházat és a Csodák Palotáját.
A „Pályaorientációs találkozó” tá-
bortûzzel zárul.
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2011. június 30.

Befejezõdött a Kanizsai Kulturá-
lis Központ és a Zalakomári Mûve-
lõdési Ház Zalai Irka címû pályáza-
ti programja.  E projektnek köszön-

hetõen a két intézmény képessé vált arra, hogy a helyi szükségletekre
reagáló felnõttképzési szolgáltatásokat nyújtson, képzéseket szervez-
zen és lebonyolítson. 

A projekt címe: „Zalai Irka” a Kanizsai Kulturális Központ és a
Zalakomári Kulturális Központ közös projektje a felnõttképzési
infrastruktúra kialakítására és fejlesztésére. Azonosítója:  TÁMOP
3.2.3-08/1-2009-0021. Fõ kedvezményezett: Kanizsai Kulturális Köz-
pont (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Konzorciumi partner:
Zalakomári Mûvelõdési Ház (8751 Zalakomár, Petõfi u. 8.). A megva-
lósítás idõszaka: 2009. szeptember 1. - 2011. június 30.

Megítélt támogatási összeg: 70.794.943 Ft az alábbi bontásban:
60.569.100 Ft a Kanizsai Kulturális Központ számára
10.225.843 Ft a Zalakomári Mûvelõdési Ház számára.

A megítélt támogatás a projekt költségvetésének 100 százaléka.

A projekt fontosabb eredményei
2 közmûvelõdési intézmény kapott intézményi akkreditációt
8 képzési programot akkreditáltunk

13 felnõttképzést indítottunk
a képzésekre 178 résztvevõ iratkozott be
a hallgatók 95 százaléka fejezte be sikerrel a képzést
10 közmûvelõdési szakember tanulta meg a felnõttképzés szabályait
10 közmûvelõdési dolgozó ügyfélszolgálati, hatan ECDL

képzésben részesültek 
Nagykanizsán létrehoztunk egy 12 férõhelyes mobil oktatótermet 

laptoppal, projektorral
Zalakomárban 4 munkaállomással és projektorral bõvítettük az 

oktatásra alkalmas helyiséget

KKoovváásszznnaaii ffiiaattaallookk 
vváárroossuunnkkbbaann

A Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság immár hetedik alkalom-
mal nyitja meg Zalakaroson sze-
zonális jelleggel a Bûnmegelõzé-
si Irodát. 

Az iroda munkáját hasonlóan a
korábbi évekhez a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság és Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Egészségügyi Alap-
ellátás Intézményével közösen
szervezett Kortárssegítõ Képzõ
Táborában résztvevõ diákok, vala-
mint az idegenforgalmi szezonra
való tekintettel diákmunka kereté-
ben foglalkoztatott tolmácsok se-
gítik. Az irodavezetõi tevékenysé-
get továbbra is a rendõrök látják
el.

Zalakaros idegenforgalmilag
legjelentõsebb területe a nagyka-
nizsai rendõrkapitányságnak. Az
elmúlt évek nyári idõszakában a

település központi területén gya-
koriak voltak a tulajdon elleni
bûncselekmények. Ezért csökken-
teni szeretnék a betöréses, besur-
ranásos, strandlopások és a gép-
jármûvekkel kapcsolatos bûncse-
lekmények számát. Ezzel pozití-
van befolyásolnák a lakosság és
az ott pihenni vágyók biztonság-
érzetét. Tudatosítani próbálják az
ott élõkben és turistákban egy-
aránt, hogy értékeik védelméért
saját maguk felelnek. A bûnmeg-
elõzési tevékenységgel nemcsak a
kortársak figyelmét hívhatják fel
a feladat fontosságára, hanem pél-
dát mutathatnak tevékenységük-
kel társaiknak is. 

Elõször 2004 nyarán Zalakaros
belvárosában, a gyógyfürdõ köze-
lében sikerült létrehozni egy Bûn-
megelõzési Irodát, melynek létre-
hozásában segítséget nyújtott a ka-
pitányságnak a Nagykanizsai Kis-

térség Többcélú Társulása. Az õ
támogatásuk mellé pályáztak a
megvalósításához szükséges pénz-
összegre a BM Országos Bûnmeg-
elõzési központhoz.

Az iroda mûködtetésében a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Bûnmegelõzési csoportja, Za-
lakaros város rendõrõrse, fõisko-
lás rendõrhallgatók és nagykani-
zsai középiskolákban tanuló kor-
társ segítõ diákok vettek részt. A
kortárs segítõk képzésére ezév jú-
nius utolsó hetében került sor Zala
megyében, a Kistolmácson rende-
zett bûnmegelõzési táborban. A ta-
nulók feliratozott formaruhában
járják a meghatározott utcákat, il-
letve strandot. A veszélyeztetett
területeken három nyelvû szóróla-
pokat helyeznek el a nyaralóépü-
letek postaládájában. Megfigyelik
a gépjármûbûnözéssel érintett
közterületeket. Jelzik a gyanús

személyek és jármûvek felbukka-
nását. Információt, útbaigazítást
adnak a hozzájuk forduló turisták-
nak. Munkájukat kerékpárokkal
próbálják hatékonyabbá tenni. Ed-
digi próbálkozásaik eredményes-
nek bizonyultak. A városban élõ, s
oda látogatók egyaránt örültek
kezdeményezésüknek. A Bûnmeg-
elõzési Irodát szeretnék minden
nyáron mûködtetni, sõt tevékeny-
ségi körét az egész üdülõövezetre
kiterjeszteni kerékpáros figyelõ-
szolgálat ellátásával. A mûködte-
téséhez szükséges pénzügyi ala-
pot, Zalakaros város önkormány-
zatával együtt pályázati úton sze-
retnék elnyerni.     

A Gyógyfürdõ téri ünnepélyes
megnyitón jelen volt Novák Fe-
renc, Zalakaros polgármestere, dr.
Molnár József Nagykanizsa rend-
õrkapitánya és Bükiné Papp Zsu-
zsanna, a Zala Megyei Rendõr-
fõkapitányság Bûnmegelõzési
Osztályának vezetõje.

M.G.

BBûûnnmmeeggeellõõzzééssii iirrooddaa nnyyíílltt KKaarroossbbaann
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A város költségvetésében tizenhét
millió forint szerepel választókerületi
képviselõi keret címén. Mint ismere-
tes, a képviselõk a rájuk esõ 1-1 millió
fölött szabadon dönthetnek. Idén csak
fejlesztési célú támogatásokat vállal-
tak be. Az eddigi ígéretek 12 és félmil-
lió forintra rúgnak. Négyen, Dr. Etler
Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gábris Jácintés
Marton István még nem döntöttek ar-
ról, hogy milyen célt támogatnak kere-
tükbõl. Ezt július 31-ig tehetik meg.

Viszont számos képviselõnek már
tudjuk támogatási célját.

Balogh László képviselõ a Nagyka-
nizsai Református Templom felújítá-
sára és a Batthyány Lajos „Emlékfal”
létrehozására egyaránt félmillió forin-
tot szán. Bene Csaba a Sikátor utcai
járda felújítását szeretné, az út mindkét
oldalán a Nyírfa utca és a Garay utca
közötti részre. Erre ajánlja egész kere-
tét. Bicsák Miklós a Nagykanizsa-
Palin Alkotmány út 176. elõtti új busz-

megálló kialakítását támogatja, míg
Bizzer András ebbõl az összegbõl a
Hevesi Általános Iskola -  Hevesi
Óvoda - Hevesi ABC közti zöldterüle-
ten alakíttatna ki gyalogjárdát. Dr.
Csákai Iván a Kisberki utca 1-3. kö-
zötti lépcsõk felújítását szorgalmazza.
Dénes Sándor a kiskanizsai Sarlós
Boldogasszony Plébánia és Plébánia-
hivatal felújítására 600 ezer forintot, a
Nagykanizsai Református Templom
felújítására 300 ezer forintot, a Batt-
hyány Lajos Gimnázium „Emlékfal”
létrehozására 100 ezer forintot ad. Dr.
Károlyi Attila a Nagykanizsai Refor-
mátus Templom felújításához 440
ezerrel, az Alsó-szabadhegyi kõke-
reszt felújításához 75 ezerrel, a Kõrösi
Általános Iskola ugrógödör felújításá-
hoz és térburkolási munkálataihoz 360
ezerrel, a Batthyány Lajos Gimnázi-
um „Emlékfal” létrehozásához 100
ezerrel, míg a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési ház eszközvásárlásához
25 ezer rel  járul hozzá. Kovács János

a Mezõ Ferenc tér pingpongasztalok
körüli térkövezését, a Platán sor 9/C.
pihenõpark padjainak felújítását, vala-
mint a   Balatoni út - Attila utcai járda
közvilágítását oldaná meg. Szõlõsi
Márta a Zrínyi Miklós Általános Isko-
la felújítási kiadásaira szánja egy mil-
lióját, míg Tóth Nándor ugyanezt az
összeget a Bornemissza utcai autó-
busz végállomáson buszváró létesíté-
sére költi. Gyalókai Zoltán a Hevesi
Sándor Általános Iskola szolgálati la-
kásának felújítására adna félmilliót.
Jerausek István az Alsó-szabadhegyi

kõkereszt felújítására 75 ezret, míg a
Sánci temetõ belsõ útjának megépíté-
sére 925 ezret ajánl. Sajni József igé-
nyei a következõk: üdvözlõ és térkép-
táblák helyreállítása Miklósfa város-
részben 105 ezerért, virágosítás
ugyanitt 130 ezerért, Közmûvelõdési
és Városszépítõ Egyesület részére a
Mindenki Háza Színpadának fejlesz-
tése 245 ezer forintért, hangtechnika
kiépítése a Miklósfai köztemetõben
215 ezerért, illetve további negyedmil-
lió a Miklósfa Se sportpálya fejleszté-
séhez. A képviselõ a VIA Kanizsa Zrt.
számára vásárolna egy lombfúvót 105
ezer forint értékben. 

M.G.

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2011. június 30.6

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. július 01. (péntek) az egészségügy-
ben dolgozóknak munkaszüneti nap. Az egészségügyi alapellátásban, felnõtt
háziorvos, gyermek háziorvos, fogorvosi szolgálatok ezen a napon ügyeleti el-
látást biztosítanak. Az ügyeletek a megszokott helyen illetve a megszokott idõ-
ben állnak a tisztelt lakosság rendelkezésére.  

MMuunnkkaasszzüünneettii nnaapp aazz eeggéésszzssééggüüggyybbeenn

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Egészségvédelmi Alapból történõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja:
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek

csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredménye-
sebb megvalósításához a lakosság egészségének megõrzése, állapotának
javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal össze-
függõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finan-
szírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.

Pályázók köre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ: költ-

ségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi szervezetek,
nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatukkal a fenti
célok megvalósítását szolgálják.

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 15.
Benyújtás módja: A pályázati adatlapot zárt borítékban „Egészségvédelmi

Alap támogatása” jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap az Egészségügyi
Alapellátási  Intézménynél kérhetõ, illetve kérésére a megadott e-mail címre
elküldjük, valamint letölthetõ a www.nagykanizsa.hu weboldalról.

Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye (8800 Nagykanizsa Eötvös tér 16. III.
emelet 313-314. sz. iroda.)

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, telefon-
számát, a pályázó nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzésérõl szóló okirat
hiteles 30 napnál nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a
kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját, a közpénzekbõl nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.

A pályázat elbírálásának határideje polgármester részérõl: 2011. augusztus 31.
Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének

kikérését követõen a támogatás odaítélésérõl a polgármester dönt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal

szerzõdést köt. A szerzõdés aláírása a támogatás átutalásának feltétele.
A pályázó szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre

fordíthatja.

EEggéésszzssééggvvééddeellmmii AAllaapp 22001111.. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) szá-
mú helyi rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézmé-
nyekben tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 9 pécsi kollégi-
umi férõhely elnyerésére.

Kollégiumi férõhely-pályázat a Pécsi Tudományegyetem kollégiumába. 
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 9 kollégiumi férõhelyé-

re pályázhat az a hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelke-
zik, b.) magyar állampolgárságú hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem vala-
mely karán államilag elismert felsõoktatási képzés keretében, nappali tagoza-
tán folytatja tanulmányait, d.) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõisko-
lai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzés-
ben vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek
kollégiumi férõhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították

A pályázat elnyerésének feltétele:
A pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma,

szülõk vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
az abban meghatározott igazolásokkal együtt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 10.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport-
bizottsága bírálja el 2011. augusztus 30-ig, döntésérõl levélben értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szerep-
lõ adatlapot, az abban meghatározott igazolásokkal együtt.

A pályázati adatlap beszerezhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) illetve letölthetõ Nagykanizsa vá-
ros honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthetõ nyomtat-
ványok, Mûvelõdési és Sportosztály oldalról

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály. Telefon: 93/500-780

PPáállyyáázzaatt ppééccssii kkoollllééggiiuummii fféérrõõhheellyyeekkrree

KKöözzccééllookkaatt ttáámmooggaattnnaakk aa kkééppvviisseellõõkk

2011. június 28-tól a HSMK elõtti nagyparkoló gépjármûvel kizárólag a Fõ
utca felõl közelíthetõ meg. A parkoló elhagyása a Felsõvárosi templom északi
oldalán lehetséges. A forgalmi rend változás oka, hogy a Városrehabilitációs
program kivitelezési munkáinak keretében folytatódik a szegély és útpálya
építés a HSMK mellett a Zrínyi utcai körforgalom irányába.

FFoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss 
aa HHSSMMKK eellõõttttii ppaarrkkoollóónnááll
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2011. június 30.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Szociális Alapból történõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi te-
vékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támoga-
tása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyze-
tének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célok-
kal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) fi-
nanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, il-
letve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. 

Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatuk-
kal a fenti célok megvalósítását szolgálják. 

A finanszírozás módja: elõfinanszírozás. 
A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,

természetes személyek és vállalkozások. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30. 
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap tá-

mogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhetõ, illetve kérésre a megadott e-mail címre elküldjük, valamint letölthetõ
a www.nagykanizsa.hu. weboldalról.

Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, a pályá-
zó nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzésérõl szóló okirat hiteles, 30 nap-
nál nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes in-
doklását, a megvalósítás módját, a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.

A pályázat elbírálási javaslatának határideje a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság részérõl: 2011.  augusztus 31.  Az elnyert támogatások kifizetésének ha-
tárideje: 2011. október 15. Az elnyert támogatások felhasználásának határide-
je: 2011. december 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2012. január 15. Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság vé-
leményének kikérését követõen a támogatás odaítélésérõl a polgármester dönt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szer-
zõdést köt. A szerzõdés aláírása a támogatás átutalásának feltétele.  A pályázó
szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. 

SSzzoocciiáálliiss AAllaapp 22001111..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2011. július 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hi-
vatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatal-
ba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) cím-
zett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv ééss ééppííttééssii sszzaabbáállyyzzaatt

Tájékoztatjuk az érintett Nagyka-
nizsa-Miklósfa városrész, valamint
Liszó község lakosságát, hogy a
8800 Nagykanizsa Miklósfa u. 10.
szám alatti orvosi rendelõbõl a Há-
ziorvosi rendelések és Védõnõi ta-
nácsadás felújítási és átalakítási
munkálat miatt  átmeneti idõre
2011. június 20. napjától átköltözött
a 8800 Nagykanizsa Csengery u.
35. szám alá.

11. számú Gyermek Háziorvosi
Szolgálat

Rendelési ideje: H-K-SZ-Cs- P:
8.00-9.30. Tanácsadás: H-K: 13.00-
14.30. 

Telefon: rendelési idõben:
93/311-445, rendelkezésre állási
idõben: 30/278-3070. 

Védõnõi Szolgálat: változatlan
idõben változatlan telefonszámon.

18. számú Vegyes Háziorvosi
Szolgálat:

Változatlan rendelési idõben. 
Telefonszám: rendelési idõben:

93/311-445 rendelkezésre állási
idõben: 93/319-209, 30/929-8655

Megértõ együttmûködésüket elõ-
re is köszönjük.

FFeellhhíívvááss

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Ki-
rendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban, illetve munka-
körökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

esztergályos szakirányú megegyezés szerint
forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140.000 Ft
autófényezõ szakirányú 95.000 Ft
recepciós szakirányú megegyezés szerint
beszerzõ szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó szakirányú megegyezés szerint
minõsített CO hegesztõ szakirányú 150.000 Ft
mérlegképes könyvelõ szakirányú megegyezés szerint
ügyintézõ (pénzügy-számvitel) felsõfokú megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú megegyezés szerint
varró szakirányú 95.000 Ft
kárpitos szakirányú megegyezés szerint

Érd.: 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. Tel.: 0693-310-327/102

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn –– jjúúnniiuuss
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Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2011. július 1-jén (pénte-
ken) a köztisztviselõk napja miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala zárva tart; ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel! 

AAzz üüggyyffééllffooggaaddááss sszzüünneetteell

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba, Bic-
sák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Szõlõsi Márta önkor-
mányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban
Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a balogh.lasz-
lo61@chello.hu email címen vagy a 30/204-0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2.
sz. választókerület önkormányzati képviselõje a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen,
vagy a 20/3888-259-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizs-
apmh.hu email címen, Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ az oetler@cmlabor.hu
email címen, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hotmnail.com
email címen vagy a 30/8018185-ös telefonszámon áll rendelkezésükre. 

Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. július 4-én (hétfõn)
18 órától a Vasemberház Tükörtermében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály osztályvezetõ munkakörének
betöltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök:  
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztályának vezetése, az osztály

részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hiva-
tali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati fenntartású
oktatási, kulturális és közgyûjteményi intézmények vonatkozásában szakmai fel-
ügyelet ellátásának irányítása, az intézményvezetõkkel kapcsolatos munkáltatói
döntések elõkészítése. A fenntartói döntések végrehajtásának koordinációja.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján   közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre, hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester
egyetértése szükséges.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletének I/15. "Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok" pontja
szerinti képesítési elõírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy a szakvizsga
alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítés) megléte, ennek hiányában a ki-
nevezéstõl számított egy éven belül közigazgatási szakvizsgát kell tenni. 

Elõnyt jelent: szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve
közoktatás vezetõi diploma, önkormányzati gyakorlat, vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
A pályázó szakmai életrajza, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcso-

latos szakmai elképzelései, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizo-
nyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyúj-
tásáig az erkölcsi bizonyítványt  kérelmezte), a pályázatban feltételként (elõny-
kén) megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okira-
tok másolata, elõnyként megjelölt gyakorlatok igazolása, a pályázó arra vonat-
kozó nyilatkozatai, hogy a pályázati anyagát a pályáztató részérõl a pályázati
eljárásban résztvevõk megismerhetik, kinevezése esetén a 2007. évi CLII tör-
vény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, kinevezé-
se esetén a  Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem
áll fenn. (Hiánypótlásra az erkölcsi bizonyítvány kivételével nincs lehetõség!)

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabá-
lyai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. július 4. A
pályázat elbírálásának határideje:  2011. július 29.

A pályázat elbírálásának rendje: A kinevezést megelõzõen a pályázó sze-
mélyes meghallgatására sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör 2011. augusztus 1. naptól tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 és

93/500-708 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Köz-
igazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)  

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - oosszzttáállyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelye-
zésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi ren-
delete alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 3 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. július 8.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

I. em. 100. A licitálás idõpontja: 2011. július 15. de. 10.00 óra. Helye: Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A BÉRLEMÉNYEK LEÍRÁSA:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szoba-

száma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bér-
leti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatáso-
kért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szoba-

száma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bér-
leti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatáso-
kért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szoba-

száma: 1+ 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított.
Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgálta-
tásokért fizetendõ díj + rezsiköltség , adományt felajánló pályázó bérleti díjat
nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

A lakások megtekinthetõk: 2011. 06. 29. 11.00.-12.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas há-

zaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga el-
látására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tár-
gyaláson történõ licitálást elfogadja.

2.) Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rende-

letben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos ön-
kormányzati tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térí-
tésmentesen a  bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból ki-
ürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõ-
je, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) át-
vehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlás-
ra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú la-
kás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokoza-
tát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgá-
latán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön ér-
tesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát ha-
táridõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa

Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illet-
ve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ,
tartási szerzõdés nem köthetõ.

LLaakkáássppáállyyáázzaatt - NNyyuuggddííjjaasshháázz
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2011. június 30.

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

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS 
BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
A lakás alapterülete: 39 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.

lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.

2. Nagykanizsa,  Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 31.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig.

3. Nagykanizsa, Fõ u. 21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 11.30-12.30 óráig.

4. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/22.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
27.200 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.

5. Nagykanizsa, Fõ u. 9. 1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.

6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/9. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 58 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.195 Ft. 
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig.

KÖLTSÉG ALAPON ÖNKORMÁNYZATI 
BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL
NEM  RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.

2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 2/2/5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 12.15-13.15 óráig.

3. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 13.30-14.30 óráig.

4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/B.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 50.764
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 10.15-11.15 óráig.

5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 37. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 103 m2, szobaszám: 3+1 fél szoba, komfortfokozata:

összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj
összege: 60.564 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 12.45-13.45 óráig.

6. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 79 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 39.895
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig. 

7. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 96 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 48.480
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
a GARZONHÁZAKRÓL szóló 32/2001. (VI.27.) 
számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások 
bérleti jogának elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2011.06.27. 14.00-15.00 óráig.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.27.
14.00-15.00 óráig

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje:  
2011. július 8.

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree
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Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

Kisvállalkozói és 
közteherviselési kollégiumi ülés

2011. május 27-én ülésezett az
MKIK Kisvállalkozói és közte-
herviselési kollégiuma. Az ülésen
Dr. Bogár László közgazdász,
egyetemi tanár tartott elõadást
„Válság és Nemzetstratégia Ma-
gyarország” vonatkozásában.
Majd dr. Kupcsok Lajos fõtitkár
konzultációval egybekötött elõ-
adásában a Középtávú Szakképzé-
si Rendszer és a Gazdaság igénye-
inek összefüggésérõl beszélt. A
Kamara és a Munkaadók közötti
szoros együttmûködés szükséges-
ségét hangsúlyozva a képzési igé-
nyek közös tervezésérõl, a Kama-
ra szerepének növelésérõl beszélt.
Az ülésen Höfle Béláné, a kollégi-
um tagja képviselte kamaránkat. 

MKIK Küldöttgyûlés
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara 2011. május 31-én
tartotta a 26. Küldöttgyûlését. A
küldöttgyûlés elfogadta az MKIK
2010. évi tevékenységérõl, gaz-
dálkodásáról, az ellenõrzõ és eti-

kai bizottság munkájáról szóló
beszámolókat, valamint a 2011.
évi költségvetést.  Döntöttek az
MKIK mellett mûködõ választott
bíróság új bírói névjegyzékérõl,
és egy perces néma felállással
emlékeztek az elhunyt Mádl Fe-
renc korábbi köztársasági elnök-
re, aki több évtizeden keresztül
választott bíró is volt. A küldött-
gyûlésen átadták az országos ka-
marai kitüntetéseket és a Kamarai
Mercure Díjakat. Kamaránkat dr.
Polay József , Nádasi Tamás és
Kurucz István képviselte. 

Szakképzési Akadémia

2011. június 2-án a Vasember-
ház Dísztermében tartott rendez-
vényen Cseh Györgyi a Qualitas
Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
ügyvezetõje elõadásában elmond-
ta, hogy a kutatási módszerüket
holland pszichológusok által ki-
fejlesztett program átvételére ala-
pozzák. A vizsgálati módszert ve-
zetõ kiválasztásnál, szervezet fej-
lesztésnél továbbá pályaorientáci-
ónál, pályaválasztásnál egyaránt
hatékonyan lehet használni. Lak-
ner Zsuzsanna a Cserháti SZKI
nyelv-és beszédfejlesztõje elõ-
adásában elmondta, hogy a szö-
vegértés képességének fejleszté-
sére kiemelt figyelmet kell fordí-
tani minden iskolatípusban a ta-
nulmányi idõ befejezéséig. 

MKIK Magyar-Kínai 
Tagozatának szakmai 
konferenciája

Az MKIK Magyar-Kínai Tago-
zata 2011. június 8-án „Vállalko-
zás és szellemi tulajdonjog véde-
lem Kínában” címmel rendezett
szakmai konferenciát. David
Lavorel, az idén megnyílt, pekin-
gi EU KKV Központ igazgatója
elõadásában a kínai piacralépés-
sel kapcsolatos legfontosabb kö-
vetelményekre hívta fel a figyel-
met. Philippe Girard-Foley, a Kí-
nai Szellemi Tulajdonjog KKV
Helpdesk meghívott szakértõje a
szellemi tulajdonjog védelmének
fontosságáról, valamint az intéz-
ményük által az európai vállalko-
zások számára nyújtott szolgálta-
tásokról adott felvilágosítást. A
konferencián lehetõséget biztosí-
tottak kétoldalú konzultációra is a
pekingi uniós szervezetek képvi-
selõivel, akik cégre szabott taná-
csot nyújtottak Kínával kapcso-
latban. Kamaránkat Nádasi Ta-
más képviselte a konferencián. 

MKIK Külgazdasági értekezlet
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara június 9-én tartotta
Külgazdasági értekezletét Buda-
pesten. Az értekezlet témái voltak
a 2011. évi külgazdasági esemé-
nyek, tájékoztató az MKIK várha-
tó idei programjairól, valamint tá-

jékoztató a területi kamarák és ve-
gyes kamarák fontosabb esemé-
nyeirõl. David Lavorel, az idén
megnyílt, pekingi EU KKV Köz-
pont igazgatója elõadásában a kí-
nai piacralépéssel kapcsolatos
legfontosabb követelményekre
hívta fel a figyelmet, illetve a kí-
nai üzleti környezetrõl nyújtott
szektor-specifikus áttekintést. Az
értekezleten Kiss László képvisel-
te Kamaránkat. 

Önkormányzati - Kamarai - 
Nagyvállalati Kerekasztal
2011. június 16-án Nagykanizsa

MJV Önkormányzata és a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara szakmai konzultációt tartott
a Vasemberház Dísztermében a
város és gazdasága jövõjének ér-
dekében. A konzultációra azon cé-
gek vezetõi kaptak meghívást,
akik a legtöbb adót fizetik, és
amelyek a legtöbb alkalmazottat
foglalkoztatják. Cseresnyés Péter
polgármester úr tájékoztatója
után, dr. Polay József elnök a vá-
ros gazdasági helyzetérõl tartott
elõadást. A megjelentek lehetõsé-

get kaptak a vállalkozásuk bemu-
tatására, megfogalmazhatták kér-
déseiket, elvárásaikat a város felé. 

A Kanizsai Kamarai 
Nonprofit Kft. 2010. 
évi gazdálkodása

A KA-VOSZ Vállalkozásfejleszté-
si Zrt. május 6-án megkezdte az Új
Széchenyi Terv (ÚSZT) Kombinált
Mikrohitel termékének forgalmazá-
sát.

A mikrovállalkozások a Kombinált Mikrohitel
konstrukció keretében már 10 százalék önerõ mel-
lett új gépek és eszközök beszerzésére, valamint in-
gatlan vásárlására és felújítására, vagy akár infrast-
ruktúra, illetve információs technológiai fejlesztés-
hez kapcsolódó szoftver, illetve hardver beszerzé-
sekre felhasználható finanszírozási lehetõséget igé-
nyelhetnek. Ennek keretében egyszerûsített pályáza-
ti eljárással, egyablakos rendszerben tehetnek szert

legalább 1, de legfeljebb 4 millió forint vissza nem
térítendõ, és 1-tõl 8 millió forintig terjedõ viszszaté-
rítendõ támogatásra, azaz hitelre. 

A támogatott hitelt 120 hónapos futamidõre, ma-
ximum 9 százalékos kamattal csak a vissza nem té-
rítendõ támogatással együttesen lehet igénybe ven-
ni. A kezdõ vállalkozások ingatlanfedezet mellett, a
már mûködõk akár a beruházás tárgyának fedezet-
ként történõ bevonása mellett igényelhetnek Kombi-
nált Mikrohitelt. A Konstrukció igénylésére azon
maximum 9 fõt foglalkoztató vállalkozások jogosul-
tak, melyek éves nettó árbevétele az utolsó lezárt üz-
leti évben (kezdõ vállalkozások esetén a megkezdett
üzleti évre vonatkozó üzleti tervük szerint) nem ha-
ladhatja meg a 200 millió forintot. 

Egyedülálló llehetõség  aa mmikrovállalkozásoknak
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2011. június 30.

Kamaránk Küldöttgyûlése
2011. május 24-én elfogadta a
Kanizsai Kamarai Nonprofit Kft.
2010. gazdálkodásáról szóló egy-
szerûsített éves beszámolót 513
eFt mérleg fõösszeggel, 11 eFt
mérleg szerinti eredménnyel.

Ülésezett az elnökség
Kamaránk elnöksége 2011. jú-

nius 20-án tartotta soron követke-
zõ elnökségi ülését. Dr. Polay Jó-
zsef elnök beszámolt az elmúlt
idõszak legfontosabb eseményei-
rõl. Az Ellenõrzõ Bizottság javas-
latára az elnökség határozott a
tagdíjtartozások rendezésérõl. A
továbbiakban aktuális kamarai
kérdésekrõl tárgyaltak.  

"Egyszerû Állam" 
Konferencia

2011. június 23-án a Foglal-
koztatási Hivatal, az „Egyszerû
Állam” Konzultációs Program
keretében konferenciát tartott a
Vasemberház Dísztermében. A
rendezvényen részt vett Geren-
dás János, a Nemzetgazdasági
Minisztérium Gazdaságpolitikai
fõosztályának vezetõje. A ren-
dezvényen köszöntõt mondott
Cseresnyés Péter polgármester
és dr. Polay József, kamaránk el-
nöke.

A rendezvény célja az volt,
hogy a társadalmi partnerek be-
vonásával, a vállalkozások min-
dennapi tapasztalatai alapján, a
vállalkozásokat érintõ admi-
nisztratív terhekrõl és azok fel-
számolásának lehetõségeirõl
gyûjtsenek javaslatokat. A kon-
zultáció alapozza meg a vállal-
kozások költségeinek 400 milli-
árd forint mértékû csökkentésé-
hez vezetõ cselekvési terv elké-
szítését.

Jogi segítség ausztriai 
munkavállaláshoz
Az MSZOSZ Nyugat-Dunántú-

li Regionális Képviselete és az
Osztrák Szakszervezeti Szövetség
jogi tanácsadást tart a Nyugat -
Magyarország területén dolgozó
magyar és osztrák munkavállalók,
továbbá a Burgenland területén
dolgozó magyar munkavállalók
számára. Kizárólag munkaválla-
lóknak nyújtanak segítséget mun-
ka-, szociális-, adójogi, valamint
munkavállalással kapcsolatos
kérdésekben. Nyugat- Magyaror-
szágon, Szombathelyen, Gyõr-
ben, Zalaegerszegen, Nagykani-
zsán, Sopronban és Sárváron; 

Ausztriában pedig Eisenstadt-
ban, Oberwartban, Oberpullen-
dorfban, Neusiedlerben és Güss-
ingben van ingyenes tanácsadás. 

A tanácsadás idõpontjai megta-
lálhatók a www.igr.hu vagy
www.igr.at honlapon, vagy érdek-
lõdni lehet a 94/340-656 telefon-
számon.

Nemdohányzók védelmérõl 
Az Országgyûlés elfogadta a

nemdohányzók védelmérõl szóló
törvény módosítását, amely 2012-
tõl a legtöbb zárt helyen megtiltja
a dohányzást, amely 2012. január
1-jén lép hatályba. A törvény a
legtöbb zárt közforgalmú helyen
tiltja a dohányzást, és a szabad le-
vegõn sem mindig engedi meg.
Nem szabad majd rágyújtani
kocsmákban, szórakozóhelyeken,
munkahelyeken, közintézmé-
nyekben, vonatokon, buszmegál-
lókban, a gyalogosok által hasz-
nált aluljárókban, a játszótereken
és azok 5 méteres körzetében, va-
lamint iskolákban, kórházakban,
gyermekjóléti intézményekben az
udvaron sem lehet dohányozni. A
kocsmákból, éttermekbõl vagy az
irodából ki kell menni, és bejárat-
tól számított 5 méteres távolságon
kívül lehet csak dohányozni. 

A turizmus érdekében megen-
gedi a dohányzást a hotelek szi-
varszobáiban és nem tiltja azt a
kerthelyiségekben, szabadtéri
szórakozóhelyeken. 

BEMUTATKOZNAK 
KAMARAI TAGJAINK

Szabó László, 
a PAR-KOM 94 Kfc. ügyvezetõje
Cégünk 17 éve 1994-ben ala-

kult, így jövõre már hivatalosan is
nagykorúak leszünk! Kezdetben

csak céges környezetben dolgoz-
tunk, késõbb megnyitottuk Nagy-
kanizsa belvárosában elsõ számí-
tástechnikai üzletünket. Ezt ha-
mar kinõttük, ezért költöztünk
mai helyünkre, a Magyar u. 4-6.
alá, ahol szervizt is létesítettünk.
Tagjai vagyunk, az országos
BestByte üzlethálózatnak, amely-
lyel a nagy multicégekkel kíván-
juk felvenni a versenyt. Valós
szaktudással, saját szervizzel, s a
közös beszerzéseknek köszönhe-
tõen, versenyképes árakkal is ren-
delkezünk. Mindig igyekeztünk
üzletünkben egyfajta családias
légkört teremteni, amiben orosz-
lánrészt vállal személyiségének
köszönhetõen feleségem, Marika.
Hogy jó úton járunk, régi vissza-
térõ vásárlóink rá a bizonyíték. A
számítástechnikai termékek mel-
lett, színes és fekete - fehér máso-
lógépek, nagyformátumú-nyom-
tatók, irodai multifunkciós beren-
dezések, fotóeszközök széles pa-
lettáját forgalmazzuk, szerví-
zeljük. Preferált márkánk a Ca-
non. Berendezéseinket bérleti

konstrukcióban is kínáljuk, tel-
jeskörû szervizszolgáltatással
együtt. Számos cég rendszergaz-
dai tevékenységét is ellátjuk, de
eseti megbízásokat is vállalunk. A
2007-es évben elindítottuk toner-
töltési szolgáltatásunkat, s mára
számos típust már gyártunk is,
amit önálló WEB-áruházunkban
is elérhetnek ügyfeleink. Ezt
2010-ben országos körûvé fej-
lesztettük, csomagküldéssel, in-
gyenes visszáruval csökkentve a
vevõi költségeket. Termékeink
teljes mértékben csereszabatosak
a gyárival, mind nyomtatási mi-
nõségben, kapacitásban és nem
utolsó sorban a 24 hónapos garan-
ciában. Egyben térnek csak el
nagymértékben, jelentõsen ol-
csóbbak! Tekintettel a jelen gaz-
dasági helyzetre, így akár 60% -
os megtakarítást tudnak partnere-
ink elérni.  Számos oktatási, e-
gészségügyi és közintézmény ré-
szére szállítunk a cégek és ma-
gánszemélyek mellett, saját „Ton-
erTanker” márkaneves terméke-
inkbõl.

Mindig is fontosnak tartottuk a
tisztességes üzleti magatartás be-
tartását, ezért is nagyra értékeljük,
hogy elsõ informatikai vállalko-
zásként megkaphattuk a "Nagy-
kanizsa város minõsített vállalko-
zása" megtisztelõ címet. Ha lehet,
ezután még jobban odafigyelünk
a megfelelõ üzleti morál megtar-
tására, hiszen a cím kötelez! Elér-
hetõségeink: 93/536-733,
www.par-kom94.hu  

Új llehetõségek 
aa SSzzéécchheennyyii KKáárrttyyaa PPrrooggrraammbbaann

A Széchenyi Kártya a vállalko-
zások hitelességének jelképe lett.
Mára a Széchenyi Kártya Konst-
rukció Programmá fejlõdött, így
elérhetõ a három éves Forgóesz-
közhitel és az akár 10 éves futam-
idejû Beruházási Hitel, rövidesen
pedig a Önerõ Kiegészítõ, és Tá-

mogatást Megelõlegezõ Hitelek is. 
A kormány a hazai agrárgazdasági szereplõk pénzügyi helyzeté-

nek javítása érdekében, valamint a gazdasági válság és az elemi
károk által leginkább sújtott õstermelõk, családi gazdaságok megse-
gítéséért kiterjesztette a Széchenyi Kártya Programot az agrárágazat-
ban mûködõ kis- és középvállalkozásokra is.

Az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel a tervek szerint
2011. második félévében indul.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyinté-
zéssel várják: Hermán Szilvia: 93/516-670; 30/754-3616, Óváriné
Lugosi Beáta: 70/771-3043
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Közeledik a nyári szünidõ, ki-
rándulások, nyaralások, vízi tú-
rák idõszaka. Ezzel kapcsolat-
ban hívjuk fel néhány hasznos
tudnivalóra a figyelmet.

Fürdõzés szabályai
Rövidesen beköszönt a meleg,

nyárias idõ, s erre tekintettel egyre
többen keresik majd fel a szabad
vizeket kikapcsolódás, sportolás
céljából. Sajnos az idõjárási elõre-
jelzéseket, valamint az aktuális
idõjárási viszonyokat sokan nem
veszik figyelembe.

A nyár nagy veszélyforrását a
szabadvizek, strandok rejtik ma-
gukban. A fürdés tilalmát, vagy az
egyéb veszélyes fürdésre alkalmat-
lan helyeket FÜRÖDNI TILOS!
táblával jelzik. Különösen veszé-
lyesek a szabad vizek közül a bá-
nyatavak, az állandóan változó víz-
mélység- és hõfokkülönbség miatt. 

A folyóvizekben (folyók, állan-
dó és idõszakos vízfolyások, holt-
ágak) és állóvizekben (mestersé-
ges és természetes tavak), továbbá
vízi létesítmények (csatornák) ví-
zében (a továbbiakban együtt: sza-
bad vizek) fürödni azokon a helye-
ken szabad, amelyek nem esnek
tiltó rendelkezés alá, illetve kije-
lölt fürdõhelyek.

Fürdésnek minõsül az olyan
úszóeszköz (játékcsónak, vízibi-
cikli, banánhajó, felfújható eszkö-
zök, stb.) vízen történõ használata
is, amely nem tekinthetõ csónak-
nak vagy vízi sporteszköznek, to-
vábbá amelynek nem kell rendel-
keznie a hajózási hatóság által ki-
adott hajóokmánnyal, vagy a vízi
sporteszközökre elõírt típusjóvá-
hagyással. Nem minõsül fürdésnek
a gépi berendezéssel, vagy más
módon meghajtott vízi sportesz-
köz használata. Fürdõzõk közelé-
ben úszóeszközöket használni
csak úgy szabad, hogy azok a für-
dõzõket ne veszélyeztessék.

A kikapcsolódás reményében a
strandokat és kijelölt fürdõhelye-
ket vegyék igénybe fürdõzés céljá-
ra, mert a biztonságos fürdõzési
övezetet, és annak végét – mély
víz – mindig a fürdést engedélyezõ
tábla, zászló, vagy bója jelzi,
emellett életmentésre kiképzett
felügyelõ vigyáz a fürdõzõkre. A
fürdésre lehetõséget biztosító he-
lyek biztonságosabbak az ismeret-
len folyómedreknél és bányata-
vaknál.  

Tilos fürdeni: hajóútban; hajó-
utat és hajózási akadályt jelzõ bó-
ják, nagyhajók, úszó munkagépek
és fürdés célját nem szolgáló úszó-
mûvek 100 méteres körzetében;
vízlépcsõk és vízi munkák 300
méteres, hidak, vízkivételi mûvek,
egyéb vízi mûtárgyak, komp- és
révátkelõhelyek 100 méteres kör-
zetében; kikötõk, veszteglõ- és ra-
kodóhelyek, kijelölt zárt vízisí és
vízirobogó (jet ski), valamint
egyéb motoros vízi sporteszköz
közlekedésére szolgáló pályák, ha-
jóállomások területén; egészségre
ártalmas vizekben; a kijelölt fürdõ-
helyek kivételével a határvizekben
és a városok belterületén lévõ sza-
bad vizekben; vízi jármû kísérete
nélkül a Balaton Somogy megyé-
hez tartozó területén a parttól 1000
méternél, Veszprém és Zala me-
gyéhez tartozó területén a parttól
500 méternél nagyobb távolságra,
valamint a Tisza-tó területén a
parttól 500 méternél nagyobb tá-
volságra; éjszaka és korlátozott lá-
tási viszonyok között, kivéve ha a
vízfelület megvilágított, ilyenkor
is legfeljebb a mély víz határáig;
ahol azt tiltó tábla jelzi.

Gyermek- és ifjúsági csoportok
esetén a csoport vezetõjének a für-
dõzõk létszámának megfelelõ szá-
mú, úszni tudó és vízi mentésben
jártas felnõtt személyekbõl figyelõ
és mentõ õrséget kell állítania.

Állatot a fürdõhely területére be-
vinni – õrkutyás biztonsági szolgálat
és vakvezetõ kutya kivételével – ti-
los! A fürdõhely területén a fürdési
szezonban horgászni nem szabad.

A fürdési tilalmat 60x30 cm mé-
retû, fehér alapú, kék hullámzó ví-
zen fekete felsõtestet ábrázoló és
átlósan három cm széles piros
csíkkal áthúzott táblával kell jelöl-
ni. A táblán kék mezõben fehér
színû nyíllal és a távolság (méter,
kilométer) feltüntetésével kell je-
lölni a tiltott terület hosszát és irá-
nyát. A tiltó táblákat a tiltási hatá-
ron is el kell helyezni.

Néhány fontos 
fürdõzési intelem
Felhevült testtel és alkoholos ál-

lapotban, illetve egy kiadós táplál-
kozás után közvetlenül vízbe men-
ni végzetes lehet. Senki se ugorjon
fejest ismeretlen medrû vízbe!
Számba kell venni, hogy a mé-
lyebb vizek esetén azok nehezeb-
ben melegszenek fel, így a bennük
való tartózkodás során nagyobb

esély van arra, hogy izomgörcsök
jönnek létre. A keringési és szív-
elégtelenségben szenvedõk kerül-
jék mind a túl hideg, mind a túl
meleg vizet. Hat éven aluli, továb-
bá úszni nem tudó 12 éven aluli
gyermek csak felnõtt közvetlen
felügyelete mellett fürödhet a sza-
bad vizekben.

Vízi eszközök 
használatának veszélyei
A szabadidõ aktív eltöltésének,

a pihenésnek egyik eszköze a csó-
nakázás és az egyéb vízi jármûvek,
sporteszközök igénybe vétele. So-
kan indulnak útra a vízen nappal,
vagy éppen éjszaka kedvenc idõ-
töltésüknek, a horgászatnak hódol-
va. Az extrém sportok kedvelõi is
gyakran szelik a vizet jet-ski, vagy
motorcsónak segítségével. Kellõ
óvatosság szükséges az ismeretlen
vizeken, hiszen a víz alatti, nem
látható tárgyak, faágak és egyéb
akadályok könnyen sérülést, a fo-
lyókon, különösen a Dunán a gya-
kori örvények meglepetést okoz-
hatnak, ami igen súlyos következ-
ménnyel járhat, gyakran a vízi jár-
mû felborulásához, fürdõzés ese-
tén tragédiához vezethet.

Fontos, hogy a vízen tartózko-
dásnál (fürdõzés és vízi jármûvel
történõ közlekedés során) tartsák
be a szabályokat! A vízi sportesz-
közök, valamint egyéb úszó eszkö-
zök, csónak használatánál el kell
kerülni a kijelölt fürdõzõ helyeket.
A fürdõzõket zavarni tilos! A vízi
jármûvek, eszközök bérbe vétele
elõtt a bérlõnek nyilatkoznia kell,
hogy tud-e úszni. Azok, akik nem
tudnak úszni, vegyék fel a mentõ-
mellényt. A bérbe vett vízi eszkö-
zön mentõmellény, vagy mentõ-
patkó elhelyezése kötelezõ, vala-
mint a parttól csak 50-100 méteren
belül használható. A vízi jármûrõl
vízbe ugrani tilos!

Vízi jármûvek (csónak) 
felszerelései
MENTÕMELLÉNY, EVEZÕ, KÖ-

TÉL, JELZÕLÁMPA, HORGONY,
TÛZOLTÓ KÉSZÜLÉK, VÍZMERÕ
ESZKÖZ (EGY LITERES).

Viharjelzés
Kötelezõ a fürdõzõknek, a vízi

eszközöket használóknak és a csó-
nakban horgászóknak a viharjelzés
folyamatos figyelemmel kísérése.
Az I. fokú viharjelzés (figyelmez-
tetés az elõvigyázatosság betartá-
sára) – percenként negyvenötször
felvillanó sárga fényjelzés – esetén

a parttól 500 méternél nagyobb tá-
volságra tilos fürödni! A II. fokú
viharjelzés (figyelmeztetés a fe-
nyegetõ veszélyre) – percenként
kilencvenszer felvillanó sárga
fényjelzés – esetén fürödni tilos!

A száraz intelmek és a soknak
tûnõ korlátozás a biztonságot szol-
gálja, míg a hirtelen cselekedet tra-
gédiába is torkollhat!

Fontos intelmek gyalogosoknak, 
kerékpárosoknak
Lakott területen kívüli út úttes-

tén, leállósávján, útpadkáján tar-
tózkodó gyalogosnak, személynek
(ide nem értve a gyalogosok zárt
csoportban történõ közlekedését)
éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok esetén fényvisszaverõ mel-
lényt (ruházatot) kell viselnie.

A kerékpárt éjszaka és korláto-
zott látási viszonyok között a kü-
lön jogszabályban meghatározott
lámpákkal kell kivilágítani és a ke-
rékpárt hajtó személynek – lakott
területen kívül – fényvisszaverõ
mellényt (ruházatot) kell viselnie.

A kerékpár kötelezõ felszerelései:
biztonságos kormány és elsõ hátsó
fékberendezés, kormányra szerelt
csengõ/hangjelzõ berendezés, az el-
sõ kerékre szerelt (sárga színû) kül-
lõ prizma, elõre fehér vagy kadmi-
um sárga, hátra csak piros fényt ki-
bocsátó eszköz (lámpa), elõre fehér,
hátra csak piros színû fényvisszave-
rõ eszköz, mely nem lehet három-
szög alakú, lakott területen kívül 50
km/óra haladásnál, kerékpáros fej-
védõ használata kötelezõ.

Gyermek biztonságos 
szállítása a jármûben
Amennyiben a személy, illetve

teherszállításra alkalmas jármûvek
üléseihez biztonsági övet szereltek
fel, az ülésen utazó személynek a
biztonsági öv becsatolásával kell
magát rögzíteni. A gépkocsiban
utazó 150 cm-nél alacsonyabb
gyermeket a testsúlyához igazodó
kialakítású gyermekbiztonsági
rendszerben kell rögzíteni. A 3 év-
nél fiatalabb gyermek csak gyer-
mekbiztonsági rendszerben rögzít-
ve szállítható. A gépkocsi elsõ ülé-
séhez a gyermekbiztonsági rend-
szer csak akkor szerelhetõ be - a
jármû szokásos haladási irányával
ellentétes irányban - ha az üléshez
légzsákot nem szereltek fel vagy a
légzsák mûködésbe lépését elõze-
tesen megakadályozták.

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

KKöözzlleekkeeddééssii,, ffüürrddõõzzééssii ttaannááccssookk aa nnyyáárrii sszzüünniiddõõrree
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2011. június 30.

Horoszkóp

Kellemes napokra számíthat. Lehetõleg
tegye félre a munkáit, és lazuljon el végre.
Olyan fordulatok történnek a környezeté-
ben, amelyek megváltoztatják bizonyos
személyekrõl alkotott véleményét.

Ne a hibáira, hanem céljai elérésére kon-
centráljon. Maradjon a realitások talaján,
hogy ne kelljen másoktól segítséget kér-
ni. A párjában mindig a boldogságot, és
ne csak a hibáit keresse. 

Ha az érzelmeit érintõ kérdések kerülnek
szóba, ne hamarkodja el a választ. Hoz-
zon ön is áldozatot a boldogságáért, mu-
tassa ki a szeretetét, és ne csak a párjától
várjon el mindent. 

Kerekedjen felül a nehézségeken, mielõtt
még nagyobb kárt okozna az egészségé-
ben. Õszinteséggel mindig többet elérhet
a családjában, mintha csak a felét mon-
daná el az igazságnak. 

Döntse el végre, hogy csak futó kalandot
keres, vagy hosszú távú boldogságot. Ne
üljön a babérjain, hanem keresse a meg-
felelõ alkalmat, szórakozást az ideális
társ megtalálásához.

Prózai módon viszonyul a napokban az érzel-
mekhez. Figyelmét, gondolkodását egyelõre
racionálisabb feladatok kötik le. A bolygók
jelzése szerint valaki feltûnik a régi ismerõsei
közül, és megváltoztatja mindennapjait.

Bízzon jobban az álmaiban, és ne adja fel
a reményt még akkor sem, ha a lehetõsé-
gei korlátozottak. A munkája háttérbe
szorul ezekben a napokban, és a magán-
életi teendõi kerülnek elõtérbe. 

Lehetõleg a nagyobb lélegzetû terveire kon-
centráljon, és ne szórja el a pénzét aprósá-
gokra. Ajövõje miatt ne aggódjon, vállalko-
zásának kezdeti sikertelensége miatt nem
kell mindjárt túldramatizálnia mindent.

Hamarosan a pénztárcáján is érzi a munká-
ja, kitartása eredményét. A fantáziája to-
vábbra is kiválóan mûködik, különösen
akkor, hogyha hódításról esik szó. Élvezze
az életet, és ne kételkedjen folyton.

Megoldódni látszik egy régóta húzódó ügye,
csak bátran és kitartóan járjon a végére. Anyá-
ri szabadságán a pihenés mellett szenteljen
több idõt régi szenvedélyének. A családtagjait
érintõ döntésekben hallgasson az érzelmeire.

Sikerre számíthat a munkahelyén és a szak-
mai tanulmányai terén is. Ne legyen kishitû,
hiszen az utóbbi idõben nagyon sokat dolgo-
zott, aminek most érik be a gyümölcse. Keres-
sen alkalmat az önfeledt szórakozásra is.

Ha a dolgai nem úgy alakulnak, ahogyan
tervezte, ne adja fel az elképzeléseit, hanem
keressen új utat a céljai eléréséhez. Útköz-
ben ne feledkezzen meg a szeretteirõl sem,
ragaszkodásukat viszonozza ön 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

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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Nk-án az Ady út elején egy szo-
bás + amerikai konyhás, felújított,
azonnal költözhetõ lakás alacsony
közös költséggel eladó. 0630/4141-
089 (7413K)

Nk-án belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati
lakásomat elcserélném belvárosi,
egyszobás, gázas önkormányza-
tira. Érd.: 0630/958-7390
(7420K)

Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati la-
kásomat elcserélném belvárosi,
egyszobás, gázas önkormányzati.
Érd.: 0630/958-7390 (7421K)

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közmûvesített tel-
ken 58 m2-es bontásra ítélt ház el-
adó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7422K)

Frizurát szeretnél? Szombaton-
ként szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

A nyári szünetben úszásoktatás. Je-
lentkezés öt éves kortól. Tel.: 0693/312-
798, 0630/319-7662 (7414K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 0620/510-2723 (7415K)

Kidobásra szánt mikróját, mo-
sógépét, gáztûzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7416K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Nk-án vásárolnék márkás por-
celánokat, képcsarnoki és régebbi
festményeket, régi mûszereket.
Érd.: 0630/332-8422 (7423K)

Kandalló Luculus 9 kw-os ol-
csón eladó. Tel.: 0620/2059-222
(7424K)

Nk-i, rendezett, 61/167/78 füg-
getlen, technikus keresi inteligens,

lehetõleg jogosítvánnyal rendelke-
zõ társát komoly kapcsolatra. Érd.:
0630/216-4685, 0693/787-006
(7418K)

IInnssttrruukkttoorrii eeddzzõõttáábboorrbbaann
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A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkozta-
tási, Szociális és Köz-
mûvelõdési Nonprofit
Kft-nek az Új Magyar-

ország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támo-
gatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási
Paktum” címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû pályázatát a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Ható-
sága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegû támogatásra
(90%) érdemesnek ítélte. Önerõ (10%): 2.450.361 Ft. A projekt 2010.
március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap idõtartam-
ban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Tájékoztatjuk Partnereinket, hogy 2011. június 27. napján megrendezés-
re került a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum projekt keretén
belül az Irányító Csoport által kiválasztott (2011.04.06.) 5 térségi projekt
szakmai megbeszélése. A projektötletek között szerepel a térségre vonatko-
zóan képzés, pályaorientáció, családsegítés, munkahelyi egészségfejlesztés
és vállalatfejlesztés is. Aprojektek kiválasztását megelõzte egy térségi  hely-
zetfeltárás. Szakmai partnerünk, a BFH Európa Kft. irányításával, különbö-
zõ szakemberek bevonásával 5 munkacsoport dolgozott, melynek célja az
volt, hogy az érintett szakterületek képviselõi és a leendõ projektgazdák
szakértelmükkel hozzájáruljanak a hatékony munkához, továbbá az érintett
szereplõk már a tervezés szakaszától komplex módon egyeztessék szándé-
kaikat. Ezt követõen kerül sor a stratégiában meghatározott célokhoz kap-
csolódóan a projekttervek komplex kidolgozására. 

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL

2011.07.14-án 
délelõtti és délutáni elõadásokkal

személyautó, motor
és segédmotor

2011.07.04-én 16 órakor
C, D, E kategóriákban

ingyenes kresz tanfolyam
részletfizetés

ingyenes tankönyvkölcsönzés

A 2011.07.16-ai GKI vizsgára
jelentkezéseket még elfogadjuk!

Tizenegyedik alkalommal adott
Zalaszentgrót otthont a napokban
az A.J.K.A. International nemzet-
közi shotokan karate instruktori
edzõtábornak. A továbbképzésen
közel 80 karate tanító vett részt ha-
zánk mellett Németországból, Új-
Zélandról és az Egyesült Államok-

ból. Nagykanizsát a Sensei Sáfár
Shotokan Karate-Do SE-bõl öt ta-
nító kepviselte. Az edzéseket Sá-
fár László 9. Danos és Edmond
Otis 8. Danos mesterek vezették és
a fõ téma a kata-k (formagyakorla-
tok) egységesítése volt a zalai na-
pok során. 

A XV. Nagykanizsai Military
(Lovastusa) Versenyt rendezik
július 1-3. között a Csónakázó-
tónál. Tíz országból 116 nevezés
érkezett és a magyar versenyzõk
mellett bolgár, cseh, olasz, oszt-
rák, román, spanyol, svájci, szlo-
vák és török lovasok jelezték
részvételi szándékukat.

A szervezõk szerint minden
készen áll arra, hogy az év leg-
nagyobb hazai military versenye
izgalmas kikapcsolódást kínál-
jon a lovassportért rajongók szá-
mára július elsõ hétvégéjén,
péntektõl vasárnapig. Dobri La-
jos, a Zala Megyei Lovas Szö-
vetség elnöke egyebek mellett
elmondta, a távlati cél az, hogy
az ifjúsági korcsoportos Európa-
bajnokságnak a város otthont
adhasson. Végh Csaba, a Kani-
zsa Lovasklub elsõ embere ma-

gáról a versenyrõl elmondta,
hogy nyolc nemzeti, két-két
nemzetközi, s egy ifjúsági kate-
góriában lesznek indulók, utób-
bi esetében bajnokavató is lesz a
rangos esemény. 

Mind a három napon már a dél-
elõtti órákban kezdõdnek a verse-
nyek, vagyis a díjlovaglás, tereplo-
vaglás, valamint a díjugratás küz-
delmei. A kanizsai egyesület nagy-
kanizsai sportolóinak is szurkol-
hatnak a kilátogatók, hiszen Tamás
Bianka (Clarion nevû lován) a
kezdõ ló mezõnyében, illetve
Nagy Zsófia (Tikkasztó Többsincs
nevû lován) nemzetközi minõsítés
elérése végett pattan majd nyereg-
be. Utóbbi lovasnál a tét akár a
portugáliai korosztályos Európa-
bajnokságon való részvétel is le-
het.

P.L.

PPéénntteekkttõõll mmiilliittaarryy
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2011. június 30.

„Juháááász!” – szólt hangosan
a jobb szélen a kis Messi-feli-
ratos, s a 64-szeres válogatott vé-
dõ, Roland nem is tehetett mást
(miközben a fél Bányász-pálya
jót derült a bátor kilátófickón),
passzolt is laposan az üresen ro-
bogó UFC-s lurkónak – ilyen
éles meccsen nem is tehetett vol-
na mást a belga RSC Anderlecht
futballistája.

Ekkor már túl voltunk az UFC
Nagykanizsa U13-as labdarúgó
együttesének ezüstérmekrõl szóló
díjátadóján, melyre két válogatott
labdarúgó is érkezett egy baráti lá-
togatás keretében: reggel negyed
tízkor Juhász Roland és a nyártól
szintén légiósnak állt Czvitkovics
Péter szállt ki a fehér terepjáróból,
hogy élménybeszámolójuk, a gra-
tulációk bezsebelése után egy kö-
zös focit is belevegyenek prog-
ramjukba a kicsikkel.

Mely feszített volt, hiszen Ju-
hász még aznap injekciós kezelés-
re kellett, hogy jelentkezzen, illet-
ve mentek válogatottbeli társával
még egy dabasi, a kanizsaihoz ha-

sonló eseményre is.
Azért a Bányász pályán a nagy

meccsek elõtt, alatt és után folyama-
tosan aláírás-osztások, fényké-
pezkedések „elszenvedõi” voltak a
belgiumi idegenlégiósok, akik közül
Czvitkovics csak most ismerkedik
még az új életformájával:

– Voltam már kint a KV Kort-
rijknál, hogy lássam, milyenek a
körülmények, most pedig még kap-
tam egy hetet, hogy itthon mindent
elrendezhessek a továbbiakkal
kapcsolatban – így a középpályás.
– Megmondom õszintén, nem a ki-
fejezés rossz értelmében, de kicsit
már elegem volt a debreceni játé-
kos korszakomból, s ebbe az is be-
lejátszott, hogy már évek óta szíve-
sen mentem volna külföldre. A cé-
lom mindenesetre az, hogy fél év
után ne azzal kelljen hazakullog-
nom, hogy az edzõ nem számított
rám, inkább szeretnék továbblépni
onnan is egy még jobb csapatba.

Juhász Roland ellenben már ru-
tinos labdarúgó a belga élvonal-
ban, s ezzel kapcsolatban túlzottan
sok újdonságot nem is lehet tõle
megtudni, hacsak nem arról érdek-

lõdünk, milyen is egy-egy meccs a
legnagyobb riválisok otthonában:

– No, igen, a Standard Liege-
hez menni mindig rázós, hiszen a
vallonok stadionja roppant hangu-
latos, s szurkolóikat sem kell külön
noszogatni akkor, ha az Anderlecht
érkezik. Az FC Bruges otthonában
is remek a hangulat, igaz, mióta én
a brüsszelieknél vagyok, szinte
nem nyertek semmit, ugyanakkor
Tõzsér Daniék Genkje már kemé-
nyebb dió, velük megszenvedtünk
többször is. Nem véletlen, hogy
idén õk lettek a bajnokok, ettõl
függetlenül azt mondom, a legjob-
bak, mi, a lilák vagyunk...

Utóbbit már mosolyogva tette
hozzá, azt azonban már a lehetõ
legkomolyabban elemezte, mi is a
véleménye barátja, Dzsudzsák Ba-
lázs Oroszországba szerzõdésérõl:

– Nem érdemes az orosz ligán
mosolyogni, hiszen az utóbbi évek-
ben amekkora pénzeket ölnek ott a
futballba, azzal szinte lehetetlen
versenyezni. El kell fogadni, hogy
ezzel párhuzamosan az ottani baj-
nokság is egyre nívósabb, s
amennyiben azok az erõsítési ter-
vek, melyekkel kalkulálnak, meg-
valósulnak a Mahacskalánál, biz-
tos, hogy rövid idõn belül az euró-
pai kupákban láthatjuk majd a da-
gesztáni klubot Balázzsal együtt.

A Kaukázusban bizonyára an-
nak örülnek a legjobban, hogy csa-
patuk euró tízmilliók fejében erõ-
södik, itt Kanizsán ellenben akkor
voltak a legboldogabbak a gyerkõ-
cök, amikor Juhászék az öltözõbõl
kikukucskálva a csukáikat is oda-
adták a sorban várakozóknak.
Kell-e ennél nagyobb öröm a kis
focistáknak? Gyanítjuk, aligha...

Polgár László

ÉÉss aakkkkoorr ppaasssszzoolltt aazz AAnnddeerrlleecchhtt sszzttáárrjjaa ......

(Arany)érem átadójával együtt
meghirdetett  bankettjére készülõ-
dött az Aquaprofit-Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub NB I-ben
bajnok sakkcsapata. Mint ismert,
az együttes méltán a sportág hazai
etalonja, hiszen idén (is) pont-
csúccsal – 97,5-tel – lettek bajno-
kok a legfelsõ osztályban, történe-
tük során immár negyedszer.

Illetve, ahogy a város nevében
gratuláló polgármester, Cseresnyés
Péter fogalmazott – eggyel több-
ször, de az asztalnál ülõk köszönve
a megelõlegezett bizalmat, moso-
lyogva pontosítottak. Viszont az
ötödik bajnoki elsõséget nagyon
akarhatják a kanizsaiak, hiszen a
néhány perccel késõbb szintén szó-
lásra emelkedõ Nádasi Tamás, a
névszponzor részérõl ugyancsak az
ötödik megnyert szezonról beszélt
a negyedikkel a tarsolyban.

A hangulat tehát adott volt, s az
összejövetel keretében természete-
sen jutott idõ az értékelésre is töb-
bek mellett dr. Flumbort András
csapatvezetõ részérõl. Balogh Csa-
bától Prohászka Péteren át Faragó
Ivánig bezárólag számos remek
teljesítmény szükségeltetett a gyõ-
zelemhez, melynek sportértékét
külön növeli, hogy a tervek szerint
már szinte biztos a részvétel az idei
„sakk BEK” küzdelmein, melyet
ebben az esztendõben Szlovéniá-
ban rendeznek.

S akkor néhány szót az eddig
kevesebb figyelmet kapott máso-
dik számú csapat szereplésérõl.
Nos, az Aquaprofit-NTSK II
együttese a második vonalban az
elõkelõ negyedik helyen végzett
egy igencsak hektikus idény után.
Elõzetesen a bentmaradásban gon-
dolkodtak a szakmázók, s ennek
kezdetben „meg is feleltek” a sak-
kozók, aztán olyan lendületet vet-
tek, mellyel a végén még a bajno-
ki dobogó második fokára is volt
esélyük. A várakozásokat tehát fe-
lülmúlta a kettes számú egység,
melybõl külön is kiemelendõ Orsó
Miklós teljesítménye, aki 11 parti-
jából nyolcat nyert és hármat ho-
zott remire. E szekciónál azonban
tisztában vannak azzal, hogy az új
bajnokság sem lesz könnyû, s in-
kább az óvatos tervezgetés hívei. 

P.L.

AAzz ööttööddiikkrree
ffiiggyyeellnneekk

Szeghalom adott otthont a ma-
gyar autocross országos bajnokság
legutóbbi futamainak a Szisz Ferenc
Emlékverseny keretében, mely ese-
mény egyben a Közép-Európai Zó-
naverseny soros állomása is volt a
magyarok mellett cseh, osztrák és
szlovák résztvevõkkel.

Az 1600 ccm-es kategóriában a
Kanizsa Autocross SE versenyzõje
Radák Attila szép sikert ért el, hi-
szen az elõfutamok utáni hétkörös
fináléban egy szlovák és egy oszt-

rák versenyzõ mögött a harmadik
helyen ért célba a Suzuki Hayabusá-
val, ami a magyar bajnokit tekintve
az elsõ pozíciót jelentette. A nem-
zetközi összevetésben Radák 15,
míg az ob viszonylatában 20 pontot
gyûjtött.

A motorosok enduro-szakágának
I. osztályú bajnoki futamait (egy-
ben az Alpok-Adria versenysorozat
soros versenyeit) rendezték a Nóg-
rád megyei Béren, ahol a 70-75
motorost felvonultató mezõnyben

ott volt ifj. Vaska Kálmán is a Kani-
zsa Motocross SE színeiben.

A kanizsai versenyzõ mind az 5.,
mind a 6. forduló futamán a harma-
dik helyet szerezte meg, így összetett-
ben is a dobogó harmadik fokára áll-
hatott. Abajnoki táblázaton Vaska ez-
zel a negyedik, s ehhez a pillanatnyi
álláshoz már korábban szükség volt a
pécsi és kaposvári elõkelõ helye-
zésekre. A kétütemû KTM 125 ccm-
es motorral versenyzõ nagykanizsai
az E1-es kategóriában állt rajthoz az
eddigi három helyszínen.

P.L.

AA ddoobbooggóóiigg hhaajjttoottttaakk
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Július 5. 10 óra
KEREKÍTÕ mondókás 
foglalkozás  0-3 éveseknek
10.45 óra BÚGÓCSIGA - 
mondókás foglalkozás félévestõl 5 éves
korig. Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna
zenepedagógus. Belépõdíj: 500 Ft/család
Július 8. 18.45 óra
KANIZSAI ROCK HÉTVÉGE
Fellépnek: Feszültség együttes, Old Mix
Kartell együttes, Kocsmazaj zenekar
A belépés díjtalan

Július 8. 19 óra
ÉLÕ ZENE A GESZTENYEFA
ÁRNYÉKÁBAN - Francia, magyar
sanzonok és kuplék. Elõadók: Sári Gá-
bor - ének, Bellák Tibor - harmonika,
Merzsán Péter - gitár, Pávlicz Patrik -
dob. Közremûködik: a Magic Ritmo
Tánccsoport. A belépés díjtalan

NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a Magyar Plakát
Ház udvarán Városrehabilitációs Prog-
ram - "Miénk a Tér!" programsorozat

Július 5. 19.30 óra
KETTÕCSKE ZENEKAR
Július 6. 19.30 óra
VÁROSI VEGYESKAR  
Július 7. 19.30 óra
NÉMETH NORBERT harmonika

Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbõvítõ
fejlesztése - Belvárosi Akcióterületi Terv
NYDOP-3.1.1/B-2009-0004

Július 2-3.
HAGYOMÁNYOK NAPJA -
KISKANIZSAI BÚCSÚ
Templom tér

Július 2. szombat
15.00 Motoros felvonulás a H-TURUL
Motoros Klub közremûködésével. Min-
den motorost szeretettel várunk a felvo-
nulásra! Gyülekezés 14.30-tól a Kis-
kanizsai Templom mellett az iskola elõt-
ti parkolóban. 16.00 MR'8 Zenekar.
17.30 Premier Táncklub. 18.00 Tûzma-
dár Mozgásszín. 19.00 A Rétság Riders
Team motoros bemutatója. 20-02 Utca-
bál a Mura Band zenekarral.

Július 3. vasárnap
14-16 A Kanizsa Rádió kívánságmûsora
a búcsúból. 15.00 Lovaskocsis felvonu-
lás. 15.45 Térzene a Nagykanizsai Fú-
vósegyüttes közremûködésével. 16.00
Gyertyánosi népdalkör. 16.20 Árvácska
dalkör. 16.40 Horváth György bordal-
nok. 17.00 A Vabababa gyermekmûso-
ra. 17.30 Zalagyöngye Táncegyüttes.
18.00 Bojtár Népzenei Együttes. 18.30
Tüttõ János Nóta Klub. 19.30
EVERDANCE  TÁNCSZÍNHÁZ
20.30 Tabányi Mihály és zenekara

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Információ:
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
Tel: 06/93-319-202, 06/30-530-0-253

Nagykanizsán a rossz idõ mi-
att a Medgyaszay-házban indult
az idei Szent Iván éji vigasságok
programja.

A napfordulókhoz kötõdõ  ün-
nepek évezredek óta jelen van-
nak különbözõ népek kultúrájá-
ban. A nyári napforduló június
21-ére esik. Ekkor leghosszabb
a nappal és legrövidebb az éj-
szaka. Hazánkban régóta június
24-én Szent Iván napján tarta-

nak rendezvényeket, ellentétben
a Dél-angliai Stonhenge-el, ahol
az élményvadászok évrõl-évre
június 21-én a „druidák” rituális
szertartása mellett várják a nap-
felkeltét az õsi romok között. E
jeles naphoz kapcsolódó fogal-
mak a világosság, a megújulás.
A néphiedelemben a hajnali
gyógynövénygyûjtés és a pillan-
gófogás mellett számos más ele-
met is tartalmaz. A mágikus
praktikák, a tûz és gyertya jóslá-

sok a Szent Iván éji álmok értel-
mezése hosszú ideje foglalkoz-
tatja az embereket. Egy este,
egy éjszaka, amikor szinte min-
den megtörténhet, áll az írások-
ban.

Városunkban a zsúfolásig meg-
telt Medgyaszay-házban elõször a
Tatár Csaba vezette Nagykanizsai
Fúvószenekar lépett fel Szent Iván
napján. Programjukon közismert
indulók, slágerek és filmzenék
szerepeltek. Remek hangulatú mû-
soruk során még a közönséget is
megénekeltették a nagykanizsai
rezesbanda tagjai. Tatár Csaba egy
valamihez biztosan nagyon ért,
mégpedig ahhoz, hogy hogyan kell
elvarázsolni a közönséget. Ezt a
vastapsok és a többszöri ráadás-
számok is jól tükrözték. 

Az est második fellépõje Ge-
rendás Péter elõadómûvész volt,
aki elmondta, hogy mindig külön-
leges érzés keríti hatalmába, ami-
kor Nagykanizsán lép fel, hiszen
nagyszülei kanizsaiak voltak.
Nagypapája az a Szerb Ernõ volt,
akinek a Fõ úton, majd a Csen-
gery utcában volt könyv- és hang-
zenemû kereskedése. Gerendás
Péter minden koncertje egyedi és
különleges, annak ellenére, hogy
legtöbb számát kívülrõl fújja a
közönség. Így volt ez a mostani
koncerten is, ahol egy-egy szerze-
ménye egészen más elõadásmód-
ban szólalt meg. Az elmaradhatat-
lan számok közül az Átölel a
múlt, a Szép Júlia, a Két hónap a
nagy folyón, és a Bartók Országá-
ban is nagy tetszést aratott. Rá-
adás számok között elhangzott
egy-két világsláger is például a
New York, New York, a Take Me
Home. Zárásként pedig a fájdal-
masan szép és végtelenül szomo-
rú Száz éves pályaudvar címû
szerzemény. 

A program ezután a Kiskastély
udvarán folytatódott, ahol a Tiborcz
Trió jazz muzsikával szórakoztatta
a közönséget. A bátrabbak tûzug-
ráson  is részt vehettek, ha kíván-
ságuk nem teljesül a jövõben, az
okokat ne a hagyományokban, ha-
nem a naptárban keressék, hiszen a
tényleges napforduló pár nappal
korábban volt és hát vágyak és fo-
gadalmak erre érvényesek. Szakrá-
lis körtáncok, jóslások, sámánpro-
dukciók ugyan nem voltak, de jó
koncertek annál inkább. Ezen éjje-
len, az örömtüzek napján a vilá-
gosság csatát nyert a sötétség fe-
lett!

H.Gy.

SSzzeenntt IIvváánn ééjj öörröömmzzeennéévveell
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