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Kanizsa2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!

Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá tenni?

Balassa Béla
építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

Mennyit fogyaszt 
az Ön háza, lakása?

A nagykanizsai Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat Rozgonyi úti
irodahelyiségében horvát motívu-
mú piros-tojást festettek a Roz-
gonyi úti óvoda horvát csoportjá-
nak tagjai, illetve a Piarista Általá-
nos Iskola és Gimnázium horvát
tagozatos diákjai. A program célja,
hogy megismertessék a fiatalokkal
a hagyományokat. – A Mura-men-
ti horvátok körében évek óta a ha-
gyományõrzés egyik programja a
húsvét elõtti idõszakban a tojás-
festés. A motívumokat a természet-
bõl és az élethelyzetükbõl gyûjtöt-
ték össze, így megtalálható köztük
a rügyfakadással, a tavaszi mun-
kákkal és a virágokkal kapcsolato-
sak egyaránt. Nagyon fontos, hogy
a Mura-menti horvátok csak piros
színû tojást festenek eredeti mód-
szerrel, miszerint a viaszt megme-
legítjük a láng felett, és egy íróká-
val megírjuk a felszínüket. Ezeket
betesszük a hideg piros festékes
vízbe, majd a vizet melegítjük. A
tojás eközben pirosodik, a viasz
pedig leolvad. Miután kivettük a
folyadékból csak meg kell törölni
– tudtuk meg Vargovics
Józsefnétõl, a HKÖ elnökétõl.

Minden évben egy hetes ünnep-
ségsorozattal készülõdnek a húsvéti
ünnepekre a Rozgonyi Óvodában.
A program Színek a természetben
címmel Dani Zoltánné biológia-
rajz szakos tanár és tanítványai kiál-
lításának ünnepélyes megnyitójával
vette kezdetét. A tárlatot Borsos
Péterné tagóvoda vezetõ nyitotta
meg, közremûködött Proszenyák
Laura, és az óvoda I. nagycsoport-
ja. Az apróságok bábszínházi elõ-
adást is láthattak. A Zirano Színház
közremûködésével megtekintették
a Pulcinella kertészkedik címû me-
sejátékot és az óvónénikkel, dadu-
sokkal, szülõkkel és nagyszülõkkel
együtt húsvéti díszeket készítettek.
Az ünnepi hét a Rozgonyi iskola és
óvoda tánccsoportjainak mûsorával
zárult.

B.E. - V.M.

HHúússvvééttrraa
kkéésszzüülltteekk
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A zárt ülésen tárgyaltakkal
együtt mintegy negyven napiren-
di pontot vitatott meg soros ülé-
sén a közgyûlés.

Döntött a testület a helyi tömeg-
közlekedés díjainak és utazási fel-
tételeinek megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésérõl, a helyi menet-
rend szerinti autóbusszal történõ
személyszállításról szóló közszol-
gáltatási szerzõdés módosításáról,
valamint a helyi közösségi közle-
kedés közszolgáltatói közbeszer-
zésére vonatkozó eljárás megindí-
tásáról. Az árak megállapításáról
szóló 1990. évi törvény 2012. ápri-
lis 1-tõl nem terjed ki az autóbusz-
szal végzett menetrend szerinti
személyszállításról szóló törvény-
ben meghatározott helyi közösségi
közlekedési szolgáltatások áraira,
az önkormányzat hatósági ármeg-
állapító jogköre megszûnik. A tes-
tület egyetértett a Zala Volán Zrt.
és Nagykanizsa önkormányzata
között 2004. december 20. napján
létrejött Közszolgáltatási Szerzõ-
dés közös megegyezéssel történõ
módosításával. A menetjegyek és a
bérletek ára ezzel nem változik.

Most sem született döntés a tele-
pülési szilárd hulladék közszolgál-
tató tevékenységrõl szóló önkor-
mányzati rendelet, valamint a tele-
pülési folyékony hulladék közszol-
gáltatási díjáról szóló önkormány-
zati rendelet módosításáról. A dí-
jakról a központi jogszabályban
történõ változás után döntenek.

Módosították a városatyák a
szociális szolgáltatásokról és a
személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet. A böl-
csõdei gondozásért az elõterjesz-
tésben szereplõ napi 200 forint he-
lyett Bene Csaba (Fidesz-KDNP)
frakcióvezetõ javaslatát fogadta el
a testület, mely szerint naponta
100 forintot kell fizetni a családok-
nak a bölcsõdei ellátásért.

A továbbiakban módosította a
közgyûlés többek között az önkor-
mányzati bérlakásokról szóló ren-
deletét, a város 2011-2016 közötti
Sportkoncepcióját, és a sportról
szóló önkormányzati rendeletét. A
testület a Kiskanizsai Településré-
szi Önkormányzat létszámát 8 fõ-

rõl 7 fõre módosította. A módosí-
tás a betöltött részönkormányzati
képviselõi mandátumokat nem
érinti.

Döntöttek a termofor kémények
felújítását célzó pályázatok támoga-
tásáról, az önkormányzati tulajdon-
ban lévõ épületek bontásáról, az ed-
digi telefonszolgáltatóval kötött szer-
zõdés felmondásáról és a 2012. évi
intézményi felújítási munkálatokról.
Elfogadta a testület a Kanizsai Kul-
turális Központ 2012. évi munka-
tervét, a város 2011. évi sportéleté-
rõl, valamint a Nagykanizsai Rend-
õrkapitányság 2011. évben végzett
munkájáról szóló beszámolót.

A meghívóban nem szereplõ na-
pirendi pontok között megtárgyal-
ták és támogatták általános- és kö-
zépiskolák részvételét az „Iskolai
tehetséggondozás” címû pályáza-
ton, és egyetértettek a Hevesi Sán-
dor Általános Iskola elõtt található
Balázs Eszter, Kígyó címû mûal-
kotásának helyreállítására elõter-
jesztett javaslattal. 

A kérdések, interpellációk sorá-
ban Bicsák Miklós, Balogh László,
Jerausek István, Marton István,
Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint, Sajni
József, Dr. Fodor Csaba, Bene
Csaba és Tóth Nándor képviselõk
intéztek kérdéseket Cseresnyés
Péter polgármesterhez.

Az önkormányzat által alapított
kitüntetések adományázásról zárt
ülésen döntöttek a városatyák.

A közgyûlés utáni sajtótájé-
koztatón Cseresnyés Péter pol-
gármester ezúttal az ifjúsági
koncepcióról, az önkormányzat
és a Magyar Telekom Rt. között
megkötött szerzõdés felmondá-
sáról és a bölcsõdei térítési díjról
hozott döntéseket ismertette bõ-
vebben.

Az ifjúsági koncepcióról szóló
napirendi pont a 14 és a 35 év kö-

zötti korosztály helyi lehetõségei-
rõl szól és azokról a feladatokról,
amelyeket az itteni intézmény-
rendszer a magáénak vall, magára
nézve feladatként kötelezõnek tart.
E kötelezettségben a legfontosabb
az esélyteremtés, mely céljából
több projekt is fut. Ezek a pályáza-
tok a fiataloknak bemutatják a jö-
võbeni lehetõségeiket és ezek el-
érésében nyújtanak segítséget. A
polgármester két, az elõterjesztés-
ben szereplõ pályázatot emelt ki, a
Mi a pálya? Jövõnk az ifjúság II.
és a Merre visz az út? projekteket.
Ezeken kívül az önkormányzat – a
költségvetési helyzetétõl függõen
– próbálja segíteni a fiatalokat, en-
nek érdekében programokat szer-
veznek, és intézményeket mûköd-
tetnek. Ilyen a balatonmáriai tábor,
a diákparlament és az általános is-
kolás gyerekek mozibérletének a
támogatása.

Kiemelte, a jövõben egy mobil-
központon keresztül történik majd
a szolgáltatás, ugyanis az önkor-
mányzat harmincadikai hatállyal
felmondta a Telekommal megkö-
tött szerzõdését. Az új szolgálta-
tásnak köszönhetõen van olyan te-
rület, ahol körülbelül 70 százalé-
kos megtakarítást sikerült elérni. 

A bölcsõdei térítési díj bevezeté-
se, a korábbiakkal ellentétben, na-
gyobb vitát váltott ki. A bevezetés
azért vált szükségessé, hogy az in-
tézményeket minél hatékonyabban
tudják mûködtetni. A döntés sze-
rint 100 forintot kell majd fizetnie
a szülõknek. Azonban azok, akik
nehéz helyzetben vannak továbbra
is igénybe vehetik az eddig kapott
kedvezményeket. 

A francia érdekeltségû Malterie
Sufflet Magyarország Kft. kére-
lemmel fordult Nagykanizsa város
polgármesteréhez, nyilatkozzon
arról, hogy a képviselõ-testület kí-
ván-e élni a területre bejegyzett
elõvásárlási jogával, az általuk

mellékelt adásvételi szerzõdésben
meghatározott feltételek figyelem-
bevétele mellett.

Anélkül, hogy a zárt ülésen el-
hangzottak részleteirõl nyilatkoz-
nék, a közszájon forgó információ-
kat szeretném a valósághoz igazí-
tani, már csak azért is, mert külön-
bözõ internetes oldalakon kom-
mentelõ személyek tájékozatlan-
ságból, vagy merõ rosszindulatból
valótlan tartalmú vélemények so-
kaságával szédítik egymást.

A benyújtott szerzõdésbõl meg-
tudható, hogy magyar vállalkozás
kívánja megvásárolni az ingatlant,
valamivel több, mint 200 millió
forint bruttó vételáron.

A két leendõ szerzõdõ fél közöt-
ti megállapodásban több olyan té-
tel is szerepel, amely harmadik fél
számára is jelentõs kötöttséget ha-
tározhatna meg. Például a sörgyár-
tás tilalma 2017-ig, vagy a hosszú
távú bankgarancia az esetleges
kártérítési esetre. A területen ér-
vényben lévõ, közel negyven szer-
zõdés vonatkozásában jogutódként
kellene belépni a leendõ vevõnek,
a képviselõ-testület tagjai által
részleteiben nem ismert feltételek-
kel. Nincs lehetõség a tartalom
megváltoztatására, vagy elfogad-
ják a képviselõk a felkínált terület
megvásárlására vonatkozó ajánla-
tot, vagy nem.

A jelenleg folyamatban lévõ tu-
lajdonos változás nem jelenti azt,
hogy a város számára az iparterü-
letre bejegyzett elõvásárlási jog
törlésre kerül, tehát minden olyan
esetben a képviselõ-testület dönté-
sére van szükség, amikor érintett-
ként újra határozatot kell hozniuk
ez ügyben.

Több bizottság ülésén felmerült
a kérdés, hogy miért nem a nagy-
kanizsai vállalkozói körbõl kerül
ki a vevõ. Néhány tájékozatlan,
vagy nagyon is tájékozott, de kü-
lönbözõ érdekkörök által irányított
megszólaló, egészen hajmeresztõ
módon a városvezetést vonja fele-
lõsségre emiatt.

Minden nagykanizsai számára
adott a lehetõség vevõként megje-
lenni az eladónál, de természete-

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2012. április 5.2

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gaz-
dasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor,  tel.: +3630/500-6216

Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

BBööllccssõõddeeii ggoonnddoozzáássii ddííjjrróóll,, tteerrmmooffoorr kkéémméénnyyeekk 
ffeellúújjííttáássáárróóll,, ssppoorrttrróóll......

AA kköözzggyyûûllééss 
ddöönnttéésseeiirrõõll

MMaaggyyaarr ttuullaajjddoonnoossaa
lleehheett aa vvoolltt ssöörrggyyáárr
tteerrüülleettéénneekk

13.qxd  2012.04.18.  10:01  Page 2



KKaanniizzssaa –– HHúússvvéétt 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

2012. április 5.

Újra megszólaltak az elné-
mult harangok. A húsvéti öröm
szent hangulatát viszik a hívõ
lelkekbe. Feltámadt az Úr! Ma
hitvallást teszünk a diadalmas
Krisztus mellett. Ma valóság
lett: „Én vagyok a feltámadás és
az élet.” (Ján.11.25.) Gyõzött az
igazság és az élet, csatát vesztett
a bûn és a halál. Húsvét napján
az Úr angyala hirdeti az erõ és a
gyõzelem evangéliumát. De mi-
lyen szokatlan a gyõzelem útja.
A keresztút vezet a megdicsõü-
léshez. A kigúnyolt, megalázott,
elhagyott és keresztrefeszített
Krisztus gyõz. A külsõ sikerek-
tõl elkábított, a hatalomra és az
erõszakra építõ ellenség meg-
semmisül. Hívõ ember számára
olyan vigasztaló a húsvét tanul-
sága. Sokszor megdöbbenve lát-
juk, hogy a bûn, az igazságta-
lanság és a gyûlölet diadalmas-
kodik a lelkekben. Ilyenkor
könnyen megkörnyékez ben-
nünket a csüggedés és a kishitû-
ség. Az egyik oldalon a test, a
hatalom és az erõszak; a másik
oldalon a lélek, az igazság és a
szeretet. Melyik fog gyõzni?
Halljuk az angyali szózatot: ne
féljetek! Az igazság Fejedelme
feltámadt. Legyõzte a bûnt és
diadalra vitte az erényt. Két év-
ezred történelme igazolta az el-
sõ húsvét igazságát: per crucem
ad lucem; a kereszt útján a meg-
dicsõüléshez. Ennek az igazság-
nak bizonyítéka a magyar nem-
zet dicsõséges történelme. A ke-
reszt nemzete voltunk, de min-
dig eljött a feltámadás napja, ha
Krisztussal jártuk a keresztutat.
Húsvét a diadalmas világnézet
gyõzelmi napja.

A feltámadás ünnepe nagy
feladatokra is figyelmeztet.
Nem elég a lelkesedés. A mi hit-
vallásunk legyen cselekvõ élet.
Szent Pál buzdít bennünket: Ha
feltámadtatok Krisztussal, az
ottfennvalókat keressétek. (Kol.
3,1.) Prohászka Ottokár, a ma-
gyar katolicizmus apostola meg-
rendítõ szavakkal vázolja fel-
adatunkat: „Föltámadunk-e?
Sok a halott. A szentírás ismer
eleven holtakat. Ismer holt hitet:

a hit cselekedetek nélkül holt.
…ismer holt jócselekedeteket:
Úgy látszik, hogy nagy, erõs,
gazdag vagy, pedig szegény,
meztelen koldus vagy ... ismer
holt kezet, holt szívet; ismer
örök halált, melyben megfagy a
boldogság vágya. Ismer holt ta-
gokat az egyház testén, kiket Is-
ten lelke nem éltet. S a világ is
ismer eleven holtakat; Ibsen ír
róluk egyik drámájában.  Holt-
eleven szerinte az, ki a világnak
él, dolgozik, alkot, szerepel és
dicsõséget keres. Dolgozni sem-
miért, ez a világi élet tragédiája.
Elevenholt, aki élni elfelejtett,
mert nem értette föl az életet.
Ilyen az a nõ, az a férfi, ki vad
szenvedélyben fölemésztette
erõit és végre annak öntudatára
ébredt, hogy ez nem élet. Sze-
gény világ, nagy hullaház; szá-
raz csontok az Isten elevenítõ
fuvalmai nélkül! Az Úr Lelke
teremt majd életet, élõ embere-
ket, élõ hitet, élõ jócselekedete-
ket, élõ szívet! Ezt a halált kell
utálnom, ezt a holteleven ténfer-
gést, ezt a tehetetlen hitet és holt
kezet!

Föltámadunk hát? Ó hogyne
támadnánk! Evégett mindenek-
elõtt hitünk öntudatára kell éb-
rednünk s alvó erõit fölszabadíta-
nunk. Ez erõk átvonaglanak majd
rajtunk és kiégetik belõlünk a
bûn penészét, a földies, világias
érzést; azután megmozgatnak, ki-
feszítenek, kinyújtanak, megindí-
tanak; alakulni, Krisztushoz ha-
sonulni késztetnek.”

Érezzük, ez lesz a diadalmas
élet. Gyönyörû eszmény a hívõ
ember számára. Sokat beszél-
nek ma új világról. A borzalmas
világháború fegyverei felszánt-
ják a talajt. Az új világot az
evangéliumi mag fogja megter-
mékenyíteni. Krisztus nélkül
nincs új élet. Homokra épít az,
aki nem a diadalmas Krisztust
követi. A megújulásnak az
egyén lelkében kell elkezdõd-
nie. Ezt a húsvéti feladatot vál-
lalni vallásos és hazafias köte-
lességünk. 

Zalai Közlöny 
82. évfolyam, 76. szám (1942)

HHúússvvééttii öörröömm ééss ffeellaaddaatt
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sen a jelenlegi tulajdonos joga tár-
gyalni, mérlegelni, majd elfogadni
az esetleges ajánlatokat. Nagyka-
nizsa város teljes vállalkozói köré-
re azonos feltételek vonatkoznak,
mégpedig az van érvényben, hogy
a tulajdonukkal õk rendelkeznek, a
lehetõségeiket õk veszik számba,
amikor döntést hoznak. Érdekes
helyzetet teremtene az a furcsa öt-
let, amely itt a város vezetõinek
ilyen alapjogokat korlátozó kezde-
ményezését szorgalmazza, vagyis
néhányan az akarják, hogy a kép-
viselõk mondják meg az eladónak,
hogy ki legyen a vevõ. Természe-
tesen abban az esetben, ha saját tu-
lajdonukról lenne szó, akkor ezt az
igyekezetet azonnal kikérnék ma-
guknak.

Ami biztosnak látszik, hogy
2017-ig a volt sörgyár területén
nem lehet sört gyártani egy jelen-
tõs kártérítési per nélkül, viszont
reménykedhetünk abban, hogy az
új tulajdonos vissza szeretné kapni
a befektetett tõkéjét és ennek érde-
kében komoly elképzelései vannak
a terület hasznosítására. Ha ez a
szándék nem így valósulna meg,
akkor valóban a város szerepét kell
elõtérbe helyezni, de már az érté-
kesítést elõkészítõ tárgyalások fo-
lyamatában véleményt kell monda-
ni a szakembereknek a kialakításra
kerülõ feltételek minél kedvezõbb
meghatározása érdekében. – nyi-
latkozta lapunknak Vukics József, a
Pénzügyi Bizottság külsõs tagja.

A fûtéskorszerûsítés, energia-
racionalizálás legfõbb célja, a
fûtési rendszer energiatakaré-
kosságának a biztosítása, ezen
kívül a hagyományos energia-
hordozóknak a kiváltása volt. A
gyerekek már januárban birtok-
ba vehették az intézményt.

Cseresnyés Péter polgármester
elmondta, az intézmény példája és
elõfutára lehet azoknak a jövõbeni
céloknak és terveknek, melyek
megvalósítása esetén kevesebb
energiafelhasználás szükséges az
intézményrendszerekben és a la-
kossági fogyasztásban, így ezek
fenntartásához kevesebb pénzre
lesz majd szükség. 

A teljes mûszaki átadás-átvétel
március 20-án megtörtént, a beru-
házás a nemrég beüzemelt hõszi-
vattyúval vált teljessé. Az energia-

hatékonyság és energiatakarékos-
ság céljából, egy 16 négyzetméte-
res napkollektort, egy talajszondás
hõszivattyút és egy kondenzációs
kazánt szereltek fel. Ezeken kívül
a hõszigetelés és a nyílászárók
cseréje is megtörtént. A korszerû-
sítés teljes költsége közel 32 millió
forint volt, ebbõl 19 millió a támo-
gatás. Végeredményként jelentõs
költségtakarékosság várható,
csökkenhet a károsanyag – kibo-
csátás, továbbá a környezettudatos
nevelés is megvalósulhat az óvo-
dában.

Befejezõdött a „kerékpárút-
hálózat fejlesztése Nagykani-
zsán, a 61. számú fõút belterüle-
ti szakaszán” címû projekt. 

Az új kerékpárutat Cseresnyés
Péter polgármester és Jerausek
István, a terület önkormányzati
képviselõje avatta fel a sánci kul-
túrház elõtt megrendezett projekt-
záró rendezvényen. A nemzeti szí-
nû szalag átvágását követõen a
Kiskanizsai Általános Iskolából
érkezõ diákok biciklire pattantak,
majd a polgármesterrel az élen ki-
próbálták az új utat. Az építkezés
részleteirõl Tárnok Ferenc, a Vá-
rosfejlesztési Osztály vezetõje
adott történeti áttekintést.

Cseresnyés Péter polgármester
avatóbeszédében kiemelte, amikor
belevágtak a beruházásba, még
nem is sejtették, hogy egy na-
gyobb kerékpárút-hálózat része-
ként is szerepelhet. Hosszú idõ
után végre sikerült megteremteni a
biztonságos kapcsolatot a Csó-tó
és a város között. A kerékpározók
így rövid idõ alatt kikerekezhetnek
a Csónakázó-tóhoz, és hamarosan
– ha nyer a város újabb két jelen-
tõs pályázaton –, összeköttetésbe
kerülhetünk a balatoni kerékpár
körúttal, és várhatóan elérjük a
horvát határt is. 

„Azon dolgozunk, hogy a ke-
rékpárút bõvítésével Zalakaroson
keresztül el lehessen érni a Kisba-
laton melletti kerékpárutat, majd
egy jelentõs turisztikai fogásként a
határon átnyúlóan csáktornyai
testvérvárosunkat és Kaproncát is.
Sikeres pályázat esetén majd azt is
el lehet mondani, hogy Nagykani-
zsa belekerült a kerékpáros turiz-
mus vérkeringésébe, mellyel 

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
jelentõs lépést teszünk a régeb-

ben megfogalmazott azon cél érde-
kében, hogy Nagykanizsa turiszti-
kai célpontként is szerepel a térké-
pen. A projekt a tervezett 140 millió
forint helyett 120 millióból valósult
meg, melynek 85 százaléka uniós
támogatás. A kerékpárút a város ke-
rékpáros hálózatának egyik legfon-
tosabb eleme, ugyanis legnagyobb
lakótelepünket, a Keleti városrészt
szeli át, illetve kapcsolatot biztosít
Nagykanizsa legvonzóbb turisztikai
célállomása, a Csónakázó-tó és a
belváros között. Ezzel végre sike-
rült megteremteni a biztonságos
kapcsolatot a tó és a város között.” 

A kerékpárút kezdeti szakasza
keresztezi a 61-es fõút korszerûsí-
tésének nyomvonalát, majd a Ka-
posvári út északi oldali családi há-
zas ingatlanjai mentén haladó gya-
logosjárda nyomvonalát követi az
Úttörõ utcáig. Innen új járdasza-
kaszt építettek a Péterfai-árokig.
Ezután a kerékpárút áttér a Kapos-
vári út déli oldalára, majd ezen az
oldalon halad végig a Kaposvári,
majd a Teleki úton, a meglévõ járda
nyomvonalában. A Kaposvári út –
Hevesi úti körforgalomnál a forga-
lomelterelõ sziget érintésével halad
a nyomvonal a Hevesi út keleti ol-
dali járdájának nyomvonalára. 

A pályázat fontos része volt a
kerékpározás népszerûsítését szol-
gáló BringaSuli program, melynek
„elméleti” része tanórákon való-
sult meg. A diákok megismerték az
alapvetõ közlekedési szabályokat,
megtanulták biztonságosan kezel-
ni biciklijüket. 

A Vasemberház Házasságkötõ
termében ezúttal Toma Mónika
és Toma Csaba tett állampolgár-
sági esküt Cseresnyés Péter pol-
gármester elõtt, ezzel a hivatalos
dokumentumok szerint is ma-
gyar állampolgárok lettek, új
hazát nyertek. 

Anya és fia a Szatmár megyei
Nagymajtényban születtek, mely
történelmünk egyik fontos helyszí-
ne, szerves része, a trianoni tragé-
diáig megannyi magyar nemesi
család birtoka és szálláshelye volt,
mondta Cseresnyés Péter köszöntõ
beszédében. – 1910-ben a közel
kétezer lakos túlnyomó része ma-
gyar volt, a 2002-es népszámlálási
adatok pedig arról tanúskodnak,
hogy a 960-as lélekszámból még

439-en magyarnak vallották magu-
kat, köztük Önök is – tette hozzá. 

Hangsúlyozta, a honosítási ok-
irat hatalmas felelõsség az anyaor-
szágban élõknek is, hiszen mos-
tantól kölcsönösen felelõsek va-
gyunk egymásért. A polgármester
megköszönte eddigi helytállásu-
kat, a vállalt áldozataikat. 

A FIDESZ – KDNP nagykani-
zsai önkormányzati képviselõcso-
portja nevében 110 ezer forint
adományt nyújtott át Bene Csaba,
a képviselõcsoport frakcióvezetõ-
je és Dr. Csákai Iván, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnöke az
„OXIGÉN” Alapítvány javára a
Kanizsai Dorottya Kórházban.

A FIDESZ frakció a költségvetés
készítése idején határozta el, hogy
õk is áldoznak közcélokra a tiszte-
letdíjukból, és minden hónapban át-
adnak egy jelentõsebb összeget a vá-
rosban mûködõ közcélokat szolgáló,
illetve nehéz helyzetben lévõ szer-
vezetek számára. Az elsõ adományt
Dr. Brünner Szilveszter fõorvos, az
„OXIGÉN” Alapítvány képviselõje
vette át. Az Intenzív Osztály fõorvo-
sa elmondta, az Intenzívterápiás
Osztály Alapítványát 1992-ben hoz-
ták létre azzal a céllal, hogy javítsa a
betegellátás mûszerezettségét, és tá-
mogassa az osztályon dolgozó orvo-
sok és szakszemélyzet továbbképzé-
sét. Az alapítvány napjainkban is ez
utóbbi célt szolgálja, a jelen támoga-
tás az orvosok szakmai tudásának
fejlesztését segíti. 
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Autóban is sötétedõ lencse AKCIÓ 
Magas hõmérsékleten is extra sötét

2012. április 1. - 2012. április 30.

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.04.10-én 16 órakor

személyautó, motor és segédmotor 
kategóriákban

Az elméleti díja csak 5000 Ft, 
és nincs regisztrációs díj

2012.04.11-én 16 órakor
C, D, C+E

2012.04.12-én 16 órakor
gépkezelõ/targonca, emelõgép 

és földmunkagép
Részletfizetés!

Ingyenes tankönyv 
kölcsönzés!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére.

Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügye-
let hatáskörébe utalt közterület felügyelõi (közterület felügyelõi vizsga hiányá-
ban - annak megszerzéséig - közterület felügyelõ segítõ) feladatok ellátása a
felügyelet-vezetõ irányításával, egyéni beosztás szerint. A kinevezés a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján közszolgá-
lati jogviszonyban határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõ kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben fog-
laltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztvise-
lõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mel-
léklete I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakké-
pesítések valamelyike, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, felhasználói
szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat.
A pályázat részét képezõ dokumentumok:
- a pályázó önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete
szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hiva-
tal / Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz), 
- motivációs levél,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonat-
kozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyít-
ványt  kérelmezte),
- a pályázatban feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okirat másolata,
- a pályázó által a pályázatban megjelölt közigazgatási vagy rendészeti gyakor-
lat hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés
fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkal-
mazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati el-
járással  összefüggõ kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kttv. vonatkozó szabályo-
zása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabály-
zata alapján kerül sor. 
A pályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást
követõ 30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes
meghallgatására sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot ered-
ménytelennek nyilvánítsa.A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-708, 93/500-
710 vagy 93/500-820 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemze-
ti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)  

ÁÁllllááss - kköözztteerrüülleett-ffeellüüggyyeellõõ
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2012. április 5.

Városunk legnagyobb és leg-
régebbi nyelviskolájában, a DI-
ALÓG NYELVISKOLÁBAN
már több, mint egy évtizede le-
het nemzetközi érvényességû,
államilag elismert nyelvvizsgát
tenni angol és német nyelvbõl.
Ennek apropóján, a vizsgák el-
ismertségérõl beszélgettünk
Móric Józseffel, a Dialóg Nyelv-
iskola vezetõjével. 

– Milyen nyelvvizsgát érde-
mes tenni? Melyik a „jó" vizs-
ga? Vannak „elismertebb” vizs-
gák?

– Magyarországon az ezredfor-
dulóig csak a „Rigó utcai” mosta-
ni nevén az Origó vizsga volt az
egyetlen lehetõség. Ma már az ál-
lamilag elismert nyelvvizsgák kö-
zött is többféle választási lehetõ-
ség van. Ezek között vannak is-
mertebb és kedveltebb nyelvvizs-
gák akár a német, akár az angol
nyelv tekintetében! A világ min-
den táján ismert és elismert GOE-
THE, TELC, City & GUILDS
nyelvvizsgán szerzett bizonyít-
ványt mindenhol elfogadják és ér-
tékelik, mert korszerû, valós és
versenyképes tudást igazol. Isko-
lánkban a DIALÓGBAN, csak
ilyen vizsgákat lehet tenni angol
és német nyelvbõl.  

– Kérem mutassa be a DIA-
LÓG Nyelviskolában tehetõ
nyelvvizsgákat!

– Iskola és vizsgacentrumunkban
angol és német nyelvbõl is két-két
választási lehetõséget biztosítunk az
érdeklõdõk számára. Német nyelv-
bõl a GOETHE Institut és a TELC
vizsgái, angol nyelvbõl pedig a City
& Guilds illetve a TELC vizsgái te-
hetõk le helyben. A GOETHE vizs-
ga a német nyelvterület állami
nyelvvizsgája és köztudottan a
legszinvonalasabb. Mint említet-
tem, ez a vizsga a Német Állami
Nyelvvizsga is, ezért a németorszá-
gi, svájci vagy ausztriai egyetemre
vagy fõiskolára jelentkezõ külföldi-
eknek a bejutás feltétele vagy az
idõközbeni letétele a GOETHE kö-
zép-vagy felsõfokú vizsga! TELC
nyelvvizsga német és angol nyelv-
bõl is tehetõ. A TELC vizsga is Eu-
rópa leginkább ismert és elismert
nyelvvizsgája, hiszen csak Európá-
ban több, mint 3000 vizsgahelye

van. A City & Guilds angol nyelv-
vizsga a közkedvelt PITMAN
nyelvvizsga korszerûsített változa-
ta. ACity & Guilds nyelvvizsgáinak
ismertsége a világon az elsõ számú,
hiszen a City & Guilds a világ egyik
legrégibb (több mint 150 éves) és
legnagyobb nyelvi és szakképzõ in-
tézménye. A City & Guilds angol
nyelvvizsga Európa több országá-
ban államilag elismert angol nyelv-
vizsga. Akinek tehát GOETHE
vagy City & Guilds illetve TELC
nyelvvizsga bizonyítványa van,
nem lehet gondja munkavállalás-
kor, vagy egyetemre vagy fõiskolá-
ra történõ jelentkezés esetén. 

– Van különbség a nyelvvizs-
gák között?

– Elvileg nincs, hiszen mind-
egyik vizsga az Egységes Európai
Nyelvi Keretrendszernek megfele-
lõen a négy legfontosabb készséget
méri: az olvasott szöveg értését +
nyelvtani ismereteket, az írott szö-
veg értését, a hallás utani értést és a
beszédkészség ismereteit. Gyakor-
latilag azért mégis csak van különb-
ség. Ez abból adódik, hogy az egyes
vizsgák különbözõ készségekre he-
lyeznek nagyobb hangsúlyt, tehát a
hasonló feladatok között az egyes
készségek jó megoldásai több vagy
kevesebb pontot érnek. Az is kü-
lönbség az egyes vizsgák között,
hogy az egyik vizsga szabályzata az
írásbeli vizsgán megengedi a szótár
használatát, a másik viszont nem.
Szintén különbség, hogy van olyan
vizsga is, ami lehetõséget biztosít
részvizsga (csak írásbeli vagy csak
szóbeli) külön letételére, és van
amelyik mindezt csak komplex mó-
don engedi.  

– A nemzetközileg is érvényes
vizsgákon nehezebb megfelelni? 

– Dehogy, éppen ellenkezõleg! A
statisztikai adatok is jól bizonyítják
ezt. A magasabb sikerességi arány
abból is adódik, hogy a nemzetközi
érvényességû vizsgákon teljesen
hétköznapiak, életszerûek a felada-
tok, és egészen más szemléletû,
mondhatnám „emberközpontú” a
vizsgáztatás folyamata. Nagyon lé-
nyeges szemléletbeli különbség az,
hogy vizsgáztatók arra kíváncsiak,
hogy a vizsgázó mit tud. Lényeges
és fontos tudni, hogy – a vizsgasza-
bályzatban foglaltaknak megfelelõ-
en – a vizsgázóknak minden lehet-

séges és szabályszerû segítséget
meg kell adni a sikeres vizsga érde-
kében.

– Köztudott, hogy a DIALÓG
Nyelviskolában tett angol és né-
met, államilag és nemzetközileg
is elismert nyelvvizsgákat itthon
is és külföldön is nagyra értéke-
lik.  Nagyon sokan tesznek
Önöknél sikeres nyelvvizsgát.

– Igen, nálunk vizsgázik majd
mindenki a város és vonzáskörzeté-
bõl. A DIALÓG Nyelviskola és
Vizsgacentrumban tett GOETHE,
City & Guilds vagy TELC nyelv-
vizsgáknak valóban nagyon magas
az elismertségük és sikerességük.
Mindegyik vizsga nemzetközileg és
államilag is elismert. Aki nálunk
vizsgázik, egy lépésben nemzetközi
és állami érvényességû nyelvvizsga
bizonyítványt is szerez. Nagyon
fontos a mai világunkban, hogy a
nyelvvizsgát ne csak hazánkban, ha-
nem külföldön is elfogadják. 

– Hogyan és hol lehet felkészül-
ni leggyorsabban a vizsgákra?

– Csakis ott, ahol jól ismerik a
vizsgarendszert. A hatékony fel-
készülés érdekében szakítani kell
a hagyományos "poroszos" nyelv-
oktatási szemlélettel. A nemzetkö-
zi érvényességû vizsgák tematiká-
jukban lényegesen eltérnek a ha-
gyományos vizsgáktól, ezért a

célirányos és hatékony felkészí-
téshez átfogóan ismerni kell a
vizsgarendszert. Ezekkel a speciá-
lis szakismeretekkel nem csak is-
kolánk  vizsgáztató tanárai, ha-
nem minden dolgozója rendelke-
zik. A tanárok már kezdõ szinten
is úgy foglalkoznak a hallgatók-
kal, hogy a majdani vizsgán köny-
nyen megfeleljenek a követelmé-
nyeknek. Az is tény, hogy aki a
DIALÓGban készül fel a vizsgák-
ra, valóban sikeresebb, mint aki
máshol tanul. Ez azért van, mert
iskolánk minden egyes tanára ma-
ximálisan felkészült, jól ismeri a
vizsgarendszert, annak minden
egyes elemét, buktatóit, valamint
redszeresen továbbképzésen kell
résztvenniük a vizsgaközpontok-
ban. Ez bizony nem modható el
nagyon sokakról, akik például ott-
hon vállalnak felkészítést vizs-
gákra.   

– Évente hány alkalommal le-
het vizsgázni a Dialógban?

– Évente 7-8 alkalommal szerve-
zünk nyelvvizsgákat angol és né-
met nyelvbõl. Minden egyes vizs-
gaidõpont elõtt 25 órás intenzív fel-
készítõ tréninget is tartunk. Az ér-
deklõdõknek ajánlom figyelmébe
internetes honlapunkat, melynek
címe: www.dialognk.hu. Itt a vizs-
gaidõpontokról és a vizsgákról is
minden fontos információ megtud-
ható. Természetesen iskolánk ügy-
félszolgálata telefonon vagy e-
mailban is szívesen tájékoztat min-
den érdeklõdõt.

A NYELVVIZSGÁK ÉRTÉKE
avagy miért jó, ha bizonyítvánnyal is tudjuk igazolni a nyelvtudásunkat
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Április 5. 9.30 óra
HÚSVÉTI VIGASSÁG 
ÉS JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés (berzselés, íróka, szalvéta
stb. technikákkal, tojást hozni kell). 
Április 5. 
10 óra KEREKÍTÕ - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek.
10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestõl 5 éves korig.
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna ze-
nepedagógus. Belépõdíj: 600 Ft/család.
Április 10. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet. Ronald Har-
wood: A NAGY NÉGYES - vígjá-
ték. A dunaújvárosi Bartók Kamara-
színház és a budapesti Orlai Produkci-
ós Iroda elõadása. Belépõdíj: 3000 Ft.
Április 12. 19 óra
Filharmónia bérlet. SAVARIA
SZIMFONIKUS ZENEKAR
Belépõdíj: 2500 Ft.
Április 13. 18 óra
ARANYMETSZÉS MÛVÉSZE-
TI NAPOK - A tánc napja
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola néptánc és ba-
lett szakos növendékeinek mûsora.
Április 13-15.
CSALÁDI HÉTVÉGE
Rock-Blues est, táncház, játszóház,
vetélkedõ, kiállítás, Premier Tánc-
klub Gálaest. Részletes program:
www.kanizsaikultura.hu 

Április 5. 19.15 óra
JÉZUS HALÁLÁRÓL SZÓLÓ
EMLÉKÜNNEP. Szervezõ: a Je-
hova Tanúi Nagykanizsai Gyüleke-
zete. A belépés díjtalan.
Április 13. 14 óra
Mohácsi István: A FURULYÁS -
a Griff Bábszínház vendégelõadása
Szervezõ: a Piarista Általános Isko-
la és Gimnázium.
Április 13. 19 óra
Családi hétvége. TAVASZI ROCK-
BLUES EST. Közremûködnek: az
OldMix Kartell és a Loud & Black
Együttes. Belépõdíj: 500 Ft

Április 13.
KÓRUS RANDEVÚ
Közremûködik: a zalaegerszegi
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola
leánykara és a nagykanizsai Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola Cantilena leánykara
A koncert kezdési idõpontja: 18 óra

Április 5. 
10 óra HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
14 óra NYUSZI A NETEN - szá-
mítógépes vetélkedõ
Április 6. 19.30 óra
BACSÓ KRISTÓF QUARTET
Belépõdíj: 1 000 Ft. endezvény tá-
mogatója a Magyar Jazz Szövetség

A Gála Társastáncklub Egye-
sület Európa szerte számos ver-
senyen vett már részt, ahol ki-
magasló eredményeket értek el.
A lassan 15 éves múlttal rendel-
kezõ lelkes, összetartó társaság
tagtoborzást tart. Errõl, vala-
mint az egyesületrõl Balogh
Ádámot, a nagykanizsai tagozat
vezetõjét kérdeztük, aki mon-
dandóját egy idézettel kezdte:
„A nagy táncosok nem a techni-
kájuk, hanem a szenvedélyük
miatt válnak naggyá.”

– Mikor alakult az egyesület? 
– A Gála Társastáncklub Egyesü-

let 1998-ban alakult Kuzma Péter
és Salamonné Kuzma Renáta tánc-
mesterek és professzionista tánco-
sok vezetésével. Azzal a céllal hív-
ták életre a Gálát, hogy Zala megye
társadalmi, kulturális életét gazda-
gítsák, a társastáncot népszerûsít-
sék, a fiatalok szabadidejének hasz-
nos eltöltését elõsegítsék, ezzel fej-
lesztve mozgáskultúrájukat is. Kez-
detben csak Zalaegerszegen vol-

tunk jelen, majd késõbb Keszthe-
lyen, Nagykanizsán és Lentiben is
kiépítettük tagozatainkat. Ezeken
kívül rendszeresen járunk falvakba
tanfolyamokat tartani. Az egyesület
24 fõvel indult, de mára már közel
300 aktív táncosunk van, amely
számban nincsenek benne a táncis-
kolai oktatásokra járók. Tanfolya-
mainkon minden korosztály képvi-
selteti magát, hiszen mûködnek fel-
nõtt és óvodás csoportjaink is, az
átlagéletkor pedig a 12-13 év.

– Milyen eredményekkel büsz-
kélkedhettek?

– A közelmúltban vettünk részt a
Magyar Látványtánc Szövetség ver-
senyein, ahonnan nyolc kupát hoz-
tunk haza. Hét elsõ és egy második
helyezést értünk el, ezzel kijutottunk
az Európa Bajnokságra. Az egyesület
fõ profiljába a latin-amerikai formá-
ciós táncok tatoznak, ezekkel értük el
a legnagyobb sikereinket is. Bejártuk
egész Európát, Angliától Németor-
szágon át Litvániáig. Az évek hosszú
munkája meghozta a régen várt ered-
ményt. 2011-ben a Magyar Táncsport

Szakszövetség által rendezett Formá-
ciós Magyar Bajnokságon “A” liga
latin mix kategóriában magyar bajno-
ki címet szereztünk.

– Milyen rendezvényeket tettetek
mára már hagyományossá?

– ATáncmûvészet Világnapja ren-
dezvényét Zalaegerszegen indítot-
tuk, minden évben április végén, má-
jus elején tartjuk a Hevesi Sándor
Színházban, ahol Zala megye tánc-
élete jelenik meg a színpadon. Éven-
te kerül megrendezésre a Gála Kupa
– mely egy egyéni társastánc verse-
nyünk –, és a Zala Open nemzetközi
formációs táncfesztivál, melyet
2008-ban indítottunk útjára. Utóbbi a
zalaegerszegi sportcsarnokban, idén
március 31-én volt, a Formációs Ma-
gyar Bajnokság után, amikor meg-
nyertük a magyar bajnoki címet, és
így képviselhetjük hazánkat a májusi
bécsi Európa- és a decemberi német-
országi világbajnokságon.  

– Kiknek a jelentkezését várjá-
tok a nagykanizsai tagozatba?

– Az új latin-amerikai formációs
versenytáncunkhoz keresünk tánco-
sokat, így a nagykanizsai tagozatba
leginkább, elõképzettséggel rendel-
kezõk jelentkezését várjuk. A kezdõ-
ket is sok szeretettel látjuk a tanfolya-
mi vagy az elõképzõ csoportban, hi-
szen a táncnak fõleg a gyermekeknél,
rengeteg pozitív hatása van, köztük a
fizikai erõnlét javítása, a lámpaláz le-
küzdése és a másokkal való együtt-
mûködés képességének elsajátítása.
Edzéseinket a Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központban tartjuk heti rend-
szerességgel, hétfõn és csütörtökön. 

Izgatottan várunk minden ked-
ves érdeklõdõt. Jelentkezni szemé-
lyesen is lehet, valamint a
www.galate.hu oldalon található
elérhetõségeinken.

V.M.

EEllttáánnccoollttaakk EEuurróóppááiigg 

A Honvéd Kaszinó SZKES
Tánccsoport gálamûsorára ke-
rült sor a hét végén, melynek ke-
retében számos formációjuk ad-
ta elõ produkcióját. A táncosok
számos érmet szereztek az el-
múlt esztendõben is és a két órás
mûsor során kilenc új számot is
bemutattak a fellépõk.

Szécsényiné Kápolnás Edina
tanítványai és versenytáncosai
fény-árnyék tánccal kezdtek, de
volt a sorban ejtõernyõs, autós
koreográfia, aztán példának
okáért Hawaira is elkalauzolták

közönségüket a színpadon lé-
võk.

Szekeres Kinga évek óta dobo-
góra ért hip-hop szólójával és
most is bemutatta produkcióját.
Friskó Zsófia és Németh Larina
diszkó duója egyedi volt a sorban,
mellyel IDF-viadalon második
helyezést is értek már el. Termé-
szetesen Tatai Benita fantasy gye-
rek-kategóriabeli elõadása sem
maradt ki a sorból és ezzel IDF-
versenyen lett már második, sõt,
ez évben már az MTMSZ-elõdön-
tõn indulva harmadik hellyel is
büszkélkedhet.

A Diszkó-elõadás a pápai orszá-
gos versenyen elsõ helyezett lett
tavaly és a vb-n diszkó kategóriá-
ban is elsõként zárt, ugyanakkor a
koreográfia már új volt – ugyan-
azokkal a versenyzõkkel.

Az est során kiderült, a SZKES
erõsíteni szeretné a hip-hop
irányt és ebben az esztendõben
kerül sor elsõként arra, hogy a
kanizsaiak csoportban is indulnak
majd versenyeken hip-hop kate-
góriában.

A finálé során ötvenöten voltak
a színpadon és a rendezvény után
már ismét a versenyszezon lebeg a
táncosok szemei elõtt.

P.L.

GGáálláázzttaakk aa SSZZKKEESS ttáánnccoossaaii

13.qxd  2012.04.18.  10:01  Page 6



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 7

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

2012. április 5.

hi
rd

et
és

2012. április 1. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. április 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. április 6. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. április 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. április 8. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. április 9. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2012. április 10. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. április 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 12. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. április 13. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. április 14. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. április 15. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. április 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. április 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 20. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. április 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 08.00
2012. április 22. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. április 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. április 25. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. április 26. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. április 27. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 08.00
2012. április 28. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. április 29. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. április 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 08.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - áápprriilliiss

A Kanizsa Centrum és a
Vasutas Országos Közmûvelõ-
dési és Szabadidõ Egyesület
tagintézménye, a Kodály Zol-
tán Mûvelõdési Ház nyolcadik
alkalommal szervezett ezote-
rikus és életmód napokat. A
rendezvényt Kámánné Szép
Terézia, a mûvelõdési ház ve-
zetõje és Jakabfyné Ági termé-
szetgyógyász, therapeuta nyi-
totta meg a bevásárló cent-
rumban.

Kámánné Szép Terézia arra
hívta fel a jelenlévõk figyelmét,
hogy rohanó világunkban, fe-
szültségekkel teli mindennapja-
inkban egészségünk megtartása
érdekében jobban figyeljünk
oda saját magunkra, életmó-
dunkra, táplálkozásunkra. Eh-
hez nyújtanak segítséget, taná-
csot a kiállítók. A természet-
gyógyász arra kérte a közönsé-
get, hogy éljenek a mozgáskul-
túrától kezdve az étkezésen át a
magasabb, jó értelemben vett
spirituális tanításokig mind-
azokkal a lehetõségekkel, ame-
lyeket a kiállítók nyújtanak. A
rendezvényen a kiállítók, szol-
gáltatók között helyett kapott
termékeivel a Szociális Foglal-
koztató Kht. is.

B.E.

88.. EEzzootteerriikkuuss 
ééss ÉÉlleettmmóódd NNaapp
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati
ingatlanok kezelõje, vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanra: 
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelõ. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkor-
mányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei rész-
letesen megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.

EEllaaddóó aa BBaarrttóókk 11.. sszzáámm aallaattttii iinnggaattllaann

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét arra, hogy a tavalyi évben Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata módosította a környezetvédelem helyi szabá-
lyairól szóló 2/2008. (II.08.) számú rendeletét. 
A változást követõen a szabályozásba beépítésre került a belterületi ingatlanok
tulajdonosainak növényvédelmi, kaszálási kötelezettsége.
Ez alapján a belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan rend-
szeres kaszálásáról gondoskodni köteles, legelsõ alkalommal legalább az adott
év május 31. napjáig, második alkalommal augusztus 31. napjáig. 
A rendelet szankcionáló része alapján 50.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírság szab-
ható ki azon ingatlantulajdonos ellen, aki ezen kötelességének nem tesz eleget.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat arra, hogy környezetünk és egészségünk vé-
delme érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet ingatlanuk idõbeni kaszálására.   

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii rreennddeelleettvváállttoozzááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2012. évi támogatása. A támogatás célja felnõtt csapatok és az utánpótlás nevelés
támogatása az összeg mûködési célra történõ felhasználása által. A támogatásra
rendelkezésre álló összeg  52 000 E Ft. 
A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.

PPáállyyáázzaatt ssppoorrtteeggyyeessüülleetteekk ttáámmooggaattáássáárraa

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap má-
sodik szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
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.)

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy az
érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek" –
Ezért a módosított tervet 2012. május 04-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hi-
vatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett le-
vélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa 22..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött több tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt.-vel készíttet el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9. §
(2) bekezdésének megfelelõen, "A településrendezési eszköz kidolgozása elõtt - beazo-
nosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani
a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban
15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthas-
sanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és az
érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetõségét." 
A módosítások a következõk:
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés által hatá-
rolt tömb övezeti besorolásának módosítása.
- A HÉSZ 17. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése.
- Mánta patak (5444 hrsz) - 0362/2 hrsz-ú út - 0378/2 hrsz-ú út - 0461/2 hrsz-ú közlekedési
út (7-es fõút) - Principális csatorna (0401/5 hrsz) - 0397 közút által határol tömbre vonatko-
zó rendezési tervi módosítása.
- A HÉSZ 23.§ (3) bekezdés kiegészítése.
- 0397 hrsz-ú út (Õrtorony u. északi folytatása) - Principális-csatorna - Mánta-patak által ha-
tárolt tömb övezeti besorolásának módosítása.
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés által hatá-
rolt tömb övezeti besorolásának módosítása.
- 3866/10 - Csengery utca (3780/3 hrsz) - Sörgyár utca (3811 hrsz) - tervezett 12,0 m széles
út kivétele.
- Budapesti vasútvonal - Csónakázó-tó gátja - Csónakázó-tó bekötõ útja - 61. út által hatá-
rolt tömbben kiszolgáló út területének szabályozása.
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkötés által hatá-
rolt tömb övezeti besorolásának módosítása.
- Vécsey u. - Olaj u. - Papp S. s. - Tripammer u. - vasút nyomvonala által határolt tömb öve-
zeti besorolásának módosítása.
- Nagykanizsa közigazgatási területén lévõ utak szabályozási szélességének csökkentése. 
- Kertes mezõgazdasági területeken az építménymagasság megnövelése. 
- Veres P. utca - Szentgyörgyvári utca - Gárdonyi G. utca - Marek J. utca által határolt tömb
tömbfeltáró útjának megszüntetése.
- 0284/1 hrsz-ú út - 0291/2 hrsz-ú erdõ mûvelésû ágú ingatlan - 0291/3 hrsz-ú út - 0290/20
hrsz-ú árok - 0286 hrsz-ú út  által határolt tömb övezeti besorolásának. 
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 264 hrsz-ú ipari vasút - Magyar utca - tervezett északi gyûjtõút -
0546/2 hrsz-ú vasút által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása.
- Petõfi S. utca - Dózsa Gy. utca - Honvéd utca által határolt tömbben fennálló ellentmondá-
sos szabályozás feloldása.
- Teleki u. - Laktanya u. - volt Thury laktanyát átszelõ kerékpárút - Interspar áruház által ha-
tárolt tömbben tömbfeltáró út megszüntetése.
- Az Ipari Part területén a megengedett beépíthetõségi százalék megemelése.

Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ ügyfélfoga-
dási napokon.
Atervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõépí-
tésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa
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2012. április 5.

A

Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: 
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár Versenytárgyalás idõpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft április 3.; április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Mûhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft április 3.;április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft április 3.;április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft április 3.;április 17.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. elsõ emeleti irodájában.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu weboldalon. Személyes
érdeklõdés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os
mellék. Az ingatlanok megtekinthetõk a versenytárgyalást megelõzõ héten, a fenti telefonon egyeztetett idõpontban.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássoonn éérrttéékkeessíítteetttt iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkor-
mányzati tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagy-
kanizsa, Csengery u. 49.  ügyvezetõi tisztségének betöltésére.

Az ügyvezetõ fõ feladatai: a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévõ
"B" fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdõvezetõi feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy
egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök, épület gépész üzem-
mérnök végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncep-
ció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló ok-
irat közjegyzõ által hitelesített másolata, a feltételként elõírt gyakorlat hivatalos iga-
zolását, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazo-
lást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részérõl az ügyve-
zetõi tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbí-
rálásban részt vevõk megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a
pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Köz-
gyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hi-
ánypótlásnak nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetõt a Közgyûlés határozott idõre, 2012. június 1. naptól kezdõdõen
2017. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a köz-
lésétõl számított 4 hónap. 
Az ügyvezetõi tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díja-
zás - a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - meg-
állapodás alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.

A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidõben benyújtott pá-
lyázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallga-
tásával véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonat-
kozó elõterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
pályázatról a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meg-
hallgatásával, várhatóan a 2012. május havi soros ülésén, legkésõbb 2012. má-
jus 31. napjáig dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-
vánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: 
Cseresnyés Péter polgármester (Tel: 06-93-500-701)
A pályázat kiírására a 206/3//2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kerül sor.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - uusszzooddaa-üüggyyvveezzeettõõ

A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány kuratóriuma 
pályázatot hirdet kanizsai
történetek gyûjtésére. 

Várjuk egyetemisták, 
középiskolások, városi 
polgárok által gyûjtött 
érdekes történeteket 

2012. március 1. 
és április 30. között. 

Beküldési cím: Thúry
György Múzeum, 

Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.
vagy a tgym@zmmi.hu 

e-mail cím.

Pályázni olyan történettel –
akár érdekes családival is – le-
het, amely az utóbbi 10 évben
nem jelent meg nyomtatásban.

A történetek további haszno-
sítását a pályázó díjmentesen
az alapítványra ruházza át.

A kuratórium által kiválasz-
tott legjobb 8-10 pályamunkát
bemutatjuk a Városi Televízió-
ban és a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban, melyekrõl a VTV
és a Kanizsa Lokálpatrióta He-
tilap honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is lehet
szavazni. A három legtöbb sza-
vazatot elért történet közül az
elsõ 30.000 Ft, a második
25.000 Ft, a harmadik 20.000
Ft értékû utalványt nyer.

A díjak ünnepélyes átadására
a múzeumok éjszakája rendez-
vénysorozat keretében kerül
sor.

PPáállyyáázzaatt
vváárroossii

ttöörrttéénneetteekk
ggyyûûjjttéésséérree

A Kanizsai Múzeumért Alapít-
vány szeretné 2012-ben a szociá-
lis gondozást végzõk védõszent-
jeként tisztelt, Szent Lujzát ábrá-
zoló üvegképet restauráltatni, s a
múzeum épületében a közönség
számára bemutatni. Az ablak je-
lentõs felújításra szorul, sok
üvegszem kitört, repedt, síkjából
kimozdult, az ólomsínek defor-
málódtak. Az árajánlat szerint a
restaurálás díja 600 ezer forint.

A restauráláshoz a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány szám-
laszámára várja – Szent Luj-
za megjegyzéssel – a támogató
átutalásokat, befizetéseket.
Szlsz: 14100134-11722449-
01000007

FFeellhhíívvááss
aa nnaaggyykkaanniizzssaaii 
KKóórrhháázzii kkááppoollnnaa

SSzzeenntt LLuujjzzáátt 
áábbrráázzoollóó eeggyykkoorrii

óólloommüüvveegg 
aabbllaakkáánnaakk 
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Országos Gazdasági Évnyitó

A március 8-i budapesti Gazda-
sági Évnyitón kamaránkat 9 ta-
gunk képviselte. Parragh László
beszédében öt pontba foglalta a
2012. év legjelentõsebb kihívásait
és hangsúlyozta, hogy a kamara
támogatja a szerkezetátalakítás fo-
lyamatát, hiszen véghezvitelével
fenntartható pályára kerülhet a
gazdaság. Az ünnepi eseményen
Orbán Viktor miniszterelnök és
Matolcsy György nemzetgazdasá-
gi miniszter ígéretet tett arra, hogy
a kabinet a kamarával közösen át-
tekinti, hogy a reformok meddig
jutottak, s hol tapasztalható „nem
kívánatos irány felé” való letérés.  

16. Kanizsai Bútornapok

A helyi bútoripari vállalkozókat
tömörítõ Faipari Szakosztály
Egyesület által március 20-tól
megrendezett lakberendezési kiál-
lításon és vásáron kamaránk tagjai
is bemutatkoztak. Dr. Polay Jó-
zsef kamaránk elnöke részt vett a
kapcsolódó rendezvényeken. Pél-
daértékûnek nevezte azt az össze-
fogást, optimizmust, amely a szer-
vezõk és kiállítók érdeme.

A legszebb stand díját a képen
látható konyhabútort kiállító RMP
Bt. kapta.

Belvárosi reklámtáblák

Kamaránk elnökéhez panasszal
fordultak a Fõ út vállalkozói a
közterület használati díjak 2012.
évi változásai miatt. A Kereske-
delmi Tagozat elnöke, Kálovics
Ferenc úr felkereste az érintett
vállalkozásokat, akik azt nehez-
ményezik, hogy az új „reklámgaz-
da” a kihelyezett megállító táblák
mindkét oldalának alapterületére
számította a közterület használati
díjat, így az mindenkinél jelentõ-
sen emelkedett .

A Kamara nem tartja helyesnek,
sõt kifejezetten ellenzi a belváros-
ban dolgozó kiskereskedõk terhei-
nek emelését, különös tekintettel
arra, hogy mind a város, mind a
kamara szándéka az, hogy újra
élettel töltsük meg a belvárost. A
helyzet rendezése érdekében há-
romoldalú tárgyalást javasoltunk
az önkormányzat, a pesti cég és a
kamara részvételével. A kamara el-
nöke tárgyalást folytatott a polgár-
mesterrel, melynek értelmében az
a törekvés, hogy a díjak ne emel-
kedjenek számottevõen, ill. ha
szükséges módosításra kerüljön az
önkormányzati rendelet.

Szakképzési fórum 
A duális képzés bevezetésével

nagyon komoly változások történ-
tek az elmúlt idõszakban a szak-
képzés területén. A március 14-én
szervezett fórumon Czomba Sán-
dor az NGM államtitkára és Bihall
Tamás az MKIK alelnöke az új
szakképzési törvény kapcsán ki-
emelték: a három éves szakiskolai

képzés célja, hogy olyan szakmai
ismereteket szerezzenek a tanulók
– fõképp a vállalkozásoknál szer-
vezett gyakorlati idõ meghosz-
szabbításával –, amelyek alkal-
massá teszik õket a minõségi mun-
kavégzésre. Ehhez a vállalkozások
érdekeltségét is növelni kell.

Tanulói díjazás kiszámítása 
2012-tõl
A szakképzésrõl szóló 2011.

évi. törvény  63. §-a jelentõs vál-
tozást hozott a tanulókat megille-
tõ pénzbeli juttatás mértékével
kapcsolatban. 

A tanulószerzõdések esetén a
tanulók pénzbeli juttatásának ki-
számításánál figyelembe kell ven-
ni azt is, hogy az adott szakmában
mennyi az elõírt gyakorlati képzé-
si idõ aránya. 

Honlapunkon található kalkulá-
tor segít a szorzó kiszámításában.

A munkahelyi képzések 
támogatása

A napokban megjelent TÁMOP
2.1.3. pályázat új képzési forráso-
kat nyit meg bármely cég számára.

A vissza nem térítendõ támogatás
mértéke akár 100%-os intenzitású
(önerõ nélküli) is lehet, cégmérettõl
függõen 1 és 150 millió forint közöt-
ti forráslehetõséggel. Az inkubátor-
házban március 8-án megtartott vál-
lalkozói fórumon elhangzott, hogy a
képzések széles köre (szakmai, in-
formatikai, idegen nyelvi, stb.) tá-
mogatható, amennyiben az vizsgá-
val zárul. Ha az oktatás munkaidõ-
ben zajlik, a kapcsolódó költségek is
fizethetõk a pályázati pénzbõl.

Változott a
környezetvédelmi
t e r m é k d í j r ó l
szóló törvény

Több területen jelentõsen meg-
változott a környezetvédelmi ter-
mékdíjról szóló törvény: meg-
szûntek a termékdíj-mentességek,
– a kedvezményeket és a haszno-
sítást koordináló szervezetek is.

Már nem a csomagolást végzõ
gazdálkodót kötelezik a termékdíj
megfizetésére, hanem a csomago-
lószert elõállítót. A mûanyag bevá-
sárlótáska után például már nem az
élelmiszerüzlet kötelezett, hanem a
táska gyártója. Az újrahasználható
termékdíj-köteles termékek után –
bizonyos feltételekkel – nem kelet-
kezik kötelezettség. A díjat a bel-
földön elsõként forgalomba hozott
vagy saját célra felhasznált termék
után kell fizetni. Bõvebb informá-
ció honlapunkon.

„MÁV Beszállítói Program”
2011-ben elindított program ke-

retében a nemzeti vasúttársaság
minél több kis- és középvállalko-
zás számára kíván lehetõséget biz-
tosítani, hogy megismerje az
együttmûködés lehetséges terüle-
teit, valamint eredményesen ve-
gyen részt a MÁV csoport évi több
száz nyílt beszerzési eljárásában.

A beszállítói lehetõségek iránt ér-
deklõdõk feliratkozhatnak a MÁVZrt.
hírlevelére: www.mav.hu/mav/be-
szerzes_hirlevel_feliratkozas.php

Cégkivonat igényelhetõ
Aktuális céginformációt kérhet

saját vállalkozásáról, lekérdezheti
üzletfelei adatait. Felhasználható
hitelügyintézéshez, pályázatok-
hoz, okmányirodai, önkormány-
zati, rendõrségi ügyintézésekhez.
A cégkivonat cégjegyzékszám
vagy adószám alapján bárki szá-
mára és bármely cégrõl lekérhetõ.
Fontos tudni viszont, hogy nem
közhiteles. A cégkivonat lehívás-
nak díja bruttó 3900 forint, hely-
ben megvárható, megvásárolható. 

Kamaránk a Szlovénia-Ma-
gyarország Határon átnyúló
Együttmûködési program 2007-
2013 keretében az ECO-HUB el-
nevezésû projektben vállalt part-
nerséget. A projekt célja, támoga-
tás nyújtása a kkv-nak, innovatív,
környezetbarát termékek és szol-
gáltatások létrehozására. 

A projekt 2014. szeptemberéig

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2012. április 5.10

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

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

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

Honlap: www.nakkik.hu
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tart, amelynek megvalósításában
a kamara tagjainak és partnereink
közremûködésére is számítunk.   

Bemutatkoznak kamarai 
tagjaink

Vért Lajos egyéni vállalkozó, 
a Vért Kisgép tulajdonosa

A vállalkozást 1995-ben alapí-
tottuk kapálógép-, fûnyíró alkat-
részek forgalmazására. A kezde-
tek óta folyamatosan bõvült az üz-
letünk, ma már mezõgazdasági
kisgépek és ezekhez tartozó alkat-
részek forgalmazásával is foglal-
kozunk. A mezõgazdasági kisgé-
pek forgalmazása mellett azok
szervizelését, garanciális és nem
garanciális javítását is vállaljuk.
Az elmúlt évben több mint 500
gépet javítottunk meg. Munkavál-
lalóink száma jelenleg 10 fõ.

A vállalkozás másik fõ tevé-
kenysége a kereskedelem mellett
a szolgáltatás, amit 2000-ben in-
dítottuk el több területen. 

A szolgáltatás egyik ága a kert-
építés, kertgondozás, fûnyírás,
amelyet évek óta végzünk a tulaj-
donosok nagy megelégedésére.
Gyönyörû kerteket terveztünk, épí-
tettünk, melyeknél a kertépítésen
kívül az öntözõrendszer tervezését,
kivitelezését is elvégeztük, illetve a
térkövezést is kiviteleztük. Az el-
múlt évek során a kis kertektõl a
több 1000 m2-es területekig végez-
tünk fûnyírási munkálatokat. Meg-
rendelõink általában kisebb cégek,
társasházak, és magánemberek. Ta-
pasztalataink szerint a kertek meg-
felelõen megtervezett építésére,
gondozására egyre nagyobb szám-
ban van igény.

A szolgáltatás másik ága a bo-
zótvágás, a hó eltakarítás és fagy-
mentesítés. Az elhanyagolt terüle-
tek  kitisztítását, veszélyes fák ki-
vágását professzionális gépeink-
kel, nagy szakértelemmel és fele-
lõsségvállalással végezzük el.
Vállalkozásunk e része is folya-

matosan fejlõdik, évrõl évre nõ a
megrendelõink száma. 

A Szepetneki Mezõgazdasági
Kiállítás és Vásár rendszeres kiállí-
tó tagja voltam, ahol két alkalom-
mal is díjjal jutalmazták standunk
megjelenését. A Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamara által ado-
mányozott „Év vállalkozója” díjat
2011. évben nyertem el.

Partnereink, vevõink körének
bizalmát a korrekt üzleti magatar-
tással nyertük el, és továbbra is
színvonalas kiszolgálással állunk
rendelkezésükre. 

HEAT - Gázgép Kft.

Wilhelm Huber
ügyvezetõ bemutatja a céget: 
A Heat-GÁZGÉP Kft. 1997-

ben alakult. Komplett földgáz-ki-
termelési, -szállítási, -tárolási, és
-elosztási berendezések és rend-
szerek eljárás-technológiai terve-
zésével, kivitelezésével foglalko-
zunk. A földgáztároláshoz gyár-
tunk olyan készülékeket, mint pl.
szûrõk, leválasztók, hõcserélõk,
akár 285 bar üzemi nyomásig, de
készítünk komplett gázszárító
berendezéseket is.  A földgáz el-
osztásához szükséges nyomás-
csökkentõ- és mérõállomásokat
erõmûvek, ipari és kommunális
fogyasztók és gázszolgáltatók
számára gyártjuk. Ezek legfonto-
sabb egységeinél a saját terméke-

inkhez (pl. gáznyomás szabályo-
zók, szûrõk) nyúlhatunk vissza,
így jelentõs a hozzáadott érték és
ennek eredménye a magas szintû
értékalkotás. 

A Heat-Gázgép Kft. ezen kívül
a háztartási gáznyomás szabá-
lyozók legnagyobb európai gyár-
tója címet tûzte ki magának
2013-ig elérendõ stratégiai céljai
között. Modern gyártóüzemében
évente mintegy 200.000 darab
szabályozó-készülék készül el,
és kerül felhasználásra Európa
szerte. 

Vállalkozásunk az eltelt 15 év-
ben 3 milliárd forintot invesztált.
Folyamatosan újítottuk fel az
üzemcsarnokunkat és modernizál-
tuk a gépparkot. Így évrõl-évre
100-200 millió forint értékben
szereztünk be új berendezéseket,
gépeket, és hasonló nagyságrend-
ben hajtottunk végre építési beru-
házásokat. A fejlesztésekre nagy
szükség volt, hiszen amikor a
Gázgép modernizálását elkezd-
tük, nem álltak rendelkezésre kor-
szerû gyártóberendezések. Az
idén ismét építésbe kezdtünk. Egy
kb. 400 négyzetméteres területû
gyártórésszel bõvítjük a már meg-
lévõ üzemcsarnokunkat. Cél,
hogy a saválló (nemesacél)
anyagból készülõ termékeket a
szénacéltól jól elkülönülve tudjuk
gyártani. A csarnokban újabb rak-
tározási lehetõségekkel is bõvü-
lünk. 

Mindezt természetesen nem csak
saját forrásból finanszíroztuk. Az el-
múlt tíz évben pályázatok útján ösz-
szesen 540 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyertünk. A tá-
mogatások segítségével nemcsak
csarnokunkat, hanem gépparkunkat
is modernizáltuk, és a számítástech-
nika és informatika területén is je-
lentõs elõrelépéseket tettünk. A
munkatársaink továbbképzésébe is
sokat invesztálunk, és pár éve létre-
hoztunk egy példa értékû tanmû-
helyt a hegesztõ- és lakatos szak-
munkások képzésére. 

Cégünk egy osztrák cégcsoport
tagja, és ennek jelentõs elõnyeit él-
vezte és élvezi a mai napig. Az eu-
rópaivá válás folyamatát lényege-
sen megkönnyítette számunkra ez a
win-win szituáció. Vállalkozásunk
versenyképes gyártási lehetõséget
nyújt a cégcsoport osztrák vállala-
tai számára, de fontos technológiai
tudást szerezhettünk meg cserébe
osztrák kollegáinktól, amely jelen-
tõsen kibõvítette termékkörünket,
és növelte piaci lehetõségeinket. Az
1997-es évhez képest az éves árbe-
vételünk 80%-át ma már az új ter-
mékek teszik ki. 

Cégünk alapvetõ filozófiája,
hogy hitel igénybe vétele nélkül,
nagyrészt saját erõbõl beruház-
zunk. Ez a filozófia jól bevált, hi-
szen a mai nehéz idõkben sem fáj
a fejünk, hogyan törlesszük hite-
leinket, adósságainkat. 

ISO 9001:2008 és ISO 14000 kör-
nyezetvédelmi tanúsítvánnyal is ren-
delkezünk, sok más gyártási enge-
dély mellett. Fontos számunkra ve-
võink elégedettsége, véleménye, újí-
tó javaslata, valamint fejlesztéseink-
ben való aktív részvétele. Míg koráb-
ban csak a környezõ országok (Cseh-
ország, Szlovákia, Horvátország és
Szerbia) piacán értékesítettük termé-
keinket, ma már jóval szélesebb a
célországok köre. Jelentõs piacunk
lett Románia, Lengyelország, de
Szerbiába, Ausztriába, Hollandiába,
Portugáliába, Ukrajnába, sõt a tenge-
ren túlra is eljutnak cégünk produktu-
mai. Büszkék vagyunk arra is, hogy
az utóbbi pár évben ismét nõtt a fog-
lalkoztatottak létszáma, sok nagyka-
nizsainak megélhetési lehetõséget
nyújtva. 2011-ben 250 fõ volt a dol-
gozóink száma, és ez nagy felelõssé-

get is jelent a vállalat vezetése számá-
ra. A mai idõkben ezzel fontos szere-
pet játszunk városunk életében. 

Vállalkozásunkat és munkatár-
sainkat figyelembe véve optimis-
tán tekintünk a jövõbe! 

Széchenyi 
Kártya PProgram

Ön már bizonyára hallott,
vagy olvasott a Széchenyi
Kártya Program különféle
elemeirõl. A Széchenyi Kár-
tya továbbra is mûködik. 

A Széchenyi Forgóeszköz
Hitel 1-25 millió forint közötti
összegben igényelhetõ, maxi-
mum három éves idõtartamra. A
Széchenyi Beruházási Hitel
igénybe vehetõ felsõ összeghatá-
ra 50 millió forint. Hosszú távú –
10 éves futamidejû – forrás. 

Kamaránk foglalkozik fenti
hitelkérelmek befogadásával és a
bankokhoz történõ közvetítésé-
vel. Ha Önnek most vagy a jövõ-
ben hitelre lenne szüksége vállal-
kozása fellendítéséhez, érdemes
tájékozódnia az új hitellehetõsé-
gekrõl. 

Kollégáink térítésmentes
tanácsadással, gyors, szak-
szerû ügyintézéssel várják.

KKaammaarráánnkk eellnnöökkssééggee ééss mmuunnkkaattáárrssaaii nneevvéébbeenn kkíívváánnuunnkk 
ÖÖnnöökknneekk,, mmuunnkkaattáárrssaaiikknnaakk,, ccssaallááddttaaggjjaaiikknnaakk KKeelllleemmeess HHúússvvééttii ÜÜnnnneeppeekkeett!!
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Országos szintû, teljes körû és
ingyenes hallásvizsgálat, valamint
hallókészülék próbahordás kam-
pányt indított az Amplifon. A hal-
lásvizsgálat menetérõl és a hallóké-
szülék próbahordás lehetõségeirõl
kérdeztük Horváthné Hermán Szil-
via hallásspecialistát, a Fõ utca 6.
szám alatt található nagykanizsai
Amplifon Hallásközpont vezetõjét.

– Meghökkentõ adat, hogy a la-
kosság több, mint 10%-a szenved va-
lamilyen fokú halláskárosodásban.
Pedig sajnos az a világszintû tenden-
cia, hogy ez az arány tovább fog nõ-
ni. Még megdöbbentõbb, hogy egy
Európában végzett kutatás szerint
azoknak, akiknek hallókészülék vi-
selésével javítani lehetne a hallásu-
kon – és így jelentõs mértékben az
életminõségükön – csupán a 10-
25%-a használ hallókészüléket. Ez a
szám hazánkban még alacsonyabb.

– Mennyire fontos szempont a
hallásproblémák kezelésénél a
gyors beavatkozás?

– Ha valakinek halláspanasza van,
mielõbb jöjjön el hozzánk, ne várjon
a vizsgálattal heteket, hónapokat.
Ugyanis minél korábban kezeljük a
fennálló problémát, annál nagyobb az
esélye annak, hogy sikerül megolda-
ni azt. Lehet, hogy csupán fülzsírdu-
gó okozza a kellemetlenséget, de ha 

például egy akut halláscsökkenésrõl
van szó – amit akár vírusfertõzés is
okozhatott – a kezelés eredményessé-
ge attól is függ, hogy mennyi idõ telt
el a panasz keletkezése óta.

– Milyen részei vannak a teljes
körû vizsgálatnak?

– A vizsgálatok célja az, hogy ki-
derítsük azt, hogy van-e a halláscsök-
kenés, és ha igen, annak mi az oka.
Elõször a hallójáratot és a dobhártyát
vizsgáljuk meg, hogy van-e valami
mechanikus akadály (pl. fülzsír). Ezt
követi az úgynevezett tympanomet-
ria, amelybõl a középfül állapotáról, a
hallócsontok mozgékonyságáról, va-
lamint a fülkürt funkciójáról kapunk
információt. Mindenkit szeretnék

megnyugtatni, hogy ezek rövid, telje-
sen fájdalommentes vizsgálatok

– Ezután kerül sor a csendes
kabinban történõ vizsgálatra?

– Igen, itt történik az úgyneve-
zett hallásküszöb vizsgálat. A páci-
ensnek kézfelemeléssel kell jelez-
nie, hogy mikor hallja meg a fül-
hallgatóba beadott hangot.

– Mi történik akkor, ha az
eredmények hallásromlást mu-
tatnak?

– Ha az eredmények alapján szük-
séges, akkor csontvezetéses küszöb
meghatározást és beszédértés vizsgá-
latot is végzünk. Utóbbi során a fül-
hallgatóban hallott számokat és rövid
szavakat kell visszaismételni, amiket
különbözõ hangerõsséggel adunk be a
páciensnek. A vizsgálatok jelentõsége
az, hogy el tudjuk dönteni, hogy a hal-
láskárosodás milyen módon javítható.
Helyi kezelések, antibiotikum kúra, de
mûtéti megoldások is szóba jöhetnek,
és hallókészülék felírásával is nagyon
sok probléma megoldható.

– Mit jelent az ingyenes halló-
készülék próbahordás?

– Ez egy kiváló lehetõség azoknak,
akik már elgondolkodtak azon, hogy
hallókészülék viselésével jelentõsen
javíthatnának az életük minõségén. A
próbahordás azt jelenti, hogy az ér-
deklõdõk hazavihetik a kiválasztott
hallókészülékeket, azaz a saját kör-

nyezetükben, a mindennapi életvite-
lük során tapasztalhatják meg a kü-
lönbséget.  A különbséget, hogy mi-
lyen sokat jelent az, ha halljuk a han-
gokat.

– Mennyire könnyíti meg a
döntést az érdeklõdõk számára
az, hogy otthoni környezetben is
ki tudják próbálni a készüléke-
ket?

– Természetesen anélkül, hogy ne
tesztelték volna a hallókészüléke-
ket, szakmailag teljesen helytelen
lenne ellátni a pácienseket. Gondol-
jon bele, hogyan tudna jól dönteni
több hallókészülék közül az érintett,
ha nem ott próbálná ki azokat, ahol
valójában használni fogja: otthon,
az utcán, társaságban vagy akár
színházban, moziban.

– Mit kell tennie annak, aki
részt szeretne venni az ingyenes
vizsgálaton?

Kérem, hogy a várakozás elkerülé-
se miatt telefonon egyeztessen idõ-
pontot munkatársunkkal a (93) 313-
500-as telefonszámon. Aszûrés mind-
össze 20-30 percig tart, és az elõjegy-
zési rendszernek köszönhetõen
egyenként, várakozás nélkül foglalko-
zunk az érdeklõdõkkel. A jó hallás
megõrzésének érdekében mindenki-
nek javaslom, hogy használja ki a le-
hetõséget, és jöjjön el az ingyenes
szûrésre!

TTeelljjeess kköörrûû,, iinnggyyeenneess hhaalllláássvviizzssggáállaatt NNaaggyykkaanniizzssáánn
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Horoszkóp

A robbanékonyság és a becsvágy jellem-
zi mostanában. Az ünnepek elõtt célsze-
rûbb lenne ezt a tulajdonságát levetkõz-
ni. Mozgásigényét lehetõleg sportolással
elégítse ki.

Barátság és harmónia veszi körül, ön
azonban úgy látszik, nem tudja értékelni
ezt a helyzetet. Határozza el végre, hogy
mit akar, és tegyen aszerint, de legyen te-
kintettel a környezetére is.

Álmodozó hangulatban van, a munka he-
lyett inkább a játszadozáshoz van kedve.
Ha netán a környezete ezt nem díjazza,
kezdje a napot reggeli tornával, s ezzel a
párját is megnyugtatja.

Elõfordulhat, hogy valaki kétségbe vonja
munkahelyén a szakértelmét. Emiatt ne
bizonytalanodjon el, mert irigységbõl fa-
kad a vélemény. Arra törekedjen, hogy
kellemesen teljenek az ünnepek.

Kiegyensúlyozottan telnek el a húsvéti
ünnepek. Egy üzleti ügyében azonban
legyen óvatos, mert ha nem így tesz,
könnyen a jóhiszemûsége csapdájába
eshet. 

Közös jövõ megalapozását jelzik a csilla-
gok. Most azonban mégse hozzon végle-
ges döntést. Ha változtatni szeretne az
alakján, edzéstervében vegye figyelembe
a Mars erejét.

Kényelemszeretetbõl szívesen elodázná
a teendõit még annak ellenére is, hogy
tisztában van vele, más nem végzi el ön
helyett. Lobbizzon többet a céljai eléré-
séért, és akkor sikerrel jár. 

Húsvétig fogja vissza magát egy kicsit
az evés-ivásban, mert a sok finomságot
nem lehet visszautasítani az ünnepek
alatt. Szerencsére a szerettein kívül a
Fortuna is kényeztetni fogja.

Kellemes utazást, és új barátok, barátnõk
megjelenését ígérik a csillagok. Élvezi a
függetlenséget, errõl azonban elõbb-
utóbb le kell mondania, ha egy szeretõ
társra vágyik.

Folyamatosan a boldogságra vágyako-
zik, de érzelmeit nem meri kifejezni. Ne
féljen a csalódástól, legyen nyílt és vál-
toztasson a gondolkodásmódján, életstí-
lusán.

Világmegváltó terveit most tegye félre,
és kapcsolódjon be az ünnepi készülõdés
idõnként fárasztó programjaiba. Mûvészi
érzékenységét használja ki az ajándéko-
zásnál.

Váratlan látogatók kereshetik fel a hús-
véti ünnepekben. Ne mérgelõdjön emiatt,
mert jókedvûen érkeznek, és csak locsol-
kodni akarnak. Pihenésül figyelje a vi-
rágzó természetet.

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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Belvárosban (Hunyadi utcában)

700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072 

Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra,
jelenleg 100 m2-en felújított, tetõ-
teres családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)

Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Gyõzõ utcában tehermen-
tes, beköltözhetõ, 1,5 szobás, felújí-
tott panellakás eladó 3,5 millió Ft-
tól. Tel.: 0630/972-5045 (7493K)

Lakás azonnali beköltözéssel
eladó Nk-án a belvárosban. Beépí-
tett fa bútorokkal, gépkocsibeálló-
val. Alapterület 76 m2. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel.: 0620-950-
9527 (7497K)

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonatúj háztartási gõztisztító

(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)

Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)

Megbízható kõmûves vállal-
kozó vállal mindennemû mun-
kát az alaptól a tetõig, a komp-

lett kivitelezéstõl a kisebb átala-
kításokig (térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)

Idõsgondozást (a gondozott ott-
honában), otthonápolást vállal szo-
ciális ápoló végzettségû hölgy
Nagykanizsán és környékén. Tel.:

0630/251-2500, 0693/391-536
(7495K)

Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztûzhelyét, stb. elszál-
lítom. Tel.: 0620-510-2723 (7498K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7499K)
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2012.04.10. (kedd) 10-12 óra 
Magyar Vöröskereszt, 
Nagykanizsa, Sugár u. 28.
2012.04.12. (csütörtök)
09-12:30 óra
Batthyány Lajos Gimnázium,
Nk. Rozgonyi u. 23. 
14-15:30 óra Semjénháza –
Orvosi Rendelõ, Kossuth u. 1.

Véradás vegyésztechnikus szakirányú megegyezés szerint
értékesítõ középfokú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
borbár - borszaküzlet vezetõ szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
üveggyártó középfokú megegyezés szerint
hegesztõ-lakatos (Nagykanizsa) szakirányú 130.000 - 150.000 Ft
köszörûs (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelõ szakirányú 130.000 - 150.000 Ft

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

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).

Lezárultak a férfi kosárlabda
NB I B Nyugati csoportjának
alapszakaszbeli küzdelmei,
melynek utolsó fordulójában a
Kanizsa KK DKG-East együtte-
se a Ceragem Kozármisleny SE
csapatát fogadta. 

Mondhatni örömjátékra gyûlhe-
tett a Cserháti-csarnokba a közön-
ség, hiszen a kanizsaiak már egy
hete megnyerték csoportjuk küz-
delmeit, vagyis annak elsõ helyrõl
várhatják a folytatást. Vasárnap es-
te a Kanizsa KK mindenesetre sze-

zonbeli 22. mérkõzését biztosan
hozta a baranyaiak ellen - 71-51-re
nyertek Kovács Nándor tanítvá-
nyai. Természetesen a dolgok ne-
heze most következik, annyit
azonban illik megjegyezni, „csa-
patjátékos” látványsportág máso-
dik vonalának nyugati szekciójá-
ban nagykanizsai együttest az élen
látni korántsem szokványos. Úttö-
rõk ebben az évadban ugyan nem
voltak elsõség tekintetében (gon-
doljunk csak a Kanizsai Vadmacs-
kák SE hasonló teljesítményére),
de a fordulatos alapszakaszbeli tel-

jesítmény erõt adhat a folytatásra...
Kanizsa KK DKG-EAST (1.) –

Ceragem Kozármisleny SE (10.)
71 - 51 (16-13, 15-15, 26-6, 14-17)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Tóth, Horváth A., Németh A. Ka-
nizsa KK DKG-EAST: Bausz (1),
Stárics (2), Beák (14/12), Murvai
(9/3), Hoffmann B. (6). Csere:
Tóth O. (11/3), Bödör (16), Bus
(9/3), Czigler, Zsámár K. (3), Lo-
vas. Edzõ: Kovács Nándor.

Az alapszakasz utolsó mérkõzé-
sére a sérült Balogh László és Ker-
tész Dániel nélkül, ám a még janu-
árban igazolt ZTE-s Bödör Bencé-
vel melegített a KKK DKG-EAST.
Nehezen lendült játékba a listave-
zetõ, s a 6. percben 1-8 állt az ered-
ményjelzõn. Ezután végre támadás-
ban is elkapták a fonalat a dél-zala-
iak, akiknél Bödör nagyszerûen
mutatkozott be (10.p.: 16-13).

A második negyedben már tíz
ponttal jártak Bus Milánék (képün-
kön), de elég volt egy-két figyel-
metlenség ahhoz, hogy felzárkóz-
zon a jól küzdõ baranyai csapat.

Fordulás után megtáltosodott a
gépgyári legénység, agresszív, szo-
ros védekezés, labdaszerzések és
gyors indítások, valamint Beák Gá-

bor menetrendszerû triplái révén
növelte elõnyét – több mint húsz
pontosra tornázva a különbséget.

A záró tíz percben Bödör és
Murvai Dániel centerjátékának,
valamint a hazai csapat felgyorsult
és pontosabbá vált akcióinak tap-
solhatott a közönség. A csaknem
30 pontos vezetés birtokában sokat
cserélt Kovács Nándor edzõ, így
némiképp kozmetikázhatták az
eredményt a vendégek.

A KKK DKG-EAST a fordulás
után mutatott játékával magabizto-
san nyerte meg a mérkõzést. 

A kanizsai kosárlabda csapat
remek sikert ért el, hiszen történe-
te során elõször (17 gyõzelemmel
és 5 vereséggel) megnyerte a Nyu-
gati csoport küzdelmeit. A
következõ héten kezdõdõ, kupa-
rendszerû rájátszásban a Keleti
csoport negyedikjével, a Bajával
néznek farkasszemet a gépgyáriak.

Kovács Nándor: „A Nyugati
csoport elsõ hellyel szép sikert ér-
tünk el, teljesítettük az alapsza-
kaszra vonatkozó célunkat. A má-
sodik félidõ nagy részében már
úgy játszottunk, ahogy a rájátszás-
ban majd kell. A neheze csak most
következik.”

P.L.

GGyyõõzzeelleemmmmeell zzáárrtt aa mmáárr eellssõõ KKaanniizzssaa KKKK DDKKGG-EEaasstt 

A 2011-2012-es férfi kosárlabda NB I B Nyugati csoportjának 
bajnokcsapata, a Kanizsa KK DKG-East  együttese
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2012. április 5.

A Kanizsai Vadmacskák SE
NB I Nõi Amatõr ligában szerep-
lõ együttese megkezdte ráját-
szásbeli sorozatát a bajnokság-
ban, az elõdöntõ elsõ találkozó-
ján a TFSE ellen lépett pályára
idegenben és 18 pontos vereséget
szenvedett (65-83).

A találkozón érvényesült az
egyetemi csapat erõ- és magasság-
beli fölénye, de a vereséghez
nagyban hozzájárult a kanizsaiak
gyenge dobóteljesítménye is.

TFSE – Kanizsai Vadmacskák
SE 83-65 (22-17,22-17, 24-15, 15-16)

Nõi Amatõr kosárlabda NB I rá-
játszás, elõdöntõ, elsõ mérkõzés.

Budapest, 50 nézõ. Kanizsa: Feke-
te Cs. (6), Fuisz V. (19/3), Olasz A.
(3), Jurkó (4), Jagarics (4). Csere:
Kiss V. (22), Hegyi (6/3), Oros (1).
Edzõ: Gábor Erzsébet.

A hazaiak kezdték jobban a ta-
lálkozót, nyolc ponttal el is húztak,
de a vendégek idõkérésük után
rendezték soraikat és felzárkóztak
16-16-ra is. A negyedet aztán öt-
pontos hátránnyal zárták Gábor
Erzsébet játékosai.

A második negyed elején még
„tartották” az öt pontot a Vadmacs-
kák, aztán az egyetemisták ellép-
tek tizenhárommal, melybõl vala-
mennyit még képesek voltak lefa-
ragni a dél-zalaiak.

A nagyszünet utáni 7. percig
Kiss Virág pontjainak köszönhe-
tõen tíznél többel nem húzott el a
TTFSE, de az utolsó percekben a
rutinos vendéglátók – kihasznál-
va a KVSE hibáit – 10 pontot
dobtak zsinórban, amire Fuisz
Viktóriáék csak néggyel tudtak
válaszolni.

A záró tíz perc elején némileg
ismét felzárkózott a Kanizsa, de a
végjáték újból a fõvárosiaknak si-
került jobban.

A visszavágó mérkõzésre 2012.
április 6-án 16.30 órakor kerül sor
a Cserháti-csarnokban.

P.L.

Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
DRB Bank-Siklós (1.) 21-25 (9-12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda mérkõzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE:
Tóth Á. - Füle Cs. 5/1, Horváth Ba-
lázs, Tompek 1, Felde, Kiss G. 5,
Senger 3. Csere: Vastag B. (kapus),
Répási 1, Vadász M. 5, Kovács B.
1, Gilitsch, Németh D., Horváth
Bence. Edzõ: Tóth László.

Jó iramú, változatos mérkõzésen a
hazaiak meg tudták szorítani a lista-
vezetõt. Mi több, a lehetõség megvolt
a meglepetésre is, hiszen számos
helyzetet dolgoztak ki az izzós fiúk,
de a sok ziccer és az öt büntetõ kiha-

gyása sajnos visszaütött a továbbiak
folyamán. A mérkõzés során a hazai-
ak kapujában Tóth Ákos remek dol-
gokat mutatott be, míg az ellenfélnél
az a Fata Tamás járt túl a kanizsai tá-
madók eszén, aki 2006-ban – Sótonyi
László edzõsködése idején – a kani-
zsaiak kapuját is õrizte egy szezonon
keresztül. A mérkõzés során több fia-
tal is játéklehetõséget kapott Tóth
László edzõtõl, akik éltek is a biza-
lommal és Vadász Márton gólerõs já-
téka külön is kiemelést érdemel.

Tóth László: „Örülök egy-két fi-
atal játékosom bátor játékának, de
ahhoz, hogy egy ilyen mérkõzést
megnyerjünk, nem szabad ennyit
hibáznunk.”

Nagykanizsai Izzó SE – DRB
Bank Siklós 42-23 (21-10)

Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.

Izzó SE: Vastag B. - Molnár L.
2, Beck G. 3, Gilitsch 13/1, Korcs-
máros B. 3, Vadász M. 14, Göncz
B. 2. Csere: Bebes (kapus), Szabó
Sz. 2, Szilágyi P. 1, Nyakas 2, Gál
B., Nagy Cs. Edzõ: Tóth László.

A kanizsai juniorok végig maga-
biztosan és nagyon gólerõsen ját-
szottak. Vadász Márton és Gilitsch
Gergõ szórta a gólokat, de a többi-
ek is igyekeztek velük lépést tarta-
ni. 

P.L.

Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Egri
ÁFÉSZ SC (8.) 5:5

Nõi Extra liga asztalitenisz-mér-
kõzés, 14. forduló. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Németh-Csáki - Angyal-Fülöp 3:1,
Csáki Rita - Haraszti Nóra 3:0,
Bicsák Bettina - Angyal Marietta
0:3, Németh Ágnes-Fülöp Szilvia
0:3, Csáki - Angyal 1:3, Németh -
Haraszti 3:0, Bicsák - Fülöp 3:0,
Németh - Angyal 3:0, Csáki - Fü-
löp 0:3, Bicsák - Haraszti 3:0

A wales-i Charlotte Carey nél-
kül játszotta le utolsó alapszakasz
mérkõzését a kanizsai csapat. Né-
meth és Csáki mellett a második
csapatban remeklõ Bicsák Bettina,
mozgássérült válogatott játékosuk
kapott ismét lehetõséget.

A KSSE a hatodik helyen végzett
a találkozó eredményétõl függetle-
nül, ugyanakkor a mérkõzés tétje az
volt, melyik csapattal fog találkozni
a rájátszásban a nagykanizsai együt-
tes, hiszen hazai gyõzelem, vagy
döntetlen esetén a Statisztikával, ve-
reség esetén pedig az Egerrel. (A rá-
játszásban ugyanis a hatodik a hete-
dikkel, az ötödik a nyolcadikkal ját-
szik oda-visszavágós rendszerben,
aztán a két gyõztes játszik az ötödik
helyért, míg a két vesztes a hetedik
pozícióért.)

A kanizsai összeállításra tekint-
ve szoros eredmény volt várható.
Párosban az elsõ szett bizonytalan-
kodása után után már egyértelmû
volt, hogy a Németh-Csáki páros
csak nyerhet és biztosan hozták is
a mérkõzést. A két védõ-játékos

csatájában az egri Fülöp Szilvia di-
adalmaskodott Németh Ágnes el-
len, majd Csáki is kikapott An-
gyaltól. Bicsák Bettina mindkét
mérkõzésén igyekezett, de reálisan
nem volt esélye meccsei megnye-
résére.

Az utolsó két párosítás közül
Németh Ági küzdõképességével
simán verte Angyalt. Csáki Rita
gyõzelme esetén meglehetett vol-
na a 6:4-es gyõzelem, de sok hibá-
val játszott és a végjátékban min-
dig az egri volt a jobb.

Jakabfi Imre: „Már a rájátszás-
ban a Statisztikával játszunk
(szombat-vasárnap) oda-visszavá-
gót. Mindenképp nyerni szeretnénk
és gyõzelmünk esetén valószínûleg
az Orosházával játszhatnánk az
ötödik helyért.”

SSookknnaakk ttûûnnõõ hhááttrráánnyy aa VVaaddmmaaccsskkáákknnááll 

AAzz aallaappsszzaakkaasszz hhaattooddiikk hheellyyéénn zzáárrttaakk

AAzz eessééllyy mmeeggvvoolltt aa mmeegglleeppeettééssrree

Legutóbb a Délzalai Vízmû SE
úszói párhuzamosan több helyen
is versenyeztek, hiszen a csapat
egyik fele Hódmezõvásárhelyen
vett részt az országos korcsoportos
diákolimpián, másik része pedig
Százhalombattán, a speciálisnak is
tekinthetõ Aquatlon versenyen.

Ahódmezõvásárhelyi úszó diákolim-
pia jobb kanizsai eredményei. 100 m fiú
gyors: 1. Zámodics Márk IV. 55.69 (me-
gye csúcs), 100 m leány gyors: 3. Mol-
nár FlóraIV. 1:00.21, 100 m leány mell:
5. Molnár Flóra IV. 1:17.83, 100 m le-
ány gyors: 4. Abay Nemes Anna V-VI.
1:00.23, 100 m leány hát: 2. Abay Ne-
mes Anna V-VI 1:05.68.

A százhalombattai Aquatlon
verseny is számos remek dél-zalai
eredményt hozott. 1. Trajer Márk
400 méter úszás, 2400 méter futás
(Ifjúsági korcsoport), 1. Novák Fe-
renc 300 méter úszás, 1600 méter
futás (Serdülõ korcsoport), 3.
Kunics Réka 200 méter úszás,
1600 méter futás (Gyermek kor-
csoport), 4. Sajni Mátyás 200 mé-
ter úszás, 1600 méter futás (Gyer-
mek korcsoport).

ÚÚsszzttaakk-
VVáássáárrhheellyyttõõll BBaattttááiigg 

AQVITAL-PUBLO Csákvár
TK (1.) – Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (7.) 4-0 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkõzés, 19. forduló. Csákvár, 250
nézõ. Vezette: Szalai L. (Mohos, He-
gedûs I.). G.: Németh B. (74. 11-es-
bõl, 79.), Pujante (81.), Földes (84.).
Kiállítva: Freischmid (73.). NTE:
Freischmid (Szekeres P., 74.) - Bo-
ros Z., Rákhely M. (Baranyai Z.,
85.,), Cserfõ L., Szép D. - Kotnyek
I. - Ujvári (Szakmeiszter J., 82.), Cs.
Horváth G, Nagy T., Babati - Szõke
Á. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

A hajrára roppant össze a lista-
vezetõ otthonában a kanizsai le-
génység, melyet közvetlenül elõ-
zött meg a kék-pirosak számára
kiosztott piros lap. Egy biztos,
Freischmid Roland eddig tavaszi
unalomra nem panaszkodhat, hi-
szen elsõként kikerült a kapuból,
majd egy újabb találkozón táma-
dóként gólt szerzett, Csákváron
pedig kiállították – hogy az egy-
hangúságba bele ne fulladjunk –
kapusként.

Koller Zoltán: „Csapatom a 73.
percig teljesen egyenrangú ellen-
fele volt a listavezetõnek...”

AA hhaajjrráábbaann 
rrooppppaannttaakk öösssszzee
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„Figyelj, mi vagyunk az utolsók,
vagyis a 35. induló-egység, ez azért
nem semmi” – fogalmazott széles
mosollyal Virág, majd rögtön mu-
tatott is a BMW felé, mellyel a
hölgy-csapata nekiveselkedett a
Gurulj velünk – III. Kanizsai
Kalandtúra több mint 100 kilo-
méteres távjának. S mit lehet
reggel kilenctõl délig csinálni,
amíg elrajtolhatnak? „Kávézás?
Na, az már megvolt, de egy férfi
segítség lehet jól jönne majd a
távra...”

Mint kiderült, arra nagy szükség
mégsem volt, hiszen a három fõs
„együttesükhöz” még csapódott két
barátnõ 12 óráig, így bizonyos,
hogy egyedül nem érezhették ma-
gukat a „kietlen” (dél-)zalai tájakon.

A megye azon szegletében, mely-
ben többek között – Magyar Ferenc,
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület el-
nökének szavai alapján – kellett
olyan települést is érinteniük, mely-
nek halastava, és olyat is, melynek
vadászháza van. Mindezt 35 egység-
nek találták ki, hiszen végül ennyi

jármû nevezett, s a rajtnál azért az in-
dítók kissé furán tekintettek azokra az
autósokra, akik úgy gondolták, ketten
is megbirkóznak a majdnem „kis-Da-
karral”. Igaz, ásni nem kellett, de a
négy órás teljesítési limitben például
pecázás azért szerepelt. Természete-
sen ponty-, vagy dévér-élet (leg-
alábbis a kalandtúrások részérõl...)
nem forgott veszélyben, megoldották
mûhalakkal a mutatványt és eseten-
ként még lexikális tudásból is vizs-
gázhattak a rajtolók.

Jóformán az elõször gázt adók
már a Kanizsa Centrum parkolójá-
ban található cél felé közeledtek,
amikor a bevezetõben idézett Kis Vi-
rágék – szintén a centrumos részrõl –
elstartoltak, mindenesetre jól zárták a
mezõnyt, mivel utólag kiderült, vala-
mennyi vállalkozó szellemû sikere-
sen célba jutott. Elsõként a Tesók,
másodikként a WKF Team, harma-
dikként pedig a Forgószél egysége.
Közülük a WKF-esek a legjobb
hölgy sofõrnek kijáró díjjal is gazda-
godtak, ebben a „kategóriában”
megelõzve a „forgószeleseket”.

Polgár László

CCssaajjookk iiss aa ((BBMMWW-))vvoolláánnnnááll
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(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)
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