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KanizsaGarantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?

Díszdiplomákat adott át, vala-
mint köszöntötte a nyugdíjba
vonuló és pályakezdõ pedagógu-
sokat Cseresnyés Péter polgár-
mester a Medgyaszay Házban.
Idén tizenkilencen kaptak dísz-
diplomát, tizenheten vonultak
nyugdíjba, és két pályakezdõ fia-
tal dolgozik szeptembertõl
Nagykanizsán. 

A Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési és Sportosztálya által szer-
vezett ünnepségen e szavakkal
szólt a pedagógusokhoz Cseres-
nyés Péter: „Keress olyan mestert,
akinek szelleme világos, tudása
nagy és szíve jó!” – Ezt a gondola-
tot Al-Ghazali, a neves arab filozó-
fus hagyta ránk. És ez a mondat
röviden összefoglalja mindazon
tulajdonságokat, amelyek a tanárt
tanárrá, a pedagógust pedagógussá
teszik.  Ebbõl a sommás mondat-
ból is látszik, hogy milyen nehéz
mesterség, komoly feladat, egész
életre szóló hivatás az Önöké.
Nagy dologra, egyesek szerint a

legnagyobbra vállalkoznak, ami-
kor fiataljainkat tudásra, szívbéli
jóságra tanítják, és a mindenna-
pokban példaként állnak elõttük. 

Akár életre szóló példaként,
mintaként szolgálnak a legna-
gyobb tanáregyéniségek, akiknek
hatása végigkíséri a felnövekvõ fi-
atalokat életpályájukon. És itt
nemcsak az átadott tudásra gondo-
lok – sõt: elsõsorban nem arra. Ha-
nem az egyéniségre, az emberre,
aki amellett, hogy tanít - nevel is.
És nem feltétlenül szavakkal, ha-
nem tettekkel, személyes példával. 

Kazinczy Ferenc ezt úgy fogal-
mazta meg: az a tanító, aki a gyer-
mekeket úgy tudja tanítani, hogy
elfelejtik, hogy iskolában vannak,
és azt vélik, hogy anyjuk ölében
hevernek; az a tanító, aki tanítvá-
nyainak a fejét és a szívét míveli,
aki õket nyájasan tanítja és javítja. 

Szerencsére Nagykanizsán nem
voltunk, és nem vagyunk híján az
ilyen egyéniségeknek. 

Ennél a gondolatnál álljunk meg
egy pillanatra. Tegnap egy nagy-

kanizsai pedagógus, egy Kazinczy
által lefestett tanáregyéniség ka-
pott rangos kitüntetést a Magyar
Tudományos Akadémia székházá-
ban. Varga Gábor tanár úr a kémia
oktatásban elért eredményeiért ve-
hette át a Richter Gedeon Alapít-
vány által a legjobbaknak odaítélt
díjat. A méltatásból is kiderült: ez
a díj nemcsak a katedrán, a tanórán
nyújtott teljesítményéért illeti õt,
hanem azért a hatásért, amely leg-
jobb tanítványait elkíséri életpá-
lyájukon. Azok a fiatalok, akiket
versenyekre készített fel, akikkel
megszerettette ezt a tudományt,
ma orvosként, vegyészként, kör-
nyezetvédelmi szakemberként dol-
goznak, egyikõjük pedig az Egye-
sült Államokban futott be karriert
kutató vegyészként. 

Nos, Varga tanár úr, és a hozzá
hasonló kiváló pedagógusok pél-
daként és mintaként szolgálhatnak
– nemcsak diákjaik, hanem azon
kollégák számára is, akik most
kezdtek tanítani. 

(folytatás a 2. oldalon)

„„KKeerreessss oollyyaann mmeesstteerrtt,, aakkiinneekk sszzeelllleemmee
vviilláággooss,, ttuuddáássaa nnaaggyy ééss sszzíívvee jjóó!!””

Nagykanizsán is bemutatko-
zott a Nemzeti Külgazdasági Hi-
vatal (HITA). 

A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban tartott
megbeszélésnek két célja volt.
Egyrészt a személyes kapcsolat-
felvétel, másrészt a HITA kidolgo-
zás alatt álló, külkapcsolati straté-
giájának ismertetése. A Nemzeti
Külgazdasági Hivatalt Hess Sára
régióvezetõ és Antal András ta-
nácsadó képviselte a tárgyaláson.
Városunk részérõl Kámán László
a Nagykanizsa Vagyongazdálko-
dási és Szolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatója, Fenyves Jenõ mûszaki re-
ferens, Cserti Csilla a Nagykani-
zsai Inkubátorház vezetõje és Bog-
nár Erika nemzetközi referens vett
részt. A Sormási Ipari Park és Lo-
gisztikai Központ részérõl Szányi
Gábor jelent meg.

A készülõ stratégiával kapcso-
latban elhangzott, hogy Nagykani-
zsa a korábbi befektetõi megkere-
séseik és a német fejlõdési irány
mellett, a növekvõ jelentõségû
észak-olasz partnerséget tartja
erõsítendõnek. A HITA bemutat-
kozási lehetõséget kínál arra, hogy
városunk célpiacainak megfelelõ-
en, különféle rendezvényeken ve-
hessen részt, ahol a befektetési le-
hetõségekrõl adhatunk tájékozta-
tást. Konkrétumként felmerült,
hogy a HITA a város bemutatására
szervezzen egy rendezvényt az
olasz nagykövetségen. A HITA re-
gionális vezetõi elmondták, terve-
zik, hogy külkapcsolati stratégiá-
jukba szerepeltetik Nagykanizsát,
mint lehetséges befektetési- és üz-
leti környezetet, valamint ki is
ajánlják városunkat. A tárgyalások
folytatására a Polgármesteri Hiva-
talban került sor, ahol Cseresnyés
Péter polgármesterrel egyeztettek
a város elképzeléseirõl.

Kanizsa 
része llesz 
a kkülkapcsolati
stratégiának
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(folytatás a címlapról)
Nincsenek sokan, idén két pá-

lyakezdõ pedagógust köszönt-
hetünk, akiknek sok sikert, ha-
sonlóan eredményes pályafutást
kívánok. És útravalóul hadd
idézzem Benjamin Franklint,
aki úgy fogalmazott: „Tanítsd
az embereket mindig úgy, mint-
ha nem is tanítanád, és az új
dolgokat úgy tárd eléjük, mint-
ha mindig tudták, csak elfelej-
tették volna.”

Mai ünnepünkön 19 díszdiplo-
mát adunk át azoknak, akik
hosszú-hosszú évtizedekkel ez-
elõtt vették át oklevelüket, és a
nehézségek ellenére is megma-
radtak a pályán. Ma már nyugdí-
jasként élik mindennapjaikat, de
ez a mai ceremónia azt is jelzi:
pedagógusok maradtak, katedra
nélkül is. 

Köszönetet kell mondanom
Önöknek, és azoknak is, akik
idén vonulnak vagy vonultak
nyugdíjba. Megilleti a köszönet
és az elismerés Önöket, akik ge-
nerációkat oktattak és neveltek
itt Nagykanizsán. Olyan alapokat
raktak le, amelyekre építhet ez a
város, hiszen mindazok, akik
munkájukkal, tehetségükkel,
szorgalmukkal hozzájárulnak
Nagykanizsa fejlõdéséhez, min-
dennapi mûködéséhez, önöktõl
kapták ismereteiket, és talán az
önök hatására választottak szak-
mát, hivatást. 

Egy áldozatos életút méltatá-
sához néhány mondat kevés. De
Széchenyi István gondolata ta-
lán pontosan tükrözi mindazt,
amiért önök az elmúlt évtizedek-
ben dolgoztak: „A tudományos
emberfõ mennyisége a nemzet
igazi hatalma. Nem termékeny
lapály, hegyek, ásványok, éghaj-
lat teszik a közerõt, hanem az
ész, mely azokat józanon hasz-
nálni tudja. Igazibb súly és erõ
az agyvelõnél nincs. Ennek több
vagy kevesebb léte a nemzetnek
több vagy kevesebb szerencsé-
je.”

A pályakezdõ pedagógus eskü-
szövegét Bagarus Ágnes, a Mûve-
lõdési és Sportosztály vezetõje ol-
vasta fel, a pedagógus szolgálati
emlékérmeket Dénes Sándor al-
polgármester adta át a nyugdíjba
vonulóknak. A díszdiplomákat
Cseresnyés Péter polgármester ad-
ta át, a Pedagógus Szakszervezet
nevében Rábavölgyi Attila városi
titkár köszöntötte az ünnepelteket.

B.E.
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Tizenharmadik alkalommal
adták át a „Magyar Kémia Ok-
tatásáért-díjat” október 11-én
annak a négy kémiatanárnak,
akik kiemelkedõ szakmai mun-
kásságukkal hozzájárultak a
jövõ nemzedékének felkarolá-
sához, az utánpótlás-nevelésé-
hez. 

A Richter Gedeon Alapítvány a
Magyar Kémia Oktatásért kurató-
riuma évek óta jutalmazza azokat
az általános és középiskolai taná-
rokat, akik odaadó munkájukkal
segítik a magas szintû szakkép-
zést, felkarolják és tudásukkal tá-
mogatják a tehetséges diákokat.
Az ünnepélyes ceremóniára idén is
a Magyar Tudományos Akadémi-
án került sor, ahol a rangos elisme-
rés mellett 250 ezer forintos díjat
vehettek át a kitüntetett kémiata-
nárok. 

A 2011. évi díjazottak Horváth
Lucia, a soproni Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és
Kollégium oktatója, a budapesti
Dancsó Éva, Eötvös József Gim-
názium tanára, városunk pedagó-
gusa Varga Gábor (Zrínyi Mik-
lós és Bolyai János Általános Is-
kola) és Drozdík Attila, Pannon-
halmi Bencés Gimnázium okta-
tója voltak. 

Az alapítvány 1999-ben a
Richter Gedeon gyógyszercég
kezdeményezésével jött létre az-
zal a szándékkal, hogy a vezetõ
hazai gyógyszergyártó vállalat a
magyarországi kémiaoktatásban
és az azzal kapcsolatos ismeret-
terjesztésben közvetlenül vállal-
hasson támogató szerepet. Az
alapítvány feladatai közé tarto-
zik többek között a kémia okta-
tásában kiemelkedõ eredménye-
ket elérõ tanárok elismerése és
díjazása. Az alapítvány „A Ma-
gyar Kémia Oktatásért-díjjal”
közép- és általános iskolai ké-
miatanárok kiemelkedõ munká-
ját jutalmazza. Az alapítvány
céljainak megvalósítása érdeké-
ben három tagból álló kuratóri-

um mûködik. A kuratórium a dí-
jazottak kiválasztásához szüksé-
ges adatokat pályázati formában
szerzi be. A Richter Gedeon
Nyrt. társadalmi felelõsségválla-
lása jegyében kötelességének ér-
zi, hogy lehetõségeihez mérten
támogassa a közösségi célokat:
tevékenységéhez kapcsolódóan
az oktatást és az egészségügyet
támogatja.

A hazai gyógyszergyártó stra-
tégiájában meghatározó a kuta-
tás-fejlesztési tevékenység,
amelyhez elengedhetetlen a jövõ
szakembereinek képzése, az
utánpótlás-nevelés támogatása.
A Társaság pályázatokon és ala-
pítványokon keresztül évente
több millió forinttal segíti a fia-
tal vegyészmérnökök és gyógy-
szerészhallgatók továbbképzé-
sét, valamint az oktatásban ki-
magasló szerepet betöltõ tanáro-
kat. A vegyész szakemberek
képzésének támogatása mellett
jelen van a mûszaki, az orvosi,
valamint a közgazdaságtudomá-
nyi egyetemek támogatói között
is. 

A díj birtokosa, Varga Gábor
kémia iránti elkötelezettsége
már az általános iskolában ki-
alakult, ezért tanulmányait a Pé-
csi Vegyipari Technikumban,
majd a vegyésztechnikusi okle-
vél  megszerezése után a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskola matemati-
ka-kémia szakán folytatta, ahol
1978-ban kapta meg tanári dip-
lomáját. Pedagógus pályáját egy
kis falusi iskolában kezdte,
1982-tõl a nagykanizsai Bolyai
János Általános Iskolában tanít
matematikát és kémiát. Több
mint 10 éven keresztül volt ve-
zetõje a Nagykanizsa város és
környéke kémiatanári munkakö-
zösségének.

Már tanári pályája kezdetétõl
fogva igyekszik felhívni tanítvá-
nyai figyelmét a kémia szépségei-
re és külön is foglalkozik az érdek-
lõdõ, jó képességû tanulókkal. Di-
ákjai kezdetben csak a megyei ver-

senyeken értek el kimagasló ered-
ményeket, 1995-óta viszont min-
den évben sikerül bekerülniük az
országos döntõkbe. Eddig huszon-
egy tanítványa harmincnyolc alka-
lommal vett  részt országos meg-
mérettetéseken. A Hevesy- és
Curie-versenyeken több alkalom-
mal végeztek az elsõ három hely
egyikén. A szép versenyeredmé-
nyeket elérõ diákok kémia iránti
elkötelezettsége nagyobb részt to-
vábbi tanulmányaik során is meg-
marad, közülük többen is vegyé-
szek, orvosok, környezetvédõk
lesznek. A tanár úr egyik tanítvá-
nya, aki korábban a Hevesy-
versenyen elsõ helyezést ért el,
több külföldi ösztöndíj elnyerése
után jelenleg kutató vegyészként
az USA-ban dolgozik.

Varga Gábor a tehetséggondo-
zást a kémia mellett matematiká-
ból is fontosnak tartja. Tanítványai
több országos versenyen – többek
közt a Kenguru és a Varga Tamás
Matematika Versenyen – vesznek
részt, és érnek el szép eredménye-
ket.

2003 óta Varga Gábor vezeti a
Curie kémia verseny nagykanizsai
központját, és szervezi a területi
versenyt. Tehetséggondozó mun-
kájáért 1998-ban a Soros Alapít-
vány elismerésében részesült,
2008-ban  a Magyar Természettu-
dományi Társulat Hevesy György
plakettjét, 2010-ben a Curie Ala-
pítvány  „Tehetséges Gyermeke-
kért” díját kapta meg.

R.K. - V.M.

VVaarrggaa GGáábboorr aa MMaaggyyaarr 
KKéémmiiaa OOkkttaattáásséérrtt 
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Gálamûsorral zárult az „Idõ-
sekért Nagykanizsán” Ünnepi
Hét 2011. évi rendezvénysoroza-
ta a HSMK-ban. 

Az Egyesült Nemzetek szervez-
te 1991-ben rendezte meg elõször
az idõsek világnapját, azóta min-
den év október 1-jén megemléke-
zünk a Föld 600 millió idõs lako-
sáról. Október hónap évek óta
Nagykanizsán is az idõsekrõl szól,
ebben az idõszakban a város ön-
kormányzata, és idõsellátó intéz-
ményrendszere mûsoros rendezvé-
nyekkel köszönti az idõskorúakat. 

A megjelenteket Cseresnyés Pé-
ter polgármester köszöntötte a
HSMK színpadán, majd átadta a
díjakat. Az ünnepi hét hagyomá-

nyaihoz hûen ebben az évben a 86
éves Sárdi Lászlóné, Eta néni és a
80 éves Németh József képviselte
városunk idõs lakosságát. Mind-
ketten jó egészségnek örvendenek,
és aktív idõs életet élnek.

Az ünnepi hét városi program-
sorozata kedden vette kezdetét a
palini városrész rendezvényével.
Szerdán, a Honvéd Kaszinóban az
Idõsügyi Kerekasztal ülésezett,
amelyen a szakma képviselõi, ön-
kormányzati intézmények, civil
szervezetek küldöttei vitatták meg
az idõseket érintõ fontos kérdése-
ket. Ugyancsak szerdán nyílt kiál-
lítás „Életünk képei” címmel a
HSMK-ban, mely az idõsügyi klu-
bok életét mutatta be. A csütörtöki
sportnapon különbözõ verseny-

számokban tették próbára ügyes-
ségüket a résztvevõk. 

Az Európai Unió Tanácsának ha-
tározata alapján az unió tagállamai a
2011. évet az önkéntesség eszméjé-
nek szentelik. Az európai intézmé-
nyek ezzel szeretnék felhívni a fi-
gyelmet erre az Európa-szerte milli-
ókat megmozgató tevékenységre.
Az európai év lehetõséget teremt ar-
ra, hogy a tagállamok összegyûjtsék
és bemutassák eddigi jó gyakorlatai-
kat az önkéntesség terén, másrészt,
minél szélesebb körben, minél több
társadalmi réteget megszólítva tuda-
tosítsák az emberekben az önkéntes
tevékenységek és az aktív állampol-
gárság pozitív következményeit.

Az Önkéntesség Európai Éve al-
kalmából köszöntötték a legtöbb
önkéntes munkát végzõ idõsügyi
klubot is a gálamûsoron. 

A legtöbb önkéntes munkáért já-
ró díjat a Napfény Rákbetegek
Klubja kapta. 

Az idei évben rendezték meg elõ-
ször az Idõsügyi Klubok, Életünk
Képei címmel, saját magukról, min-
dennapjaikról és ünnepi eseménye-
ikrõl szóló bemutatkozó kiállítását.
A kiállításon képek, érmek, okleve-
lek, kupák, fellépõruhák mesélnek
az egyes klubok életének emlékeze-
tes eseményeirõl. A közönség szava-
zata alapján a Napfény Rákbetegek
Klubja, a Honvéd Kaszinó Hölgy-
klubja és a MOL-Bányász Nyugdí-
jas Klubja kapott elismerést.

A csütörtöki sportnap jelentõs szá-
mú érdeklõdõt és a szervezõk nagy
örömére sok versenyezni kívánó

idõskorút vonzott. A versenyszámok-
ra 16 klub 210 versenyzõje nevezett. 

Egyéni versenyszámok gyõztesei:
Nõi teke verseny: 1. helyezett, Dr.
Lukácsa Erzsébet (Nyugdíjas Köz-
tisztviselõk Klubja). Férfi teke: 1.
Szekunda Jenõ (Határõr Nyugdíjas
Klub). Nõi asztalitenisz verseny: I.
Tóth Edit (Tungsram Nyugdíjas
Klub) Férfi asztalitenisz: I. Tucsek
József (MOL-Bányász Nyugdíjas
Klub). Kosárlabda dobás: I. Herman
Józsefné (Tungsram Nyugdíjas
Klub). Sakk verseny: I. Kuhár László
(Tungsram Nyugdíjas Klub). Lövé-
szet: I. Nagy Dezsõ (Honvédszak-
szervezet Nagykanizsai Csoportja).

Csapatversenyek eredménye:
Ügyességi versenyek kategória dí-
jazottjai: I. Napfény Rákbetegek
Egyesületének 2. számú csoportja.
Lövészet: I. Honvédszakszervezet
Nyugdíjas Csoport. Az összesített
pontverseny eredménye: I. MOL –
Bányász Nyugdíjas Klub 111 pont-
tal, így õk õrzik újabb egy évig a
vándorkupát. II. Vasutas Nyugdí-
jas Klub 54 ponttal, III. Tungsram
Nyugdíjas Klub 48 ponttal.

Ahagyományok szerint a rendezõk
minden évben köszöntik a versenyek
legidõsebb nõi és férfi versenyzõjét. A
2011-es év legidõsebb nõi versenyzõ-
je Sárdi Lászlóné (MOL – Bányász
Nyugdíjas Klub), legidõsebb férfi
versenyzõje Pálfi Gyula, a (Belvárosi
Nyugdíjas Klub) tagja volt.

A szervezõk a korábbi évekhez
hasonlóan az egyes városrészek la-
kosságának külön rendezvényekkel
is kedveskedtek. Kedden a palini,
szerdán a miklósfai városrészben
várták ünnepi mûsorral és vacsorá-
val az idõseket. Pénteken a bagolai,
fakosi és bajcsai városrészben,
szombat délelõtt pedig Kiskanizsán
vehettek részt a városrészi rendez-
vényeken az idõsek.

Az ünnepi mûsorban közremû-
ködött a Zalagyöngye Táncegyüt-
tes, majd szerelmes dalösszeállítás
következett A szerelem szárnyon
jár címmel, Baráth Yvette elõadá-
sában. Zongorán kísérte Krishtop
Pavel zongoramûvész. Végül az
Eraklin Táncklub mûsorát láthat-
ták az ünnepeltek. 

A gálát követõen a program a
színházterem elõcsarnokában foga-
dással folytatódott, ahol Dénes Sán-
dor alpolgármester mondott pohár-
köszöntõt, majd bálozni indultak az
idõsek a Party Duó zenéjére. A ren-
dezvény házigazdája Halmos Ildikó
és Horváthné Polai Mária volt. A
mûsort Dr. Dömötör László vezette.

B.E.
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Az „Idõsekért Nagykanizsán”
Ünnepi Hét keretében ismertet-
ték az önkéntesség éve kapcsán
készített felmérést. 

A beszélgetés házigazdái Büki
Pálné, az Idõsügyi Kerekasztal
ügyvezetõje és Meszes Renáta
voltak. A köszöntõt Maronicsné
dr. Borka Beáta osztályvezetõ
mondta, majd Budavölgyi Kál-
mán, a Civil Kerekasztal elnöke
megtartotta elõadását az Idõsek és
az önkéntesség Nagykanizsán
címmel.

Elmondta, a Kerekasztal vala-
mennyi szervezetének részvételé-
vel készült egy felmérés. A kérdõ-
ívet Budavölgyi Kálmán állította
össze, és Büki Pálné adta közre.
Az összegzést a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubjának tagjai végezték,
az értékelést pedig Meszes Renáta,

az Idõsügyi Kerekasztal ügyveze-
tõje készítette.

A Civil Kerekasztal elnöke is-
mertette az Európai Bizottság által
elindított programot. A 2001-es év
az önkéntesség nemzetközi éve
volt, az európai intézmények pe-
dig a nemzetközi év tízedik évfor-
dulóján ismét szeretnék felhívni a
figyelmet erre az Európa szerte
milliókat megmozgató tevékeny-
ségre. Az európai év hazánk szá-
mára lehetõséget teremt, hogy
összegyûjtsük és bemutassuk ed-
digi gyakorlatainkat. Ennek kap-
csán, az Idõsügyi Kerekasztal tag-
jai fontosnak találták, hogy kérdõ-
íveken felmérjék az idõskorúak
segítõ tevékenységét, valamint
igényüket.

Az elnök végül a közvélemény-
kutatás eredményeit ismertette,
melybõl kiderült, a kitöltõk nagy ré-

sze tájékozott az önkéntesség évé-
vel kapcsolatban, és az azzal kap-
csolatos jogszabályi háttérrel is. A
válaszadók többsége úgy gondolja,
nõk végeznek inkább önkéntes
munkát, és azok többsége felnõtt
vagy nyugdíjas. Nagy arányban vé-
lekednek úgy, hogy az embereknek
nincs elegendõ információjuk a ma-
gyarországi segítõ munkavállalás
feltételeivel kapcsolatban. Arra a
kérdésre, hogy milyen társadalmi
munkára lenne szükség, a kitöltõk
nagy része a szociális gondozást és
segítést adta válaszul.

Továbbá az önkéntesség éve
kapcsán készített felmérés gazda-
gította a segítõ tevékenységek tá-
rát, és ötleteket adtak arra, hogyan
lehetne azt népszerûsíteni, megbe-
csülését növelni.

V.M.

FFeellmméérrééss aazz öönnkkéénntteessssééggrrõõll

IIddõõsseekkéérrtt NNaaggyykkaanniizzssáánn
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"Nekünk most fogant, teremni kezdõ
gondolat kell, mely már virágzón felnõ;
s termõ erõk, teremtõ ideálok
a gyümölcsözõ önfeláldozások,
a megváltást hozó megfeszülések,
- gyõztes próféták kellenek a népnek!"

Váci Mihály: Szeressetek!

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 

nevében 
tisztelettel meghívom Önt

2011. október 23-án,
az 1956-os forradalom 55. 
és a Magyar Köztársaság 

kikiáltásának 22. évfordulója
alkalmából szervezett

ünnepi rendezvényekre.

Cseresnyés Péter 
polgármester

PPrrooggrraammookk
DDeeáákk ttéérr 
8.30 A Nagykanizsai 
Fúvószenekar ünnepi térzenéje
Vezényel: Tatár Csaba karnagy 

8.45 Ünnepélyes 
zászlófelvonás 
Közremûködnek: a Kanizsa Lovas 
Klub Hagyományõrzõ Huszárjai 
és a Történelmi Vitézi Rend 
Nagykanizsai Hadnagysága vitézei

''5566-ooss EEmmlléékkkkeerrtt
9.00 Koszorúzás az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hõseinek tiszteletére

MMeeddggyyaasszzaayy HHáázz
10.00 Emlékmûsor az 1956-os
forradalom és szabadságharc
55. évfordulója alkalmából
Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter
polgármester. 
Szerepelnek: a Batthyány Lajos 
Gimnázium diákjai. 
Az elõadást rendezte: 
Németh Ferenc tanár

KKoossssuutthh ttéérr 
18.00 Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal: Kórház-kápolna; '56-os 
Emlékkert, Deák tér

Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
2011. október 21-én 12 óráig szívesked-
jenek jelezni  az 500-779-es illetve a
310-465-ös telefonszámon.

Az a szervezet, amely nem jelenti be elõ-
re koszorúzási szándékát, a koszorúzási
ünnepség végén kap lehetõséget a ke-
gyelet virágainak elhelyezésére.

A peremkerületek után a vá-
rosban folytatjuk sorozatunkat.
Ezúttal a kompenzációs listáról
mandátumhoz jutó önkormány-
zati képviselõkkel beszélgetünk.
Õket is arról kérdezzük, milyen
kérdésekkel, problémákkal for-
dulnak hozzájuk a választóik.

Dr. Károlyi Attila az önkor-
mányzat második ciklusban meg-
választott képviselõje. Jelölõszer-
vezete az MSZP-MSZDP.

– Különös tekintettel arra, hogy
Nagykanizsa város lélekszáma és
területe talán egy budapesti kerü-
lethez hasonlítható, ahol mindenki
ismer mindenkit, én úgy gondo-
lom, Nagykanizsa város területén
is ez a fõ szabály érvényesül. A kis-
városokra jellemzõen, egymás napi
kapcsolata határozza meg az itt élõ
ember, és az önkormányzati képvi-
selõ életét. Mindezt azért mondtam
el, mert az egyéni választókerület-
ben megválasztott képviselõ sem
lehet közömbös akkor, amikor ép-
pen nem az õ „felségterületén” tör-
ténik valami közösséget érintõ in-
tézkednivaló, és fordítva is igaz a
dolog – hangsúlyozta elöljáróban
Dr. Károlyi Attila. – A város vala-
mennyi egyéni választókerületére
megválasztott képviselõnek termé-
szetesen valamennyi, a város életét
érintõ gonddal, bajjal, örömmel
foglalkoznia kell. Nem olyan nagy
a város közigazgatási területe, és
sajnos nem olyan magas az itt élõk
száma sem – bár többen élnénk eb-
ben az általunk hõn szeretett város-
ban, mert sajnos a lakosság lélek-
száma itt is erõteljesen csökken –,
hogy az meghaladná egy önkor-
mányzati képviselõ erejét, és ne
tudna foglalkozni mindennel, ami
itt történik. 

– Melyik választókörzetre fordít
több hangsúlyt?

– Vannak olyan területek, ame-
lyeket kiemelten kezelek, mint
például a keleti városrészt, ahol
nagy örömömre az elõzõ ciklusban
egyéni választókerület képviselõ-
jének választottak meg. Bizonyára
az itteni ismertségemnek is kö-
szönhetõ, hogy képviselõ lehet-
tem, és a jövõben is számíthatnak
tevékeny hozzájárulásomra a kö-
zösség gondjainak megoldásában,
elsõsorban a keleti városrészben, a
Platán soron és a Hevesi úton élõk
ugyanúgy, mint az Attila, vagy a
Kodály Zoltán utca lakói. Termé-
szetesen állandó jelleggel vizsgá-
lom azokat a problémákat is, ame-
lyek más területeket érintenek. 

– Milyen célra, célokra használ-
ta fel a képviselõi keretét?

– Az elõbb elmondott szemléle-
tet tükrözi képviselõi keretem fel-
osztása is, melynek nagy részét a
Református templom felújításához
használtam fel, emlékezvén refor-
mátus apai nagyapámra Károlyi
Istvánra is. A templomot Vécsey
Barna, a nagy tiszteletû és nagyon
komoly városépítõ múlttal rendel-
kezõ Vécsey Zsigmond polgár-
mester fia tervezte. Úgy építészeti
megoldásában, mint külsõ megje-
lenésében egy kis ékköve a Kálvin
térnek. A keretbõl ezen kívül futot-
ta még a Kõrösi iskolában történt
beruházásokra is. Különösen szív-
ügyünknek tekintjük Jerausek Ist-
ván képviselõtársammal együtt a
Szabadhegyen található két kõke-
reszt felújítását. Ebben az évben a
második is megszépül. Megáldásá-
ról természetesen a lakóközössé-
get és a város közönségét is értesí-
teni fogjuk. Szívügyemnek tekin-
tem a város történetének ápolását
is. A közeljövõben jelenik meg - az
Inkey Breviárium, és a Nagykani-
zsa város elöljárói címû könyveket
követõen – a Nagykanizsa város
országgyûlési képviselõi címû
könyvem. Hosszas gyûjtõmunka
után fényképekkel illusztrálva si-
került valamennyi egyéni válasz-
tókerületben megválasztott or-
szággyûlési képviselõ életrajzi
adatait összegyûjteni. Úgy érzem,
a magam részérõl leteszek egy
újabb jelentõs kiadványt a város
asztalára, s ezzel is hozzájárulok a
fiatal generáció városhoz fûzõdõ,
és elmélyült városlakói identitásá-
nak kialakításához. 

– A városkép, a városközpont je-
lentõs átalakulásának lehetünk
szemtanúi nap, mint nap. Mi mó-
don kíséri figyelemmel a változá-
sokat?

– Olyan nagy munkákba vágtuk
a fejszénket, mint a városközpont
rekonstrukció és a szennyvíz beru-
házás. A város Ügyrendi Jogi és
Közrendi Bizottságának elnöke-
ként is, társaimmal a bizottsági
döntéseinkkel igyekszünk oda hat-
ni, hogy a rekonstrukció, felújítás
minél zavartalanabbul történjen
meg. Soros üléseinken kívül bi-
zony egy-egy hónapban még
négy-öt bizottsági ülést is tartunk
pusztán azért, hogy gördülékenyen
menjen a munkálatok jogi elõké-
szítése. Ugyanígy, a Közbeszerzé-
si Bizottsági tagságom is ezt a célt
szolgálja.

– Mit tart a legfontosabbnak a
város távlati terveiben?

– Azt a sokszor elcsépelt szót,
ami mögött keservesen jajdulnak
fel a nagykanizsai polgárok. A
munkahelyek létrehozását a váro-
son belül. Véleményem szerint, ha
kisebb lépésekkel is, ez az elkép-
zelés megvalósulóban van, és nem
kizárt az sem, hogy a jövõben több
olyan középszintû beruházás is
meg fog valósulni, amelyek ezt a
célt szolgálják. Ugyanolyan fon-
tosnak tartom egy járda felújítását,
egy autóbuszváró megépítését,
vagy áthelyezését, mint például
Alsószabadhegy lakóinak azt az
igényét, hogy – több mint tíz év
után, a szennyvízberuházás befe-
jeztével – kapjanak egy bitumen-
nel fedett utat. Nagykanizsa város-
nak hála istennek nagyon kevés,
földdel, kõvel, és zúzalékkal fedett
útja van. Tudom, ez a 300 méteres
szakasz ugyan nagyobb lélegzetû
beruházást jelent, de bízom benne,
hogy a következõ költségveté-
sünkben sikerül megvalósítani, eh-
hez pályázati utat is keresünk.

– Mikor tart képviselõi fogadó-
órát?

– Természetesen a hozzám for-
duló állampolgároknak ugyanúgy
tartok képviselõi fogadóórát, mint
tettem korábban. Tehát a Kõrösi
Iskolában minden hónap második
szerdáján 17 órától várom a vá-
lasztópolgárokat. Fogadóóráimon
azt tapasztalom, a személyem iránt
megvalósult bizalom töretlen. 

B.E.

TTeemmpplloommffeellúújjííttáássrróóll,, AAllssóósszzaabbaaddhheeggyyii úúttrróóll
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Öten tettek állampolgársági
esküt Cseresnyés Péter polgár-
mester elõtt a Vasemberház Há-
zasságkötõ Termében. Egy visz-
szahonosított német állampolgár,
valamint két délvidéki és két er-
délyi magyar, akik egyszerûsített
eljárásban szerezték meg a ma-
gyar állampolgárságot. A jegyzõ-
könyvek aláírását követõen Cse-
resnyés Péter polgármester kö-
szöntötte új állampolgárainkat.

Kedves Honfitársaim!
Esküjük után így köszönthetem

Önöket: honfitársaim! Ez a szó
összetartozást, azonos sorsot, kö-
zös hazát jelent. A trianoni határo-
kon átívelõ kapcsolatot. 

Más sorsok, különbözõ életek,
eltérõ gondolatok. De egy valami
közös bennünk: a magyarságunk.
És ez nagyon erõs kötelék. Talán
mindennél erõsebb.

Öt ember, öt különbözõ életút.
Némi pátosszal azt is mondhat-
nám: most, itt, Nagykanizsán, fel-
sejlik a magyar történelem. 

Bebõk Endre a mai esküvel dup-
lán is hazatért. Hiszen Nagykani-
zsán született, magyarként. Itt ta-
nult, majd a valamikori NDK-ba
ment dolgozni, családot alapítani. 

Amikor ’70-ben hazatért, az ak-
kori diktatúra emberei lefogták, be-
sorozták, majd 10 éves külföldi ki-
utazási tilalommal sújtották. Nem
volt más választása, mint a kiván-
dorlás. Amost visszaszerzett magyar
állampolgárságot viszont késõbb, az
NDK megszûnése után veszítette el,
amikor választania kellett: papíron
német vagy magyar lesz. Hivatalo-
san az elõbbit választotta, lelkében
viszont magyar maradt, és most,
amikor lehetõsége nyílt rá, ezt eskü-
jével is megerõsítette. Kedves End-
re, Isten hozta itthon!

A Gondviselés úgy rendelte,
hogy ma két erdélyi fiatalember is
hitet tett magyarsága mellett. Or-
bán János már öt éve itt él Magyar-
országon, és büszkeség számomra,
hogy Nagykanizsát választotta ott-
honául. Kórházunkban dolgozik,
és itt alapított családot is: kislánya,
Petra, egy évvel ezelõtt, tavaly
szeptemberben született.

Jakab Tibor messzebbrõl, Ko-
lozsvárról érkezett ma Kanizsára,
abba a városba, ahol rokonai, bará-
tai élnek. Családjával, a nehézsé-
gek ellenére is, õrzi magyarságát,
ápolja a magyar hagyományokat,
és büszke reformátusként a világ-
szerte ismert Farkas utcai egyház-
közösség tagja. 

A két hölgy pedig szintén egy-
koron elcsatolt területrõl, a Délvi-
dékrõl származik. Gerics Anikó
Zentán született, Péterrévén élt
1998-ig, amikor is Nagykanizsára
jött, férjhez ment, 2004-ben pedig
kislánya született. Õ is városunk
polgára tehát, akit eddig is ma-
gyarnak tekintettünk, és mostantól
már hivatalos papírja is van össze-
tartozásunkról, közös sorsunkról. 

Zivanov Dajana is megõrizte
õsei lelkületét, magyarságát, amit
most esküjével erõsített meg, még
szorosabbra fûzve azt a köteléket,
amelyet a történelem viharai sem
tudtak elvágni. 

Tisztelt Honfitársaim!
Önöknek és családjuknak az el-

múlt évtizedekben meg kellett
küzdeniük a magyarságukért. Volt
idõ, amikor egyenesen titkolniuk
kellett, hogy magyarok, hiszen
hátrányos megkülönböztetés, atro-
citás, üldöztetés volt az osztályré-
sze azoknak, akik a történelmi Er-
dély vagy a Délvidék területén ki-
sebbségi létben próbálták õrizni
identitásukat, hagyományaikat. 

Számukra – és számunkra is! -
az elmúlt 91 évben Deák Ferenc
sorai nyújtottak reményt: 

„Amit erõ és hatalom elvesz, azt
idõ és kedvezõ szerencse ismét
visszahozhatják. De mirõl a nem-
zet, félve a szenvedésektõl, önmaga
lemondott, annak visszaszerzése
mindig nehéz, s mindig kétséges.”

Nos, a magyarlakta területek két-
harmadát erõ és hatalom vette el tõ-
lünk. A nagyhatalmi önkény fosz-
tott meg milliókat magyar állam-
polgárságuktól. Nagyszüleink, déd-
szüleink generációja élte meg nem-
zettragédiaként a trianoni országda-

rabolást – új határon innen és túl. 
De nagyszüleink, dédszüleink

generációja nem adta fel. A ki-
sebbségi létbe taszítottak – vállal-
va megannyi szenvedést – õrizték
magyarságukat, megtanították ma-
gyarul fiaikat, unokáikat. 

És bíztak, mindig bíztak a Deák
által megjövendölt idõben és ked-
vezõ szerencsében. 

Amely most jött el. Most, hogy a
magyar országgyûlésnek volt bá-
torsága kimondani: aki magyarként
élt eddig, lehessen hivatalosan is
magyar: magyar állampolgár. És az
adatok azt mutatják, ebben az év-
ben körülbelül 200 ezer ember dönt
így, él ezzel a lehetõséggel. 

Jó volt bízni Deák Ferenc böl-
csességében, megérte kivárni az
idõt. 

Kedves Honfitársaim!
„Az utakat sokáig nem érti meg

az ember. Csak lépdel az utakon,
és másra gondol. Néha széles az
egyik út, aszfaltos, néha rögös, ba-
rázdás, meredek. 

Az utakat sokáig csak alkalom-
nak tekintjük, lehetõségnek,
melynek segítségével elmehetünk
a hivatalba vagy kedvesünkhöz,
vagy a rikkantó, tavaszi erdõbe.
Egy napon megtudjuk, hogy az
utaknak értelmük van: elvezetnek
valahová. Nemcsak mi haladunk
az utakon; az utak is haladnak ve-
lünk. Az utaknak céljuk van.
Minden út összefut végül egyet-
len közös célban. S akkor megál-
lunk és csodálkozunk, tátott száj-
jal bámészkodunk, csodáljuk azt
a rejtelmes rendet a sok út szöve-
vényében, csodáljuk a sugárutak,
országutak és ösvények sokasá-
gát, melyeken áthaladva végül el-
jutottunk ugyanahhoz a célhoz.
Igen, az utaknak értelmük van.
De ezt csak utolsó pillanatban
értjük meg, közvetlenül a cél
elõtt.” 

Márai Sándor soraihoz talán
nem is kell magyarázat. Az utakat,
az ide vezetõ utak értelmét itt a
célnál megértettük. 

Isten óvja Önöket új hazájuk-
ban!

ÖÖtteenn tteetttteekk áállllaammppoollggáárrssáággii eesskküütt
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A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete ezúton köszöni meg a
személyi jövedelemadóból 2010.
évben egyesületünkhöz beérkezett
79.721 Ft-ot, amit teljes egészében
az alapszabályban meghatározott
célokra fordítottunk. Egyesületünk a
támogatást a jövõre nézve is tiszte-
lettel kéri, s ezúton megköszöni.

Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete

Az Olajipari Természetbarát
Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazon sporttársaknak, támogató
barátoknak, akik személyi jövede-
lemadójuk 1 %-át egyesületünk ré-
szére felajánlották. A befolyt össze-
get mûködési célra használtuk fel.
Kérjük továbbra is segítsék mun-
kánkat.

Olajipari Természetbarát 
Egyesület Nagykanizsa 
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Több mint 600 millió forintos
beruházással, az önkormányzat-
ok és a tömegközlekedési társa-
ságok, állami vállalatok részvé-
telével teljesen modernizálják a
közösségi közlekedés rendszerét
Nagykanizsa és Keszthely között
– közölte a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács el-
nöke hétfõn, Zalakaroson tartott
sajtótájékoztatón.

Manninger Jenõ elmondta: össze-
sen 611 millió forintból – ebbõl 581
millió forint európai uniós támogatás
– elsõsorban az autóbusz-közlekedés
rendszerét fejlesztik, de a vasúti és a
kerékpáros közlekedéssel összekap-
csolva. A több mint 29 ezer embert
érintõ változások révén pályaudvaro-
kat, megállókat újítanak fel, dinami-
kus utastájékoztatási rendszereket
építenek ki 19 településen.

A téma kapcsán kiadott sajtó-
közlemény szerint a beruházás a
Zalakaros Kistérség Többcélú Tár-
sulása, a Zala Volán Zrt., a MÁV-

Start Zrt., a MÁV Zrt. és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. konzorciu-
maként valósul meg.

A zalakarosi kistérség 19 települé-
sén 46 autóbuszöblöt és 33 váróhe-
lyet építenek át, felújítják a zalakarosi
buszpályaudvart, ahol megteremtik a
kapcsolatot a kerékpáros közlekedés-
sel, de lehetõvé válik az utas-
igényekhez igazodó autóbusz-rende-
lés is. Zalakaros és Nagykanizsa au-
tóbusz-pályaudvarán szintén dinami-
kus utastájékozatási rendszert építe-
nek ki, a Zala Volán érintett települé-
seken közlekedõ 133 járatára pedig
GPS eszközöket telepítenek.

Manninger Jenõ mindezek kap-
csán úgy fogalmazott, hogy a való-
ban európai színvonalú korszerûsí-
tés nemcsak hatékonyabb, de az
utasok igényeihez jobban alkal-
mazkodó közlekedést tesz lehetõ-
vé, ami egyben versenyképesebbé
is teszi a közösségi közlekedést.
Az esztétikai fejlesztés sem elha-
nyagolható, miután a ma már kor-
szerûtlen, a városképet romboló

buszpályaudvarok látványa és kör-
nyezõ zöldfelületei is megújulnak.

Breznovits István, a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség ügyvezetõ igazgatója
azt mondta: az állami szervek
együttmûködésével óriási feladat a
fejlesztés megvalósítása, ami a jö-
võ év tavaszára el is készül. A kor-
szerûsítés révén nagy mértékben
javul a kistelepüléseken élõk mo-
bilitása.

Novák Ferenc, Zalakaros pol-
gármestere és a kistérségi társulás
elnöke azt hangsúlyozta, hogy na-
gyon régi terv a város tömegközle-
kedési csomópontjának esztétikai
és funkcionális korszerûsítése, de
tervezik, hogy a buszmegállóknál
a régi közmûveket is újakkal vált-
ják ki. Fontos változásnak ítélte,
hogy több helyen zöldsávokat ala-
kítanak ki, fákat, cserjéket ültetnek
és padokat telepítenek a kistérség
érintett településein.

MTI

NNaaggyykkaanniizzssááttóóll KKeesszztthheellyyiigg 
mmooddeerrnniizzáálljjáákk aa kköözzöössssééggii kköözzlleekkeeddéésstt

A Vackor Óvoda fûtéskorsze-
rûsítésérõl, energiaracionalizá-
lásáról tartott sajtótájékoztatót
Cseresnyés Péter polgármester.
A munkálatokat elõreláthatólag
az év végéig befejezik, így a gye-
rekek visszaköltözhetnek a kor-
szerûsített épületbe.

Elmondta, a korszerûsítés el-
kezdése azért csúszott, mert az
egyik pályázó megtámadta a
közbeszerzést, és ezért jogor-
voslattal kellett élniük. Azonban
a várost ennek kapcsán kár nem
érte, büntetést nem kellett fizet-
nie, és az eredeti feltételeknek
megfelelõen kezdhették el a
munkálatokat. 

Kihangsúlyozta, hogy a beru-
házás minta lehet, és talán egy
hosszabb folyamatnak az elsõ ál-
lomása. Az óvodában ugyanis
olyan korszerûsítést hajtanak
végre, amely kimondottan az
energiatakarékosságra és a meg-
újuló energia hasznosítására irá-
nyul. 

A polgármester a költségeket
és a körülményeket is ismertette.
A munkálatokhoz összesen 31
millió forint szükséges, melybõl a
támogatás 19 millió forint. A leg-
fõbb célja a fûtési rendszer ener-
giatakarékosságának a biztosítá-
sa, ezen kívül a hagyományos
energiahordozóknak a kiváltása,
mely célból egy 16 négyzetméte-
res napkollektort szerelnek fel,
biztosítva ezzel a melegvíz-ellá-
tást. Továbbá beszereltek egy ta-
lajszondás hõszivattyút és egy
kondenzációs kazánt, amely haté-
konyabb a hagyományos kazá-
noknál. Ezeken kívül a hõszigete-
lés és a nyílászárók cseréje segíti
az energiatakarékosságot. Vég-
eredményként pedig jelentõs
költségtakarékosság várható, il-
letve csökken a károsanyag -ki-
bocsátás. A beruházás szerzõdés
szerinti befejezési idõpontja feb-
ruár 12.

V.M.

AA VVaacckkoorr 
ÓÓvvooddaa
ffûûttéésséénneekk
mmeeggúújjííttáássáárróóll

A nemzetiszínû szalagot Man-
ninger Jenõ, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács és a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke,
Cseresnyés Péter polgármester és
K. Nagy József, a zrt. vezérigaz-
gatója vágták át. A projekt az Eu-
rópai Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásával valósult
meg.

A 476 millió forintos összkölt-
ségvetésbõl darupálya lefedés és
csarnoképítés történt. Az új beru-
házás jelentõsen átszabja, javítja a
vállalat piaci lehetõségeit, a nagy
tömegû olaj- és vegyipari nyomás-
tartó készülékek piacán is. 

A projekt célja a technológiai
fejlesztés, a piaci lehetõségek bõ-
vítése, valamint a tényleges gyár-

tóterület növelése. Fõ cél a nagy
átmérõjû, vagy magasabb és na-
gyobb emelõképességet igénylõ
termékek gyártástechnológiai ké-
pességének kialakítása.

A projekt keretében elsõ lépés-
ként 2010-ben egy 870 négyzet-
méteres csarnokot építettek a
meglévõ 32 tonnás kapacitású da-
rupálya fölé, a következõ sza-
kaszban épült meg a most átadott
létesítmény. A kéthajós épületben
hajónként egy-egy darab 10 ton-
nás és egy-egy darab 60,5 tonnás,
9 méter emelési magasságú híd-
daruval a jelenleginél nagyobb
méretû és súlyú tolózárak, gömb-
csapok és nyomástartó edények
gyártását kezdik meg. Az új gyár-
tócsarnok kapacitása lehetõvé te-
szi akár 120 tonnás, 6 méter átmé-
rõjû berendezések gyártását, moz-
gatását. 

Az 1000-1400 milliméter átmé-
rõjû és 80-125 bar nyomású szerel-
vények a nagy olaj- és gáz távve-
zetékekhez készülhetnek, így akár
Szibériába vagy a tervezett Nabuc-
co és Déli Áramlat rendszereihez. 

B.E.

ÚÚjj ccssaarrnnookkoott aaddttaakk áátt aa DDKKGG-EEAASSTT-nnééll

Egy 2700 négyzetméter nettó gyártóterületû és 500 négyzetméter
kiszolgáló területû új szerkezetszerelõ csarnokot adtak át ünnepé-
lyes keretek között a DKG-EAST Zrt-nél.
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A több mint kétórás színi elõ-
adást feszült figyelemmel kísérte
végig a Felsõtemplomot jó félig
megtöltõ közönség. Nagy többsé-
gük számára ismert volt már a
háború elõtt íródott Tornyai-re-
gény, a Gyere, kicsim, gyere. 

Mondhatni, biztosra jöttek, ami-
kor a Kolozsvárral szinte egybe-
épült község, Kisbács plébániai
színjátszói kedvéért nem sajnálták
szombat délelõttjüket. Az ötéves-
tõl (az Évikét alakító Asztalos
Anett) hetvenévesig (a plébánost
játszó Túrós János) terjedõ csapat
tudott hozzáadni a regényhez
többletet. Mint egy ötgyermekes
édesanya fogalmazott: õt az egy-
szerûség ragadta meg. 

„Akiket az Isten bölcsessége
anyaságra alkotott, ne fukarkodja-
tok e dicsõ ajándékkal, mert az is-
tenszolgálat. …Anyaságotok szent
templomának egyetlen tégláját se
dobjátok ki a lelketekbõl, mert
nem tudhatjátok, melyik a szent
oltár téglája. Anyák! Édesanyák!
Ne hagyjátok testvér nélkül gyer-
meketeket!” – a haldokló édesanya

(Szabó Erika jelenítette meg) be-
tegágyán kérte plébánosát, a szó-
székrõl hirdesse azt, amire õ már
késõn jött rá. A mérleg két serpe-
nyõjében ez állt: kislányának test-
vér, akivel játszhat, akire elárvulva
támaszkodhat – vagy a munka
megspórolása, az anyaráncoktól
való megkímélés. Az asszony ez
utóbbit választotta, döntésének kö-
vetkezményeit kislánya viseli.

A Fejér megyei Perkáta – Kis-
bács testvérközsége – és Székesfe-
hérvár között hogyan került bele
kétnapos magyarországi fellépése-
ik közé Kanizsa? – kérdeztük Ko-
vács Árpád plébános atyát, aki be-
mutatta a szervezõket. A közel
nyolcvanéves Jánosi Károly, a
DKG egykori gépész tervezõje és
felesége, Jolán negyven éve jár Er-
délybe. Az 1957-es születésû, a
Székelyudvarhely melletti Orosz-
hegyrõl származó Kovács Árpád-
hoz fûzõdõ ismeretségükrõl be-
szélnek.

- Márton Áron szülõfalujában,
Csíkszentdomokoson ismertük
meg Árpád atyát. Akkor ott volt õ
kispap. Aztán bárhová került, min-

denütt templomot épített. Hihetet-
len munkabírása van. Igazi falusi
pap, amikor a püspökségen dolgo-
zott, azt nem szerette, az irodai
munka, mondta. A legnehezebb
helyekre kérte magát. Volt, hogy
amikor nála jártunk, azzal foga-
dott, ne haragudjatok, csak csalán-
levessel tudlak megkínálni benne-
teket. 

Valaki a következõkben foglalta
össze az erdélyiség titkát: 1. a sok
megpróbáltatás az embereknek
testvériesebb magatartást kölcsön-
zött, közvetlenebbek és összetar-
tóbbak lettek; 2. a vallási elkülö-
nülések egyházukhoz ragaszkodó,
saját vallási értékeiket ismerõ és
féltõn óvó keresztényeket alakítot-
tak ki; 3. Trianon után a liberaliz-
mus követõi az egyházakkal szem-
ben visszafogottabbak lettek; 4. a
„magunkra maradottság” az erdé-
lyi emberben még inkább Istenbe
kapaszkodottságot, vallásos lelkü-
letet eredményezett. 

Ezen a szombaton sokan meg-
érezhették, találó ez az összefoglaló.

P.J.
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Tisztelt Olvasók!
Bizonyára önök is észlelik a

hatalmas változásokat váro-
sunkban, a feltúrt, avagy már át-
épített utakat, vagy ha másban
nem is, hát a megváltozott for-
galmi rendben. Már elég sok új
út elkészült és a forgalom is
megindult rajta. Beszéljünk csak
egy kicsit az Eötvös tér keleti
környékérõl.

A Rozgonyi út keleti végénél
elkészült egy komoly beruházás, a
körforgalom és a hozzá csatlakozó
torkolatok felújítása, valamint a
Kórház utca és a Teleki út torkola-
ti körforgalom. Ez így még rend-
ben is lenne, de a forgalmat is tel-
jesen átalakították, ami bizony
nem sikerült valami fényesen. A
Fõ útról Kaposvár felé csak körül-
ményesen, a Rozgonyi út végén
levõ körforgalom felé, azt megke-
rülve, majd a Kórház úti körfor-
galmat is megkerülve lehet elmen-
ni. A Platán sorra szintén nem le-
het bekanyarodni balra. Azt vi-
szont nem értem, hogy onnan

visszafelé, tehát a Platán sorról ki-
felé miért nem lehet balra kanya-
rodni? Vajon kit zavart ez a lehe-
tõség? Ott sosem volt dugó.
Bezzeg most van! És nem csak
ott. A gyalogos sem örül igazán,
mivel keletrõl nyugatnak és vi-
szont, csak a két körforgalom zeb-
ráin tud átkelni, hiszen közbensõ
megoldás már nincs. Tehát példá-
ul a Platán sori járókelõ vagy el-
megy jobbra, a Business Centerig,
vagy balra, elõször át a Teleki
úton, majd a körforgalom zebráját
használja. Az Arany János - Kirá-
lyi Pál - Berzsenyi utakat összekö-
tõ, új elkerülõ is majd még jobban
leterheli a körforgalmat. 

A tervezõk nem számoltak a
közlekedõkkel, pedig állítólag ez
mind az õ érdekükben, nekik ké-
szült. Igen, legalább is így volt tá-
lalva. Hiszen nem elég, hogy
szép, praktikusnak is kellene,
hogy legyen. Kellet volna! Lát-
szik, hogy aki kiötlötte, soha nem
jár arra jármûvel, fõleg munkaidõ
kezdete és vége körül. Nem jól
kalkulált, elszámította a válság
mértékét. Biztosan csak 1/3 ennyi
jármûvel számolt. Ez biz’ nem
jött be.

Reggel, mikor a di-
ákok igyekeznek a
sulik felé, van, hogy 10
percet is dekkol az autós, míg
áthaladhat. A Fõ út forgalmát is
negatívan befolyásolja. Négy
zebra egy csomópontban, jó kö-
zel egymáshoz. Az autós rémál-
ma, mivel már fejvesztés terhe
mellett kötelezõ megállni. Per-
sze a kedves gyalogos ezt ki is
használja. Egyesével sétál át.
Persze sok ilyen egyes van.
Szorozva négy átkelõvel 20 mé-
teren belül. 

A lényeg, hogy ez az átalakítás
gyökeresen átalakította, lelassítot-
ta a jármûforgalmát városunknak.
Vagy talán ez volt a cél? Vajon
miért és kinek az érdekében? Szó-
val akár hogy is vesszük, örülnék,
ha valaki megismertetne azzal az
illetõvel, akinek ezt mind köszön-
hetjük. Gratulálnék neki és jól
megszorongatnám a kezét egy kis
tenyérerõsítõ edzés után, hogy
egy darabig ne tudja egyköny-
nyen több ilyen átgondolatlan öt-
letét papírra vetni.

Kováts Tamás 
Nagykanizsa,

Alsószabadhegyi út 130.

OOllvvaassóó aazz EEööttvvööss
ttéérr ffoorrggaallmmii rreennddjjéérrõõll

TTeessttvvéérr nnééllkküüll eeggyyeeddüüll vvaaggyyuunnkk

Ami az újságból
kimaradt..., de az 
interneten olvasható

Szabadfogású ifjúsági
bajnok Egyed Zsanett

Bûvös-kocka 
világbajnokság: kanizsai 
sikerek is születtek

„Szerencse fel! Szerencse
le!” – Jesch Aladár

A Nagykanizsai
Rendõrkapitányság ajánlása
az õszi idõszak közlekedési
veszélyeinek elkerülésére

Szlovén, horvát, osztrák
és zalai képzõmûvészek 
tárlata nyílik Keszthelyen

Jó hírek a Kanizsa 
Turizmusáért Egyesület
háza tájáról

Somogyban járt az 
irodalmi kör

Regionális Ökoiskola 
Konferencia a Zöld Táborban

Ismét tudományos nap
a PEN-en

A roma kisebbség
integrációja kulturális
veszteségek nélkül

Együttmûködés a
rendõrség és a kisebbségek
között

Garázs galéria képei a 
Zsigmondyban

Barangoló batthyánysok
Brüsszelben

Hello America! – a
mezõsök Amerikában

Franciaországban jártak a
Batthyány Lajos 
Gimnázium tanulói

Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten 
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!
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Bizzer András a VI. sz. választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros
házszámok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl
végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok,
Munkás utca 1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros
házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart 2011. október 28-án (pénteken) 17 órakor a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykani-
zsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Sabján Gy. u. 3.)

A Kft. Nagykanizsa Megyei Jogú Város egyszemélyes gazdasági társasága.
Fõ tevékenysége a munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek, elsõsorban a
megváltozott munkaképességûek képzésének és foglalkoztatásának elõsegítése
az alapító okiratban meghatározott tevékenységek folytatásával (információ:
www.nkszoci.hu), pályázati projektekben való részvétel. 

Az megbízása 2011. december 31. naptól kezdõdõen 5 évre szól, a tisztség
ellátása megbízási jogviszonyban történik.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, felsõfokú iskolai végzettség.

Elõnyt jelent: gazdasági területen szerzett gyakorlat, vezetõi gyakorlat, pá-
lyázati projektekben (különösen pályázatírásban) szerzett gyakorlat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 29.
A részletes pályázati hirdetmény a www.nagykanizsa.hu honlapon tekinthe-

tõ meg.
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: 
Cseresnyés Péter polgármester 
(Tel: 06-93-500-701; E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)

PPáállyyáázzaatt üüggyyvveezzeettõõii áálllláássrraa 

Négy, eddig egymástól távol
lévõ szervezet ügyfélszolgálatát
költöztette egy helyre a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Nagykani-
zsán, az átcsoportosítás több
millió forintos energiameg-
takarítást is jelent.

Rigó Csaba Zala megyei kor-
mánymegbízott a pénteki avatón
elmondta: a megyei nyugdíjbizto-
sítási igazgatóság épületébe telepí-
tették át a egészségbiztosítási
pénztár, valamint az igazságügyi
szolgálat munkatársait és ügyfél-
szolgálatát, de itt fogadja mozgás-
korlátozott ügyfeleit a népegész-
ségügyi szervezet is. Mindössze
300 ezer forint beruházás elég volt
ahhoz, hogy az állampolgárok ké-
nyelmesebb ügyintézését lehetõvé
tegyék az összeköltöztetéssel.

A kormánymegbízott kifejtet-
te: az eddig a szakigazgatási
szervek által igénybe vett alapte-
rületet is nagyjából a harmadá-
val csökkentették, s várhatóan
ugyanekkora mértékben mérsék-
lõdik az irodák energiaigénye is.
Számításaik szerint évente mint-
egy 7,5 millió forint energiakölt-
séget takaríthatnak meg az át-
szervezés révén.

Cseresnyés Péter polgármester
mindehhez hozzáfûzte, hogy a
Nagykanizsán és annak vonzás-
körzetében élõ 120-130 ezer lakos
számára korszerûbb, könnyebben
megközelíthetõ és sokkal inkább
ügyfélbarát kiszolgálást tudnak
megvalósítani a Sugár utcai épü-
letben.

MTI

ÖÖsssszzeekkööllttöözztteekk 
aa kkoorrmmáánnyyhhiivvaattaall iirrooddááii

Tizenöt éves múltra tekint vissza
a cserediák-kapcsolat a hirsoni
Joliot-Curie- és a Batthyány La-
jos Gimnázium között. A kani-
zsaiak múlt heti franciaországi
látogatását ezen a héten a fran-
cia diákok viszonozták, akiket
sûrû programjuk során Cseres-
nyés Péter polgármester is foga-
dott a hivatalban.

A polgármester egy héten belül
a második, távoli vidékrõl érkezõ
fiatalokból álló csoportot köszön-
tötte ezúttal. A múltat felidézve ki-
emelte: ahhoz, hogy minél többen
megismerjék városunkat, minél
többen kedvet kapjanak idejönni,
megnézni bennünket, ahhoz nem-
csak magyar, hanem olyan nagy-
követek is kellenek, akik külföldi-
ként érkeznek hozzánk, és jó hírét
viszik városunknak. S erre talán
legalkalmasabbak a fiatalok, akik
a találkozók alkalmával barátsá-
got, ismeretséget kötnek egymás-
sal. Végül a diákoknak azt kívánta,
a kialakult jó kapcsolat maradjon
meg a késõbbiekben is közöttük,
hiszen eljön az az idõ, amikor
önállóan döntik el, a világ mely ré-
szére látogatnak. Nagykanizsa és
térsége is a célpontjuk lehet, s köz-
ben nemcsak városunkkal ismer-
kedhetnek meg, hanem Közép-Eu-

rópa egyik legszebb vidékével, a
Balatonnal is.

Balogh László, a BLG igazgató-
ja a város és az iskola nevében
egy-egy batthyánys pólóval aján-
dékozta meg a vendégeket, míg
Cseresnyés Péter tanáraiknak ked-
veskedett apró emléktárgyakkal.

Hirson 11 ezer lakosú francia város
a belga határ mellett, Aisne megyé-
ben, a fõként mezõgazdasággal fog-
lalkozó Thiérache-ban. A ’90-es
években kulturális és oktatási kapcso-
latokat épített ki Nagykanizsával. Hir-
son átélte az európai történelem több
fontos eseményét. Sokat szenvedett a
16. században a spanyolokkal vívott
háborúban, majd a harmincéves há-
borúban. Pestisjárvány sújtotta a 14.
században, a spanyolok a 17. század-
ban csaknem teljesen lerombolták.
1750-ben megépítették az Arras-ba és
Charleville-be vezetõ utat, majd a
múlt század közepén a Laon-ba veze-
tõ vasútvonalat. A vasúti közlekedés
hatására 1930-ig a lakosság száma
megduplázódott. Késõbb a gazdasági
nehézségek miatt visszafejlõdött a vá-
ros. Ma Hirson iparában az autófel-
szerelések gyártása jelentõs. Az éven-
te megrendezett Pünkösdi ünnepsége-
iken több kanizsai mûvészeti csoport
vendégszerepelt.

B.E.

HHiirrssoonnii ddiiáákkookkaatt ffooggaaddootttt 
aa ppoollggáárrmmeesstteerr
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2011. október 20.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait.

Hrsz. /Megnevezése / Nettó kikiáltási ár / Idõpont: 
30155/3. / Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13.,

2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 09:00 óra. 30155/4. / Miklósfa, Iskola
utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03.,
2011.11.17. 09:30 óra. 2243/1. és /2. / Ady u. 25. szám alatti ingatlan együttes
20.320.000 Ft / 2011.10.13., 2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 10.30 óra

A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724

Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken
kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - ééppííttééssii tteellkkeekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kul-
turális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási  hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév elsõ félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alapfoko-
zatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsõfokú szakképzésben képzési keretidõn belül folytatják tanulmá-
nyaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmá-
nyi félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév elsõ féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogvi-

szonya a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi net-

tó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj-
minimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: Jövedelem-iga-
zolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkálta-
tói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli se-
gély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági íté-
let; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány
másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék össze-
gérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minõsül.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrla-
pon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.- Mûvelõdési és
Sportosztály)

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a  www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““AA””

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

Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
3817. /Csengery u. 111/B. – beépítetlen, ipari terület / 2.800.000 Ft /

2011.10.20., 2011.11.03., 2011.11.17. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken

kérhetõ.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - iippaarrii tteerrüülleett

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson értékesíti a tulajdonában levõ alábbi gépkocsit. Gépjármû
Típusa: HONDA ACCORD 2.4 I

Mûszaki adatok, állapot: 
Évjárat: 2008.12.12. Sebességváltó fajtája: manuális (6 fokozatú). Mûsza-

ki vizsga érvényessége: 2012.12.12. Hengerûrtartalom: 2354 cm3. Futott
km: 89.218 km (2011.10.03-i állapot). Teljesítmény: 148 kW, 201 LE. Kivi-
tel: 5 ajtós. Szállítható személyek száma: 5 fõ. Állapot: normál. Ajtók szá-
ma: 5. Jelleg: magyar okmányokkal. Klíma fajtája: digitális kétzónás. Üzem-
anyag: benzines. Ön/Összsúly: 1.515/1.995 kg. Szín: fekete gyöngyház.
Csomagtartó: 467 liter. 

Felszereltség: ABS, APS, ASR, automata klíma, automata sebességváltó,
automatikusan sötétedõ belsõ tükör, állítható kormány, bõr belsõ, centrálzár,
dönthetõ utasülések, elektromos ablak (elöl-hátul), elektromos tükör, ESP
(menetstabilizátor), fedélzeti komputer, függönylégzsák, fûthetõ tükör, fût-
hetõ ülés, immobiliser, ISOFIX rendszer, ködlámpa, könnyûfém felni, me-
móriás vezetõülés, oldallégzsák, riasztó, sávtartó rendszer, szervokormány,
színezett üveg, tempomat, tolatóradar, utasoldali légzsák, ülésmagasság állí-
tás, vezetõoldali légzsák, xenon fényszóró. 

Egyéb információ: Rendszeresen karbantartott, törzskönyv, vezetett
szervízkönyv. Az autó kifogástalan mûszaki állapotban van, márkasz-
ervízben szervizelt.

A versenytárgyalás ideje: 2011. október 24. 9 óra 30 perc. A versenytár-
gyalás eredménytelensége esetén: 2011. október 28. 9 óra 30 perc. 2011. no-
vember 02. 9 óra 30 perc. 2011. november 07. 9 óra 30 perc. A versenytár-
gyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Va-
gyongazdálkodási Irodája (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. em. 6. iro-
da) 

Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségen
kérhetõ. Kikiáltási ár: 5.100.000 HUF. A gépkocsi megtekinthetõ: Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7. szám alatti épületénél elõre egyeztetett idõpontban. Kapcsolattar-
tó: Cseresnyés Péter polgármester 93/500-702

EEllaaddóó HHoonnddaa AAccccoorrdd 22..44 II

Ön tudta, hogy a legelsõ nyakcsi-
golya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.

Mintegy 17 éve egy svájci bioener-
getikus, dr. Rene-Claudius Sümperli
dolgozta ki és szabadalmaztatta mód-
szerét, amelyet már a világ több mint
30 országában közel 400 Atlasprof
specialista végez. A fej-,nyak-,gerinc-,
és csípõ egyensúlyát meghatározó elsõ
nyaki csigolyának (Atlas) korrigálását
szolgáló egyszerû és biztonságos vib-
rációs gépi masszázst szabadalmaztat-
ta és személyesen oktatja.

Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. A
technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyako-
rol hatást a  csigolyatestre, nem
manuálterápia és nem csontkovácsolás.
A módszer neve AtlasPROfilax. A gépi
vibrációs masszázs speciális pontokon
fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat
melynek következtében az Atlas visz-
szatér normál helyzetébe. Magyaror-
szágon 7 Atlasprof specialista van aki
alkalmazza a metódust, a Nyugat-Du-
nántúlon egyedül dr. Varga Imre, aki
idén januárban járt Zágrábban, ahol
Jasna Tomljenovics  Atlasprof  specia-
lista korrigálta az Atlasát és maga is
megtapasztalta annak tartós, jótékony
hatását. Több régóta fennálló panasza
csökkent vagy szünt meg az elmúlt hó-
napokban. Mindez a szervezet öngyó-
gyító, regeneráló mechanizmusának
köszönhetõen indult be.

Dr. Varga Imre  
ingyenes ismertetõ 

elõadást tart 
Nagykanizsán, a

Hevesi Sándor Mûvelõdési 
Központban

2011.10. 21. (péntek) 
18 órakor

Az Atlas nem csak a fej hordozója
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett 2 db önkor-
mányzati 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.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. november 2.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás idõpontja: 2011. november 15.. (kedd) de. 9.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, 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, szobaszáma:

1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsi-
költség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett
szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

A lakások megtekinthetõk: 2011.október 27.  13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,

aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyug-
díjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakás-
sal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pá-
lyázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

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

meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a  bér-
beadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életve-
szély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cse-
relakásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehe-
tõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntet-
ni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati
bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bér-
leti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyraj-
zi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határ-
idõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással megha-
talmazottja 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
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyon-

gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormány-
zati 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.

KKiiaaddóó nnyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Mi-
nisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendel-
kezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középisko-
lások; b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanév-
tõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kí-
vánnak részt venni. 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmá-
nyi félév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsõ féléve, ke-
resztféléves képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jog-
viszonya a 2011/2012. tanév elsõ félévében illetve keresztféléves képzés
esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírás-
nak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg
a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszí-
ti.

A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi

nettó jövedelmérõl.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi

nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem
igazolás (APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; mun-
káltatói keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanél-
küli segély folyósításáról szóló határozat;  elvált szülõk esetén jogerõs bí-
rósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bi-
zonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi
pótlék összegérõl igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ sze-
mélyekrõl.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrla-
pon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

(Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  -  Mûvelõdési és
Sportosztály)

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon a felhívásoknál.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa ““BB””

Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy a Mindenszentek és Halottak
Napja idõszakában megnövekvõ temetõlátogatói forgalom miatt a Tri-
pammer utcában, valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek
gyakorlatának megfelelõen egyirányúsításokat és megállási tilalmakat
rendelünk el. A forgalmi rend változás október 28-án (péntek) 9.00
órától november 2-án (szerda) reggelig lesz érvényben. 

Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetõt lehetõség szerint gyalo-
gosan közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetõtõl távolabbi
utcákban helyezzék el. 

Október 29-tõl november 2-ig a központi temetõ 7.00 - 22.00 óráig
tart nyitva. Mozgáskorlátozottakat és idõs korúakat szállító gépkocsik
a temetõben 7.00 - 12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetõgondnoksá-
gon október 29-én és október 30-án 9.00 - 16.00 óráig, október 31-én
és november 1-én 9.00 - 18.00 óráig tartó ügyeleti idõben a sírhely
megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre állnak. 

MMiinnddeennsszzeenntteekkii ffoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss MMiinnddeennsszzeenntteekkii tteemmeettõõ nnyyiittvvaa ttaarrttááss

Temetõ nyitva tartás: Október 29-tõl (szombattól) november 2-ig
(szerdáig) 7.00 - 22.00. Ügyelet a Temetõgondokságon: Október 29-
én (szombaton) és október 30-án (vasárnap) 9.00 - 16.00, Október 31-
én (hétfõn) és november 1-én (kedden) 9.00 - 18.00

Gépkocsi behajtás (mozgáskorlátozottakat és idõs korúakat szállító
gépkocsikkal): Október 29-tõl (szombattól) november 1-ig (keddig)
7.00- 12.00

Temetõgondnokság
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Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkor-
mányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi  üres ön-
kormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:

SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON

Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (Csere) ill. nem rendelkezõ 
pályázók részére:

1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 9/B. III. em. 10.
a.) A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 19.190 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt la-
kás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.

2. Nagykanizsa, Városkapu krt. 11/D. IV. em. 2.
a.) A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 15.504 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2011. október 19. 15.00 - 16.00. óráig.

3. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. II. em. 4.
a.) A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.128 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt la-
kás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 20. 14.00 - 15.00 óráig.

4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 37.
a.) A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 16.185 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.

5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 14.
a.) A lakás alapterülete: 29 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. b.)

A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege: 7.598 Ft. d.) A
lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás
bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. f.) A lakás megtekintésének idõpontja:
2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.

Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ nem rendelkezõ pályázók részére:

6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14 00 - 15.00 óráig.

7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
a.) A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: peremterület. c.) Bérleti díj összege:
15.796 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.)
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14.00 -15.00 óráig.

8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em. 61.
a.) A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege:
17.630 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.)

A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 13. IX. em. 58.
a.) A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 20.090 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. október 17. 14.00 - 15.00 óráig.

10. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
a.) A lakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Bérleti díj összege: 29.016 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 08.00 - 09.00 óráig.

KÖLTSÉG ALAPON:
11. Nagykanizsa, Fõ u. 8.  1/2/14.
a.) A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 42.336 Ft.
d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. október 19. 14.00 - 15.00 óráig.

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

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. c.) Bérleti díj összege: 39.895 Ft. d.)
A lakás állapota: helyreállított. e.) A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. f.) A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2011. október 19. 15. 00.-16. 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. november 2.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.)  rendelete alapján,  - 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok
illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére - az alábbi
bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.
a.) A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. 

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
a.) A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap. 

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
a.) A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.

b.) A lakás településen belüli fekvése: városi terület. c.) Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. d.) A lakás állapota: helyreállított. e.) A szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap. 

A lakások megtekintésének idõpontja: 2011. október 17.  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. október 24.

KKiiaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk
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Október 20. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Axel Hellstenius:
MINDEN JÓT, ELLING! - színmû
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépõdíj: 3 000 Ft
Október 24. 19 óra
"HOLLYWOODI DUETTEK" - Szinetár
Dóra és Bereczki Zoltán elõadása
Belépõdíj: 3 000 Ft
Október 25. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Alfonso Paso: MENNYBÕL A HULLA -
bûnügyi komédia
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépõdíj: 3 000 Ft
Október 26. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Alfonso Paso: MENNYBÕL A HULLA -
bûnügyi komédia
Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg
Belépõdíj: 3 000 Ft
Október 29. 19 óra
A KIRÁLYNÕ - királydráma
A Harmónia Társulat elõadása
Rendezte: Kurta Lilla
Belépõdíj: diák 800 Ft, felnõtt 1 000 Ft

Október 23. 10 óra
ÜNNEPI MÛSOR AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
55. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Szerepelnek: a Batthyány Lajos Gimnázium 
diákjai. A mûsort szerkesztette és rendezte: 
Németh Ferenc tanár
Október 24-25.
SZÉKELY NAPOK A MEDGYASZAY
HÁZBAN
Október 24. 17 óra
Kiállítás megnyitó
Október 25. 18 óra
Székely ízek - mûsoros est vacsorával
Románia, Erdély, Székelyföld, 
Székelyudvarhely bemutatkozása. 
Közremûködik: Sorbán Enikõ népdalénekes,
Sarkadi Zoltán Gábor színmûvész, Kristóf Béla
hegedûmûvész, Gereben Néptáncegyüttes,
Kusztura Sándor festõmûvész és énekes
A Kanizsai Kulturális Központ, a Régi Mozi
Étterem és a székelyudvarhelyi Romantika 
Étterem és Panzió közös rendezvénye!
Belépõjegy: 1 400 Ft, Vacsorajegy: 1 400 Ft
Jegyek válthatók a Medgyaszay Házban és a
HSMK pénztárában!

TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: október 31-ig 
VARÁZSLATOS INDIA - kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-
1950 között festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: október 31-ig 

VIZUÁLIS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS -
A Magyar Plakát Társaság kiállítása
Megtekinthetõ: október 29-ig

XV. EURÓPAI ERDÕK HETE - A Zalaerdõ
Zrt. munkatársai természetfotóinak kiállítása
Megtekinthetõ: november 5-ig

ÚJRATERVEZÉS - Kotnyek István 
festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: november 12-ig

Október 26. 9 óra
"NETEZZ TOVÁBB NAGYI" KLUB

Október 29. 18 óra
"DUNÁNTÚL KINCSEI" népzenei sorozat
Fellép: Kinizsi Táncegyüttes (Tapolca)
Utána táncház
Belépõdíj: 1 000 Ft

A VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Ház és az Örmény Ön-
kormányzat közös szervezésé-
ben megrendezésre kerül az Ör-
mény Kulturális Hét, amely ok-
tóber 20-án veszi kezdetétét, és
28-án zárul a VOKE-ban. 

A rendezvénnyel, mellyel a kü-
lönbözõ kultúrák felé kívánnak
nyitni, a város hagyományteremtõ
rendezvénysorozatához szeretné-
nek csatlakozni, mondta Kámánné
Szép Terézia. Szalay Csaba ide-
genforgalmi menedzser hozzátette,
a kulturális hét gondolata Ashot
Bagdasarjan örmény szobrászmû-
vész kisplasztikái kiállításának az
ötletével kezdõdött, azonban sze-
rették volna, ha a térség lakói a ha-
gyományaikkal is megismerked-
nének, ugyanis számtalan dologgal

hozzájárultak az emberiség kultú-
rájához. A kopt keresztények mel-
lett az örmény kereszténység is a
legrégebbi keresztény népek közé
tartozik. Rengeteg mûemlék tükrö-
zi ezt, mely a szobrászmûvész kis-
plasztikáiban is megmutatkozik. 

Akopjan Nikogosz, az Örmény
Kultúráért Alapítvány Kuratóriumi
Elnökének gondolatait a VOKE
intézményvezetõje tolmácsolta.
Írásában megköszönte a nagykani-
zsai felkérést, és kiemelte a hagyo-
mányok bemutatásának a fontos-
ságát.

A kulturális héten, melyet októ-
ber 20-án 17 órakor nyitnak meg,
megtekinthetik az érdeklõdõk a
magyarul tökéletesen beszélõ
Ashot Bagdasarjan kiállítását, a
Balogh Ádám fotómûvész Ör-
ményország 13 fõvárosa címû tár-

latát, valamint Kanakeravani Mû-
vészeti Iskola gyermekrajzait és
festményeit. Továbbá meghallgat-
hatják Ritecz Rita mesemondó tol-
mácsolásában Hovhannes
Erznkaci Ének a szerzetes és a
Molla lányának szerelmérõl címû
balladáját, valamint az Ész és szív
címû örmény népmesét. A megnyi-
tón közremûködik Gurgen
Ovsepyan operaénekes. A rendez-
vényre ellátogatók számára lehetõ-
ség nyílik örmény, illetve magyar
ételek és italok kóstolására, melyet
népmûvészeti ruhákban szolgál-
nak fel. Október 25-én filmet vetí-
tenek Örményországról, melynek
segítségével megismerhetik a
résztvevõk az országot és a kultú-
rát. 

V.M.

ÚÚjjaabbbb kkuullttúúrráátt iissmmeerrhheettüünnkk mmeegg

Vámos Béla Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Mûvészeti Iskola
tanára, 2005-ben többségében zene-
iskolásokból alakította meg a zene-
karát. Rövid idõn belül országos és
nemzetközi hírû muzsikusok Nagy-
kanizsára csábításával elindult a
Vendégségben a Kanizsa Big Band-
nél sorozat, amely október 15-én ép-
pen 15-ik koncertjéhez érkezett. 

A koncertsorozat vendége ezúttal
Berdisz Tamás, a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetem Jazz Tanszaká-
nak tanára volt. A kiváló dobos azon
pedagógusok egyike, aki nem csak
tanítja, de tudja és csinálja is a jazzt.
A Magyar Plakát Házban tartott kon-
certen hûen a hagyományokhoz egy-
két új kompozícióval is meglepték a
közönséget. A már-már kötelezõ Big
Band repertoár mellett két jazz-ikon,
Buddy Rich és Louie Bellson dobo-
sok egy-egy szerzeményét is elõad-
ták. Elsõsorban ezekben a számok-
ban mutatta meg virtuóz technikáját
Berdisz Tamás, megidézve a nagy
elõdök szellemét. A koncert szólistái
közül a középgenerációhoz tartozó
Hír Mihály billentyûs nyújtotta a leg-
kiegyensúlyozottabb teljesítményt.
A fiatalok közül Varga Dániel altsza-
xofonos az elsõ szám befújása után
megállíthatatlan volt. Cseke Dániel
tenorszaxofonos és Dominkó Péter
trombitás is kitûnõre vizsgázott ezen
az estén. Vámos Janka énekes pro-
dukciója a Big Band-ben él igazán,

és még mindig meggyõzõbb itt, mint
a kis zenekari formációkban. Vámos
Béla zenekarvezetõ is kitett magáért
ezen az estén. Én nem tudom mi tör-
tént az utóbbi idõben, de a számok
hangszerelése és interpretálása látvá-

nyosan javult. A tutti részek és a szó-
lók is rendben voltak. Jól szólt Sig-
mund Romberg világhírû száma a
Softly, As In AMorning Sunrise is. A
fiatalokat ezen az estén a mély vízbe
dobta Vámos Béla, de mint konsta-
táltuk megtanultak úszni.

H.Gy

FFiiaattaallookk aa mmééllyy vvíízzbbeenn

(Érvényes: megjelenéstõl november 30-ig)

Progresszív lencse AKCIÓ – 30%!
2011. október 1 - október 31-ig
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Horoszkóp

Egyértelmûen mondja ki a véleményét, mert
könnyen félreértheti a párja. Ha nem akarja elron-
tani a hétvégéjét, érdemes lesz egy kicsit vissza-
fognia magát. Mosolyogjon többet otthon, mert
fagyos tekintetével elriasztja magától a szeretteit.

A sokféle kötelezettsége ingerültté teszi.
Durvasággal azonban nem tudja behozni a
lemaradást. Éppen ezért csoportosítsa át a
tennivalóit, és közben keressen alkalmat a la-
zításra is. Kipihenten könnyebb dolgozni.

Minden egyes nap újabb örömöt, meglepetést
hozhat. Ahûvösre forduló esték otthoni mele-
gében lehet igazán rádöbbenni, hogy az ese-
ménytelen, szürke hétköznapok sem unalma-
sak. Valami mindig történik ilyenkor is.

Pergõ ritmusban telik el a hétvégéje. Alko-
tómunkájában újdonságokat próbál ki,
amivel látványos sikereket ér el. Teljesít-
ményét elismerik a fõnökei is, és a párkap-
csolata nyugalmát sem zavarja meg senki.

Megint sokféle dologba vágja bele a fej-
széjét, azt azonban nem veszi észre, hogy
valami nincs rendben a magánéletében.
Vegyen vissza a tempójából, és foglalkoz-
zon olyasmivel, ami boldogságot okoz.

Ha már megunta az otthon eltöltött vasárna-
pokat, menjen el párjával vendéglõbe, ahol
nem csak kettesben lehetnek, hanem új él-
ményeket is szerezhetnek. A váratlan hely-
zetekbõl úgyis könnyedén kivágja magát.

Ha megfogadja barátai tanácsát, egy
olyan különleges képességét fedezheti
fel, ami anyagi sikereket is hozhat. Jó
szervezõkészségének köszönhetõen sze-
rencsés napokra számíthat a hétvégén.

Ha netán nem lesz kedve semmihez sem
a hétvégén, törõdjön bele, és ne adjon
semmiféle feladatot a családjának. Ha
mégis felpezsdülésre vágyna, tervezzen
be egy pezsgõfürdõzést. 

Úgy tûnik, sóvárog valaki után. Ha utol is
szeretné érni, legyen kedvesebb a környe-
zetében élõkkel, és akkor õk is segítik majd
a céljai elérésében. Visszatérõ, nyugtalaní-
tó álmait minél elõbb felejtse el.

Ha bizonytalan valamiben, ne döntsön el-
hamarkodottan, kérjen inkább útmutatást
az égiektõl, de ne feledkezzen meg arról,
hogy önnek is tennie kell érte valamit. A
hétvégét töltse el szórakozással.

Foglalkozzon többet az egészségével. Ha
idõnként a kedvese elismerõ szavaira vá-
gyik, tegyen rá célzást, és megkapja. Ha nem
akarja, hogy pesszimista hangulatát az ottho-
niak is átvegyék, hallgasson például zenét.

Ha ön is úgy akarja, a munkájának köszön-
hetõen a hétvégén kellemes találkozásban
lehet része. A csillagállások szerelmi téren
boldogságot jeleznek, ami most különösen
jót tesz a párkapcsolatának.

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
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Elcserélném vagy eladnám

egészségügyi okok miatt, (80%-ban
felújított) jelenleg 100m2-es családi
házamat kisebb családi házra Nagy-
kanizsán. Érd.: 0630/681-0581
(7432K)

Bacónaki hegyen birtok eladó.
Víz, villany van. Tel.: 0630/916-
1600 (7448K)

Nk-án a Keleti városrészben
bútorozott szoba, konyha, fürdõ-
szoba használattal, egyedülálló
hölgynek, leinformálható személy-
nek kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
0670/881-7197 (7449K)

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonat új háztartási gõztisztító
(Modell: SC-238HO), ugyanitt
alig hordott 42-es méretû bõr ba-
kancs. Érd.: 0693/315-559 (este)
(7435K)

Almaértékesítés termelõtõl,
Nagykanizsa, Kisfaludy út 2/c.
alatt. Tel.: 0693/312-479 vagy
0620/570-7717 (7447K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat

és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

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

Idõs emberek gondozását, ápolá-
sát vállalom Nagykanizsán és kör-
nyékén. Tel.: 0670/881-7197
(7450K)

Megnyitottunk! Zalakomári
Pékség Szakboltjába várjuk vásár-
lóinkat elérhetõ árakon. Nagykani-
zsa, Zrínyi út 20. Célpont üzletház-
zal szemben.

Idõsek gondozását, ápolását vál-
lalom Nagykanizsán és környékén
heti több alkalommal, megegyezés
szerint. (Gyakorlattal rendelkezem.)
Tel.: 0630/340-5477 (7451K)

Nagykanizsa gyûjtõ vásárolna
porcelánt, festményt, könyvet,
egyéb régi tárgyakat. Tel.:
0630/332-8422 (7452K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. október 20.14

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: 8800 Nagykanizsa, Fõ út
24. 93/310-327/102. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00
és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Október 25. Kedd
14:00-16:30 óra: Hevesi Óvoda,
Nagykanizsa, Rózsa u. 17.

Október 27. Csütörtök
09:00-12:00 óra: Magyar 
Vöröskereszt, Nagykanizsa Sugár u. 28. 
13:30-15:30 óra: Semjénháza, 
orvosi rendelõ

erõsáramú villamosmérnök felsõfokú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
ápoló, gondozó szakirányú Kjt. szerint
értékesítési asszisztens szakirányú megegyezés szerint
garanciális javító-kárpitos szakirányú megegyezés szerint
karosszérialakatos szakirányú 100.000-140.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
marós szakirányú megegyezés szerint
tehergépkocsi-vezetõ (C kategória)szakirány megegyezés szerint
nemzetközi kamionvezeztõ szakirányú megegyezés szerint
gyártósori összeszerelõ alapfokú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (vállalkozói jogviszony)felsõfokú megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
autóvillamossági szerelõ szakirányú megegyezés szerint

VVéérraaddááss

A Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület egyfajta szezonzáró-
ként tartotta meg a Sztráda
Évadzáró Szlalomversenyét a Ka-
nizsa Centrum parkolójában, s az
utolsó rajtoló 19 órakor ért célba
az ez évi harmadik ilyen jellegû
nagykanizsai megméretésen.

Ugyan a szervezõk reggel 9 óra-
kor szerették volna kezdeni a ver-
senyt, de a parkolóban – ami a pálya
része volt – hagyott “civil” autók
miatt egy órát csúsztak a kezdéssel.
Viszont a bevásárlás óráiban így a

nézõszámra sem lehetett panaszuk,
ráadásul a csúszással gyakorlatilag
az indulóknak kedveztek, akik rop-
pantmód élvezték a sötétedés
közbeni pályateljesítéseket...

A klub 60 elõnevezõnél már a
múlt hét szerdáján lezárta a jelent-
kezést, és ugyan hárman mûszaki
okok miatt visszaléptek az ver-
senytõl, de azonnal újabb három
autós lépett megüresedett helyük-
re. Mondhatjuk, sikk lett a kanizsai
szlalomra jelentkezni, ráadásul a
nem helybéliek is mind jobban ér-
zik a dél-zalai „fílinget”...

A „teljesség igényével” szlalomo-
sok érkeztek a megye, sõt az ország
számos településérõl, így Veszprém-
bõl, Zalalövõrõl, Csurgóról, Galam-
bokról, Budakeszirõl, Rönökrõl, Zala-
egerszegrõl, Szigetvárról, Alsóneme-
sapátiból, Marcaliból, Körmendrõl,
Szombathelyrõl, Kerkateskándról, Iha-
rosból, Lentibõl, Tótszentmártonból,
Balatonmáriáról valamint Pécsrõl is.

S csettinthettek olyan produkci-
óknak a kíváncsiskodók (ezúttal vi-
szont a teljesség igénye nélkül),
mint amilyen a 26-os rajtszámú Né-
meth Lajosé, vagy a 36-ossal induló
Dobos Tiboré volt a nap folyamán.
Mindenesetre estére nyilvánvalóvá
vált, a kialakított pálya az öszvér-
jármûveknek feküdt igazán, hiszen
a kiskarosszériájú autókba épített
motorkerékpár egységek nagyon él-
tek az adott körülmények között és
bizony félelmetes idõket autóztak
velük a sofõrök... Kétségünk nincs
afelõl, a rendezvényre igaz lehet:
jövõre, veletek, ugyanitt, s talán is-
mételten nem is egyszer...

A KAMSE-Sztráda Évadzáró
Szlalomversenyének eredményei:

„A” kategória 0-900 ccm: 1.
Gombos Róbert (Szombathely), 2.
Zelles Sándor (Szombathely-Nárai),
3. Nagy László (Balatonmária). „B”
kat. 901-1300 ccm: 1. Domján János
(Nagykanizsa), 2. Pávlicz Rihárd
(Nagykanizsa), 3. Varga Péter (Bu-
dakeszi). „C” kat. 1301-1600 ccm: 1.
Lendvai Gábor (Szombathely), 2.
Maroséli Róbert (Kaposvár), 3. Kap-
péter László (Nagykanizsa). „D” kat.
1601-2000 ccm: 1. Tulézi Antal (Tót-
szentmárton), 2. Klinger Tamás
(Nagykanizsa), 3. Németh Lajos
(Nagykanizsa).„E” kat. 2000 ccm fe-
lett: 1. Popovics László (Pécs), 2.
Galamb János (Alsónemesapáti), 3.
Hirt Attila (Nagykanizsa). „F” kat.
nõi: 1. Solymosi Bernadett (Nagyka-
nizsa), 2. Hadnagy Gertrúd (Nagy-
kanizsa), 3. Wlasics Ágnes (Nagyka-
nizsa). „G” kat. quad: 1. Szabó Pezi
Balázs (Nagykanizsa), 2. Németh
Gábor (Nagykanizsa), 3. Angler Má-
té (Galambok). „ÉP” kat. épített: 1.
Dobos Tibor (Veszprém), 2. Horváth
István (Kerkateskánd), 3. Reiner Eri-
ka (Veszprém). „ABS” kat. abszo-
lút: 1. Dobos Tibor (Veszprém), 2.
Szabó Pezi Balázs (Nagykanizsa),
3. Horváth István (Kerkateskánd)

P.L.

AAzz eessttii sszzllaalloommoozzááss vvaarráázzssáávvaall

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS
egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft 

(folyamatos megjelentetés esetén, a másodiktól 300 Ft). 
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS

egy alkalommal, 15 szóig 1200 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén a másodiktól 600 Ft).
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Mihovics Szabina (Nagykani-
zsai TE 1866) nem talált legyõzõ-
re a cselgáncsozók U23-as orszá-
gos bajnokságán, melyet idén
Cegléden rendeztek, de a sporto-
lóval kapcsolatosan egy másik
fajsúlyos kérdésben is roppant
kedvezõ eredmény született. 

Mint ismeretes, a junior korú
judokának szeptemberben nem
sikerült a saját korcsoportjában
magyar bajnoki címet szereznie,
ezért is indult a legutóbbi, ma-
gasabb korosztály országos se-
regszemléjén. Súlycsoportjának,
a 63 kg-nak versenyét megnyer-

ve, végül csak azért is magyar
bajnok lett, még ha nem is saját
korosztályában. 

S akkor a válogatottságról... Mi-
vel õsztõl Szabina a fõvárosban fõ-
iskolás, a november elején rende-
zendõ junior világbajnokság elõtt
a KSI SE edzõivel dolgozik, így
arra is lehetõsége van, hogy a vá-
logatott keretedzéseken készülhes-
sen. Mi több, ezekben a napokban
is nemzetközi mezõnyben ver-
senyzett Tatán, a világbajnoki fel-
készülés táborában. 

A világesemény nevezési és
részvételi díját a nagykanizsai
szakosztály nem tudja finanszí-
rozni, de a cselgáncsozónak
mégis lehetõsége nyílik kiutaznia
a dél-afrikai világbajnokságra,
mivel Nagykanizsa városa a tá-
mogatásáról biztosította a kiváló
sportolót.

P.L.
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Kanizsa KK DKG-EAST (2.)
– Velanira-FKSZC Sárvár (12.)
77-54 (15-16, 23-9, 23-8, 16-21)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 5. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Horváth, Bálind.

Kanizsa KK DKG-EAST: Bus
(13), Tóth O., Beák (13/3), Murvai
(8/3), Czigler. Csere: Bausz (7),
Zsámár K. (13), Balogh L. (9/3),
Hoffmann (4), Stárics (4), Lovas
(6), Hideg. Edzõ: Kovács Nándor.

A megszokottól jelentõsen elté-
rõ kezdõ ötössel kezdte a játékot a
sérült Marcus Nealt továbbra is
nélkülözõ kanizsai csapat, mely az
ötödik percben így is 10-6-ra veze-
tett az egykoron szebb napokat
megélt ellenfelével szemben. A ne-
gyed hátralévõ részében magára
talált a vendégcsapat, s egy utolsó
másodperces triplával a vezetést is
átvette (15-16).

A második negyedben nagyobb
sebességre váltott a hazai gárda, s
különösen a 16. perctõl alkalma-
zott egészpályás letámadás vezetett
eredményre. A zavarba jött látoga-
tók ellen kedvére szerezte találatait
a KKK, s így a félidõben 38-25-ös
állással térhetett pihenõre.

A fordulást követõen sem ha-
gyott alább a dél-zalaiak lendülete,
így a 24. percben már kétszer any-

nyi pontot jegyezhettek, mint a
sárváriak (50-25). 

Az utolsó, 61-33-as állásról in-
duló etap hozta a legtöbb kosarat,
amihez persze az is kellett, hogy a
vendégek kihasználják a gépgyári-
ak gyengébb védekezését. Hazai
oldalról ekkor már fõként azok a
játékosok voltak a pályán, akik ko-
rábban kevesebbet szerepeltek, így
kozmetikázatta az eredményt a
Sárvár (77-55).

Egy házzal arrébb a Kanizsai
Vadmacskák SE NB I nõi amatõr li-
gában szereplõ csapata Zalaeger-
szegen játszotta soros bajnokiját a
Zala Volán TE II együttese ellen. A
kanizsaiak magassági, fizikai és
technikai fõlénye a találkozó folya-
mán végig érvényesült. Remek tá-
madó és védõjátékukkal nagy kü-
lönbségû gyõzelmet arattak (144-
34), mely másodosztályú szinten
akár még rekordgyanús is lehet... 

Zala Volán TE II (10.) – Kani-
zsai Vadmacskák SE (1.) 34-144
(11-31, 8-32, 3-42, 12-39)

Nõi Amatõr NB I Nyugati cso-
port kosárlabda-mérkõzés, találko-
zó az 5. fordulóból. Zalaegerszeg,
50 nézõ.

Kanizsa: Fekete Cs. (22/12), Fuisz
V. (37/15), Rajkai (2), Olasz A. (12),
Jagarics (8). Csere: Jurkó (21), Kiss
V. (20), Oros (9/3), Hegyi (5),

Bernáth (2), Simon (6). Edzõ: Gábor
Erzsébet.

A kanizsaiak egészpályás letáma-
dó védekezésének ellenszerét a za-
laegerszegiek nem találták a meccs
folyamán. A vendégeknek 45 szer-
zett labdája volt a mérkõzés során,
melyekbõl gyors, könnyû kosarakat
tudtak elérni. A játék minden elemé-
ben magasan a vendéglátók fölé
nõtt a Vadmacskák együttese.

A hölgyek sorsolásánál külön
érdekesség, hogy ezt követõen jön
számukra a második forduló ösz-
szecsapása hazai pályán a Tata el-
len vasárnap 16 órától.

P.L.
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Az elnyûhetetlen kanizsai:
Murvai Dániel

Az európai programon keresztül
a Magyar Labdarúgó-szövetség
által koordinált, „Ezt egy életen át
kell játszani” szlogennel életre hí-
vott 60 éven felüliek számára kiírt
labdarúgó bajnokság regionális,
elsõ fordulóját bonyolították
Nagykanizsán az NTE-csarnok-
ban a Zalaegerszeg, a Kaposvár,
valamint a házigazda Nagykanizsa
részvételével.

A résztvevõ csapatok a
következõ játékosokkal álltak fel: 

Zalaegerszeg: Farkas Attila,
Komáromy Béla, Pungor Tamás,
Ambrus Zoltán, Miklós István,
Rózsás Attila, Rácz László, Fábián
Miklós, Lábodi Róbert, Erõs Ti-
bor, Bita József.

Kaposvár: Szarka László, Barta
Lajos, Duschák István, Petrók Vik-
tor, Pandurics István, Kis Pál Já-
nos, Jurmann Béla, Szabó László.

Nagykanizsa: Megyimórecz Jó-
zsef, Fodor József, Doszpoth Vil-
mos, Rodek György, Karádi Fe-
renc, Harcz Lajos, Szép Károly,
Juhász Imre, Steindl József, Mar-
czi Vilmos, Böröcz Tibor, Ladányi
István, Magyar József, Simon Jó-
zsef, Kiss István, Vlaszák Géza.

A 2x15 perces mérkõzések
eredményei az alábbiak voltak:

Nagykanizsa - Zalaegerszeg 0-3
(A megyeszékhelyiek kombinatív
játéka érvényesült, különösen az
elsõ játékrészben.)

Zalaegerszeg - Kaposvár 6-2 (A
kaposváriak 1-0 utáni egyenlítését
követõen talán nagyobb ellenállásra
számítottak a zöld-fehérek részérõl.) 

Kaposvár - Nagykanizsa 1-2 (A
házigazdák ezúttal jól sáfárkodtak
helyzeteikkel, s végül gyõzelmet
arattak.)

A bajnokság következõ forduló-
ját Zalaegerszegen a Városi Sport-
csarnokban rendezik november 5-
én 10 órai kezdettel.

P.L.
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A Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. 20 millió forint Európai
Uniós támogatást nyert a "Technológiai fejlesztés" címû pályá-
zati kiíráson.  A 57,4 millió forintos összköltségvetést meghala-
dó beruházással a cég 3 db új merevvázas Komatsu, turbó díze-
les, kotró-rakodógéppel egészíti ki zalakomári gépparkját.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GOP-2.1.1-11/A-2011 "Technológiai fejlesztés" 
projekt keretében, Komatsu WB97S-5E0 típusú
kotró-rakodógépek beszerzése  
2011/október/18.

A Szabadics Közmû- és Mélyépítõ Zrt. beruházásában, Európai Uniós forrás bevo-
násával, gépparkját kibõvítette és felújította. A cég dinamikus fejlõdése és az ügy-
felek elvárásai megkövetelik a mélyépítési munkák kivitelezésében alkalmazott
gépállomány folyamatos fejlesztését, bõvítését a mai kor igényeinek megfelelõen.
A 2011-ben gyártott új gépek, közvetlen befecskendezéssel, hidrosztatikus, 4 kerék-
kormányzással, külön mûködtethetõ, többtárcsás biztonsági fékekkel, 8.000 kg mell-
sõ- és hátsótengely terhelhetõséggel, elektronikus irány- és sebességváltóval, a vo-
natkozó ISO elõírásoknak megfelelõ zárt kabinnal, homlokrakodó kanállal, árokásó
szerelékkel, mélyásó kanállal, raklapvillával, teherstabilizáló rendszerrel, valamint
KOMTRAX™ mûholdas nyomkövetõ és állapotfigyelõ rendszerrel vannak felszerelve.
A beruházást 2011. augusztusban kezdték meg és 2011. decemberben fejezõdik
be.
A cégrõl és a fejlesztésekrõl bõvebb információt a www.szabadics.hu oldalon ol-
vashatnak.

Szabadics Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Tel.: 93/541-927
Email: bodics.margareta@szabadics.hu

Az Irodaplusz Kft. a Nyugat-dunántúli Operatív Program
keretén belül "Telephelyfejlesztés" címén 15.684.869
forint uniós támogatást nyert. Közel 31.5 millió forintos
beruházással korszerû telephely kialakítására került sor.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Telephelyfejlesztés az Irodaplusz Kft.
beruházásában

Az Irodaplusz Kft. beruházásával és uniós forrás bevonásával egy
400m2-es épület, gépkocsi parkoló valamint új munkahelyek létrehozása
valósult meg. A társaság folyamatos fejlõdése, az ügyfelek még jobb
kiszolgálása és a dolgozók munkakörülményeinek javítása céljából vált
szükségessé az új telephely létrehozása. A támogatással modern irodák,
ügyfélfogadó, szervizhelységek, raktár, vizesblokkok és étkezõ
kialakítása vált lehetõvé. A mai kor követelményeinek megfelelõen ener-
giatakarékos fûtési és porelszívó rendszer mûködik az épületben. A
beruházással korszerû informatikai hálózat is kiépült mely egy új
ügyfélkezelõ rendszer elindítását biztosítja, amivel a szerviztevékenység
és partnerkezelés is felgyorsulhat.

A cégrõl és szolgáltatásairól bõvebb felvilágosítást a hamarosan induló 
www.irodaplusz.hu oldalon kaphatnak.

IRODAPLUSZ KFT.
8800 Nagykanizsa, Lendva u. 1. 
(Ipari Park)
Tel.: (93) 310-090
Fax: (93) 516-485
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