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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?

Ön iis sszeretné
tudni, hhogyan
újul mmeg 
a bbelváros?

Sokáig úgy tûnhetett, hogy vá-
rosunk megújulása csak terve-
ken, papírokon és látványterve-
ken létezik, de immár több mint
egy éve valóban elkezdõdött
Nagykanizsa belvárosának meg-
újítása. A városrehabilitációs
program elsõ ütemében elindult
fejlesztések (Erzsébet tér megújí-
tása, Magyar u. – Petõfi u. össze-
kötése, Zrínyi M. u. – Teleki u.
összekötése, Huszti téri körforga-
lom) a következõ ütemben a Fõ
utca, az Eötvös tér és a Deák tér
megújításával folytatódnának.

Lakossági fórumra várjuk
Önt, annak érdekében, hogy vá-
rosunk megújításának következõ
ütemében a városban élõk, az
érintett területeken lakók, dolgo-
zók személyesen elmondhassák
véleményüket és a kérdéseikre,
észrevételeikre választ kapjanak.

Ön is szeretné tudni és látni,
hogyan fejlõdik Nagykanizsa,
hogyan újul meg a belváros
szerkezete és miért remélünk
ettõl változást? Kíváncsi arra,
hogy mi fog történni a fejlesz-
tés második ütemében?

Ha igen, akkor JÖJJÖN EL
ÖN IS 2011. NOVEMBER
10-ÉN (CSÜTÖRTÖK) 17:30
ÓRAKOR KEZDÕDÕ TÁ-
JÉKOZTATÓ RENDEZVÉ-
NYÜNKRE, melynek helyszí-
ne a Medgyaszay Ház (8800
Nagykanizsa Sugár út 5.)

A rendezvényen a városrehabilitációs
program második ütemérõl a tervezõk,
valamint a fejlesztést koordináló szerve-
zet vezetõje ad tájékoztatást! A fejleszté-
si elképzelések tervei 17-órától megte-
kinthetõek a rendezvény helyszínén.

TEKINTSE MEG ÖN IS a városreha-
bilitációs program II. ütemének terveit, fej-
lesztési elképzeléseit az Ady utca – Fõ utca
sarkán lévõ üzlet kirakatában, vagy a
http://fejlesztes.nagykanizsa.hu/ oldal hírek
menüpontjában.

Szeretteinkre
emlékeztünk
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Versenyelõnybe kerülhetnek
azok, akik idõben felkészülnek a
hamarosan benyújtható energe-
tikai pályázatokra. Fontos lépés
ez, hiszen ezidáig több olyan pá-
lyázat jelent már meg, amelynek
keretösszege gyorsan kimerült,
ezért a késõn ébredõk már hiába
nyújtották be pályázataikat. 

Az Új Széchenyi Terv Zöld Be-
ruházási Programjának keretében
magánszemélyek és társasházak
pályázhatnak energetikai felújítá-
sokra. Errõl tartott konzultációs
fórumot hétfõn délután a NAPIT, a
Nagykanizsai Pályázatírók és Ta-
nácsadók Szövetsége a Nagykani-
zsai Inkubátorház és Innovációs
Központban.

Egy területre vagy kombinált
célok megvalósítására lehet pá-
lyázatokat elõkészíteni. Az 50
százalékig támogatható pályáza-
tok utófinanszírozásúak. Elbírá-
lásuk a beérkezés sorrendjében
szakaszosan történik. Mit kell
azonban tenni ahhoz, hogy nyer-
tes pozícióból indulhassanak a
magánszemélyek és a társashá-
zak? Varga Zoltán közgazdász a
pályázatok feltételrendszerérõl,
míg Szécsényi Lajos energetikai
szakember a mûszaki tartalom
fontosságáról beszélt. Energeti-
kai szakvélemények beszerzése
mellett, a jogi, a pénzügyi és a
határidõs feltételeknek is meg
kell felelni a pályázóknak. Tár-
sasházak esetében a közgyûlés
4/5-ös döntése is szükséges. A
tartalmas és hasznos információk
elhangzása után, mint ahogy ez
várható volt számtalan kérdés
merült fel a társasházakat képvi-
selõk soraiból. Ezek közül szá-
mos kérdésre kaptak választ a je-
lenlevõk, míg a kérdések egy kö-
re csak a konkrét körülmények
ismeretében válaszolható meg. A
NAPIT azonban kész segítséget
nyújtani a hozzáfordulóknak-
hangzott el a fórumon.

H.Gy

FFeellkkéésszzüüllééss iiddõõbbeenn 
aa ppáállyyáázzaattookkrraa

Piacorientált szakképzés cím-
mel rendeztek konferenciát a
Kanizsa TISZK-ben, azzal a cél-
lal, hogy elõsegítsék a térség kép-
zési szerkezetének a gazdaság
igényeihez való igazodását. Az
elõadók többek között szóltak a
duális képzésrõl, a szakképzési
aktualitásokról, a következõ tan-
év beiskolázási döntésérõl, vala-
mint a kamara törekvéseirõl.

A konferencia részvevõit dr.
Polay József köszöntötte, majd Dé-
nes Sándor alpolgármester nyitotta
meg a rendezvényt. Kiemelte, hogy
a magyar gazdaság egyik legna-
gyobb problémája a nemzetközi vi-
szonylatban is alacsony foglalkozta-
tás. A gazdasági rendszer erõforrá-
sai a munkavállalók, és az állam,
valamint a vállalkozók feladata a
versenyképességük fejlesztése. To-
vábbá az élethosszig tartó tanulás
ma már elengedhetetlen, amiben
alapvetõ szerepe van a felnõttkép-
zésnek. Elvárás, hogy az oktatásban
résztvevõk meg tudjanak felelni a
kihívásoknak, és olyan kompetenci-
ákkal rendelkezzenek, amelyek biz-
tosítják számukra a megújulás ké-
pességét, és a szakmaváltoztatás le-
hetõségét, ezért a szakképzést köze-
líteni kell a munka világához.
Hangsúlyozta a pályaorientáció
fontosságát, hiszen a fiatalokat
olyan irányba kell vezetni, melyre a
gazdaságnak szüksége van. 

Majd Szakony Szilárd, az
IPOSZ Zala Megyei Szövetsége

elnökének szavai után tartotta meg
elõadását Szabó Bálint, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara okta-
tási igazgató-helyettese A duális
szakképzés bevezetése Magyaror-
szágon címmel. Elmondta, hogy a
gyakorlati órák számát ötven szá-
zalékkal növelik, a szakmai záró-
vizsgák idejét hét napról kettõ ma-
ximum három napra csökkentik. A
szakmai tartalmakat szeretnék mo-
dernizálni, új technikák, technoló-
giák bevezetését tervezik. A kép-
zést pedig a valós piaci helyzet
fogja a jövõben meghatározni. 

A szakképzési aktualitásokról
Kajos László, az IPOSZ országos
szakképzési koordinátora szólt,
melyet Nagy Zsanett tájékoztatója
követett a Nyugat-Dunántúli
RFKB 2012/2013 tanévre szóló
beiskolázási döntésrõl. Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság

egyik fõ célja, hogy a kereslet és a
kínálat egyensúlyba kerüljön. A
kutatásaik során cégeket, vállalko-
zásokat keresnek meg és informá-
lódnak arról, milyen szakemberre
lenne szükségük. Ezeket az ered-
ményeket a bizottság beépíti a
döntés elõkészítésekor. A követke-
zõ tanév hiányszakmái: szerkezet-
lakatos, ács, szerszámkészítõ, gépi
forgácsoló, szakács, szociális gon-
dozó, hegesztõ, kõmûves, szabó és
villanyszerelõ. 

A konzultáció elõtt dr. Balogh
Imre, NAKKIK szakképzési ta-
nácsadójának és Szakony Szilárd-
nak az elõadását hallgathatták
meg, elõbbit A kamara törekvései
a térség szakképzésének javításá-
ra, utóbbit pedig A kéményt nem a
tanterembe építjük címmel.

V.M.
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A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a fenti címmel
szervezett munkavédelmi konfe-
renciát a Vasemberház Díszter-
mében. 

Az eseményt Dr. Polay József,
az iparkamara elnöke nyitotta
meg. Beszédében kiemelte, azért
tartják fontosnak a témát, mert a
statisztikai adatok azt mutatják, a
balesetek nagy része nem a mun-
kavégzés közben történik, hanem a

karbantartási munkák helytelen ki-
vitelezése miatt. 

Az elõadásokat nemcsak kama-
rai tagok látogathatták. A konfe-
rencián szép számmal megjelentek
tanulók is. 

A nap során a karbantartás mun-
kavédelmi célvizsgálata, tapaszta-
latok, javaslatok témakörben a Za-
la Megyei Kormányhivatal Mun-
kavédelmi és Munkaügyi Szak-
igazgatási Szerve munkatársai –
Dr. Babati Szabolcs igazgató,

Nagy Vid László igazgató-helyet-
tes és Dávidné Gergál Rozália
munkavédelmi felügyelõ – tartot-
tak elõadást. A karbantartás során
a leesés elleni védelemrõl Déri
Miklós munkabiztonsági szakértõ,
a gépek karbantartásának munka-
védelmi elõírásairól Billege Balázs
munkavédelmi szakmérnök osz-
totta meg tapasztalatait a hallgató-
sággal. 

B.E.

22001111.. –– AA kkaarrbbaannttaarrttááss éévvee aazz EEUU-bbaann

37.qxd  2011.11.07.  12:14  Page 2



KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2011. november 3.

Ngo Duy Ngo, a Vietnámi Szo-
cialista Köztársaság, Syed Qasim
Raza, Pakisztán Iszlám Köztár-
saság Magyarországi nagyköve-
te, Yuji Amamya Japán Magyar-
országi Nagykövetségének ma-
gas rangú diplomatája, valamint
Jakab Péter, a Külügyminisztéri-
um Ázsiai és Csendes Óceáni Fõ-
osztályának fõtanácsosa üzleti
találkozón vett részt városunk-
ban. A Medgyaszay Házban
megrendezett konferencián meg-
ismerkedtek a városunk által kí-
nált befektetési lehetõségekkel,
és az itt mûködõ jelentõsebb vál-
lalkozásokkal.

A konzultációt követõ sajtótájé-
koztatón Cseresnyés Péter polgár-
mester elmondta, a találkozót Ngo
Duy Ngo vietnámi nagykövet kez-
deményezte, õ jegyezte meg szep-
temberi látogatásakor, hogy na-

gyobb körben is be lehetne mutat-
ni Nagykanizsa és a térségében
rejlõ gazdasági lehetõségeket. Az
ázsiai vendégeket a logisztika mel-
lett az oktatás, és az ipari potenci-
ál érdekelte, ezen belül a gépipar
és a vízkezelés.

Ngo Duy Ngo megjegyezte, szá-
mos új információt hallottak a dél-
elõtt során, mely még csak az
együttmûködés kezdete, ám bízik
benne, a közeljövõben több hason-
lóra kerül sor, a mostaninál még
több ázsiai résztvevõvel. Vietnám
számára az ipar, az oktatás, a lo-
gisztika, a vízkezelés területe lehet
érdekes. Jelenleg is számtalan vi-
etnámi diák tanul magyar egyete-
meken, fõleg Budapesten, de eb-
ben a régióban is találhatók olyan
szakterületek, mint például a lo-
gisztika és az információs techno-
lógia, amelyekbõl tanulhatnának.

Syed Qasim Raza pakisztáni

nagykövet elmondta, szerteágazó
prezentációkat hallott, és bizonyos
területen új dolgokat tanult. Az
energia- és az ivóvízellátás szem-
pontjából Pakisztán problémákkal
küszködik. Itt találkoztak olyan
cégek képviselõivel, akik ebben
segíteni tudnak nekik. Harmadik
fontos területként az oktatást
emelte ki. Jelezte, a közeljövõben
találkozik a pakisztáni kamarák
vezetõivel, és beszámol nekik a
Nagykanizsán látottakról, hallot-
takról. Jó megoldásnak tartaná ha-
zája kamarai vezetõinek és az itte-
ni vezetõk, szakemberek találko-
zóját. A világon sehol sem könnyû

az élet, így Pakisztánban sem, de
ezeken a problémákon felülkere-
kedve tovább kell lépni. Végül az-
zal zárta a gondolatait, hogy sze-
retné, ha az itteni szakemberek ta-
lálkozhatnának a pakisztániakkal.

Yuji Amamya japán fõtanácsos
elöljáróban megemlítette: Japán
magyarországi beruházásainak
összértéke 800 millió euró. Hu-
szonkétezer munkahelyet teremtve
összesen 120 vállalat van jelen Ma-
gyarországon, és a közeljövõben
újabb beruházásokat terveznek. Ja-
pánban sem fényes az élet, mint
ahogy Európa többi részén sem.
Nagykanizsa nagyon jó logisztikai
környezettel rendelkezik, bízik
benne, hogy Horvátország uniós
csatlakozását követõen a japán vál-
lalkozások logisztikai szempontból
Nagykanizsára is számítanak.

B.E.
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Sajtótájékoztatón ismertette
Cseresnyés Péter polgármester
az október 27-i közgyûlés legfon-
tosabbnak ítélt négy témában
született döntéseit, azok hátterét
és várható következményeit. 

Az elsõ három kiemelt napiren-
di pont hosszútávú stratégiai dön-
tésnek számít. Az épített környe-
zet értékeinek helyi védelmérõl
szóló új rendelet megalkotását el-
fogadta a közgyûlés. A város fõ-
építésze összeállította a helyi vé-
dettség alatt álló épületek listáját,
számba véve városunk értékeit. A
korábbi 301 tétel helyett, a mosta-
ni anyagban közel 700 szerepel,
ebbõl 5 terület, 23 utcakép, 290

épület, 90 kereszt, 40 síremlék és
113 szobor. Ebbõl az anyagból al-
bumokat, kiadványokat állíthat-
nak össze, melyek a városmarke-
tinghez is segítséget nyújthatnak.
A módszer egyrészt erõsítheti a
városhoz való kötõdést, másrészt
pedig jótékony hatással lehet az
értékek megõrzésében.

A második döntés a közös gaz-
dasági társaság létrehozásáról szü-
letett. Két nagykanizsai székhelyû
társasággal kötött szerzõdést a vá-
ros, amivel céljuk, a jelenlegi in-
tézmény- és energiarendszer álla-
potának a felmérése és a város
energiastratégiájának a közös ki-
dolgozása, különös tekintettel a
megújuló energiaforrásokra. To-

vábbá terveik közé tartozik egy
energiaracionalizálási program ki-
vitelezése és az energiaszolgálta-
tás üzemeltetésének megszervezé-
se. 

A legnagyobb érdeklõdésre szá-
mot tartó javaslat az önkormány-
zati intézményben mûködõ kony-
hák üzemeltetésének vállalkozás-
ba adása volt. Az elsõ lépéseket
már megtették a végleges döntés
meghozatala elõtt, abba az irányba
elindulva, hogy megtörténhessen a
vállalkozásba adás. Késõbbi dön-
tés eredménye lesz a kiírás módja,
mivel két variációban gondolkod-
nak: egybe adják ki, vagy külön te-
rületekre bontva. Azt remélik,
hogy ezzel 100, 200 millió forint

közötti összeget spórolnak majd
évente. A kiírás és a szerzõdés tar-
talmazni fogja a minõség megõr-
zésének és a továbbfoglalkoztatás-
nak a kötelezettségét. Feltétel lesz,
hogy a vállalkozóknak a nyers-
anyag jelentõs részét Nagykani-
zsán kell beszerezniük. Az átalakí-
tás tervezett idõpontja 2012. köze-
pe (nem tanévben).

A közlekedési létesítmények
fejlesztését azért javasolták, mert
egy halmazt szeretnének létrehoz-
ni a felújítandó létesítményekbõl.
A halmazba tartozó járdákat, uta-
kat megterveztetik, majd mikor
biztosítják a terület kivitelezési
munkáira a pénzt, abban a pillanat-
ban neki tudnak állni a közbeszer-
zés lefolytatásának.

V.M.

AA kköözzggyyûûllééss ffoonnttoossaabbbb ddöönnttéésseeiirrõõll

Megtörtént Kórház utcai csomó-
pont és a Zrínyi utca új szakaszának
mûszaki átadása. 

A városrehabilitációs program elsõ
ütemének egyik célja a Fõ u. teher-
mentesítése, a belváros forgalomcsilla-
pítása. Az átadott forgalmi csomópont
és az új útszakasz, a Zrínyi utca és a rá
csatlakozó utcák forgalma számára,
valamint a belvárost elkerülni kívánó
közlekedõk számára biztosít egy lehet-
séges útvonalat. Ahogyan arról koráb-
ban tájékoztatást adtunk, ezeken az
útszakaszokon változott a forgalmi
rend is. A Zrínyi utca a Csengery ut-
cától egyirányú a HSMK irányába a
Batthyány utcáig. A Batthyány utca
és az újonnan épült Széchenyi téri
körforgalom között a forgalom két-
irányú. Az átadásra kerülõ Zrínyi ut-
cát és a Teleki utcát összekötõ új út-
szakaszon szintén kétirányú lesz a
közlekedés. A Teleki u. – Kórház u.
körforgalom megépítésével a Bajza u.
a Katona J. u. felõl közelíthetõ meg, il-
letve az Eötvös tér déli útszakaszán Te-
leki u. /Kaposvár/ irányba történõ to-
vább haladás megtiltásra került. Az új
körforgalom biztosítja – a korábbival
ellentétben – a Huszti tér felõl érkezõk
számára balra a Teleki u. irányába tör-
ténõ haladást is. A beruházással a
Huszti tér felõl a Platán sor irányába
közlekedõk, illetve a Polgármesteri
Hivatal Eötvös tér 16. szám alatt ta-
lálható épületét megközelíteni szán-
dékozók – a balra kanyarodás meg-
tiltásra miatt – a Teleki u. körforga-
lom érintésével, a Huszti tér irányá-
ba visszakanyarodva, majd jobbra
haladva érhetik el ezen úticéljukat.

Mehet aa fforgalom
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Csendes, szinte elzárt terület.
Fák szegélyezte, kikövezett
utakra, csak szûrve érkezik meg
az októberi vénasszonyok nya-
rára emlékeztetõ napsugár fé-
nye, melege. Egy vidéki város
kórház „lakójaként” nagyszerû
kórházi vezetéssel, szinte csalá-
dias hangulattal ismerkedtem
meg. Értünk, betegekért dol-
goznak teljes odaadással, em-
berséggel. A nagykanizsai Ka-
nizsai Dorottya kórházban ta-
pasztaltam mindezt.

Nagyon emberséges magatar-
tást tanúsítottak a különbözõ
osztályokon! Orvosok, ápoló
személyzet, szinte kivétel nél-
kül mindenkivel, hogy nem
akartam hinni a látottaknak.

Nem úgy egyes pesti, „a
nagyváros frekventált” kórhá-
zai. Sokban különböznek min-
dentõl. Nevek felsorolása nél-
kül, (legalább 4-ben feküdtem
betegként) meg sem közelíti az
orvos a nõvér és a beteg közötti
emberi kapcsolatot.

Prof. Dr. Bátorfi József fõ-
igazgató vezeti a Kanizsai Do-
rottya Kórházat. Kérdésemre a
következõt mondja: „higgye el,
másként nem is menne”. Itt
minden dolgozó tudja, hogy
egymásért ezen felül a betege-
kért vagyunk. A több száz fõt
foglalkoztató kórházban, min-
den dolgozónak éreznie és tud-
nia kell, hogy nem a beteg van
értünk. Szinte hihetetlen! Igenis
tudják! Szent meggyõzõdésem.
Úgy állnak a munkához, úgy vi-
szonyulnak a betegekhez, a kór-
ház adottságaihoz, hogy csak
nézek ki a fejembõl. Ez valószí-
nû, hogy a különbözõ osztályok
vezetõi és az õket összefogó Fõ-
igazgató maradéktalan érdeme.
Ez az emberséges odaadó visel-
kedés, szerintem fél sikere a
gyógyulásnak.

Majdnem két hét - amíg ott
tartózkodtam betegként - meg-
gyõzött arról, hogy kimagasló-
an beteg centrikus az egész kol-
lektíva.

Csak nagybetûkkel: 
KÖSZÖNET ÉRTE.

Both Ferenc 
MÁVINFORM

sajtóügyeletes

AAzz eemmbbeerrsséégg 
nnaaggyymméérrttéékkbbeenn
ggyyóóggyyíítt Mintegy harminc elõterjesztés

szerepelt a közgyûlési meghívó-
ban, melybõl az intézményfenn-
tartó társulásban részt vevõ ön-
kormányzatok bejáró tanulók
után szerzõdött és fizetett össze-
gek rendezésérõl szóló, valamint
az Önkormányzati, állami, egy-
házi nonprofit fenntartású bent-
lakásos intézmények korszerûsí-
tése, és az Intézményi, informa-
tikai infrastruktúra fejlesztése a
közoktatásban címû pályázatok
benyújtására elõterjesztett ja-
vaslatot Cseresnyés Péter polgár-
mester visszavonta. A gazdasági
társaságok támogatását pedig
zárt ülésen tárgyalták.

A közgyûlési döntés szerint az
épített környezet értékeinek helyi
védelmérõl szóló új rendelet alap-
ján a Kölcsey utca 11. szám alatti
ingatlan helyi védelem alá került.
A MAORT-lakótelepen felmerült
problémákat elõször a bizottságok
vitatják meg, utána kerül majd

önálló képviselõi indítványként a
közgyûlés elé. 

A közgyûlés jóváhagyta a Ma-
gyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetével a hajléktalanokat és
a családok átmeneti otthonát fenn-
tartó intézményrendszer mûködte-
tésére kötött ellátási szerzõdés mó-
dosítására, a 2012. évi szolgáltatá-
si díj meghatározására, valamint a
jelzõrendszeres házi segítségnyúj-
tásra vonatkozó ellátási szerzõdés
megkötésére elõterjesztett javasla-
tot.

Tíz igen, egy nem és hat tartóz-
kodó szavazattal az önkormányzat
közös tulajdonú gazdasági társasá-
got hoz létre a megújuló energia-
források felhasználása érdekében.

A városatyák tíz igen, öt nem és
két tartózkodással elfogadták az
önkormányzati intézményekben
mûködõ konyhák üzemeltetésének
vállalkozásba adására elõterjesz-
tett javaslatot. A vita során elhang-
zott, hogy a költségek jelentõs
mértékû csökkentésére minden-

képpen szükség van. A költség-
csökkentés intézményen belüli le-
hetõségei kimerültek, ezért a szak-
mai és a gazdaságossági szem-
pontoknak egyaránt megfelelve
felmerült a lehetõsége annak, hogy
a konyhák további üzemeltetése
pályázat útján történõ kiszervezés-
sel is megoldható lenne. A követ-
kezõ közgyûlés elé két változat ké-
szül a témában, s akkor döntenek
majd véglegesen a képviselõk. 

Egyhangú szavazattal elfogadta
a testület a 2012/2013 tanévben in-
dítható szakmacsoportok és szak-
mák meghatározására az RFKB
irányelvei alapján elõterjesztett ja-
vaslatot, a Suli Harmónia-2007
Gyermekeket Segítõ Alapítvány és
a Térségi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Tanulási Képes-
séget Vizsgáló Szakértõ és Rehabi-
litációs Bizottság közötti feladat-
ellátási megállapodás megkötésé-
re, valamint a közlekedési létesít-
mények 2012. évi fejlesztésére
elõterjesztett javaslatot. Elfogad-
ták az önkormányzat által alapí-
tott, illetve delegáltjai által képvi-
selt alapítványok mûködésérõl
szóló beszámolót, a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
2011. évi munkájáról, a beruházás
állásáról, valamint a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási Zrt. Város-
fejlesztési Divíziójának 2011. év
III. negyedévi mûködésérõl szóló
tájékoztatót.

B.E.

VVáállllaallkkoozzáássbbaa aaddnnáákk aa kkoonnyyhháákkaatt

Alakuló ülését tartotta a
Kiskanizsai Településrészi Ön-
kormányzat Tóth Nándor önkor-
mányzati képviselõ elnökletével,
s rögtön az új idõszak elsõ össze-
jövetelén megállapították, hogy
a nyolc fõs testület hétre olvadt
egy részönkormányzati képvise-
lõ eskütételének és vagyonnyilat-
kozatának határidõig meg nem
történte miatt.

Az ülésezés tulajdonképpeni
egyetlen fõ pontja a “Javaslat az
önkormányzati intézményekben
mûködõ konyhák üzemeltetésének
vállalkozásba adására” volt, mely
végett a helyi oktatási intézmény
vezetése is ott volt...

Dénes Sándor alpolgármester,
egyben a településrész másik ön-
kormányzati képviselõje részlete-
sen ismertette a “városi konyhák”
üzemeltetésére szolgáló alternatí-
vákat, melyek tulajdonképpeni
célja az önkormányzat ezen kiadá-
sainak (is) a csökkentése. Az évi
több száz milliós tétel napi 7000
adag étel elõállítását jelenti, min-
denesetre az önkormányzat a kü-

lönbözõ fékek beiktatásával is azt
akarja, hogy se a 140 fõs alkalma-
zotti rész, se az étkeztetésbe be-
vont városi diákság, fiatalság, il-
letve lakosság érdeke ne sérüljön,
s a “városi” étkeztetés minõsége
megmaradjon.

Tulajdonképpen a jövõbeni
“konyha-átalakulás” végett érke-
zett számos vélemény, javaslat,
észrevétel a helyi iskola és óvoda
vezetésének részérõl arra, hogy a
kiskanizsai intézményi konyha
akár további peremkerületek ét-
keztetését is képes lenni ellátni bi-
zonyos feltételek megteremtésé-
vel, illetve tágabb vetületben (ha
már sor kerül rá) a májusi indítás
helyett mindenképp érdemes lenne
megvárni a jövõ év szeptemberé-
nek elejét.

A településrész képviselõi végül
támogatásra érdemesnek tartották
az elõterjesztést, majd zárt ülésen
véleményezték a Sarlós Boldog-
asszony Közösségi Ház tulajdon-
jogának átruházására tett javasla-
tot.

P.L.

KKiisskkaanniizzssaa:: HHooggyy nnee
jjööjjjjöönn aa ffeekkeettee lleevveess
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2011. november 3.

November 4-6.
CSALÁDI HÉTVÉGE
November 4. 9.30 óra - HSMK
SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ
Õszi díszek készítése. Közremû-
ködnek a Pipitér Óvoda kisgyer-
mekei
November 5. 9 óra - Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház
INTERNETRE! - számítógépes
foglalkozás
November 5. 15 óra - HSMK
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Vezeti: Tóth Géza színmûvész
November 5. 15 óra - Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház
KÉZMÛVES KLUB - Fafara-
gás alapok
November 5. 17 óra - HSMK
Ünnepeljünk együtt!
"35 ÉV A KULTÚRA
SZOLGÁLATÁBAN"-Kiállítás
a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ archívumából
18 óra "SZERELMI
ÁLMOK"-Tokody Ilona ária- és
dalestje. Ajándék koncert a 35
éves Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ közönségének. Mûso-
ron: Verdi, Liszt, Bartók és Ko-
dály mûvei. Közremûködik:
Muskát András operaénekes és
Szennai Kálmán - zongora. Díj-
talan belépõkártya igényelhetõ az
információs szolgálatnál
November 6. 8-15 óra - HSMK
NEMZETKÖZI NUMIZMA-
TIKAI ÉS FILATELIAI TA-
LÁLKOZÓ
A Magyar Éremgyûjtõk Egyesüle-
tének Nagykanizsai Csoportja
szervezésében. Program: 10 óra
Állatok pénzeken, érmeken és bé-
lyegeken - kiállítás. Megnyitja:
Dr. Horáth László, hatósági állat-
orvos. 8-15 óra Ingyenes árbecslés
és szaktanácsadás. A rendezvény
védnöke: Cseresnyés Péter ország-
gyûlési képviselõ, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere
November 6. 14 óra - HSMK
HAGYOMÁNYÕRZÕ NÉPI
JÁTSZÓHÁZ (kukorica hege-
dû, termésbábok, csuhéállatok
készítése). A Bajcsai Kulturális
Egyesület közremûködésével
November 6. 16.30 óra - HSMK
"AZ ARANYSZÕRÛ BÁ-
RÁNY" - zenés mesejáték. A
Magyar Népmese Színház (Buda-
pest) elõadása. Belépõdíj: 300 Ft
November 5. 9 óra Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház
INTERNETRE! - számítógépes
foglalkozás
November 5. 15 óra Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház
Kézmûves klub - Fafaragás ala-
pok

Októberi
Esték
Bekk Mária, Kövér László
házelnök felesége november 7-
én, hétfõn 18 órakor lesz az
Októberi Esték vendége a
Piarista Iskola rendezvényter-
mében. 

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. november 1 - november 30-ig

November 10-én, csütörtökön
17 órától lesz az Ötvenhatos
Versünnep vendége az egykori
szabadságharcos, a Vajdahu-
nyad utcai fegyveres csoport tag-
ja, ma fideszes parlamenti képvi-
selõ. A város majd mindegyik
középiskolájából érkeznek vers-
mondók immár harmadik ren-
dezvényünkre, melynek helyszí-
ne ezúttal a Medgyaszay Ház
emeleti terme. – tájékoztatott a
Nagykanizsai Polgári Egyesület.

Sehonnai bitang ember. – Petõfi
jelzõi a Nemzeti dalból mindany-
nyiunk számára ismerõsek. Sok
hasonlóság van 1848 és 1956 kö-
zött. Ám Petõfi számára elképzel-
hetetlen volt – s emiatt már soha
nem tudhatjuk meg, milyen szóval
illette volna – hogy magyar embe-
rek vegyenek részt a szabadság-
harc leverésében, az azt követõ
megtorlásban, az önkényuralom
mûködtetésében. 

Gyilkos és áruló szent földben
nem nyughat. – szólt a dal. A váro-
si ünnepségen egy gimnazista rock
zenekar énekelte azokról, akik a
november 4-i orosz inváziót köve-
tõen kiszolgálták a megszállókat.
Egy nagy tekintélyû szocialista
képviselõ kicenzúrázta volna a
dalt. Persze városvezetõink ezt
visszautasították. 

Tanuljanak a költõktõl pontosan
fogalmazni! – kötötte a versmon-
dók lelkére az Ötvenhatos versün-
nep tavalyi vendége, Szigethy Gá-
bor irodalomtörténész. Ami ese-
tünkben annyit tesz: nekünk nem
szabad feledNI, a gyilkosokat né-
ven nevezNI!

CCeennzzúúrráázzhhaattaattllaann
vveerrsseekk

WWiittttnneerr
MMáárriiaa lleesszz
aa vveennddéégg
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A Batthyány Lajos Gimnázi-
umban befejezõdött a Közép és
Kelet-Európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítvány „Emlékpontok – Au-
diovizuális emlékgyûjtés” elne-
vezésû projektje „A Batthyány
Lajos Gimnázium történelmi
adatgyûjtése” címmel (TÁMOP
3.2.9).

Az intézmény 10 millió forintot
nyert arra a célra, hogy elkészítsen
68 életútriportot. Ugyanakkor a
cél nem csupán az emlékek rögzí-
tése volt, hanem olyan emléktár
létrehozása, amely beépülhet a
történelemtanítás tananyagába is,
sõt a bõvebb nyilvánosság figyel-
mére is érdemes.

A pályázat a diákoknak megfe-
lelõ informatikai támogatást is
nyújtott, amelyben a legmoder-
nebb eszközök segítségével ké-
szíthették el történelmi interjúi-
kat. Fontos volt a módszertani
fejlesztés is, az oktatási segéd-
anyag létrehozása, új típusú pe-
dagógiai eszköztár kialakítása és
az iskolatörténeti dokumentálás
különös tekintettel az öregdiák-
okra.

Az interjúkat 28 tanuló rög-
zítette négy tanár segítségével,
õk Tulok József projektmene-
dzser, Andl Melinda, Alexa Pé-
ter és Simon József történelem-
tanárok voltak. (A projektet se-
gítették: IMRO – DDKK Non-
profit Kft., a Kanizsa Városi
Televízió, Balogh László és
Szabó Lászlóné.)

Az interjúkat a városi televízió
már vetíti. A hatvannyolc, leg-
alább 25 perces riportot DVD-
formátumban helyezték letétbe,
de kölcsönözhetõek is az iskola
Tüskés Tibor Iskolai Könyvtárá-
ból.

A riportalanyok megkapják sa-
ját életmûriportjaikat DVD-n mint
relikviát, s az ünnepélyes sajtótá-
jékoztató keretében ezúttal Balogh
László igazgató Szebenyi Máriá-
nak, Dr. Ördög Ferencnek, Dr.
Márkus Ferencnek, Lehota János-
nak, Nagy Emilnek, valamint
Mayer Ferencnek adta át az elké-
szült anyagot.

P.L.

Filmanyagok 
(egyben) 
az uutókornak

A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Cserháti Sándor Tagintézmé-
nyében sajtótájékoztató kereté-
ben számoltak be a jövõ év au-
gusztusában lezáruló az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv kere-
tében, európai uniós támogatás-
ból megvalósuló projektek alap-
ján kiírt TÁMOP Pedagógus-
képzések (a pedagógiai kultúra
korszerûsítése, pedagógusok új
szerepben) pályázat eddigi ered-
ményeirõl, tapasztalatairól. 

A minõségibb oktatói, nevelõi
tevékenységének fejlesztéséért ki-
írt pályázaton elnyert 16 millió fo-
rint támogatásnak köszönhetõen
négy pedagógus részesülhetett
képzésekben, akiket a pályázati
elõírásoknak megfelelõen válasz-
tottak ki az iskolavezetés döntése,
az iskolai szervezetek és a tantestü-
let jóváhagyása után. A támogatás
fedez minden szükséges költséget,
azaz többek között a beiratkozás és
az oktatás teljes díját, a jegyzetek

árát, a tanulmányok folytatásához
szükséges elõre meghatározott in-
formatikai eszközöket, a helyette-
sítõ tanárok költségét, az útiköltsé-
get és szállásdíjat. A képzések cél-
ja az oktatás minõségének javítása,
a kompetencia alapú oktatás szé-
leskörû és eredményes megvalósu-
lása, valamint a pedagógusok szak-
mai megújulása. 

A projektmegvalósító taná-
rok, Horváthné Simola Erika,
Némethné Gyöngy Gabriella,
Szántó Gábor és Kránicz Zsolt
ismertették, mit sikerült reali-
zálniuk a pályázat által nyújtott
lehetõségek közül. Két pedagó-
gus a fõiskolai diplomáját
emelte új szintre, tehát a mes-
terszak elvégzését célozták
meg, további két fõ pedig peda-
gógus szakvizsgát kívánt tenni.
Horváthné Simola Erika a csa-
lád- és gyerekvédelmi pedagó-
gus szakot végezte el. A képzés
során olyan tantárgyai voltak,
melyekre szüksége van ahhoz,
hogy a gyerekekkel és a család-

dal megfelelõbben tudjon fog-
lalkozni, ugyanis 2002 óta
ifjúságvédelmisként dolgozik. 

Némethné Gyöngy Gabriella a
Pécsi Tudományegyetemen tanult,
fõiskolai magyar diplomáját egé-
szítette ki a magyar mesterszakkal.
Elsõsorban módszertani ismere-
tekkel foglalkoztak, szakmódszer-
tani és kooperatív technikákat is-
mertek meg. 

Szintén MSc képzésben vett
részt Szántó Gábor, ahol pedagó-
giai értékelés és mérés szakon vég-
zett. Zömmel szakmódszertannal
ismerkedtek meg, az intézményi
értékeléssel, a tesztelmélettel és a
tesztkészítés gyakorlataival. 

Kránicz Zsolt tanulmányait a jö-
võ félévben fejezi be, mesterkép-
zésben vesz részt, mely magas
szintû pedagógiai végzettséget fog
eredményezni. A pedagógiai tan-
tárgyakon kívül közlekedésgépé-
szetet is tanul, amely az iskola pro-
filjába illik.

V.M.

AA ppeeddaaggóógguusskkééppzzééssrree kkiiíírrtt ppáállyyáázzaatt eeddddiiggii eerreeddmméénnyyeeiirrõõll

Az IMRO-DDKK Környe-
zetvédelmi Közhasznú Non-
profit Kft. közremûködésével
2011. nyarán egy környezetvé-
delmi projekt terv kapott tá-
mogatást Nagykanizsán. Az Új
Széchenyi Terv keretein belül a
KEOP-4.2/A/11 pályázati
konstrukción keresztül a nagy-
kanizsai Printec BB Kft. egy 8
millió forintos beruházást va-
lósított meg 50%-ban Európai
Unió-s forrásból az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával. Errõl
Bali József ügyvezetõ igazgató,
Bicsák Miklós társtulajdonos
és Juhász Imre pályázati fele-
lõs tartott sajtótájékoztatót
2011. október 27-én a Printec
BB Kft. Magyar utcai telephe-
lyén.

A nagykanizsai ipari parkban lé-
võ telephelyén a villamos energia
felhasználása csökkentéséhez kap-
csolódó „A Printec BB Kft. nap-
elemes rendszerének telepítése”
címû projekt a támogatói okirat
aláírása után 2011. szeptember vé-

gén indult, és a tegnapi napon
megtörtént a kiépített rendszer rá-
kötése a helyi áramszolgáltató
rendszerére.

A villamos energia igény kielé-
gítésére irányuló fejlesztés reális
energiafelhasználási és –meg-
takarítási számításokra épült, me-
lyet Szécsényi Lajos épületgépész
mérnök, energetikai auditor vég-
zett el. A fejlesztéssel napeleme-
ket, állványzatot, helyi rendszer-
hez illetve a hálózathoz való csat-
lakozáshoz szükséges elemek
(inverterek) lettek beszerezve és
üzembe állítva.

A fejlesztés eredményeként
létrejött egy 7,2 kWp beépített
csúcsteljesítményû, 54 négyzet-
méteres napelemes villamos
energiatermelõ rendszer, mely a
pályázó Printec BB Kft. cég te-
lephelyének csaknem teljes éves
fogyasztását lefedi. Az energia
„tárolása” az országos hálózatra
való csatlakozással, és egy szal-
dó mérõóra alkalmazásával lett
megoldva. Ebben az esetben az
energia mennyiséget a rendszer
nettó módon kezeli, azaz a fo-

gyasztónak csak a megtermelt
energiához képest mért többlet-
fogyasztást, valamint a rendszer-
használati díjakat kell megfizet-
nie.

A projekt megvalósításának
helyszíne a Printec BB Kft. 8800
Nagykanizsa, Magyar utca 193-
195. szám alatti telephelye volt,
hivatalos kezdési és záró idõ-
pontja 2011. szeptember 1. és
2011. november 30. A beruhá-
zással az energia audit szerint
8280 kWh/év energia termelhe-
tõ. A fejlesztés várható eredmé-
nye a megújuló energiahordozó
felhasználás növekedése 29,808
GJ/év mértékben, a 3 éves fenn-
tartási idõszak végéig összesen
89,424 GJ-al, valamint a meg-
újuló energiahordozó felhaszná-
lás növekedése (villamos ener-
giatermelés) 8280 kWh/év mér-
tékben, a fenntartási idõszak vé-
géig összesen 24840 kWh-al, ez-
zel párhuzamosan az üveggáz
hatású gáz-kibocsátás csökkené-
se 7,7 tonna/év, a fenntartási
idõszak végéig tehát 23,1 tonná-
val.

NNaappeelleemmeess rreennddsszzeerr aa PPrriinntteeccnnééll

PPeeddaaggóóggiiaaii kkuullttúúrraa,, vváállttoozzóó sszzeerreeppeekk
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2011. november 3.

Kotnyek István festõmûvész
minden kiállításán meglepi vala-
mivel a közönségét. Nem volt ez
másképp a november tizenkette-
dikéig látható Magyar Plakát
Ház-beli Újratervezés címû tár-
latán sem.

A falépcsõn felkapaszkodva az
egykori magtár padlásterébe tek-
nõvájó cigányembert ábrázoló fe-
kete-fehér fotókkal találta szembe
magát a megnyitó ünnepségre ér-
kezõ. A jobbszélsõn, éppen a hátá-
ra kötött teknõvel, a szemlélõnek
háttal állva hagyja el az erdõszélt.
Ugyanezzel a jelenettel kel útra –
de most már festõecsettel megörö-
kítve és különbözõ mélységû me-
lencékre festve – a mûvész által
két és fél dimenziós képeknek ne-
vezett tájképsorozat, a valamikor

használt tárgyakat újratervezve,
újraalkotva. 

S mielõtt a festett jeleket magu-
kon hordozó teknõk felé léptünk
volna, a szemlélõdés perceit az Ig-
ricek Együttes zenéje szakította
meg. Két vendégzenészt, a Berlin-
ben élõ és a születésnapjára haza-
látogató testvérét, Tiborcz Andrást
valamint feleségét, a szintén ze-
nész Nagy Isabelt hozta magával
Tiborcz Iván. Az Igricek hangzás-
világából cigány népzenei alapok-
ra építkezõ szabad dzsesszt is hall-
hattak tõlük. 

„Az Újratervezés kiállítás alap-
ötlete nem mostanság született. –
mondta megnyitójában Dr. Buglya
Sándor, Balázs Béla-díjas filmren-
dezõ, producer, akihez 35 éves is-
meretség fûzi Kotnyek Istvánt. Az
elsõ festett teknõk Samu Géza

szobrászmûvész emlékére készül-
tek, s szerepeltek 1997-ben egy za-
laegerszegi kiállításon. Különös
élmény végigsétálni a 26 faragott
teknõ, a melencékbe rejtett 12 táj-
kép, a 8 sütõlap és a 25 hordozha-
tó táj erdejében.” Ez utóbbiak a
kiállító terem másik, keleti oldalán
láthatók. Faanyagainak grafikai
gazdagságát megcsodálhatták Bu-
dapesten, a Nemzeti Színház
szomszédságában lévõ Zikkurat
Galériában is. Ugyanitt állnak a
vászonra festett, különbözõ év-
szakok színeiben ábrázolt, vízben
úszó, elsüllyedõ, vagy éppen tûz-
ben elenyészõ teknõk. 

Az alkotó részérõl nem volt vé-
letlen a gyûjteményes anyag hely-
színének a kiválasztása sem. Ezt a
szándékát filmvetítéssel is jelezte az
elején. Az alkotói hármas (Kotnyek
István, Kalász József és Gerócs
László) által 2005 szeptemberében
készült film kockái, még a felújítás
elõtt álló helyszínt mutatják. A ka-
bátok kézfogása, és a sarokban po-
rosodó, talán már korhadásnak in-
dult, feladatát teljesítõ szék egy-
szercsak elmozdul a helyérõl és ki-
lép a fényre, mintegy elõrevetítve,
hogy itt hamarosan új dolgok tör-
ténnek. Az egykori magtár Magyar
Plakát Házzá alakult át, ahol most
éppen kiselejtezett tárgyak mûalko-
tássá válásának lehetünk szemtanúi. 

A megnyitó ünnepségen az al-
kotó nem szólalt meg, nem adott
magyarázatot a dolgokhoz, az al-
kotásai beszéltek velünk. Beszél-
tek életigenlõ személyiségérõl,
nem nélkülözve a jellegzetes, fa-
nyar, kotnyekos humort sem.

B.E.

MMeelleennccéékkbbee áállmmooddootttt ttáájjaakk,, 
jjeelleekkeett hhoorrddoozzóó tteekknnõõkk……
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A budapesti Ritmus Csapatok
Országos Bajnokságán huszonöt
egyesület százhatvan produkció-
val mérte össze tudását. 

A Premier Táncklub növendé-
kei három koreográfiával nevez-
tek. Felnõtt kategóriában az
Apáca show-val (tagjai: Deli
Patrícia, Papócsi Petra, Radics
Vanda, Sipos Eszter, Szollár Ale-
xandra, Verkman Nóra, Vékási
Dorottya) a dobogó III. fokára
állhattak. A juniorok Hair címû
produkciója (Bunczom Evelin,
Bunczom Fanni, Böjti Blanka,
Kománovics Kyra, Papócsi Pet-
ra, Szollár Alexandra, Takács
Anna) szintén bronzérmes lett.
Felnõtt színpadi látványtánc ka-
tegóriában a Celebration formá-
ció (Bunczom Evelin,
Kománovics Kyra, Deli Patrí-
cia, Glavák Katalin, Németh
Petra, Papócsi Petra, Radics
Vanda, Sipos Eszter, Szollár Ale-
xandra, Vékási Dorottya, Verk-
man Nóra) még ennél is jobban
szerepelt, második lett. Mindhá-
rom koreográfiát Salamonné
Kuzma Renáta készítette, felké-
szítõjük Németh Petra és Tor-
nyos Ervin. 

K.H.

HHáárroomm-
kkeettttõõ-eeggyy::
PPRREEMMIIEERR!!

A Tüttõ János Nótaklub „Kér-
dezem a fellegeket” címmel 8. al-
kalommal rendezi meg éves
nagykoncertjét november 12-én
16.30 órától a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ színházter-
mében. A 11 éve alakult nóta-
klub jó hangulatú, vidám, két és
fél – három órás koncertet ígér a
résztvevõknek. 

A méltán híres 19 fõs nótaklub
számos díjjal büszkélkedhet már,
köztük a veszprémi „Hungaricum”
Magyar Nóta Klubok Fesztiválján
áprilisban elnyert „Legjobb nem-
zetközi magyar nóta klub” arany
minõsítésével is. Tavaly ünnepel-
ték fennállásuknak tizedik évfor-

dulóját, mely alkalomból önálló
esttel és városi nótabállal kedves-
kedtek a rajongóknak. 

– Itthon fellépni, a fantasztikus
nagykanizsai közönség elõtt, min-
dig csodálatos érzés – ezzel a mon-
dattal kezdte Major Lajos
(képünkön), a Tüttõ János Nóta-
klub elnöke az önálló estjüket be-
mutató sajtótájékoztatót. Elmondta,
nagykoncertjükön Szalai Antal,
Liszt Ferenc díjas prímás által ve-
zetett zenekar biztosítja a kíséretet,
továbbá két zenekari számot játszik
az elsõ és a második rész kezdése-
ként, vendégmûvészként pedig Ma-
darász Katalin lép fel. A szólisták
közül heten énekelnek az idén. Eze-
ken kívül összeállítottak egy telje-

sen új Tüttõ blokkot is, új nótákkal.
A mûsorban nem csak magyar nó-
ták kapnak helyet, hanem népda-
lok, operettek, mûdalok is.

V.M.

IIssmméétt ffeerrggeetteeggeess kkoonncceerrtt vváárrhhaattóó
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SSzzaakkmmaaii nnaapp ééss ÖÖrreeggddiiáákk TTaalláállkkoozzóó
nnoovveemmbbeerrbbeenn iiss

2011. november 11-én Szakmai Nap és Öregdiák Találkozó meg-
szervezésével is ünnepeljük az olajos és vegyész képzés indításának
60. évfordulóját. Erre az alkalomra megjelenik a Tablók albuma is.

A nap programja:

A délelõtti rendezvények a diákok részére a Hunyadi u. 18-ban lesznek.
9 órától: Szakmai vetélkedõ a fluidumbányász, a gázipari, a
megújulóenergia-gazdálkodási és a környezetvédõ technikus tanulók
részvételével.
11 órától: Szakmai elõadások a diákok és az érdeklõdõk részére.
Elõadók iskolánk egykori diákjai: Dr. Szabó György, a MOL volt
vezérigazgatója, Dr. Gaál Zoltán, a Pannon Egyetem volt rektora. Az
elõadások után lehetõség van kérdéseket feltenni, beszélgetni. Ered-
ményhirdetés: a délelõtti tanulmányi verseny helyezettjeinek díjazása.
12 óra 15 perc: Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos emlékkiállítás
megnyitója az aulában. Megnyitja a Zalaegerszegi Olajipari Múzeum
képviselõje.
13 órakor: Az emléktábla megkoszorúzása a piarista iskola udvarán.
17 órától Öregdiákok Találkozója az emléktáblánál (a régi A épület
északi bejáratánál. Köszöntés, megemlékezés. A Zsigmondy Vilmos és
Winkler Lajos emlékkiállítás megtekintése a Hunyadi u. 18-ban, az
iskola aulájában. A Tablók albumának bemutatása, vásárlási lehetõség.
A tornacsarnokban EMLÉKEST pezsgõs beköszöntõvel, beszélgetés-
sel, zenés meglepetés mûsorral és svédasztalos vacsorával.

Belépõ az Emlékestre 2500 Ft Csõgörné Kenese Máriánál
(elérhetõségek: Nagykanizsa, Sugár út 38/A, tel.: 06-30-572 4804; e-
mail: kenesem@freemail.hu), illetve az iskola portáján (Hunyadi u.
18.) igényelhetõ.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2011. november 8.

A Szabadics Zrt. 14,8 millió forint Európai Uniós támogatást nyert
a "Telephelyfejlesztés" címû pályázati kiíráson. A 37 millió forin-
tos összköltségvetést meghaladó beruházással nemcsak kapaci-
tásnövekedést értek el, hanem új munkahelyeket is teremtettek.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYDOP-1.3.1/D-2009-0048 "Telephelyfejlesztés" 
projekt keretében, Telephely bõvítés és 
korszerûsítés a Szabadics Zrt. zalakomári telephelyén 

A Szabadics Zrt. beruházásában, Európai Uniós forrás bevonásával telephelyfe-
jlesztés valósult meg Zalakomárban. A cég dinamikus fejlõdése megköveteli a
mélyépítési munkák kivitelezésében használt gépállomány folyamatos fejlesztését,
bõvítését, ennek háttérbázisát biztosítja a zalakomári telephelyük. 
A lakatos, valamint gépjármûszerelõ mûhely mai igényeknek nem megfelelõ része
lebontásra került. Helyére egy 211 m2-es új gumiszerelõ és magas nyomású mosó
mûhely épült, mely szervesen kapcsolódik a régi épülethez. A csarnokméret meg-
növelése elõsegíti a funkcióbõvítést, a korszerûsítés a fenntartási költségek
csökkentését; a gépek mûszaki állapotának gyors és hatékony biztosítása, pedig
azok állásidejének csökkentését jelenti.
A beruházást 2011. márciusban kezdték meg és 2011. decemberben fejezõdik be.
Ezzel a beruházással 134 munkahely megtartása és további 3 újat létrehozása
valósulhatott meg.
A felújított zalakomári telephely ünnepélyes átadására 2011. november 11-én,
10.00 órakor kerül sor, melyet Manninger Jenõ, a Nyugat-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács Elnöke, a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke nyit meg.
A cégrõl és a fejlesztésekrõl bõvebb információt a www.szabadics.hu oldalon
olvashatnak.

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

2011/november

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök a megszokottól eltérõen fogadóóráját 2011.
november 2-a helyett 2011. november 9-én tartja 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóóráját a szokottól eltérõen 2011. november 8-án (kedden) tartja 17 órától
19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hu-
nyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu

Cseresnyés Péter polgármester fogadóóráját 2011. november 2-a helyett
2011. november 9-én (szerdán) tartja, Karádi Ferenc alpolgármester foga-
dóóráját 2011. november 9-e helyett 2011. november 2-án (szerdán) tartja a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. 

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselõje minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a
Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.)

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden
hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Sajni József önkormányzati képviselõ lakossági fórumot tart 2011.
november 16-án (szerdán) 18 órakor Miklósfán a Mindenki Házában. Téma:
Az elmúlt egy év összegzése, általános lakossági problémák értékelése.
Meghívottak: Dr. Molnár József rendõrkapitány, Kámán László, a Vagy-
ongazdálkodási ZRt. vezérigazgatója, Bakonyi Tamás, a Közterület Felü-
gyelet vezetõje, Horváth Balázs, a Saubermacher-Pannonia Kft. ügyvezetõ-
je, Gáspár András, a VIA Kanizsa ZRt. vezérigazgatója.

Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-
ta25@hotmail.com.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk,, llaakkoossssáággii ffóórruumm
Tájékoztatom Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei

Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a 2011. évi munka-
szüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2011. november
4. (péntek) munkanap (hétfõi munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig. 2011.
november 5. (szombat) munkanap (pénteki munkarend), ügyfélfogadás: 8-
12 óráig

ÜÜnnnneeppeekk kköörrüüllii mmuunnkkaarreenndd aa HHiivvaattaallbbaann

MMeegghhíívvóó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lehetõséget kíván biztosítani a város-
ban és a térségben mûködõ vállalkozások számára, hogy fejlesztési el-
képzeléseiket megismerve, egymást erõsítve járuljanak hozzá a város és
a térség gazdasági potenciáljának növeléséhez. Ennek érdekében ezúton
szeretnénk meghívni Önt az ehhez kapcsolódó Tájékoztató Fórumra.

A fórum idõpontja: 2011. november 09. (szerda) 16.00 óra
Helye: Vasember Ház, Díszterem
Témája: Tájékoztatás a Városfejlesztési stratégiáról, 
jövõbeni fejlesztési irányokról

Tervezett program:
16.00 Köszöntõ, Nagykanizsa MJV fejlesztési stratégiája, jövõbeni
fejlesztési irányai. Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV polgármestere
16.30 Városrehabilitációs program II. ütem fejlesztési elképzeléseinek
bemutatása. Horváth István, Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt., Városfejlesztési Divízió, divízióvezetõ
17.00 Kérdések, válaszok - (Vállalkozói igények, fejlesztési elképzelések)
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2011. november 3.

(Érvényes: megjelenéstõl november 30-ig)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.) nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában levõ
alábbi gépkocsit: NISSAN ALMERA 1.4 GX

Mûszaki adatok, állapot:
Évjárat: 1998. Mûszaki vizsga érvényessége: 2012.10.15. Futott km: 213.091

km (2011.10.12-i állapot). Kivitel: 5 ajtós. Állapot: korának megfelelõ. Jelleg:
magyar okmányokkal. Üzemanyag: benzines. Sebességváltó fajtája: manuális (6
fokozatú). Hengerûrtartalom: 1392 cm3. Teljesítmény: 64kW, 87 LE. Szállítható
szem. száma: 5 fõ. Ajtók száma: 4. Klíma fajtája: manuális. Szín: szürke. Önsúly:
1.120 kg. Összsúly: 1.545 kg. Csomagtartó: 440 liter.

Felszereltség: állítható kormány, szervókormány, centrálzár, elektromos tü-
kör, fûthetõ tükör, manuális (5 fokozatú) sebességváltó, elektromos ablak (elsõ),
fényszóró magasság állítás, rádiós magnó, utasoldali légzsák, vezetõ oldali lég-
zsák, manuális klima, ABS.

Egyéb információ: rendszeresen karbantartott, törzskönyv, márkaszervízben
szervizelt. Az autó a korának megfelelõ mûszaki állapotban van, az elsõ szélvé-
dõ sérült, a karosszérián kisebb sérülések találhatók.

A versenytárgyalás ideje: 2011. november 7. 14 óra 00 perc. A versenytár-
gyalás eredménytelensége esetén: 2011. november 10. 14 óra 00 perc. 2011. no-
vember 15. 14 óra 00 perc. 2011. november 18. 14 óra 00 perc. 2011. november
23. 14 óra 00 perc.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodája 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. eme-
let 6. iroda. Kikiáltási ár: 425.000 HUF 

A gépkocsi megtekinthetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületénél elõre egyezte-
tett idõpontban. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége: Cseresnyés. Péter polgár-
mester 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel.: 93/500-701

A versenytárgyaláson történõ részvétel feltételei: 
A versenytárgyaláson részt vehet minden természetes és jogi személy, aki a

hirdetményben megjelölt idõben és helyen jelentkezett, és nyilatkozik arról,
hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral.

Licitálni személyesen vagy meghatalmazás útján lehet, a meghatalmazást köz-
okiratba, vagy közjegyzõ által hitelesített teljes bizonyító erejû magánokiratba
kell foglalni.

Az ajánlattevõ a versenytárgyaláson történõ adategyeztetésnél köteles bemu-
tatni a versenytárgyalás vezetõjének: a) személyi igazolványát, illetve ha a je-
lentkezõ gazdasági társaság, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási
címpéldányt (illetve a folyamatban lévõ cégbejegyzési eljárás igazolását), b) a
versenytárgyalási elõleg letétbe helyezésének igazolását, c) a fenti meghatalma-
zást. Versenytárgyalás idõpontjáig a bruttó kikiáltási ár 10 %-át, azaz 42.500,-Ft-
ot versenytárgyalási biztosítékként (bánatpénz) kell megfizetni Nagykanizsa
MJV Önkormányzata Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú számlájára. [A befizetés történhet átutalással, illetve
csekken, mely utóbbi a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. iroda) kérhetõ]

A versenytárgyalás menete: 
A versenytárgyalást a versenytárgyalás kiírója vagy az általa megbízott sze-

mély vezeti és jegyzõkönyvvezetõ útján gondoskodik a jegyzõkönyv vezetésérõl.
A nyilvános versenytárgyaláson az önkormányzat versenytárgyalás lebonyolí-

tásával megbízott képviselõin (versenytárgyalás vezetõje, jegyzõkönyvvezetõ),

valamint vezetõin (polgármester, alpolgármester(ek), jegyzõ, aljegyzõ(k)) kívül
az ajánlattevõk, illetve meghatalmazással rendelkezõ képviselõk, a sajtó képvi-
selõi és más érdeklõdõk is részt vehetnek. Az ajánlattevõknek kizárólag egy cso-
portban, az érdeklõdõktõl elkülönítetten kell helyet foglalni. A versenytárgyalás
vezetõje számba veszi az ajánlattevõket, ellátja õket a licitáláshoz szükséges tár-
csával, a versenytárgyalás megkezdésekor a licitálókkal közli a versenytárgya-
lásra a kikiáltási árat, az ajánlati licitlépcsõk mértékét. A jegyzõkönyv vezetésé-
re felkéri az önkormányzat alkalmazottját. A licitálás tárcsa felmutatásával tör-
ténhet. A licitösszeg 30.000 Ft-onként emelkedik. A versenytárgyalás vezetõje
minden egyes újabb ajánlatnál a résztvevõk sorszámai alapján szóban is rögzíti
azt, hogy ki tartja az újabb ajánlati összeget. A licit lebonyolítása során az aján-
lati összeget legalább a versenytárgyalási felhívásban meghatározott összeggel
lehet emelni. A licitálásban részt vevõk tárcsa felmutatásával vagy kézfelemelés-
sel licitálhatnak. A versenytárgyalás addig folytatódik, amíg a gépjármûre aján-
latot tesznek. Ha nincs több ajánlat a gépjármûre, a felajánlott legmagasabb vé-
telárat ajánlóval köt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata adásvéte-
li szerzõdést. Ha a versenytárgyalás (licit) során megtett ajánlatok összege meg-
egyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevõ sem tesz, a tárgyalást levezetõ személy
a nyertes ajánlattevõt sorsolással állapítja meg.

Szerzõdés kötésére és a vételár megfizetésére vonatkozó szabályok:
Az eladott gépjármûre a vevõnek 30 napon belül adásvételi szerzõdést kell

kötni. Vevõ köteles a versenytárgyalás során megajánlott vételárat az adásvéte-
li szerzõdés aláírásától számított 15 napon belül az Eladó Magyarországi
Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú számlájára
megfizetni. A vételárba a befizetett versenytárgyalási biztosíték (bánatpénz)
elõlegként beszámít. Amennyiben Vevõ a szerzõdésbõl eredõ fizetési kötele-
zettségét késedelmesen teljesíti, úgy Eladó 15 napig a mindenkori jegybanki
alapkamatnak megfelelõ mértékû késedelmi kamat követelésre jogosult,
amennyiben Vevõ késedelme a 15 napot meghaladja Eladó jogosult az adásvé-
teli szerzõdéstõl egyoldalúan elállni. A versenytárgyaláson eladott gépjármûre
a versenytárgyalási vevõ a vételár teljes összegû kifizetésével szerez tulajdon-
jogot és a vételár Eladó számlájára történõ jóváírásakor léphet annak birtoká-
ba. Eladó a vételár megfizetésének elismerésérõl külön nyilatkozatot állít ki. A
gépjármû kulcsainak, törzskönyvének, forgalmi engedélyének, továbbá az
egyéb okmányok átadására a birtokbaadással egyidejûleg kerül sor. A közúti
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekez-
désének b). pontja alapján vevõ köteles a tulajdonszerzését 15 napon belül az
illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak (okmányiroda) bejelenteni, és az
ezzel kapcsolatos eljárási költségeket viselni. Amennyiben a Vevõ a bejelenté-
si kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és a késedelmes teljesítéssel
egyidejûleg a mulasztást nem igazolja, a jármûvet az illetékes hatóság a külön
jogszabályban meghatározott idõtartamra kivonja a forgalomból. Eladó a köz-
úti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve
üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejû magánok-
iratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához
szükséges kötelezõ tartalmi elemekrõl szóló 304/2009. (XII.22.) Kormányren-
delet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a jármû tulajdonjogában
bekövetkezett változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét - a változástól
számított 5 munkanapon belül - az adásvételi szerzõdés benyújtásával teljesíti
a közlekedési igazgatási hatóság felé. Ha a nyertes vevõ határidõben az adás-
vételi szerzõdést nem köti meg, a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bá-
natpénz) elveszti, egyben a versenytárgyalás kiírója a versenytárgyalás máso-
dik legjobb ajánlattevõjével köt szerzõdést. A versenytárgyalás kiírója jogosult
a szerzõdés megkötéséig ajánlatától elállni. Az eljárás kezdetéig a versenytár-
gyalás kiírója változtatási jogát fenntartja.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.) nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a tulajdonában levõ
alábbi gépkocsit: FORD MONDEO 1.8I 16V AMBIENTE

Mûszaki adatok, állapot:
Évjárat: 2002. Mûszaki vizsga érvényessége: 2012.04.26. Futott km: 348.380

km (2011.10.12-i állapot). Kivitel: 5 ajtós. Állapot: korának megfelelõ. Jelleg:
magyar okmányokkal. Üzemanyag: benzines. Sebességváltó fajtája:
manuális (6 fokozatú). Hengerûrtartalom: 1798 cm3. Teljesítmény: 81 kW, 110
LE. Szállítható szem. száma: 5 fõ. Ajtók száma: 4. Klíma fajtája: manuális. Szín:
szürke. Önsúly: 1.299 kg. Összsúly: 1.865 kg. Csomagtartó: 500 liter.

Felszereltség: állítható kormány, szervókormány, centrálzár, gyári riasztó,
elektromos tükör, fûthetõ tükör, manuális (5 fokozatú) sebességváltó, elektromos
ablak (elsõ), fényszóró magasság állítás, rádiós magnó, utasoldali légzsák, veze-
tõ oldali légzsák, manuális klima, ABS, középsõ kartámasz

Egyéb információ: rendszeresen karbantartott, törzskönyv, márkaszervízben
szervizelt, vezetett szervízkönyv. Az autó a korának megfelelõ mûszaki állapotban
van, az elsõ szélvédõ sérült, a karosszérián kisebb sérülések találhatók.

A versenytárgyalás ideje: 2011. november 7. 13 óra 00 perc. A versenytár-
gyalás eredménytelensége esetén: 2011. november 10. 13 óra 00 perc. 2011. no-
vember 15. 13 óra 00 perc. 2011. november 18. 13 óra 00 perc. 2011. november
23. 13 óra 00 perc. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodája 8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., 2. emelet 6. iroda. Kikiáltási ár: 699.000 HUF.

A gépkocsi megtekinthetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületénél elõre egyezte-
tett idõpontban. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége: Cseresnyés Péter polgár-
mester 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel.: 93/500-701

A versenytárgyaláson történõ részvétel feltételei:
A versenytárgyaláson részt vehet minden természetes és jogi személy, aki a

hirdetményben megjelölt idõben és helyen jelentkezett, és nyilatkozik arról,
hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral. Licitálni személye-
sen vagy meghatalmazás útján lehet, a meghatalmazást közokiratba, vagy köz-
jegyzõ által hitelesített teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.

Az ajánlattevõ a versenytárgyaláson történõ adategyeztetésnél köteles bemutatni
a versenytárgyalás vezetõjének: a) személyi igazolványát, illetve ha a jelentkezõ
gazdasági társaság, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt
(illetve a folyamatban lévõ cégbejegyzési eljárás igazolását), b) a versenytárgyalási
elõleg letétbe helyezésének igazolását, c) a fenti meghatalmazást.

A versenytárgyalás idõpontjáig a bruttó kikiáltási ár 10 %-át, azaz 69.900 Ft-
ot versenytárgyalási biztosítékként (bánatpénz) kell megfizetni Nagykanizsa
MJV Önkormányzata Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100330-
92660049-01000003 számú számlájára. [A befizetés történhet átutalással, illetve
csekken, mely utóbbi a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. iroda) kérhetõ]

A versenytárgyalás menete:
A versenytárgyalást a versenytárgyalás kiírója vagy az általa megbízott sze-

mély vezeti és jegyzõkönyvvezetõ útján gondoskodik a jegyzõkönyv vezetésé-
rõl. A nyilvános versenytárgyaláson az önkormányzat versenytárgyalás lebo-
nyolításával megbízott képviselõin (versenytárgyalás vezetõje, jegyzõkönyv-
vezetõ), valamint vezetõin (polgármester, alpolgármester(ek), jegyzõ, aljegy-
zõ(k)) kívül az ajánlattevõk, illetve meghatalmazással rendelkezõ képviselõk,

a sajtó képviselõi és más érdeklõdõk is részt vehetnek. Az ajánlattevõknek ki-
zárólag egy csoportban, az érdeklõdõktõl elkülönítetten kell helyet foglalni. A
versenytárgyalás vezetõje számba veszi az ajánlattevõket, ellátja õket a licitá-
láshoz szükséges tárcsával, a versenytárgyalás megkezdésekor a licitálókkal
közli a versenytárgyalásra a kikiáltási árat, az ajánlati licitlépcsõk mértékét. A
jegyzõkönyv vezetésére felkéri az önkormányzat alkalmazottját. A licitálás tár-
csa felmutatásával történhet. A licitösszeg 30.000 Ft-onként emelkedik. A ver-
senytárgyalás vezetõje minden egyes újabb ajánlatnál a résztvevõk sorszámai
alapján szóban is rögzíti azt, hogy ki tartja az újabb ajánlati összeget. A licit le-
bonyolítása során az ajánlati összeget legalább a versenytárgyalási felhívásban
meghatározott összeggel lehet emelni. A licitálásban részt vevõk tárcsa felmu-
tatásával vagy kézfelemeléssel licitálhatnak. A versenytárgyalás addig folyta-
tódik, amíg a gépjármûre ajánlatot tesznek. Ha nincs több ajánlat a gépjármû-
re, a felajánlott legmagasabb vételárat ajánlóval köt Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata adásvételi szerzõdést. Ha a versenytárgyalás (licit) so-
rán megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlattevõ
sem tesz, a tárgyalást levezetõ személy a nyertes ajánlattevõt sorsolással álla-
pítja meg.

Szerzõdés kötésére és a vételár megfizetésére vonatkozó szabályok:
Az eladott gépjármûre a vevõnek 30 napon belül adásvételi szerzõdést

kell kötni. Vevõ köteles a versenytárgyalás során megajánlott vételárat az
adásvételi szerzõdés aláírásától számított 15 napon belül az Eladó Magyar-
országi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú
számlájára megfizetni. A vételárba a befizetett versenytárgyalási biztosíték
(bánatpénz) elõlegként beszámít. Amennyiben Vevõ a szerzõdésbõl eredõ fi-
zetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, úgy Eladó 15 napig a minden-
kori jegybanki alapkamatnak megfelelõ mértékû késedelmi kamat követe-
lésre jogosult, amennyiben Vevõ késedelme a 15 napot meghaladja Eladó jo-
gosult az adásvételi szerzõdéstõl egyoldalúan elállni. A versenytárgyaláson
eladott gépjármûre a versenytárgyalási vevõ a vételár teljes összegû kifize-
tésével szerez tulajdonjogot és a vételár Eladó számlájára történõ jóváírása-
kor léphet annak birtokába. Eladó a vételár megfizetésének elismerésérõl
külön nyilatkozatot állít ki. A gépjármû kulcsainak, törzskönyvének, forgal-
mi engedélyének, továbbá ez egyéb okmányok átadására a birtokbaadással
egyidejûleg kerül sor. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdésének b). pontja alapján vevõ köteles a
tulajdonszerzését 15 napon belül az illetékes közlekedési igazgatási ható-
ságnak (okmányiroda) bejelenteni, és az ezzel kapcsolatos eljárási költsége-
ket viselni. Amennyiben a Vevõ a bejelentési kötelezettségének önhibájából
nem tesz eleget, és a késedelmes teljesítéssel egyidejûleg a mulasztást nem
igazolja, a jármûvet az illetékes hatóság a külön jogszabályban meghatáro-
zott idõtartamra kivonja a forgalomból. Eladó a közúti közlekedési nyilván-
tartásba bejegyzett jármû tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyé-
nek változását igazoló teljes bizonyító erejû magánokiratnak a közlekedési
igazgatási eljárásban történõ felhasználhatóságához szükséges kötelezõ tar-
talmi elemekrõl szóló 304/2009. (XII.22.) Kormányrendelet 2. § (1) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen a jármû tulajdonjogában bekövetkezett
változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét - a változástól számított 5
munkanapon belül - az adásvételi szerzõdés benyújtásával teljesíti a közle-
kedési igazgatási hatóság felé. Ha a nyertes vevõ határidõben az adásvételi
szerzõdést nem köti meg, a befizetett versenytárgyalási biztosítékot (bánat-
pénz) elveszti, egyben a versenytárgyalás kiírója a versenytárgyalás máso-
dik legjobb ajánlattevõjével köt szerzõdést.

A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerzõdés megkötéséig ajánlatától eláll-
ni. Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erõforrás
Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hun-
garica 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) alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben vagy felsõfokú szakképzésben képzési keretidõn belül folytatják tanul-
mányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanul-
mányi félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév elsõ fél-
éve).

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

nya a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályáza-
ti 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 nettó

jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: Jövedelem-igazolás
(APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói kere-
setigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyó-
sításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság
esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott
testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás; hatósá-
gi igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtte-
sen 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 ûrlapon,
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 a Nemzeti Erõforrás
Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hun-
garica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

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

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás-
ok; b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe
még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2012/2013. tanévtõl kezdõdõ-
en felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 

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

Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév elsõ féléve, kereszt-

féléves képzés esetén a 2012/2013. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogvi-

szonya a 2011/2012. tanév elsõ félévében illetve keresztféléves képzés esetén a
2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Ameny-
nyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

A pályázat kötelezõ mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartás-
ban 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 nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot.

3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: jövedelem iga-
zolás (APEH adó nyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói
keresetigazolás;), rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély
folyósításáról szóló határozat;  elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet;
fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány má-
solata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl
igazolás; hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl.

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

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon,
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””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értéke-
síti az alábbi ingatlant:

Nagykanizsa, Ipari Park: 4378/29 hrsz., 1 ha 4833 m2, 54.259.000 Ft + áfa
A versenytárgyalások idõpontja: 2011. november 14. 10.00 óra
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követõ hétfõi munkana-

pon ugyanebben az idõben. 
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató

Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévõ I. emeleti tárgyaló.
További részletekrõl: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A versenytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu
honlapon.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - IIppaarrii ppaarrkkii tteerrüülleett

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: Nagykanizsa 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 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: Nagykanizsa MJV Pol-
gármesteri 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
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Az interjú Homokkomárom-
ban készült, ahol nem történik
semmi, de mégis órákat tudnak
mesélni a falu eseményeirõl. A
Nagykanizsától alig 15 kilomé-
terre levõ településrõl kiderült,
nem „csak” kegytemplomáról is-
mert, hanem számos más ren-
dezvénnyel is csalogatják az em-
bereket. A presszós Palásti Fe-
renc pedig a boltos is egyben, to-
vábbá hippoterápiás lovasoktató
és balettáncos. Túlzás nélkül ál-
líthatjuk, a faluban semmi sem
mondható szokványosnak.

Homokkomárom polgármeste-
rét, Bodó Tamást kérdeztük a falu
demográfiájáról, rendezvényeirõl
és a mindennapi életérõl.

– A falu lélekszáma 237 fõ.
Homokkomárom kis metszetét ké-
pezi a munkanélküliségi rátának,
azonban pozitívum, hogy egyre
több fiatal család fedezi fel a tele-
pülést. Található itt egy nemzetkö-
zileg is ismert Mária kegyhely,
ahol minden hónap 13-án engesz-
telõ zarándoklat zajlik több ezer
ember részvételével. Az úgyneve-
zett Ferences zarándokhelyek lis-
táján a nagyon elõkelõ harmadik
vagy negyedik helyet foglalja el.
Lakik itt egy katolikus közösség
is, amely nem feltétlenül apácák-
ból áll. Gondozzák a templomot és
környékét, illetve különbözõ litur-
giákat, lelkigyakorlatokat, ifjúsági
táborokat szerveznek, amelyre
szintén több száz fiatal érkezik az
ország több pontjáról. Homok-
komárom a szõlõhegyérõl is híres,
amely Batthyány-birtok volt. Fan-
tasztikus adottságú több hegyhát-
ból álló terület fekszik itt, amely
Dunántúl legnagyobb zártkerti
szõlõtermõ vidéke. Budapest, Sop-

ron vonzáskörzetébõl sokan vásá-
rolnak itt kimondottan hétvégi
háznak pincéket, ahol szõlõter-
mesztés is folyik. Szívesen töltik
itt a hétvégéket. Továbbá érkeznek
hozzánk Németországból, Olasz-
országból és Hollandiából is.

– Augusztus elején tartottátok a
Csingahegyi napokat. Hogy jött
ennek a napnak az ötlete, és hon-
nan ered a név?

– A hegyhátak különleges ne-
vekkel vannak ellátva, és máig ta-
nakodnak az emberek, hogy ezek
az elnevezések mibõl erednek. Van
Alsó-, Felsõcsinga, Középhegy,
Aligvár. Felsõcsingán alakult egy
mûvészmûhely, ahol minden év-
ben összegyûlnek egy nyári héten
a mûvészek, és együtt faragnak,
festenek, kovácsolnak. Õk minden
évben hagynak itt egy szobrot,
mellyel bõvül a templomúton fel-
felé megálmodott szoborpark, szo-
borút, amely a magyar hõsök és
szentek egy-egy ikonjáról, na-
gyobb alakjáról készült emlékmû-
vekbõl, szobrokból áll. Most az
ötödiknél tartunk, bízunk benne,
hogy egyszer felérünk a templo-
mig.

– Az október 1-jén megrendezett
Elsõ Homoki Lovas Circus sem
mondható mindennapinak…

– Már évek óta beszélgettünk ar-
ról, hogy össze kellene gyûjteni a
lótulajdonosokat, lovat szeretõ
embereket Homokkomáromban és
egy közös rendezvényt kellene
szervezni nekik. Azt is tudtuk,
hogy Zala megyében nagyon sok
lovas rendezvény van, de mi nem
akartunk egy sokadik lovas napot
összehozni, olyat szerettünk volna,
amit a sajátunknak mondhatunk.
Ezért csavartunk egyet a dolgo-
kon, amit a neve is tükröz: Homo-

ki lovas circus. Nem véletlenül ír-
tuk c-vel. Továbbá a plakáttal is tu-
datosítani akartuk, nem akarjuk
agyonkomolykodni ezt a napot.
Bár a verseny az komolyra sike-
rült, de a körítés maga inkább egy
vidám lovas, állatbarát napra em-
lékeztetett. Mindenki jól érezte
magát. A verseny idején körülbelül
négyszáz fõ lehetett a rendezvé-
nyen. Amikor elterjedt a híre, mit
szeretnék, egyre-másra jöttek a
felajánlások, mindenki beleadta,
amit tudott, egy nyulat, egy mala-
cot, egy csikót, vagy hozta a
vájlingját és gyúrta a lángosnak
valót. Sokan máig nem hiszik el,

nem egy több százezer forintos
rendezvény volt, hanem valóban
egy majdnem batyus buli.

–Ha jól tudom, a díjak sem vol-
tak szokványosak.

– Kitaláltuk közösen, hogy a díj
maga is legyen méltó ahhoz az öt-
lethez, melyet mi agyaltunk ki.
Nem aranykupát adtunk az elsõ há-
rom helyezettnek. Szereztünk há-
rom patkót, melyeket kicsit kisu-
vickoltunk, végül lefújtuk aranyra,
ezüstre és bronzra, egy bõrdíszmû-
ves barátunk pedig beleégette há-
rom fatáblába a gyõzteseknek járó
egy két soros méltatást. A gyertya-
mûhelyem is felajánlott néhány
csecsebecsét. A többi versenyzõ-
nek pedig egy másik dekoros bará-
tommal együtt készített elismerõ
emléklapot, és néhány üveg bort
ajándékoztunk. Mindenki gyõztes-
nek érezhette magát. Mellékeltünk
hozzá egy direkt erre a napra készí-
tett gyertyát, valamint palackoz-
tunk néhány üveg bort is.

– Mik a tervek a jövõre nézve,
számíthatunk hasonló rendezvé-
nyekre?

– A circus házibuli jellegét a jö-
võben is szeretnénk megõrizni, sõt

szeretnénk, ha nem csak egyszer
lenne egy évben. Tavaszra is terve-
zünk egy rendezvényt. Ebben is
lesz egy csavar, valami színes, jó-
pofa dolgot szeretnénk kitalálni.

A továbbiakban a már említetett
Palásti Ferenc vette át a szót, mi-
vel a polgármesternek sietnie kel-
lett a munkahelyére, ugyanis má-
sodállásban irányítja a falu életét.

– A Tomi nagyon hálás minden-
kinek a segítségért. Nagyon kitett
magáért. A rendezvény ötlete a
Keménykalap és krumpliorr film-
sorozat kapcsán jött, amely egy
olyan helyen játszódik, ahol nem
történt semmi, ahogy itt sem. Úgy

gondolták, hogy szerveznek egy
circust, és kiírták c-vel, mert a
Bagaméri azt mondta nekik, hogy
azt úgy kell írni. Rengeteg ember
ment, ahogy ide is rengetegen jöt-
tek. Nem számítottunk rá, hogy
ennyien lesznek majd. Csak jöttek
és jöttek. Azért is lehetett olyan
szimpatikus a résztvevõknek a
rendezvényünk, mert lent volt
mindenki, nem volt pulpitus. Azt
érezhették, hogy õk is résztvevõk.
A circuson versenyzõ lovasok,
kupecek, azért nem mennek más
versenyre, mert az azokon való
részvétel rengeteg pénzbe kerül
nekik, amelyet nem engedhetnek
meg maguknak. Itt nem volt szük-
ség rajtszámra, egészségügyi
könyvre, éppen ezért rengetegen
neveztek. Voltak lovasok: Kis-
kanizsáról, Zalaszentbalázsról,
Bocskáról, Nagykanizsáról, Sor-
másról, Eszteregnyérõl, Ma-
gyarszerdahelyrõl, Fûzvölgyrõl,
Hahótról, Palinból. Nem bértar-
tott lovakkal jöttek, hanem sajá-
tokkal. Nagyon ügyesen verse-
nyeztek.

Varga Mónika

HHoommookkkkoommáárroomm,, aahhooll sseemmmmii sseemm aazz,, aammiinneekk llááttsszziikk
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2011. november 3.

Horoszkóp

Nosztalgikus napokra számíthat. Ha párjá-
val nézeteltérése támad, a véleménye han-
goztatása elõtt legyen õszinte saját magá-
val. Ha lehetõsége adódik rá, bõvítse a tu-
dását, mert késõbb hasznát látja.

Sok munka vár még önre a tél beálltáig.
Üzleti tevékenységét próbálja meg némi
újítással, új tevékenységgel kiegészíteni.
Ha a költségek miatt az elején gondjai tá-
madnak, ne aggódjon, mert révbe jut.

Az elkövetkezõ hetekben rokonai hozzáál-
lásától is függ anyagi gyarapodása. Ha ne-
tán ingatlant akar eladni, az most sikerrel
járhat. Fontos események történnek a csa-
ládjában, de a végsõ döntést bízza rájuk.

Nem kell aggódnia, az elkövetkezõ hóna-
pokban pénzügyi válság nem hozza nehéz
helyzetbe. A hullámvölgyek inkább érzel-
mi életét érintik. Ideje lenne kapcsolatát
felélénkíteni egy zenés, táncos esten.

Új szakmai feladatok megnövelik, felerõsítik
energiáját, életkedvét. A hétköznapi gondok
nem okoznak nehézséget, könnyedén túl lesz
rajtuk. A szerelem terén legyen kissé óvato-
sabb, és határozza el magában, hogy mit akar.

Családi összejövetelek pezsdítik fel, és te-
szik kellemessé az õszi hétvégéit. Szerelmi
téren a csillagok szerencsét jósolnak, és egy
romantikus utazást ígérnek. Pénzügyi
szempontból sem lesz oka aggodalomra.

Érzelmes napokra számíthat. A szép õszi na-
pok megújulást hozhatnak érzelmi életébe. Ha
a barátaival szórakozik, akkor biztosan nem
éri semmiféle csalódás. A bolygóállások ro-
mantikus találkozást ígérnek a hétvégére.

Az õszi, ház körüli munkákat végezze el
saját maga, ne várjon másra. Ha nem akar
folyamatosan aggódni, a kifizetnivalókkal
ne késlekedjen. Otthonában törekedjen
harmonikus estékre, és kényelemre.

A pénzügyek terén stabil napokra számít-
hat. Felesleges kiadással nem kell számol-
nia, a fontos családi eseményeket megszer-
vezik ön helyett. Az õsz újjászületést hozhat
a szerelemben, változtasson bátran.

Az õsz még hozhat önnek kötelezettségeket,
ezért nem árt, ha jobban takarékoskodik. A
hétvégén válaszút elé érkezik, legyen bátor
és szókimondó. Ha levertnek érzi magát,
hallgasson gyakrabban zenét.

Az anyagiak konfliktus forrásai lehetnek
otthon és a munkahelyén. Éppen ezért
alaposan vizsgálja át a családi költségve-
tést. Például a lakásfelújítást, vagy a bú-
torcserét átteheti tavaszra is.

Hogyha szeret dolgozni, talál munkát, el-
foglaltságot magának. Ha úgy ítéli meg,
kemény idõszakra számíthat anyagiak te-
rén, ne költekezzen feleslegesen, ne vá-
sároljon egy ideig divatos holmikat.

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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IINNGGAATTLLAANN
Készpénz nélkül Nagykanizsa, Pla-

tán soron tehermentes, beköltözhetõ,
gázfûtéses, 42 m2-es, II. emeleti téglala-
kás eladó. Tel.: 0630/972-5045 (7454K)

Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken, 58
m2-es, bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
3,6 millió Ft. Érd.: 0630/621-4117
(7455K)

Elcserélném vagy eladnám egész-
ségügyi okok miatt (80%-ban felújí-
tott) jelenleg 100 m2-es családi háza-
mat kisebb családi házra Nagykani-
zsán. Érd.: 0630/681-0581 (7432K)

Nagyteljesítményû, hordozható,
vadonat új háztartási gõztisztító (Mo-
dell: SC-238HO), ugyanitt alig hor-
dott 42-es méretû bõr bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7435K)

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

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: 0620/555-3014
(7362K)

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

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2011. november 3.14

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

November 3. Csütörtök
10:00-13:00 óra: 
Kanizsai Dorottya Kórház
15:00-16:30 óra: Tótszentmárton,
Faluház (Felszabadulás u. 5.)
November 4. Péntek
10:00-12:30 óra: Hahót,
Mûvelõdési Ház (Deák F. u. 5.)
14:00-16:30 óra: Zalaszentbalázs,
Kultúrház (Kossuth u. 92.)

VVéérraaddááss

Nemzetközi úszógálán vett
részt a közelmúltban Miskolcon
a Délzalai Vízmû SE csapata, s a
verseny fõ szervezõje egy Ameri-
kában élõ hölgy, bizonyos Julia
Galon volt, aki egyetemi tanul-
mányainak egy részét Brüsszel-
ben töltötte. 

A megmérettetésen évrõl-évre
egyre több ország klubcsapatai

képviseltetik magukat, s legutóbb
Svájcban, Neuchätelben rendezték
meg. Most Magyarországon 11 or-
szág képviseltette magát, s a négy-
száz indulóból 150 volt magyar, a
többiek külföldrõl érkeztek.

A DZVSE dobogós eredményei:
Abay Nemes Anna (1996): 50 m

gyorso 27,10 - I. hely; 100 m gyors
58,29 - I. hely; 200 m gyors 2:05,36
- I. hely; 200 m vegyes 2:20,39 - I.

hely; 100 m pillangó 1:05,47 - II.
hely; 200 m hát 2:15,27 - I. hely.
Utóbbiért a kanizsai versenyzõ kü-
löndíjban részesült az elért idõered-
ménye végett, a abban a miskolci
uszodában korosztályában még nem
úsztak ilyen jó idõt.

Molnár Flóra (1998): 50 m gyors
27,27 - I. hely; 100 m gyors 1:00,61
- II. hely; 200 m gyors 2:16,23 - III.
hely; 200 m mell 2:44,40 - I. hely;
100 m mell 1:15,74 - I. hely. Tóth
Benett (2001): 50 m gyors 34,59 -
III. hely; 100 m mell 1:36,24 - III.
hely. Zámodics Márk (1997): 100
m gyors 55,72 - II. hely, 200 m
gyors 1:59,67 - I. hely. Márk is kü-
löndíjban részesült az elért idõ-
eredménye miatt, hiszen ebben a
korosztályban még nem úsztak
ilyen jó idõt.

Az ifjúsági EB után Abay
Nemes Anna tehát ott folytatja
eredményekben, ahol nyárelõn
abbahagyta, de a többiek is kitet-
tek magukért.

P.L.

MMiisskkoollccoonn kkéétt kküüllöönnddííjjaass kkaanniizzssaaii

Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki út 19/B.  felvételt hirdet
Házi segítségnyújtásba és Idõsek klubjába  5 fõ szociális gondozó részére. 

Az állások  középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetõk  be.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az

ESZI 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre történõ megküldésével lehet. 
Telefonos elérhetõséget kérjük megadni.
Jelentkezési határidõ: 2011. november 10-ig. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - 55 ffõõ sszzoocciiáálliiss ggoonnddoozzóó

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a 2011. évi népszámlálás 2011. október 1. és ok-
tóber 31. között lezajlott. Felhívom azon polgárok figyelmét, akik fenti idõszakban vala-
mely okból mégsem kerültek összeírásra, hogy 2011. november 1. és november 8. között
pótösszeírást tartunk. A pótösszeírás során adatszolgáltatásra már csak a számlálóbiztos
közremûködésével van lehetõség. Kérem azokat a polgárokat, akik fenti idõszakban nem
kerültek összeírásra, munkanapokon, munkaidõben keressék fel a Nagykanizsai Okmány-
irodát az Eötvös tér 16. szám alatt. Tájékoztatást a 93/500-862 telefonszámon kérhetnek.

Munkaidõ: November 2. 8 - 12, 13 - 17 óra. November 3. 8 - 12, 13-16.30. Novem-
ber 4. 8 - 12, 13 - 13.30. November 7. 8 - 12, 13 - 16.30. November 8. 8 - 12, 13 - 16.30. 

NNééppsszzáámmlláállááss ppóóttöösssszzeeíírrááss

Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(2.) – ASS-Makói SVSE (11.) 10:2.
NB I sakk csapatbajnoki mérkõzés,
2. forduló. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak): Ba-
logh Cs. - Erdõs V. 0,5:0,5, Portisch
- Mihók O., Pintér J. - Reiss 1:0, Hé-
ra - Szalai 0,5:0,5, Gonda - Csonka
1:0, dr. Flumbort - Csirik 1:0, Bér-
czes - Farkas 1:0, Medvegy - Nagy
D. 0,5:0,5, Faragó - Balázs T. 1:0,
Galyas - Restás 1:0, Gara T. - Erdõs
B. 1:0, Kántor - Mihók L. 1:0.

Az ezúttal „légiós-mentesített”
kanizsai csapat már kora reggel asz-
talhoz ült a makóiak ellen, s bajnoki
címvédõhöz méltó módon aratott
nagy arányú gyõzelmet ellenfele fe-
lett az NTSK.

November 13-án a harmadik kör
keretében a kanizsai együttes a
Hungaropharma Decs vendége
lesz. 

P.L.

MMeesssszzee
MMaakkóóttóóll......

November 10. 19 óra HSMK 

KARTHAGO KKONCERT 
ValóságRock Turné – Egy igazi, élõ legenda! 

A Rock Õrületes Elefántjai országos turnén! 
Gidófalvy Attila - billentyûs hangszerek, Szigeti Ferenc - gitár, Takáts Tamás -
ének, szájharmonika, Kiss Zoltán Zéró - basszusgitár, Kocsándi Miklós - dob

Belépõdíj: I. hely: 2 900 Ft, II. hely 2 500 Ft
A jegyek elõvételben megvásárolhatók a HSMK információs szolgálatánál 10-18 óra között
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2011. november 3.

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (4.) – Körmendi
FC (11.) 5-2 (4-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 11. forduló. Nagy-
kanizsa, 150 nézõ. Vezette: Szalai
L. (Hegedûs I., Lovasi). G.: Szõke
Á. (4.), Cs. Horváth G. (10. - 11-
esbõl), Nagy T. (19.), Kotnyek I.
(41.), Ujvári (55.); Takács Á. (83.),
Takács M. (86.)

NTE: Freischmid - Kotnyek I.,
Rákhely, Cserfõ L., Szép D. -
Ujvári, Rácz Sz. (Budai L., 75.),
Nagy T., Béli M. (Rubens, 60.) -
Szõke Á., Cs. Horváth G. (Luiz
Fernando, 60.). Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.

Jobban, sõt szebben nem is kez-
dõdhetett volna a találkozó, hiszen
a kanizsaiak a spanyol elsõ ligát, a
Primera División-t varázsolták a
gyepre már a 4. percben egy reme-
kül megkomponált támadásukkal:
történt, hogy a Sevilla FC „ven-
dég” pirosában pompázó NTE
részérõl Nagy Tamás a felezõvo-
naltól indított útjára egy kereszt-
labdát, ami a körmendi 16-osnál a
jobb oldalon teljesen üresen találta
a meglóduló Ujvári Mátét, õ job-
bal egybõl pontosan centerezett, s
a jobb kapufánál érkezõ Szõke
Ádám a hálóba továbbított (1-0).

Továbbra is támadásban maradt
a vendéglátók együttese, s a 10.
percben már Cs. Horváth Gábor
végezhetett el büntetõt az ellene el-
követett szabálytalanság után,
majd jobbal a kapu bal oldalába he-
lyezett (2-0). A 18. percben a kör-

mendiek részérõl Niksz Tamás lö-
vése ért semmit pontatlansága mi-
att, rá egy minutumra viszont már
háromgólos volt a Nagykanizsa
elõnye: Ujvári mélységbõl indítot-
ta a védõk vonalából kilépõ Nagy
Tamást, aki a meglepett kapus mel-
lett a bal sarokba gurított (3-0).

Továbbra is támadásban maradt
az NTE, amit a 41. percben már a
negyedik találatuk nyomatékosí-
tott: Kotnyek István fejese talált
utat nyolc méterrõl a kapu jobb
sarkába (4-0).

Az a „spanyolos” mez mintha
tényleg külön erõt és kreativítást
adott volna a vendéglátóknak a
második félidõre is, hiszen ezúttal
Béli Milán balról vállalkozott egy
keresztindításra, ami el is jutott a
jobb oldalon robogó Kotnyekhez,
akinek visszatett labdáját Ujvári
helyezte a 16-os vonaláról a ven-
dégek kapujának jobb sarkába (5-
0).

A félidõ további részében Rácz
Szabolcsék átadták a területet el-
lenfelüknek, a Körmend azonban
nem nagyon tudott mit kezdeni az-
zal, hogy letáborozhatott a Nagy-
kanizsai TE térfelén. Egészen a 83.
percig, amikor Takács Ádámnak
sikerült szépítenie egy kijátszott
szituáció után (5-1), majd nem
sokkal késõbb Takács Márton ré-
vén második találatukat is megsze-
rezték (5-2).

Gyõzelmével a Nagykanizsai
Torna Egylet 1866 labdarúgó
együttese már 21 ponttal áll a ta-
bellán, amivel le is táborozott

(akár tartósan is) az élmezõnyben.
Koller Zoltán: „Gratulálok

valamennyi játékosomnak a mai
mérkõzésen nyújtott teljesítmé-
nyért. Csapatom maximálisan vég-
rehajtotta a megbeszélt feladato-
kat, mely nagy különbségû gyõze-
lemhez vezetett.”

A további nagykanizsai labdarú-
gó együttesek közül ezúttal a
Nagykanizsai TE 1866 nõi csapata
tett ki magáért az NB II-es pontva-
dászatban, hiszen a tabellán máso-
dik Pécsvárad ellen ért el 0-0-s
döntetlent idegenben. A megyei
második ligában a Bagola a dobo-
góra ugrott, míg a III. vonal Déli I
csoportjában második Palin FC
szabadnapos volt.

Megyei I. osztály: Zalaszent-
gróti VFC (4.) – Miklósfa SE
(13.) 1-0. G.: Tóth D. EVO-Kom-
plex Egervári TE (10.) –
Kiskanizsai Sáskák SE (16.) 5-2.
G.: Csalló (2), Bencze P. (2), Papp
T.; Csordás M., Visnovics I.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Gelse Termál SE (15.) –
Nagykanizsa-Bagola VSE (3.) 1-
4. G.: Simon Z.; Harangozó, Ko-
vács K., Lovkó, Csöndör.

Megyei III. osztály, Déli csoport
II.: Petrivente SE (2.) – Bajcsa
SE (9.) 7-1. G.: Farkas P. (3), Böj-
ti, Novinics, Tóth Gy., Varga Z.;
Székelyhidi.

Nõi NB II: Pécsváradi SE (2.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (7.) 0-0.

P.L.

HHaasszznnáálltt aazz eellssõõ fféélliiddeeii hheennggeerr
Gyõrszol-Széchenyi Egyetem

(6.) – Kanizsa KK DKG-EAST
(2.) 69-80 (26-16, 13-22, 18-28,
12-14)

NB I B Nyugati csoport férfi
kosárlabda-mérkõzés, 6. forduló.
Gyõr, 100 nézõ. Vezette: Dr. Sza-
káll, Válé, Józsa. Kanizsa KK
DKG-EAST: Bausz (13), Neal
(30/3), Beák (14/12), Hoffmann
(13/3), Zsámár K. (4). Csere: Bus,
Czigler (2), Tóth O., Balogh L.,
Murvai (4). Edzõ: Kovács Nándor.

A kissé álmosan kezdõ, s fõleg vé-
dekezésben gyengélkedõ vendégek-
kel szemben gyorsan 11 pontos elõny-
re tett szert a hazai gárda, mely szinte
minden támadását kosárral fejezte be.

A második negyedben, 30-16-
nál zónavédekezésre váltottak a
gépgyáriak, s ez jó húzásnak bi-
zonyult. Ezután Czigler László a
palánk alatt korlátlan úr volt,
Bausz Kornél és Marcus Neal ko-
saraival pedig a félidõ végére si-
került felzárkózni.

Fordulás után már a látogatók
akarata érvényesült, s Hoffmann
Balázs is kivette részét a pontgyár-
tásból (27.p.: 50-57). A dél-zalai
csapat ekkor már igazi arcát mu-
tatva kosárlabdázott, s a játék min-
den elemében ellenfele fölé nõtt.

Kovács Nándor: „Álmosan kezd-
tünk. A második negyedben védeke-
zést váltottunk, és sikerült felzár-
kóznunk. A fordulás után már a mi
akaratunk érvényesült, így nagyon
értékes gyõzelmet arattunk.”

P.L.

ÁÁllmmooss kkeezzddééss uuttáánn
éérrttéékkeess ggyyõõzzeelleemm

Az NB I-es bajnoki cím után húsz
évvel is ugyanúgy kisegít hátul ha
kell, s ha gyorsasága meg is kopott
kissé, elegáns játéka az idõk folya-
mán mit sem változott. Csepregi
András 50 évesen is a Miklósfa SE
megyei I. osztályú csapatának biz-
tos pontja, s egy születésnap (fõképp
ha kerek) mindig ad egy kis alkal-
mat arra, hogy az ember visszate-
kintsen élete fõbb állomásaira.

A másodosztályú Nagykanizsai
Olajbányászból került 1983-ban a Za-
laegerszegi TE NB I-es labdarúgócsa-
patához, s ott hat esztendõn át volt biz-
tos pontja a kék-fehérek védelmének.

„1989-ben jött aztán egy szezon az
egreszegiekkel az NB II-ben, s onnan

vitt el az akkori Budapesti Honvéd is-
mét az NB I-be – kezdte Csepregi
András. – Mezey György volt akkor a
kispestiek vezetõedzõje, s nem lehe-
tett a játékomról rossz véleménnyel,
hiszen az 1990/91-es idényt végigját-
szottam a piros-fehéreknél, amikor
bajnoki címet is szereztünk.”

Innentõl már irány a nemzetközi
porond, lévén a Bajnokcsapatok Eu-
rópa-kupája 1. fordulójában az ír
Dundalk FC-vel szemben mindkét
találkozón 90 percet játszott, de az az
idény már sajnos másról is szólt pá-
lyafutásában...

„Akkor szólt közbe a lábtörésem,
ami alapjaiban határozta meg az
õszt, tavasszal viszont már ismét ott
lehettem a kispestiek védelmében.”

Pedig ha az az sérülés nincs , ta-
lán más a Kispest-Honvéd FC 1991
õszi, UC Sampdoria elleni BEK-
párharca is. A taljánokat itthon 2-1-
re verte az akkor már vörös-fekete
legénység, Genovában viszont 3-1
lett Gianluca Vialliéknak... (Késõbb
a Roberto Mancini által is fémjel-
zett Sampdoria egészen a BEK-
döntõig jutott, a KHFC pedig
bronzérmesként zárt a magyar baj-
nokságban.)

„1992-ben aztán elfogadtam a
BVSC ajánlatát, s a fõvárosi vas-
utasoknál is stabilan játszhattam,
viszont ezzel párhuzamosan akkor
fogtam egy üzleti vállalkozásba,
így kerültem vissza Kanizsára.
1993 óta gyakorlatilag Miklósfán
szerepelek, egy évet hagytam ki ná-
luk, amikor Ausztriában futballoz-
tam.”

Nevével kapcsolatban többször is
felmerült a válogatottság kérdése, de
ezzel kapcsolatban õ mondja el, mi is
volt a helyzet valójában:

„Keret-összetartáson többször is
voltam, ami edzõtáborozásokat ta-
kart. Ilyen volt például egy jugoszlá-
viai, ahová 1989-ben Bicskei Berta-
lan szövetségi kapitánykodása alatt
utazhattam, de 1987-ben Verebes Jó-
zsef is számított rám hasonló alka-
lommal... Maradjunk annyiban, nem
hivatalos mérkõzéseken léphettem
pályára.”

Egy biztos, Csepregi András 50
esztendõsen, s több mint kétszáz NB
I-es találkozóval a háta mögött a
Miklósfa SE együttesét segíti – hol
másutt, mint a védelem tengelyé-
ben...

Polgár László

HHaa nniinnccss aazz aa lláábbttöörrééss......
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