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Kanizsa
A Város Napja programjairól

tartott sajtótájékoztatót Cseres-
nyés Péter polgármester, vala-
mint a szervezõ konzorcium ve-
zetõi, Magyar Ferenc és Bánku-
tiné Dobri Noémi a Vasember
Ház Tükörtermében. 

Cseresnyés Péter elmondta,
egy konzorcium nyerte el a Város
Napjának szervezését. Leszögez-
te, sokáig sokaknak az volt a kí-
vánsága, hogy kanizsaiak szer-
vezzék meg a Város Napját. Ter-
mészetesen kívánságként meg le-
het fogalmazni, de ahhoz kell egy
másik fél is, aki ezt a rendezvény-
sorozatot elvárható szinten és el-
fogadható áron meg tudja szer-
vezni. A kívánalom mindhárom
oldala teljesült idén, reméli, jövõ-
re is így lesz. Az összeállított mû-
sor alapján mindenki találhat ma-
gának kedvére való produkciót,
mûvészeti bemutatót, vagy éppen
a szórakoztató mûfaj jeles képvi-
selõi közül számára szimpatikus
elõadókat. A díszközgyûlés kultu-
rális programját – egy, a Togliatti
város mûvészeti együttesének ki-
vételével – helyi fellépõk alkot-
ják.

A polgármestertõl Magyar Fe-
renc vette át a szót. Elöljáróban el-
mondta: a rendezvényt a Kanizsa
Turizmusáért és a Kanizsa Autó-
és Motorsport Egyesület konzorci-
umban szervezi. Elképzeléseik
egyeztetésekor legfõbb alapelvük
az volt, hogy számítanak a helyi
erõkre. A projekt része egy test-
vérvárosi pályázat, melyre a test-
vérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok
fejlesztése céljából pályázott a vá-
ros. 

Bánkutiné Dobri Noémi kiemel-
te, az idei, május 11-12-én az
Eötvös téren zajló Város Napja és a
Thúry György Históriás Napok a
Határtalan kapcsolatok alcímet
kapta, mellyel kapcsolódnak a test-
vérvárosi projekt programjaihoz.
De ennél többrõl van szó, hiszen
meg lehet említeni a rendezvény
folytatásaként a vasárnapi Generá-
ciók Napját is a Sétakertben. 

A Fõ út lezárása 10-én 6 órától
vasárnap hajnali 4 óráig tart a

Huszti téri körforgalomtól a Sugár
útig. Az autók a Templom elõtt be-
fordulva a Zrínyi utcán át kikerül-
hetik az Eötvös teret, és onnan ha-
ladhatnak tovább. A felvonulás a
Teleki és a Rózsa utcai keresztezõ-
déstõl indul a Deák térig szomba-
ton 10 órakor. Eddig 10 csoport je-
lezte részvételét. 

Az Eötvös tér Gyermekligetté
alakul át ebben a két napban, de a
férfiak szórakozási lehetõségérõl
sem feledkeztek meg a szervezõk.
Õket boksz gála és autó kiállítás
várja. Errõl Magyar Ferenc adott
tájékoztatást. A boxgála, a So-
mogy-Zala összecsapás idõpontja
péntek, 17-19 óra. Helyszínét a tér

északi oldalán lévõ vendéglõ elõtt
alakítják ki. A mérkõzés élesben
megy válogatott kerettagok verse-
nyével, ami egyben egy területi
bajnokság próbájának is tekinthetõ.
Kanizsán lesz Kótai Mihály, Botos
András és várhatóan Erdei Zsolt. 

A Gyermekligetben kaland-
park, gyermekjátékok, vendéglá-
tás, fagyis, mesesátor, és sok-sok
mûsor szórakoztatja a gyerekeket.
Így a kisszínpadon péntek délelõtt
Ficánkoló mûsorukkal mutatkoz-
nak be az óvodások, továbbá lesz
táncház, divat-, kutya- és hang-
szer bemutató, utóbbi a zeneisko-
la tanáraival, rajzkiállítás és báb-
színház Paprika Jancsi kalandjai-

val. A generációk együttmûködé-
sét itt is tapasztalhatjuk majd. Sé-
tálhatunk a Kézmûvesek utcájá-
ban és az Egészség utcában. A
gyerekeknek mindkét napon vetí-
tenek filmeket. Két rajzpályázatot
is meghirdettek számukra. Egyik
Az én városom, a másik Az én vá-
ram címmel. 

A vendéglátás fõ helyszíne a
mûvelõdési ház parkolója lesz, s
vele szemben áll a nagyszínpad,
ahol a szórakoztató programok
zajlanak. Pénteken iskolások mû-
sorával kezdõdik a nap, aztán lát-
ható lesz a Dixiland Cakovec, a
Tiszta szív diákkórus, az Eraklin
táncegyüttes, a Tüttõ János Nóta-
klub, s végül a Hooligens. A szom-
baton este 22 órakor kezdõdõ tûzi-
játék után még ne menjen haza
senki, mert a Smile és Gönzi Gá-
bor utcabálján éjfélig lehet táncol-

ni. Láthatunk-hallhatunk egykori
kanizsaiakat is, például a Vámos
Janka Quartet nemcsak a nagy-
színpadon, hanem az ünnepi köz-
gyûlésen is fellép. 

A Testvérvárosok Hete kapcsán
a mûsorzuhatag már szerdán el-
kezdõdik a városban – egészítette
ki az elhangzottakat Cseresnyés
Péter polgármester. – A határain-
kon túl élõ együttesek így sokkal
nagyobb létszámú közönség elõtt
tudnak fellépni. 

A 7,5 millió forint költségvetésû
Város Napi rendezvény részletes
programjairól lapunk 8-9. oldalán
olvashatnak, a Testvérvárosok
találkozójáról pedig a 12. oldalon.
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– Mi a foglalkozása? – kérdez-
ték az íróasztal túloldaláról.

Mi késztetett arra, hogy ezt mond-
jam? Nem tudom. A szavak egysze-
rûen kibuggyantak belõlem: – Gyer-
mekfejlõdési és emberi kapcsolatok
területén dolgozom társkutatóként.

A hivatalnok abbahagyta pilla-
natnyi munkáját, golyóstolla meg-
állt a levegõben. Felnézett, mint,
aki rosszul hallott. Megismételtem
a titulust lassan, kihangsúlyozva a
leglényegesebb szavakat. Aztán
csodálkozva láttam, hogy ezt mind
leírta nagy fekete betûkkel a hiva-
talos kérdõívre.

– Megkérdezhetem – mondta a
nõ érdeklõdve –, egész pontosan
mit csinál ezen a területen?

Hûvösen, az izgalom legkisebb je-
le nélkül a hangomban, szinte kívül-
rõl hallottam, amint így válaszolok:

– Folyamatos kutatási program-
ban veszek részt (melyik anya nem)
laboratóriumban és terepen is (nor-
málisan azt mondtam volna kint és
bent). Dolgozom a Felettesemnek
(elsõként az Úrnak, aztán egész csa-
ládomnak), és van már négy kre-
ditem is (mindegyik lány). Termé-
szetesen a munkámhoz tartozó te-
vékenység igényli a legtöbb figyel-
met az ember-szakmákban (melyik
anya tagadja?) és gyakran dolgo-
zom 14 órát egy nap (inkább 24-et).
Ebben a munkában jóval több a ki-
hívás, mint más, „átlagos” foglalko-
zásoknál. A jutalom inkább a meg-
elégedettség, mint pusztán a pénz.

Érzékelhetõen folyamatosan
nõtt az elismerés a hivatalnok
hangjában, amint kitöltötte a
nyomtatványt. Felállt és szemé-
lyesen kísért az ajtóig.

Miközben hazafelé vezettem,
fényes új karrierem lebegett a sze-
mem elõtt. Otthon 13, 7 és 3 éves
labor-asszisztenseim üdvözöltek.
Az emeletrõl hallottam új (6 hóna-
pos) kísérleti modellünket gyer-
mekfejlesztési programunkból,
amint új hangmintáit próbálgatja.

Úgy éreztem, ütést mértem a bü-
rokráciára. Hivatalos feljegyzés ké-
szült rólam egy, az emberek számá-
ra elfogadhatóbb foglalkozásról.
Egy újabb „anya”, vagy „Anyaság”
már nem hangzik elég jól. Micsoda
pompás pálya! Különösen, ha van
egy titulus is az ajtón.

Forrás: internet

AAnnyyáákk
nnaappjjáárraa

Nem tudott jegyzõt választani
Nagykanizsa közgyûlése a csü-
törtöki ülésén; a három pályázó
egyikét kizárták, kettõrõl pedig
a képviselõk tartózkodása miatt
nem tudtak dönteni, ezért új pá-
lyázatot írnak ki a posztra.

A három pályázóról nyílt ülésen
szavaztak a képviselõk, de azok pá-
lyázati anyagait zártan kezelték. A
megbízatásra Kiss Tamás György,
Schindler Andrea és Mádly Zsolt
jelentkezett, az elõbbi két pályázó
meg is jelent az önkormányzat ülé-
sén.

Károlyi Attila (független) képvise-
lõ javaslata alapján a közgyûlés nagy
többséggel érvénytelennek nyilvání-
totta Mádly Zsolt pályázatát, mert az
nem csatolta be az erkölcsi bizonyít-
ványát. Kiss Tamás György pályáza-
táról egyöntetû tartózkodás miatt
nem döntöttek, Schindler Andrea
megválasztását ketten támogatták,
13-an azonban tartózkodtak.

Az eredménytelen jegyzõi pá-
lyázat kapcsán Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP) polgármester je-
lezte: 30 napon belül a Zala me-
gyei városnak új kiírást kell meg-
jelentetnie.

Gyergyák Krisztina aljegyzõ az
MTI-nek a jelöltek eddigi tisztsé-
geire vonatkozó kérdésére az ülést
követõen elmondta: Mádly Zsolt
Fót korábbi polgármestere, Kiss
Tamás György a Fejér megyei Vál
jegyzõje volt 2011-ig, Schindler
Andrea pedig jelenleg Dunavecse
jegyzõje.

Nagykanizsa korábbi jegyzõje,
Tuboly Marianna közszolgálati
jogviszonyát a múlt év végén, ez
év február 22-ei hatállyal, indoklás
nélkül szüntette meg a nagykani-
zsai közgyûlés, majd a posztra feb-
ruárban írtak ki pályázatot.

MTI - Kanizsa

NNeemm ttuuddootttt úújj jjeeggyyzzõõtt vváállaasszzttaannii 
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A közgyûlés utáni szokásos
sajtótájékoztatóján ismertette
Cseresnyés Péter polgármester a
tegnapi ülés fontosabb döntéseit. 

Amint arra a város elsõ embere
rámutatott, Nagykanizsa egész la-
kosságát érintõ döntés a hulladék-
gazdálkodási díjrendelet esetében
történt, az országoshoz képest egy
hajtûkanyart levágva, kisebb mér-
tékben kellett alakítani rajta, mely
ürítésenként 24 forint többletet je-
lenthet. Azon lakóközösségeknek,
melyek viszont 1100 literes gyûj-
tõedénnyel rendelkeznek, az ösz-
szeg mérséklõdik is, akár az elõzõ-
ekben taglalt tétellel is.

A thermofor kémények felújítása
és építese kapcsán döntés született,

az önkormányzattól támogatást
kaptak azok a lakóközösségek, me-
lyek a fentebbi folyamatokra pá-
lyáztak, sõt, mitöbb, az erre félretett
10 millió forintos keretbõl még to-
vábbi pályázatokra is futja...

Az általános iskolai férõhelye-
ket érintõ részhez érve, a polgár-
mester elmondta, 460 diák kerül-
het beiskolázásra, így még egy
osztálynyival több gyermeket is
fogadnak a város iskolái. A gyer-
mekszám tehát nem csökkent, igaz
a teljes igazsághoz tartozik, hogy
mind több környezõ településrõl is
a város intézményeibe íratják be
gyermekeiket a szülõk. Az óvodák
esetében eleve elég a férõhely, így
esetükben bõvítéssel nem kell szá-
molni.

A város gazdasági társaságainak
2011-es beszámolóit elfogadták,
ahogy mindarról beszámolhattak az
„átvilágítók”: „könnyû könyvvizs-
gálói munka volt”.

Döntés született arról is, hogy az
ipari parkból kivontak úgymond
egy már eladott épületegységet,
mellyel így a vállalkozó pályázhat
is, de ami a lényeg: „ez a városnak
egy fillérjébe sem kerül.”

Két ifjúságnevelési pályázatban is
részt vesz ugyanakkor a város, mely
100 százalékos támogatottsággal bír.
Az egyik bûnmegelõzési programot
takar, míg a másik az iskolák közöt-
ti koordinálásban nyújt segítséget. A
projektek utófinanszírozottak.

P.L.

HHuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddááss,, tthheerrmmooffoorr
kkéémméénnyyeekk,, iinnttéézzmméénnyyii fféérrõõhheellyyeekk

A középiskolai és a szakis-
kolai tanulóknak a 2012. má-
jus-június vizsgaidõszakra
február 24-ig kellett leadniuk
a jelentkezésüket. Ekkor kel-
lett dönteniük a vizsgatárgy
választásán túl a vizsga szint-
jérõl is.

A tavaszi vizsgaidõszakban
1293-an jelentkeztek érettségi
vizsgára, mely száma a 2011. évi
május-júniusi idõszakhoz képest
28, 2010-hez képest pedig 70 fõvel
csökkent. Egyre kevesebb az al-
sóbb évesek körében az elõreho-
zott érettségi vizsga, ebben az év-

ben 551 jelentkezõt regisztráltak.
Kiegészítõ vizsgán 19, szintemelõ
és ismétlõ vizsgán 182, pótló és ja-
vító érettségi vizsgán összesen 43
felelet várható.

Szakmai vizsgát összesen 545-
en tesznek, legtöbben a Nagykani-
zsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégiumban. 

V.M.

AA vviizzssggáázzóókk sszzáámmáárróóll
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2012. május 3.

A projekt elérkezett egy újabb ál-
lomásához. A jól sikerült áprilisi ren-
dezvény nyitó napja után, birtokba
vette az iskola a 28 férõhelyes bicikli-
tárolót, ahol biztonságosan, és a kör-
nyezeti viszontagságoknak nem kité-
ve tárolhatják a kerékpárjukat, dol-
gozók és tanulók egyaránt. A meg-
hirdetett vetélkedõknek köszönhetõ-
en, megnõtt a kerékpáros közleke-
dést preferáló tanulók száma. 

A tanulók biztonságosabban tud-
ják használni a jármûvüket, hiszen a
projektnapon tájékoztatást kaptak a
fenntartható közlekedés fontossága
mellett, arról, hogy mit lehet, és mit
nem lehet a kerékpárral való közle-
kedéskor tenni: mint például mobil
telefonálni tilos; gyalogátkelõhelyre,
gyalogos sávra kerékpárral hajtani ti-
los. Megismerhették a KRESZ által
kötelezõ kerékpárok tartozékait:
csengõ, fehér színû elsõ lámpa, bo-
rostyán színû küllõprizma, legalább
az elsõ keréken, fényvisszaverõ ru-
házat lakott területen kívül az úttes-
ten, vagy rossz látási viszonyok kö-

zött, két egymástól független fék,
vörös színû hátsólámpa, vörös színû
hátsó fényvisszaverõ. 

A projekt egyik célja, hogy a tanu-
lók tudatos elkötelezettjei legyenek a
kerékpáros közlekedésnek, és tudják
miért jó, ha bicikliznek az emberek. 

1. Akerékpár a legsokoldalúbb közle-
kedési eszköz. A lehetõ leghatékonyabb
jármû, hogy A pontból eljuthassunk B
pontba egyszerûen, kényelmesen.

2. A kerékpárok nagy elõnye,
hogy az autók számára megközelít-
hetetlen helyeken is elférnek.

3. A kerékpározás egészséges, sa-
ját magad, és a körülötted élõk szá-
mára egyaránt. 

4. A gyakori bringázás javítja a
kondíciót, a légzési, keringési rend-
szert, és az általános izomfunkciókat
fejleszti.

5. A kerékpározás a legolcsóbb
közlekedési eszköz, nem kell költeni
százezreket autóra és benzinre, illetve
megspórolhatja az ember a tömeg-
közlekedési jegy vagy bérlet árát!

6. A bringázás nem terheli a kör-
nyezetet, a motorizált közlekedés

arányának csökkenésével javul Föl-
dünk környezeti állapota, csökken a
légszennyezés és a zajszennyezés.

7. A biciklizés a városi közlekedés
leggyorsabb módja, ami kiküszöböli a
dugót, és a közösségi közlekedés
problémáit.

8. A környezetkímélõ bringázás
egyedül, családdal, vagy a barátokkal
az egyik legjobb módja, hogy aktívan
kikapcsolódjunk és feltöltõdjünk.

A megszerzett tudással felvértez-
ve, bízunk benne, hogy egyre több
biztonságosan közlekedõ tudatos ke-
rékpárost köszönthetünk a városi és
városkörnyéki utakon.

A kerékpáros közlekedés, a jó
adottságok ellenére is gyerekcipõben
jár Magyarországon, pedig a magyar
kerékpárút-hálózat hossza már meg-
haladja a 2000 km-t. 

A beruházás megvalósulásával elin-
dulhatunk egy úton, hogy a kerékpár,
mint közlekedési eszköz elnyerje mél-
tó helyét a mindennapi közlekedés-
ben, illetve a kerékpár váljon a legnép-
szerûbb sport- és szabadidõs eszközzé
tanulóink körében. Szeretnénk, hogy a
tanuló ifjúság számára elérhetõ és va-
lós alternatívát jelenthessen a kerékpá-
rozás (közlekedési forma, túrázás,
sportolás). Használóinak száma növe-
kedjék. A város infrastruktúrájának
fejlõdése lehetõvé teheti, hogy még
több tanuló számára elérhetõvé váljon
a motorizált közlekedés helyett, a
fenntartható fejlõdést segítõ környe-
zetbarát kerékpár használata.

A május 17-ei rendezvény elõze-
tes feladatai a fenntartható városi

közlekedés vetélkedõhöz.
A vetélkedõ napján a megnyitót

követõen a versenyek egymással
párhuzamosan fognak zajlani. A rajz-
verseny és fotópályázaton résztve-
võk alkotásai kiállításra kerülnek. 

1. Tanárok, diákok, dolgozók köré-
ben meghirdetésre került, hogy leg-
alább egy hónapon keresztül szüksé-
ges regisztrálni a munkahelyre/isko-
lába érkezés módját. A dolgozók/ta-
nulók tetszõlegesen alakuló 5 fõs csa-
patai versenyeznek egymással. A ke-
rékpárral érkezõk minden nap 1 pont-
tal növelik csapatuk pontszámát, me-
lyet a hónap végén összesítve állapít-
ható meg a gyõztes csapat. 

2. Fotó és/vagy rajz pályázat, mely-
nek témája a mindennapjainkban a
nem fenntartható közlekedési szoká-
sok újszerû, figyelemfelkeltõ bemuta-
tása. A fotókat/rajzokat rövid kísérõ
szöveggel együtt lehet benyújtani a
pályázatra, ahol a kísérõ szöveg célja a
pazarló, nem ésszerû közlekedési gya-
korlat bemutatása, annak negatív kö-
vetkezményire felhívva a figyelmet

3. A „Jövõ városi közlekedése” pá-
lyázat, melynek során a pályázók a
fenntarthatóbb, de nem elég széleskö-
rûen alkalmazott közlekedési eszkö-
zöket (kerékpár, közösségi közleke-
dés, de akár a gyaloglás, görkorcsolya
vagy egyéb eszközök) elõnyeit mutat-
ják be, a hátrányuk leküzdésének
módjával, megoldást kínálva napjaink
nagyvárosi közlekedési problémáira,
különös tekintettel a környezetvédel-
mi kérdésekre. A pályázóknak szemlé-
letformáló kampányt kell tervezniük
az általuk választott közlekedési esz-
közrõl.

Kerékpáros kközlekedést ssegítõ pprojekt
Nagykanizsán aa BBatthyány LLajos GGimnáziumban
KEOP 66.2.0/A/11-22011-00004

hi
rd

et
és

17.qxd  2012.05.07.  14:47  Page 3



Cseresnyés Péter polgármester
és Peresztegi Imre, a Zalai Álta-
lános Építési Vállalkozó Zrt. ve-
zérigazgatója ünnepélyesen alá-
írták a Kanizsai Dorottya Kór-
ház struktúraváltást támogató
infrastruktúra-fejlesztési, vala-
mint a kórház sürgõsségi ellátá-
sának korszerûsítésérõl szóló be-
ruházás kivitelezõi szerzõdését.
A ceremóniát követõ munkate-
rület-átadással megkezdõdött a
négy milliárd forintos beruhá-
zás.

A város és a környékén élõ
polgárok javát fogja szolgálni a
beruházás – hangsúlyozta kö-
szöntõjében Cseresnyés Péter
polgármester. – Sokan dolgoztak
azért, hogy ez így legyen – tette
hozzá. Ugyanakkor voltak ellen-
drukkerek is. Olyan rémhírek is
elterjedtek, hogy nem valósul
meg, arra megy a városvezetés,
hogy minél késõbb történjen meg
a szerzõdés aláírása, hátha addig
majd az állam elveszi a pénzt.
Sajnos a szándékosan kitalált
rémhírek napi problémaként me-
rültek fel, és pletykákra, szóbe-
szédre adtak alkalmat az embe-
rek között. A rémhírterjesztõk-
nek nem volt igazuk. A szerzõdés
aláírásával elindul a kórházberu-
házás, és a jövõ év végére be is

fog fejezõdni. A polgármester a
kórház dolgozóin keresztül azt
kérte a betegektõl, türelemmel
viseljék el ezt az egy-másfél
évet, mert nem lesz könnyû. A
kórház vezetésének úgy kell
megszerveznie a gyógyítást,
hogy közben jelentõs építkezés
történik a területen. De amire a
végére érünk, egy megújult, kor-
szerû, XI. századi intézmény áll
a nagykanizsai és a környékbeli
emberek szolgálatára.

Prof. Dr. Bátorfi József fõigaz-
gató elmondta, öt évvel ezelõtt
kezdõdött el a fejlesztési program,
azonban a folyamatot számos nem
kívánatos körülmény, ízetlen ese-
mény és hibás döntések sorozata
késleltette, ami hovatovább oda
vezetett, hogy a velünk egy idõben
pályázó kórházak, akik azonos fel-
tételek mellett nyertek TIOP pá-
lyázatot, már be is fejezték azokat,
és az új struktúrában dolgozhat-
nak. De szerencsére az elmúlt egy-
másfél évben nálunk is felgyorsul-
tak az események – folytatta –, és
köszönhetõen a projektmenedzs-
mentben beállt személyi változá-
soknak, valamint a képviselõtestü-
let kórház-fejlesztést támogató
döntéseinek, a mai napon megkö-
tik a kivitelezési szerzõdést. 

A fõigazgató a beruházás rész-
leteirõl összefoglalta: a 2.2.2. pá-

lyázat a sürgõsségi betegellátó
osztály korszerûsítését, bõvítését
és korszerû gépekkel történõ fel-
szerelését jelenti. Az ehhez szo-
rosan kapcsolódó 2.2.4. projekt
több elembõl áll. Többek között
az eddig szórványépületben dol-
gozó mikrobiológia és patológia
új épületet, új elhelyezést kap, és
korszerûsítik mindkét egység
gép- és mûszerparkját. Teljes fel-
újításra és korszerûsítésre kerül a
kórház mûtõblokkja. Öt új mûtõ-
egységgel gazdagodnak, termé-
szetesen a hozzávaló gépi felsze-
reléssel együtt. Fejlesztésre és át-
alakításra kerül az intenzívterápi-
ás osztály, a hozzá sorolható kor-
szerû altató-, lélegeztetõ-, inten-
zívterápiában használatos gépek-
kel és mûszerekkel, továbbá a
szülészet-nõgyógyászat és a steri-
lizáló. Értékes gépekkel gyarapo-
dik majd a képalkotó diagnoszti-
ka, és a kórház úgynevezett infor-
matikai fejlesztésére is jelentõs
pénzt fordítanak. A négymilliárd
forint kétharmada építészeti, épü-
letgépészeti beruházást, míg egy-
harmada orvosi gép- és mûszer-

beszerzést jelent. Ha a két projekt
megvalósul, a kórház egy igazán
korszerû, modern, a betegellátás
érdekeit magas színvonalon szol-
gáló egészségügyi intézménnyé
válhat. 

Peresztegi Imre vezérigazgató a
projekt tartalmáról szólva megje-
gyezte, nem ismeretlen a ZÁÉV
Zrt. neve a kórház-fejlesztésben,
hiszen a korábbi rekonstrukciós
munkák jelentõs építés-kivitelezé-
si részét is a zrt. végezte el. A pro-
jekt megvalósítása nem lesz egy-
szerû feladat, hiszen az építkezés
ideje alatt biztosítani kell a kórház
mûködését. Az elsõ ütem befejezé-
sének határideje november 30. Ve-
le párhuzamosan, a részmunkate-
rületek átvételével történik a fõ-
épület átépítése. Új homlokzatot,
új nyílászárókat, új lifteket kap az
épület. A program teljes körû épí-
tés-szerelésének befejezése jövõ
év május 31-e. Az épület átépítésé-
vel párhuzamosan történik az or-
vosi berendezések szállítása, be-
szerelése egy másik szerzõdés ré-
szeként. A vezérigazgató elmond-
ta, a munkálatok során elsõsorban
a kanizsai és városkörnyéki vállal-
kozókat foglalkoztatják. 

B.E.
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2012. május 3., BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403, 18.00 - 07.30
2012. május 4., ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531, 18.00 - 08.00
2012. május 5., KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620, 12.30 - 08.00
2012. május 6., SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY. U. 4., 93/510-135, 08.00 - 08.00
2012. május 7., SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151, 22.00 - 06.00
2012. május 8., SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151, 22.00 - 06.00
2012. május 9., SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151, 22.00 - 06.00
2012. május 10., ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531, 18.00 - 07.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - mmáájjuuss 33-1100-iigg

Lezajlott a „Batthyánys diákok a fenntartható jövõért” címû KEOP
- 6.1.0/A/11-2011-0050 számú pályázat második üteme.

A BLG 10. évfolyamos diákjai osztályfõnöki órák keretében megnézték
az Utolsó óra c. filmet, majd elõadás és kis csoportos foglalkozás keretében
a fenntartható jövõ témaköréhez kapcsolódóan kiszámították az ökológiai
lábnyomukat, illetve ötletpályázat keretében a háztartásokban végrehajtható
energiaspórolás témakörében gyûjtöttek ötleteket. 

A kiírt pályázat díjazottjai: Stamler Lili, Jakabfi Adrien, Samu Bianka,
Tislér Judit Anna, Sipos Eszter, Schnider Dorottya, Áfra Eszter, Kovács Vi-
vien, Bánfalvi Anna, Tóth Tibor 10. évfolyamos diákok.

Az uutolsó óóra

EElliinndduulltt aa kkóórrhháázzbbeerruuhháázzááss
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2012. május 3.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Via Kanizsa
Nonprofit ZRt. veszélyeshulladék-gyûjtési akciót szervez az
alábbi idõpontokban és helyszíneken:

május 4. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
május 4. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
május 4. 14.15 - 14.40 Sánc, posta elõtti buszmegálló
május 4. 14.55 - 15.20 Katonarét, Táncsics tér
május 4. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
május 4. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
május 4. 17.00 - 17.30 Rózsa u. kispiac
május 4. 17.40 - 18.10 Kazinczy u.
május 4. 18.25 - 18.40 Alsótemplom elõtti parkoló  
május 5. 8.00 - 8.40 Palin, Szálfa u.
május 5. 8.50 - 9.20 Napraforgó tér
május 5. 9.35 - 10.00 Petõfi u. - Honvéd u. sarok
május 5. 11.30 - 12.20 Kiskanizsa, Templom tér
május 5. 12.35 - 12.45 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
május 5. 13.00 - 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola 
május 5. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
május 5. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
május 5. 15.00 - 15.30 Olaj ABC

VVeesszzééllyyeesshhuullllaaddéékk-ggyyûûjjttééss

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkor-
mányzati ingatlanok kezelõje, vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlan-
ra: 
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

Halis István Városi Könyvtár
2012. május 11. 16.30 óra „Magyarkanizsa építészetének rövid története” címû
könyv bemutatója
Batthyány Lajos Gimnázium-focipálya
2012. május 11. 11.00 óra BLG „24 órás foci” megnyitó. Eredményhirdetés:
2012. május 12. 11.00 óra
Batthyány Lajos Gimnázium - Hyány Galéria (kisaula)
2012. május 11. 11.15 - Kiállításmegnyitó. A kiállítás anyaga a nemrég Gleis-
dorfban lezajlott „Testvérvárosi mûvésztelep” alkotásaiból áll.

AA VVáárrooss NNaappjjaa kkiieeggéésszzííttõõ pprrooggrraammjjaaii

Cseresnyés Péter polgármester fogadóóráját - a szokottól eltérõen - 2012. má-
jus 9-én (szerdán) 8.30 órától 12.00 óráig tartja a Polgármesteri Hivatal Eötvös
téri épületében.

PPoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórraa

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórá-
ját a megszokottól eltérõen 2012. május 1-je helyett 2012. május 8-án (kedden)
tartja 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagyka-
nizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. május 7-én 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát 2012. május 7-én (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. május 7-én (hét-
fõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Ál-
talános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap 1. hétfõjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Isko-
lában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-
ta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. május 7-én (hét-
fõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

PPoollggáárrmmeesstteerrii,, aallppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórraa

Felhívás: 
22001122 - „„aakkttíívv iiddõõssööddééss ééss aa nneemmzzeeddéékkeekk
kköözzööttttii sszzoolliiddaarriittááss eeuurróóppaaii éévvee””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Taná-
csa és a  Kanizsa Turizmusáért Egyesület 2012. május 13-án (va-
sárnap) tartja a „Generációk Napjá”-t.

A rendezvény helyszínei: Sétakert, Honvéd Kaszinó.

Az alábbi részletes programok szerinti versenyszámokra 3 fõs (sakkver-
seny),  illetve 6 fõs csapatok (ügyességi versenyek) jelentkezését várjuk. Fel-
hívjuk az idõsügyi klubok, szervezetek, intézmények, cégek, baráti társaságok,
lakóközösségek figyelmét, hogy vegyenek részt a versenyeken erõsítve ezzel a
nemzedékek közötti összefogást. 

Jelentkezni elõzetesen a Tourinform Irodában 2012. április 16. - május 5. kö-
zött, a szervezõk lent megjelölt képviselõinél, valamint a helyszínen lehet a ren-
dezvény napján, 2012. május 13-án 9.00-9.30 között. 

A szervezõk egyéni jelentkezéseket is elfogadnak, melynek alapján a hely-
színen kerülnek összeállításra a csapatok. A 3, illetve 6 fõs csapatok esetében
kötelezõ az alábbi kritériumnak való megfelelés: gyerek (18 éves korig), felnõtt
(18-60 év között), idõskorú (60 év felett).

A résztvevõ csapatok oklevélben, valamint az elsõ három helyezést elért csa-
pat tárgyjutalomban is részesül.

Bõvebb információ kérhetõ:
Büki Pálné - 06-30-5912394; Magyar Ferenc - 06-30-6321806;
dr. Szabados Gyula - 06-93-500-720, illetve szabados.gyula@nagykanizsa.hu

GENERÁCIÓK NAPJA -2012. május 13.
Programterv
Helyszín: Sétakert. 
Idõpont: 2012.05.13. (vasárnap) 9.00-14.30 óráig
10.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgár-
mestere. 10.10-13.00 óra Sportversenyek. Ügyességi versenyek - 6 fõs csapat:
2 gyerek, 2 felnõtt, 2 idõskorú. Kerékpáros, lengõteke, mocsárjárás, célba do-
bás, szellemi totó, puzzle, kötélhúzás, Activity (körülírás, mutogatás, rajzolás),
sakkverseny - 3 fõs csapatok: 1 gyerek, 1 felnõtt, 1 idõskorú. 13.00-14.00 óra
Kulturális mûsorok. A Palini Óvoda néptánccsoportjának mûsora. Nyugdíjas
klubok mûvészeti csoportjai, együttesek bemutatkozása. 14.00 óra Eredmény-
hirdetés. A rendezvény alatt folyamatosan szûrõprogramok: vérnyomás-, test-
zsír-, cukor- és koleszterinmérés valamint elsõsegély-bemutatók. 
Rossz idõ esetén a rendezvény a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium tornacsarnokában kerül megtartásra.

Kanizsaiak Kanizsáról 
Helytörténeti vetélkedõ nagykanizsai idõsügyi klubok 5 fõs csapatai számára. 
(a csapatok összetételére nincs megkötés)
Helyszín: Nagykanizsa város belterülete, illetve a Honvéd Kaszinó.
Idõpont: 2012. április 16. - május 13.
Döntõ: Honvéd Kaszinó - 2012.05.13., 10.00-12.30 óráig.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa
Kanizsa Turizmusáért Egyesület 
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V. Szakma Sztár Fesztivál
A Magyar

Kereskedelmi
és Iparkamara
2012-ben ötö-
dik alkalom-
mal rendezte
meg a Szak-
ma Kiváló Ta-
nulója Ver-

senyt. A verseny országos döntõ-
jére az V. Szakma Sztár Feszti-
válon 2012. április 11-13. között
Budapesten, a Hungexpo Vásár-
központ területén került sor.

A Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyre jelentkezõ tanulók létszá-
ma 2008. óta erõteljes növekedést
mutat. Az induló évben 15 szak-
mában 2006 diák, idén 28 szak-
mában közel 6300 diák vett részt
a versenyen. A 2012. évi verseny-
szabályzat szerint a versenyen
részt vevõ azon tanuló, aki az
írásbeli, a gyakorlati, illetve a szó-
beli versenyrészen eléri a megsze-
rezhetõ pontok 60 százalékát,
mentesül a szakmai záróvizsgán
az adott vizsgarész letétele alól és
egyben jeles osztályzatot kap. 

A verseny kiemelt feladata,
hogy a fizikai szakmák társadalmi
presztízsét és vonzerejét emelje a
pályaválasztó fiatalok és a társa-
dalom körében. Azok a fiatalok,
akik vállalják a versenyen való
megmérettetést, fontos szerepet
töltenek be a szakmák elismert-

ségének növelésében. A verseny
nyertesei felértékelõdnek a mun-
kaerõpiacon, a legjobbaknak sok
esetben munkalehetõséget kínál-
nak a versenyt egyébként támoga-
tó vállalatok.

Ezúton is gratulálunk az orszá-
gos megmérettetésen legjobban
szereplõ diákoknak és felkészítõ
tanáraiknak.

Helyezések: 2. Maier Emese
Loretta (felkészítõ: Majorné Ja-
kabfi Éva), ruházati eladó, Nagy-
kanizsai Mûszaki SZKI. 4. Kovács
Ferenc (felkészítõ: Majoros Ist-
ván), hegesztõ, Nagykanizsai Mû-
szaki SZKI. 7. Simon Bettina
(felkészítõ: Majorné Jakabfi Éva),
élelmiszer-vegyi áru eladó, Dr.
Mezõ Ferenc - Thúry György
SZKI. 7. Stáhl Fanni (felkészítõ:
Varga Tünde), szakács, Dr. Mezõ
Ferenc - Thúry György SZKI. 7.
Kelemen Krisztián Ádám (fel-
készítõ: Takács István), szerkezet-
lakatos, Nagykanizsai Mûszaki
SZKI. 9. Karai Gergõ (felkészítõ:
Bolla Ferenc), szerkezetlakatos,
Nagykanizsai Mûszaki SZKI.

Kamaránk 80 általános- és kö-
zépiskolás diák számára teremtett
lehetõséget arra, hogy egy napos
szakmai kirándulás keretében
meglátogassák a rendezvényt és
lássák az ország legjobbjait egy-
egy munkadarab elkészítése köz-
ben. A diákok a gyakorlati verse-
nyeken túl elõadások, bemutatók
megtekintésével is bõvíthették a
szakmákról meglévõ ismereteiket.
A rendezvény remek lehetõséget
nyújtott a pályaválasztás elõtt álló
diákoknak döntésük elõsegítésébe.

125 éves a nagykanizsai
szakképzés

A Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy – Széchenyi tagintézmé-
nyében ezen évforduló alkalmá-
ból, Megújulás és állandóság mot-
tóval, májusig tartó programsoro-
zatot indítottak, amely szerint
rendhagyó irodalom órára, iskola-
történeti vetélkedõre, Széchenyi
kispályás labdarúgó tornára,
székelykapu átadásra és kiállítás

megnyitóra is sor került.  Az in-
tézmény ebben a tanévben ünne-
pelte az egykori Zsigmondy –
Winkler Mûszaki Középiskola
alapításának 60. évfordulóját,
most pedig a Széchenyi Szakkép-
zõ Iskola 125. évfordulóját.  A
rendezvénysorozat része az ápri-
lis 18-án megrendezett Szakmai
Ankét is. A fórumra a képzésben
érdekelteket, tanárokat és szakok-
tatókat várták. Az elõadások sorát
Gyõry Csaba nyitotta meg, aki a
hazai képzés nemzetközi összeha-
sonlításának témáját járta körül.
Õt követte Profant István, Németh
Alajos és Mezei László elõadása. 

A programsorozat záró rendez-
vényét április 27-én tartották, ame-
lyen emléktábla avatásra, valamint
a Mestermunka és iskolatörténeti
kiállítás megtekintésére került sor.
A programon dr. Polay József el-
nök és dr. Balogh Imre szakképzési
tanácsadó képviselte a Kamarát. 

10 éves a Széchenyi Kártya 
program
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge, valamint a KA-VOSZ Zrt. kö-
zös rendezvényt tartott április 19-
én, a KA-VOSZ Zrt. megalapítá-
sának és a Széchenyi Kártya
Program indulásának 10. évfordu-
lója alkalmából Budapesten. 

Matolcsy György nemzetgazda-
sági miniszter köszöntõjében el-
mondta, hogy a Széchenyi Kártya
valódi sikertörténet, Magyaror-
szágon az elmúlt tíz évben ezen
kívül egyetlen program sem tudott
célzottan 1.000 milliárd forintot
ilyen jól elkölteni. Demján Sán-
dor, a Széchenyi Kártya ötletgaz-
dája, a VOSZ elnöke hangsúlyoz-
ta: a jövõben a termelõ beruházá-
sokat kell támogatni, akár nulla
kamatozású hitellel is, és a hazai
középvállalkozások uniós forrás-

hoz juttatását kellene elõsegíteni.
Parragh László, az MKIK elnöke
elmondta: a Széchenyi Kártya ta-
pasztalatai alapján további sikere-
ket lehetne elérni a piacra jutás tá-
mogatásában, az uniós források
felhasználásában.

Az évek során a Széchenyi Kár-
tya a vállalkozások hitelességé-
nek jelképe lett. Az elmúlt tíz év-
ben a Széchenyi Kártya program-
ban ezermilliárd forintot használ-
tak fel, a kártyát eddig 218 ezren
igényelték, 162 ezret pedig át is
adtak belõle. 

A Széchenyi Kártya Konst-
rukció 2010-ben a Forgóeszköz-
hitel és a Beruházási hitel beveze-

tésével bõvült programmá, mely-
nek elemei teljesen egymásra
épülnek és akár egyidejûleg, egy-
szerre is felhasználhatóak. 2011.
szeptember 1-tõl a Széchenyi
Kártya Program újabb elemmel az
Agrár Széchenyi Kártyával egé-
szült ki. 2012 tavaszától pedig az
uniós pályázatokon való részvé-
telt segítõ két új termék, a Szé-
chenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel
és a Széchenyi Támogatást Meg-
elõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált
a vállalkozások számára.

Gazdálkodó szervezetek 
figyelmébe!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és

Iparkamara várja azon gazdálkodó
szervezetek jelentkezését, akik épí-
tõipari, épületgépészeti, gépipari,
elektronikai és villamossági terüle-
ten foglalkoznának tanulók gyakor-
lati képzésével, állami támogatás
igénybevételével. Információ:

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 TTéérrííttééssmmeenntteess ttaannááccssaaddááss rreeggiisszzttrráálltt 
vváállllaallkkoozzáássookknnaakk

Regisztrált vállalkozások részére, pénzügyi, vállalkozás-finan-
szírozási témában csoportos tanácsadást  tartunk a Kamara Szolgál-
tató irodájában. Idõpont: 2012. május 16. 14 - 15.30 óra.
Témakörök: Széchenyi kártya termékek, Mikrohitelek, Új Széchenyi
Terv érvényben lévõ és vállalkozóink által legkeresettebb pályázatai.

A konzultáción közvetlenül tehetik fel kérdéseiket a kamara sza-
kértõinek. 

Szeretettel invitáljuk rendezvényünkre a vállalkozások vezetõit,
tulajdonosait, könyvelõket, érdeklõdõket. Induló vállalkozások
részvételére is számítunk.
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www.nakkik.hu/szakkepzes. 

Fogyasztóbarát 
vállalkozási program 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Hatóság pályázatot írt ki Fo-
gyasztóbarát Vállalkozás tanúsí-
tás elnyerésére, melynek célja: a
fogyasztók figyelmébe ajánlani a
jogkövetõ magatartáson túli esz-
közökkel a fogyasztók bizalmát és
elégedettségét növelõ cégeket,
növelni a fogyasztói tudatosságot
és kultúrát, valamint ösztönözni a
vállalkozásokat a fogyasztók bi-
zalmát és elégedettségét fokozó
tevékenység végzésére, innovatív
ötletek és megoldások kidolgozá-
sára, a fogyasztói kultúra és tájé-
kozottság növelésére. 

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2012. május 31.

A fiatalok vállalkozóvá 
válását segítõ pályázat indul
A fiatalok munkaerõ-piaci hely-

zete – különösen a válság hatására
– meglehetõsen kedvezõtlenül ala-
kul. 2011-ben a 15-29 éves népes-
ség foglalkoztatási rátája 36%,
munkanélküliségi rátája pedig
18,3% volt. A fiatalok számos ki-
hívással szembesülnek az oktatás-
ból a munkaerõ-piacra való átme-
net során is. Ebben segíthet az Új
Széchenyi Terv keretében rövide-
sen megjelenõ pályázat, amely a
18-35 éves fiatalok vállalkozóvá
válását segíti elõ. A pályázat a
mikrovállalkozást alapítani szán-
dékozó fiatalok felkészítését, kép-
zését, üzleti tervének elkészítését
támogatja, emellett - üzleti tervük
pozitív elbírálása esetén - vissza
nem térítendõ támogatásban is ré-
szesülhetnek induló költségeikre.
A közel 7 milliárd Ft-os forrás a
tervek szerint 1600 fiatal számára
teszi majd lehetõvé saját vállalko-
zás elindítását.   

Bérkompenzációs pályázat
A Nemzetgazdasági Minisztéri-

um pályázatot hirdetett a munka-
bérek nettó értékének 2012. évi
megõrzéséhez. A Nemzeti Foglal-
koztatási Alapból 21 milliárd fo-
rint áll a pályázók rendelkezésére. 

A pályázat célja, az elvárt bér-
emelés munkáltatókat terhelõ
2012. évi költségei egy részének tá-
mogatása annak érdekében, hogy a
munkáltatók mind teljesebb körben
biztosítsák a bérek nettó értékének
megõrzését szolgáló béremeléseket
úgy, hogy a munkahelyeket is meg-

õrizzék. A támogatás formája visz-
sza nem térítendõ.   

A támogatás nyújtásának rész-
letes feltételeit, valamint a pályá-
zat elkészítéséhez szükséges in-
formációkat a pályázati felhívás
és a pályázati útmutató tartalmaz-
za, amelyek a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a, a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal honlapjáról
érhetõk el.

A pályázat benyújtásnak határ-
ideje: 2012. május 14. 

Megváltozott az egyéni 
vállalkozói tevékenység 
szabályozása
Az egyéni vállalkozó csak azo-

kat a tevékenységi köröket veheti
fel, amelyeket ténylegesen gyako-
rol, és szigorodik az egyéni vállal-
kozói tevékenység hatósági ellen-
õrzése is.   

Bõvült az egyéni vállalkozói
nyilvántartásból történõ adat-
igénylésre jogosultak köre szá-
mos közfeladatot ellátó szervvel.
Az egyéni vállalkozóról már köz-
jegyzõ, bírósági végrehajtó, gaz-
dasági vagy szakmai kamara és a
közigazgatási szervek is jogosul-
tak a nyilvános nyilvántartásban
szereplõ információn túli adatokat
igényelni. Az egyéni vállalkozás-
sal kapcsolatos ügyintézéshez
szükséges elektronikus nyomtat-
ványok is megváltoztak. Az új ûr-
lapok elérhetõk a www.nyilvan-
tarto.hu honlapon.

Sponzor Tours Utazási Iroda 
Lébár Piroska ügyvezetõ:

A Spon-
zor Tours
Utazási Iro-
da 1994-
ben alakult.
Mára Nagy-
kanizsa és
vonzáskör-
zete megha-
tározó ide-

genforgalmi szolgáltatójává vál-
tunk. Fõ tevékenységünk az uta-
zásszervezés és az utazásközvetí-
tés. Sugár utca 3. szám alatti iro-
dánkban ügyfeleink mintegy 80
magyar és 10 nemzetközi utazás-
szervezõ ajánlatát is megtalálhat-
ják, amelyeket közvetlenül, on-
line számítógépes helyfoglalási

rendszer segítségével értékesí-
tünk.

A budapesti repülõindulások
mellett bécsi és grazi indulással is
értékesítünk utakat. Az utazás-
szervezésen és közvetítésen túl
pedig az utazáshoz kapcsoló ki-
egészítõ szolgáltatássokkal - re-
pülõjegy-, szállás-, és kompjegy-
értékesítés, transzferek, autóbér-
lés, utasbiztosítások, reptéri par-
koló foglalás – állunk utasaink
rendelkezésére. Ezekkel a szol-
gáltatásokkal teljes körû kiszolgá-
lást tudunk nyújtani.

Annak érdekében, hogy az ügy-
feleinknek hiteles és pontos felvi-
lágosítással szolgálhassunk, kol-
légáimmal minden évben több
célterületre igyekszünk eljutni,
hogy személyes tapasztalataink
alapján tudjuk utasainkat tájékoz-
tatni az általuk választott üdülõ-
hely szállásairól és látnivalóiról. 

Konferenciák és kongresszusok
szervezése is irodánk profiljába
tartozik. Az elmúlt években több
száz fõs rendezvények lebonyolí-
tását is végeztük – többek között
az Eszperantó-világkongresszu-
sét, egy nõorvos-konferenciáét és
a közgazdász-vándorgyûlését.
Irodánk immár 18 esztendeje min-
den évben elismerõ oklevélben ré-
szesül valamelyik partnerétõl.

2009-ben pedig a Zala megye
legjobb idegenforgalmi vállalko-
zása címet is megkaptuk a VOSZ-
tól a Zalai Príma Gálán. A legna-
gyobb elismerés mégis az, hogy
utasaink nagy része visszatérõ
utas.

Kanizsa Ablak Kft.
Kósa Antal ügyvezetõ

A Kanizsa Ablak Mûanyag
Nyílászáró Gyártó és Szerelõ Kft.
1995-ben alakult. Vállalkozásunk
elsõsorban külsõ homlokzati mû-
anyag nyílászárók gyártására sza-
kosodott, kereskedelmi tevékeny-
ségünk azonban kiterjed a mû-
anyag nyílászárók kiegészítõinek
redõny, reluxa, szúnyogháló, pár-
kány, stb. – valamint belsõ ajtók
(fóliás, furnéros, tömörfenyõ) for-
galmazására is. 

Cégünk termékei egyaránt al-
kalmasak családi házak, intéz-
mények, kórházak, szállodák,
stb. kivitelezéséhez, felújításá-
hoz, az azok építése, átalakítása
során felmerülõ igények kielégí-
tésére. Széles skálán mozog a
szín és formaválaszték. Kínála-

t u n k b a n
megtalál-
hatóak a
derékszö-
gû és az
íves ele-
m e k b õ l
álló nyí-
l á s z á r ó k
Terméke-

ink ellenállóak, kiváló mûködést
biztosítanak az intenzív ultraibo-
lya-sugárzás, kemény fagy és
nagyfokú hõmérsékletváltozás
esetén is. Az általunk gyártott aj-
tók, ablakok környezetbarát
nyersanyagokból épülnek fel.
Termékeinket saját szakembere-
inkkel építjük be új és régi épü-
letekbe egyaránt, gondoskodunk
szervizelésükrõl. 

Az ajtók, ablakok vásárlásakor
harminc-negyven évre szóló be-
ruházásról döntünk, ezért érde-
mes körültekintõen választani,
mert így rengeteg felesleges ki-
adástól és bosszúságtól kímél-
hetjük meg magunkat. Sokféle
szempontot kell mérlegelnünk,
mielõtt rászánnánk magunkat a
vásárlásra. Az esztétikus megje-
lenés és a megfizethetõ ár mel-
lett figyelnünk kell a kiszemelt
darab hõ- és zajszigetelõ tulaj-
donságaira, a betörésvédelemben
játszott szerepére. Mérlegelnünk
kell választottunk karbantartási
igényeit, de a tartósság, a tûzvé-
delemi képességek, vagy adott
esetben a strapabíró kivitelezés
is fontos szempont lehet.

Szolgáltatásaink közé tartozik a
helyszíni tanácsadás és felmérés.
Szakembereink már a tervezés so-
rán segítséget nyújtanak elképze-
léseinek megvalósításában. 

Kiváló minõségû termékeinkkel,
magas szintû szakmai tudással, kor-
rekt üzleti magatartással és a termé-
keinkre vállalt több éves garanciá-
val nyertük el megrendelõink bizal-
mát. Látogasson el honlapunkra
(www.kanizsaablak.hu/teszt), vagy
a Petõfi Sándor u. 99/A szám alatti
gyártóüzemünkbe, ahol segítséget
nyújtunk elképzelései megvalósítá-
sában.

BBeemmuuttaattkkoozznnaakk 
kkaammaarraaii ttaaggjjaaiinnkk
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Május 11. 17.30 óra
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS IPARMÛ-
VÉSZEK KOLLEKTÍV TÁRLATA A
VÁROS NAPJA ALKALMÁBÓL
Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter pol-
gármester, országgyûlési képviselõ.
Megnyitja: Péntek Imre, a Pannon Tü-
kör fõszerkesztõje, József Attila díjas
költõ. Közremûködik: Nagykanizsa Vá-
ros Vegyeskar (vezényel: Hajdú Sándor)
Megtekinthetõ: május 30-ig.
Május 15. 
10 óra KEREKÍTÕ - mondókás foglal-
kozás 0-3 éveseknek. 10.45 óra BÚGÓ-
CSIGA - mondókás foglalkozás fél-
évestõl 5 éves korig. Vezeti: Törekyné
Nagy Zsuzsanna zenepedagógus,  06-
20/503-6611. Belépõdíj: 600 Ft/család
Május 16. 15 óra
Az "Én hobbim" sorozat keretében
SZI-MÁRTON JÁNOS
KINDERFIGURA GYÛJTEMÉNYÉ-
NEK BEMUTATÁSA
A gyûjteményt bemutatja: Szi-Márton
János. Közremûködnek: a Péterfy Sán-
dor Általános Iskola 4/B osztálya
Megtekinthetõ: június 5-ig
Május 17. 19 óra
"VALAHOL EURÓPÁBAN" - musi-
cal a Kaposvári Roxínház elõadásában
Belépõdíj: 2000 Ft, diákoknak: 1500 Ft
Bõvebb információ: 06-30/457-8361
roxinhazinfo@gmail.com
Információ: Június 25-29. 8-16.30 óra.
Július 2-6. 8-16.30 óra.
KULTÚR-KALAND tábor a HSMK-
ban, 7-12 éveseknek!
Kézmûves foglalkozások (gyöngyfûzés,
papírhajtogatás, festés, gyurmázás stb.)
túra (Újudvar Csibiti-tó, Csónakázó-tó
stb.) daltanulás, néptánc, sportprogra-
mok, vetélkedõk múzeumi foglalkozá-
sok a Kanizsai Kulturális Központ mun-
katársaival. Részvételi díj: 2000 Ft + ét-
kezés. Jelentkezni és érdeklõdni lehet
június 15-ig, a HSMK információs szol-
gálatánál 93/311-468.

TÛNÕDÉSEK - Z. Soós István kiállítása. 
INDIAVÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-
1950 között Indiában festett alkotásaiból. 

PLAKÁT-MAGÁNY - Gyûjteményes
kiállítás az elmúlt évtizedek plakátgrafi-
káiból. Megtekinthetõ: május 26-ig
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
alkotásaiból. Megtekinthetõ: május 31-ig

"KINDER REIME"
Június hónaptól német nyelvû játszó-
ház indul a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Házban. Német nyelvû mondókák,
gyermekversek, gyermekdalok, óriás-
társasjátékok és játékos szituációs gya-
korlatok segítségével tanulhatják a gyer-
mekek a német nyelvet. Vidám hangu-
latban, szórakoztató feladatok keretében
történik a szókincsbõvítés és a beszéd-
készség fejlesztése. Helyszín: Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Ház. 
Igény esetén a Bajcsai Mûvelõdési Házban is.
Információ: Móricz Mûv. Ház. 06/93-319-202,
06/30-530-0-253. Pelesz Alexandra: 06/20-41-
83-802

2012. május 9-12-ig „Testvér-
városok polgárainak Találkozó-
ja – Európa Nap” lesz Nagyka-
nizsán. 

Az Európai Unió „Aktív polgá-
rokat Európának” programjában
25 ezer euró össztámogatást ítélt
oda Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
rosnak. A pályázatot testvérvárosa-
inkkal, Csáktornyával, Gleisdorf-
fal és Kovásznával közösen nyúj-
tottuk be 2011-ben.

A testvérvárosok polgárainak
szervezett találkozók lényege,
hogy a testvérvárosokból össze-
hozzon különbözõ állampolgáro-
kat és állampolgári csoportokat,
kiaknázva a települések közötti
partnerséget. Az is fontos cél, hogy
a polgárok és a kultúrák között

szoros és mély kapcsolat alakuljon
ki. 

A „Testvérvárosok polgárainak
Találkozója-Európa Nap” rendez-
vénysorozat május 9-én veszi kez-
detét egy Európa Napi Gálamûsor-
ral, amelyen a három meghívott
testvérváros mûvészeti csoportjai
adnak mûsort a nagykanizsaiaknak
az Eötvös téren. Május 10-én dél-
elõtt a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban színi elõadásokat lát-
hatnak városunk diákjai, 13 órától
pedig az Inkubátorházban, az Eu-
rópa napi konferencián az önkor-
mányzati delegációk beszélik át a
testvérvárosi együttmûködés fej-
lesztési irányait, a gazdasági és
kulturális kapcsolatok fenntartható
fejlesztésének lehetõségeit. Ez idõ
alatt a mûvészeti csoportok Zala

természeti értékeivel ismerkednek,
majd Zalakaros szabadtéri színpa-
dán tesznek tanúbizonyságot a te-
hetségükrõl. 

Ugyancsak május 10-én délután
azok a nagykanizsai diákok lépnek
fel az Eötvös téri színpadon, akik
bemutatkoztak a keszthelyi Heli-
koni Ünnepségeken, a nyugat-du-
nántúli diákság legnagyobb kultu-
rális seregszemléjén. Este pedig a
Kanizsa Csillagai és a Cross
Roads lép fel. A testvérvárosok
mûvészeti csoportjai május 11-én
és 12-én a Város Napja fesztiválon
is fellépnek, gazdagítva, színesítve
a két nap programját. 

A csapatok körüli teendõkben –
kísérõ feladatok, szervezési segít-
ség – civil csoportjaink vállalnak
komoly szerepet.  

AAkkttíívv ppoollggáárrookkaatt EEuurróóppáánnaakk!!

Mûvészi véna volt-e a család-
ban? – érdeklõdött a hírtévés Sza-
bó Anett Sebõ Ferenc népzeneku-
tató-zenetörténésztõl, amikor a
negyven éves táncház-mozgalom
alapítójának gyermekkori zeneis-
kolai képzése került szóba. A friss
Kossuth-díjas elhárította, megle-
het, túl személyesnek érezte a fel-
menõi iránti tudakozódást. Pedig
– bármily tekervényesek is az
öröklõdés útjai – bizony volt kik-
tõl átvennie a tehetség hagyatékát.

– Az érdekes volt, hogy ’76-ban
senki nem mert errõl beszélgetni.
Egyszer elmentünk egy kocsmába,
álltunk ott a sörért, és láttam, hogy
az emberek megismerték apámat.
Odajött egy ember, rátette apám

vállára a kezét, és azt mondta:
Nem beszélünk, csak rágondolunk.
– emlékezett vissza pár éve Sebõ
Ferenc arra, amikor édesapjával
elõször jártak, 32 év után Gyimes-
bükkön. De mirõl is kellett hallgat-
niuk, és ki is volt ez a 2004. május
9-én elhunyt talpig férfi?

1944. augusztus – szeptember.
Nemeskürty István írja A halálra
ítélt zászlóalj bevezetõjében: A
Csíki-havasokban, a Gyimesi-
szorosban és környékén még tartja
magát és védi az õsi határt a 32. he-
gyi határvadász zászlóaljhoz tarto-
zó harccsoport Sebõ Ödön fõhad-
nagy parancsnoksága alatt. Oly si-
keresen harcolt, hogy a szovjet pa-
rancsnokság nagy erõket sejtett
Gyimesbükk környékén, s ezért dél
felõl, kerülõvel folytatta támadá-
sát. Ezzel a háromhetes feltartózta-
tással sokezer embert mentettek
meg dacára az augusztus 23-i ro-
mán átállás okozta meglepetésnek.
Az 1998-ban papírra vetett emlé-
kezés a három kiadás után már
online is olvasható ide kattintva. A
visszavonulás során a Sebõ tanya is
útba esett, itt utal rá a fõhadnagy,
hogyan magyarosította édesapja
eredeti Sprung családnevét. Meg-
maradt néhány, a könyvbe bemá-

solt irata pedig tudósít anyja nevé-
rõl és születési helyérõl, idejérõl. 

Nagykanizsán a Csengery út 58.
alatt laktak a szülei, a dentai
(Temes megye) születésû Sprung
Károly, a m. kir. 6. honvéd gyalog-
ezred altisztje és a marosújvári
születésû Bartha Julianna, amikor
1920 Karácsonyán az Alsótemp-
lomban keresztszülei (Artner Sán-
dor és Tomasits Mária) Ödönt a
keresztvíz alá tartották. Ám az apa
még az 1925-ös, 1927-es farsan-
gon is kész volt szavalatával, szín-
játékával hozzájárulni a honvédal-
tiszti bál sikeréhez. – A magyar ka-
tona az elsõ katona, s hogy az is
maradjon, ahhoz a legjobb utat vá-
lasztotta, mikor az önmûvelés
fegyverét is arzenáljába sorozta. –
írja a Zalai Közlöny (városunk haj-
dani napilapja) fõszerkesztõje, Bar-
barits Lajos, majd így folytatja: –
Móricz Zsigmond egyfelvonásos
tréfájában, A tej-ben Sprung Károly
excellált elsõrangú jellemkomiku-
si alakításával.

Jósorsom nem egy versmondó,
színjátszó kanizsai fiatallal hozott
össze. Lehet, valamelyikük unokái
közül kerül ki a jövõ Kossuth-díjasa?

P.J.  

KKaanniizzssaaii nnaaggyyaappaa KKoossssuutthh-ddííjjaass uunnookkáájjaa
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Gyógynövénytúra a Csónakázó-tónál. A Szívbetegekért Egyesület május
7-én hétfõn gyógynövénytúrát szervez a Csónakázó-tóhoz. A találkozás idõpont-
ja: délelõtt 10 óra, Csónakázó-tó parkolója. Az autóbusszal közlekedõk a Kalmár
utcai buszmegállóból 9.35 órakor induló 10-es helyi járatot vehetik igénybe.
Érdeklõdni és jelentkezni Hegedûs Györgyné klubvezetõnél lehet a
0670/3646278-as telefonszámon.
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2012. május 3.

Horoszkóp

Nem mindenki gondolkodhat úgy, mint
ön a környezetében. Éppen ezért legyen
kissé megértõbb, mérlegelje mások véle-
ményét, mielõtt hátat fordítana ismerõse-
inek. 

Hogyha kell, álljon ki a saját igazáért, de
lehetõleg ne használjon ki másokat. Mie-
lõtt kritikával illetné õket, tegye fel ma-
gában azt a kérdést is, hogy vajon önnek
van-e igaza.

A Vénusz hatására kellemes változásokra
számíthat magánéletében. Hívja meg
idejében a távolabb élõ barátait a közel-
gõ Város Napi rendezvényekre, és adja át
magát a szórakozásnak.

Ne hagyja magát egykönnyen felidegesí-
teni. Ha valami nem sikerül elsõ nekifu-
tásra, ne a párját hibáztassa. A hisztizés-
sel úgy sem megy semmire. A jelentékte-
len ügyeit oldja meg egyedül. 

Jó és szép napokra számíthat. A pénz-
ügyeivel most ne foglalkozzon, fonto-
sabb, ha a párja kedvében járjon. Kísérje
el például a Város Napja izgalmas ren-
dezvényeire.

Szinte lépést sem lehet tartani önnel.
Májusban minden hétvégére elõre elter-
vezi az otthoni programokat. A párja
örömmel és pozitívan fogadja a kezde-
ményezését.

Törekedjen harmóniára a kedvesével. Ha
lehet, legalább májusban kényeztesse, és
teljesítse minden óhaját. Spóroljon egy
kicsit, mert a Vénusz egy szép utazást je-
lez a nyári hónapokban.

A csillagok hatására egy kissé gán-
csoskodóvá válhat. Ápolja jobban
emberi kapcsolatait, hiszen kedves-
séggel többre megy, mint az erõsza-
kossággal. 

A csillagok jelzései alapján pozitív válto-
zás állhat be karrierjében. A Város Napja
esti rendezvényein részese lehet egy szép
találkozásnak. Figyelmesen szemlélõd-
jön, hogy észrevegye az illetõt.

Ne kapkodjon, inkább szedje össze a lel-
kierejét, hogy sikerre vigye a terveit. A
sok munka megviselheti egészségét. A
tánc azonban jótékony hatással lehet
energiái felszabadításában.

Ne fogja vissza a határtalan munkaked-
vét. Ha nem tud mást tenni, fogjon példá-
ul lakás átalakításba. Pénzügyi téren nem
jeleznek nagy kiadásokat a csillagok, vá-
sároljon nyugodtan.

A csillagok állása szerint egész májusban
nem lesz szüksége pénzügyi tanácsadóra,
mindent meg tud oldani házilag. A Mer-
kúr szerint pénz áll a házhoz, tervezheti a
nyári utazást.

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 

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 egészségügyi dol-
gozó idõs ember körüli teendõket
bevásárlást, gyógyszer kiváltást,
takarítást vállal. Tel.: 0630/277-
5326 (7500K)

Mozgássérült férfi gondozásá-
ra keresünk hosszú távra személy-
gépkocsival rendelkezõ nagykani-
zsai lakost. Jelentkezni lehet a
0630/275-0582 telefonszámon
vagy a laszlo.farkas@live.se e-
mail címen. (7501K)

Televíziók, LCD monitorok, vi-

deók, DVD-k és távirányítók javí-
tása, használt televíziók adásvéte-
le. Balaskó István, Nagykanizsa,
Zrínyi u. 20., tel.: 0630/597-1530
(7502K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2012. május 3.14

2012.05.11.PÉNTEK 13:00 – 18:00 
Város Napja Véradás – HSMK

Véradás - VVöröskereszt

web fejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
külkereskedelmi ügyintézõ szakirányú megegyezés szerint
ápoló diplomával (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
szerviz asszisztens szakirányú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
úszásoktató szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
gipszkarton szerelõ szakirányú megegyezés szerint
úszómester szakirányú megegyezés szerint
fuvarszerv.-értékesítõ szakirányú megegyezés szerint
bádogos (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
tetõszigetelõ (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ tûzvédelmi vizsgával szakirányú megegyezés szerint

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

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL

2012.05.07-én 16 órakor
személyautó, motor 

és segédmotor 
kategóriákban

2012.05.08-án 16 órakor
C, D, C+E

2012.05.10-én 16 órakor
gépkezelõ/targonca, emelõgép 

és földmunkagép

Részletfizetés!
Ingyenes tankönyv 

kölcsönzés!

Ismét Teleki utca és ismét
Bánkuti László Emlékkupa.
Másodszor került megrendezés-
re a Kanizsa Autó- és Motor-
sport Egyesület szervezésében
az a nagyszabású szlalom-ver-
seny, mely Nagykanizsa belvá-
rosába várta nem csupán az in-
dulókat, de az autósport szerel-
meseit is.

Legalábbis a csurgóiakat min-
denképp, hiszen a somogyi kisvá-
rosból nagyon sokan érkeztek

BMW-kel, Ladákkal. Mondhatni,
Csurgó egyik fele otthon maradt a
kézilabda Budapest Bank Férfiliga
Csurgói KK – Pick-Szeged elõ-
döntõjére, a másik fele viszont a
dél-zalai városba jött, hogy dél-
elõtt 10 órától az aszfaltcsíkon ke-
rülgesse a bójaként funkcionáló le-
vetett gumikat.

Rajtuk kívül Zalából és a jól
ismert „kamsésok” a házigazdák-
tól szintén ott álltak a rajtvona-
lon, de a baranyaiakra sem lehe-
tett panasz, hiszen példának oká-

ért Szigetvárról Papp Csaba, il-
letve Komlóról Simon István va-
lódi nagyágyú járgányokkal ne-
vezett.

Aztán elsõként Hegyi László
Farkas a vasi Rönökrõl elindította
a mezõnyt Peugeot-jával, s kategó-
riájában – illetve amit a volánnál
csinált, az alapján is – tapasztal-
hattuk, nem véletlenül örvend is-
mertségnek a szlalomosok kö-
zött…

Majd jöttek sorban a már emlí-
tett csurgóiak: elõször Szasza, ali-
as Szabó Krisztián küldte nagy
„bömösének”, de csak az elsõ futa-
mig jutott – lévén másképp értel-
mezve a szabályokat egyszerûen
felpakolt trélerére, s el is hagyta
Kanizsát (ha most poénosak aka-
runk lenni, akkor ide azt írjuk, az
említett, háromnegyed egykor kez-
dõdõ kézilabda találkozóra még si-
mán haza is ért…).

Ulrich Róbert (BMW) szó sze-
rint benzingõzzel fertõzhetett meg
sokakat a nézõk közül, hiszen vé-
gigfolyatta a Telekit, míg a már
fentebb taglalt Simon István pici
retrót is csempészett Bánkuti
Krisztián 1978-as Fiat Abarth-ja
mellett a futamokba, lévén a ’80-

as évek végén az olasz rali-világ-
bajnok Miki Biasion Lancia Delta
Integraléja volt olyan „Martinis”
festésû, mint a komlói Hondával
beoltott Fiat X1/9-ese. Menni min-
denesetre nagyon ment, de nem
úgy, mint Papp Csaba Suzuki
Swift Ninja öszvére, aki szintén
nagy csata elé nézhetett a kanizsai,
quaddal induló Szabó Pezi Balázs-
zsal.

Egy azonban bizonyos, a 40 raj-
toló ezúttal is csikorgatta a papu-
csokat becsülettel, azok legna-
gyobb örömére, akik a technikai
sportokért odavannak Nagykani-
zsán. Ezúttal sem voltak közülük
kevesen a pálya mellett.

P.L.

SSzzllaalloommoozzttaakk aa rreemmeekk iiddõõbbeenn 
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Az A.J.K.A Shotokan
Karate-Do Szövetség 7. alka-
lommal rendezte meg idén a
Sáfár Kupát, ez alkalommal
Budapesten. A közel 100
karatéka között remekül szere-
peltek a nagykanizsai Sensei
Sáfár Shotokan Karate-Do
sportegyesület tagjai.

A formagyakorlatok és a küz-
delmek két küzdõtéren folytak,
aminek a fõbírája Sensei Sáfár
László 9 danos mester volt.

A Sáfár Kupa kanizsai érmei:
Losonczi Lilla "B" csoport 9-10

éves leány egyéni kata (formagya-
korlat) 2. hely, egyéni kumite
(küzdelem) 1. hely.

Kassa Áron "B" 9-10 éves fiú
egyéni kata 3. hely, egyéni kumite
1. hely, csapat kata 1. hely.

Toperczer Dániel "B" 9 - 10 év
csapattagként kata 1. hely.

Rábavölgyi Nóra "C" 9-10 év
leány egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 2. hely.

Benczik Kristóf "B" 9-10 év fiú
egyéni kumite 2. hely, csapatban
kata 1. hely.

Herjavecz Krisztina "A" 11-12
év leány egyéni kata 2. hely, egyé-
ni kumite 2. hely, csapat kata 1.
hely.

Losonczi Mária "A" 11-12 év
leány egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 1. hely, csapat kata 1. hely.

Kovács Norbert "A" 13-14 év
fiú egyéni kata 3. hely, egyéni
kumite 3. hely, csapat kata 1. hely,
csapat kumite 1. hely.

Mészáros Martin "A" 13-14 év
fiú egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 1. hely, csapat kata 1. hely,
csapat kumite 1. hely.

Kucskó Zsófia "A" 13-14 év le-
ány egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 1. hely, csapat kata 1. hely.

Oláh Tamás "A" 13-14 év fiú
egyéni kata 2. hely, egyéni kumite
2. hely, csapat kata 1. hely, csapat
kumite 1. hely.

P.L.

SMAFC – Kanizsa KK DKG-
EAST 67-58 (17-15, 13-19, 17-
13, 20-11). NB I B férfi kosárlab-

da-mérkõzés, rájátszás az 5-8. he-
lyért, elsõ találkozó. Sopron. Ve-
zette: Török R., Németh Cs., Né-
meth S.

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (8/3), Balogh L. (14), Beák
(12/3), Hoffmann B. (7/3), Czigler
(4). Csere: Tóth O. (2), Bus (2),
Zsámár K. (6/3), Kertész D.,
Stárics (3/3), Murvai. Edzõ: Ko-
vács Nándor.

Az 5-8. helyért ismét találkozott
egymással a két nyugati élcsapat.
Az elsõ negyedben végig fej-fej
mellett haladtak a csapatok, egyik
fél sem tudott jelentõs elõnyre
szert tenni. A folytatásban sem vál-
tozott a játék képe, hiszen tovább-
ra is sokat hibáztak a küzdõ felek.
A félidõ aztán négypontos kanizsai
vezetéssel zárult, térfélcsere után

pedig 5 percig tartották elõnyüket
Bausz Kornél (képünkön) és társai.
Ezután teljesen szétesett a kanizsa-
iak támadójátéka, amit a hazaiak
ki is használtak és a negyed végé-
re egyenlítettek. A befejezõ játék-
részben több labdát is eladtak a
vendégek, emellett nagyon rosz-
szul is dobtak, így a SMAFC elhú-
zott ellenfelétõl, s kilenc pontal
meg is nyerte a találkozót. A vasár-
napi nagykanizsai visszavágón fõ-
leg támadásban kell feljavulnia a
dél-zalaiaknak, hogy hogy sikerül-
jön ledolgozni 9 pontos hátrányu-
kat. 

Kovács Nándor: „Második fél-
idei gyenge támadójátékunk miatt
vesztettünk.”

P.L.

AA SSMMAAFFCC eelllleenn sseemm lleesszz eeggyysszzeerrûû

Zalaegerszegi TE FC II (9.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (8.) 3-1 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 23. forduló. Zala-
egerszeg, 150 nézõ. Vezette: Gaál
Á. (Király Zs., Pirkó). G.: Jasare-
vic (46.), Vittman (78., 81.); Boros
Z. (54.)

NTE: Szekeres P. - Boros Z.
(Kõrösi A., 85.), Rákhely M., Ba-
ranyai Z., Szép D. - Kotnyek I. -
Ujvári M., Nagy T., Szõke Á.
(Freischmid, 79.) - Babati T.
(Bagarus, 76.), Cs. Horváth G. Ve-
zetõedzõ: Koller Zoltán.

Információink szerint ugyan
volt némi üzengetés a találkozó
elõtt – interneten keresztül –, de a
nézõszám elmaradt egy megyei
rangadón várttól – még ha ez csu-
pán harmadosztályú összecsapás is
volt és a házigazdák a második vo-
nalukat vonultatták fel a meccsre...
Mindenesetre ha valakiben volt is
kétely, hogy hol rendezik a talál-
kozót, esetleg a mûfüvesre viszik-
e, nos, egyértelmû volt (illetve a
kanizsai kérést méltányolták a za-
laegerszegiek), hogy az Aréna
gyepére futhatnak ki a csapatok.

Nem volt jó az elsõ félidõ, de a
várakozás azért tapintható volt, az
egészséges drukk minden bizony-
nyal dolgozott a játékosokban is,
hiszen az egerszegieknél is szere-
pelt kanizsai kötõdésû, illetve az
NTE-ben is játszik néhány olyan
fiatal, aki szerepelt a Zete-után-

pótlásban annak idején...
Az elsõ félidõ közepén jártunk,

amikor elõször Juhász Dániel,
majd Krajczár Ádám veszélyezte-
tett hazai oldalon, majd a 31. perc-
ben Cs. Horváth Gábor kerülhetett
volna helyzetbe, végül az akcióból
Nagy Tamás lõtt mellé.

A második játékrészt azonnal
góllal nyitotta a ZTE II, Jasarevic
Mahir volt eredményes (1-0). Nem
tört azonban meg a kanizsai gárda,
amit Boros Zoltán nem kis gólja is
jelzett (1-1), s a bizonyítási vágy
alighanem igencsak dolgozott a
labdarúgóban, hiszen örömében a
vendégek kispadjáig sprintelt...

Össze is kapta magát a találat ha-
tására még inkább a Nagykanizsa,
amit a 68. percben Cs. Horváth alig
mellé szálló fejese nyomatékosított,
majd Nagy távoli lövése fagyasztot-
ta meg az egerszegi drukkerekben a
vért. Talán ezért sem volt benne any-
nyira a játékban az, hogy Vittman

Ádám a „kékektõl” beköszön, bár az
is igaz, az igencsak szûkös kerettel
dolgozó kék-pirosaknál idõvel fo-
gyott a levegõ. Szóval, a becsehelyi
származású játékos, aki az UFC
Nagykanizsában is húzott le éveket,
a szombati, pápai NB I-es fellépése
után a 78. percben megvillant (2-1).
Joggal voltak magukra dühösek a
vendégek, bár Boros kihalászva a
kapuból a labdát valószínûleg nem
akarta dühében olyan „Panik-
varosan” kilõni csapattársát, Szõke
Ádámot. Aztán gyorsan jött az újabb
Vittman-találat (3-1), amivel már el
is dõlt a meccs sorsa.

Koller Zoltán: „Jelen helyzetünk
tükrében jó teljesítményt nyújtot-
tunk, mivel sokáig 1-1-re állt a mér-
kõzés. Mindkét oldalon adódtak
gólszerzési lehetõségek melyeket mi
kihagytunk, az ellenfelünk viszont
nem hibázott. A döntetlen igazságo-
sabb lett volna, de az utóbbi idõben
kis szerencsénk sincs.”

A 22. fordulóbeli Nagykanizsai
TE 1866-Balatonfüred találkozó
3-2-es hazai vezetésnél a 29. perc-
ben félbeszakadt, mert összeborult
az NTE-sporttelep kutyamenhely
felõli kapuja. Idõközben a Ba-
kony-csoport versenybizottsága
úgy határozott, hogy 3-0-as gólkü-

lönbséggel a három bajnoki pontot
a Balatonfüred javára írja jóvá,
mivel a találkozó elõtt ismert volt
a kapu sérülése. Az indoklás sze-
rint a mérkõzés a rendezõ csapat
hibájából szakadt félbe. Nem pó-
tolják tehát a mérkõzést. 

P.L.

ÚÚjjaabbbb ccssaappááss:: 
aa FFüürreedd kkaappttaa aa hháárroomm ppoonnttoott

Már aa hhetedik
versenyük vvolt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-tá-
mogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati ren-
delet alapján 2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvá-
sárlás támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás for-
májában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támo-
gató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet
alapján 2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés
támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon/Felhívások menüpontban.

VVáállllaallkkoozzáásstt ttáámmooggaattóó pprrooggrraammookk

A Keleti városrész virágosítá-
sával kapcsolatos levélváltást
bocsátott rendelkezésünkre a
Polgári Kanizsáért Alapítvány.
A válaszban sem csak a felirat-
kozás idejérõl, helyérõl esik szó.

…Húgommal, Amandával je-
lentkeztünk tavaly, akkor elõször,
és idén is szeretnénk folytatni. Er-
kélyünkön, párkányon próbálko-
zunk már saját magunk által ülte-
tett magokkal. Több-kevesebb si-
kerrel. Párat már le is ültettünk. A
kertünket megnagyobbítottuk (C-
D lépcsõház között). Fából kerítést
is csináltam, mert sajnos a tavaly
vett mûanyag kerítésünket rövid
idõn belül ellopták.

Úgy veszem észre, a D lépcsõház
lakói örülnek a kertnek és sokan
mondták, hogy segítenek, ha szük-
ségünk van rá (tanács, plusz virág,
kerítés stb.). Idén a lépcsõház elé, a
járda mellé is készítettünk egy ki-
sebb kertet. Az egyik lakó, aki ta-
valy is kapott virágot, felajánlotta,
hogy õ pedig a járda másik oldaláról

gondoskodik. Így mind a két olda-
lon virág lesz. A ház mögé is csinál-
tunk már tavaly is egy kisebb kertet.
Oda próbáltunk évelõ növényeket
ültetni. Tavaly és idén is többen
mondták, hogy vagy késõn tudták
meg ezt az „akciót“, vagy nem is
tudtak róla. Lehet, idén többen je-
lentkeznek majd a lakók közül. 

Meglepõ: idegenek is elismerõ-
en néznek ránk, hogy fiatal ko-
runk ellenére idõt szánunk a virá-
gok gondozására. Ez nagyon jól-
esik nekünk. Úgy érezzük, hogy
kicsit jobban összehozta a szom-
szédokat.

Érdeklõdni szeretnék, hogy idén
is megrendezésre kerül az ingye-
nes virágosztás a keleti városrész-
ben? Mikor kell majd jelentkezni?
Válaszát elõre is köszönöm!

Zsoldos Alida
Kedves Alida!
Igen megörültem élménybeszá-

molójának, és az idegenekhez ha-
sonlóan magam is tiszteletet érzek
Önök iránt. Amiért a rövid, az idõ-
pontra szorítkozó válasz helyett

bõvebben írok, levelének az a sora,
melyben „ingyenes virágosztás”-
ról ír.

Nincs ugyanis „potya palánta”.
Ezeket az – amúgy egyenként jel-
képes összegû – egynyári virágo-
kat munkáért adjuk. A tágabb kö-
zösség köszönetét testesítik meg.
Azoknak, akik közterületre ültet-
nek, hogy mások is gyönyörköd-
hessenek benne. Akik a perzselõ
napokban is öntöznek saját vizük-
kel. Akiknek munkája révén késõ
õszig, az elsõ fagyokig virítanak
ezek az egynyáriak, bizonnyal
megérdemlik.

Ám nem illeti meg ez a köszönet
azokat, akik hegyre, temetõbe, bal-
konládába vinnék. Vagy akik az el-
sõ lelkesedés múltával hagyják el-
kókadni a palántákat. S mert nem
illeti meg õket, kérjük, ne is jelent-
kezzenek. 

A feliratkozás idén május 11-én,
pénteken 15 és 18 óra között lesz a
Hevesi ABC elõtt. Szerencsés egy-
beesés, hogy ekkor lesz a Város
Napja is. Emlékszem, öt éve is e
napon iratkoztak föl a virágosítás
elsõ fecskéi.

Jó egészséget kívánok a hasznos
munkához…  

K.H.

NNeemm iinnggyyeenn vviirráágg,, 
aa kköözzöösssséégg kköösszzöönneettee

Tájékoztatjuk Tisztelt Be-
tegeinket, hogy a Kanizsai
Dorottya Kórház fejlesztését
szolgáló TIOP pályázatok
építészeti megvalósítása meg-
kezdõdött. Az építési munká-
latok ideje alatt – 2012. má-
jus 2-tõl – a Sürgõsségi
Betegellátó Osztály elõtti be-
teg és mentõbejárat nem
használható.

A kórház megközelíthetõ a
Szekeres József utca felõl a ren-
delõintézeti bejáraton és a fõbe-
járaton keresztül, valamint a
Semmelweis utca felõl a gazda-
sági bejáraton. A mentõszállítás
a kórház fõbejáratán keresztül
biztosított.

Prof. Dr. Bátorfi József 
fõigazgató

Kórház 
sajtóközlemény:
AAzz SSBBOO eellõõttttii 
bbeejjáárraatt ááttmmeenneettiilleegg
nneemm hhaasszznnáállhhaattóó
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