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KanizsaAVáros Napja – Thúry György
Históriás Napok, a Határtalan
kapcsolatok és a Testvérvárosok
polgárainak találkozója prog-
ramsorozat két napon át, új
helyszínen, színes programokkal
várta az érdeklõdõket. 

A programok két színpadon pár-
huzamosan zajlottak, ezen kívül
autókiállítás, mesesátor, extrém
kaland- és KRESZ park várta a ki-
csiket és a nagyokat. Csemegéz-

hettek a bor-, a sajt, az édesség-, a
méz utcájában, majd megnézhet-
ték a kézmûvesek sorát, íjászkod-
hattak, a múzeum sátránál patkót
dobhattak és vásárolhattak. To-
vábbá bemutatták a Magyar-
kanizsa építészetének rövid törté-
netét tartalmazó könyvet, mely a
vajdasági kisváros történetét és
építészeti értékeit mutatja be a
helybéli Valkay Zoltán építész,
szép- és szakíró közel egy éves
kutatómunkája eredményeképpen. 

Cseresnyés Péter polgármester
többek között az iskolások és az
ovisok, a Dixiland Cakovec, a Tüttõ
János Nótaklub, a Városi
Vegyeskar, a Tûzmadarak, a Can-
tilena Kórus fellépését követõen
tartotta meg ünnepélyes megnyitó-
ját. – Nem csak abban újdonság az
idei Város Napja, hogy új helyszí-
nen rendeztük meg, hanem abban
is, hogy visszatértünk egy régi ha-
gyományhoz, ahhoz, hogy nagyka-
nizsai egyesületek, szervezetek szer-
vezték ezt a két napot, illetve rászer-
veztük az Európa Napot, ahol test-
vérvárosaink küldöttségei is ünne-
pelnek – mondta a polgármester.

Ezt követõen kezdõdött a
boxgála, melyen kanizsaiak ver-
sengtek somogyi és Veszprém me-
gyeiekkel. Majd Kud Viskovec, az
Orff Ütõegyüttes, a Strokes, a
Loud and Black fellépése után az
estét a Hooligans és a tûzijáték
zárta. 

Szintén pénteken vette kezdetét
a 24 órás focibajnokság, mely idén
már nyolcadik alkalommal került
megrendezésre a Batthyány Lajos
Gimnáziumban. Ezúttal nyolc csa-
pat versengett egymással, akik
körmérkõzésen döntötték el a he-
lyezések sorsát. A mérkõzések 24-
25 percesek voltak. 

A Város Napján két kiállítás is
nyílt, az egyik a Batthyány Lajos
Gimnáziumban, a másik pedig a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban. Az iskola Hyány Galériá-
jában látható újabb tárlat – mely az
Európa Nap rendezvénysorozatba
illeszkedik – a gleisdorfi testvérvá-
rosi mûvésztelep anyagából ké-
szült. Cseresnyés Péter polgármes-
ter beszédében elmondta, a diákok-
nak minél több alkalommal kellene
személyesen találkozniuk az alko-
tókkal és alkotásaikkal, ugyanis így
saját maguk érthetik és kérdezhetik
meg, hogy mit ábrázol a kép, miért
festették ilyenné. Maguk tapasztal-
hatják meg a szépet. Stamler Lajos

képzõmûvész, az intézmény mûvé-
szettörténet tanára hangsúlyozta – a
polgármester gondolatához kapcso-
lódva –, fontosak ezek a kiállítások,
hiszen így közelebb kerülnek a ta-
nulókhoz a képek, nap mint nap lát-
hatják azokat, így lehetõség van ar-
ra, hogy megismerjék és megsze-
ressék a mûvészetet, ha megszeret-
ték, akkor lelkiekben gazdagabbak
lehetnek. A testvérvárosi alkotók
mellett Ludvig Zoltán, Erdõs János
és Stamler Lajos képei is megte-
kinthetõk.

Az Õsze András Galériában a
kanizsai képzõ- és iparmûvészek
alkotásai tekinthetõek meg május
30-ig. – Aki egy kiállítás köszönté-
sére vállalkozik, jól teszi, ha nem
értékel, és csak röviden foglalja
össze gondolatait, hiszen a közön-
ség az élményre vár, a vizuális be-
fogadásra, és az emóciót keresi,
saját bensõjét kutatva az alkotások
elõtt – kezdte Cseresnyés Péter kö-
szöntõjét. Elmondta, Nagykanizsa
kétévente rendez ilyen programot

a Város Napján. A mostanira 24
mûvész, köztük Kotnyek István,
Stamler Lajos, Járási Ildikó, Lud-
vig Zoltán és Ludvig Dániel hozta
el alkotását, összesen 64 tekinthe-
tõ meg. A szervezõk idén elõször
biztosítottak bemutatkozási lehe-
tõséget mûvészeti egyetemre járó
nagykanizsaiaknak, mely táplál-
hatja a városhoz való kötõdésüket.
A polgármester kiemelte, nem egy
tematikus kiállításról van szó, ha-
nem egy a sokszínûséget, a válto-
zatosságot értékként felvállaló tár-
latról, mely keresztmetszetet ad
Nagykanizsa képzõmûvészeti éle-
tébõl. – Ezek a munkák a különféle

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
stílusirányzatokból adnak ízelí-

tõt, és magukon viselik az eltérõ
gondolkodás- és kifejezésmód je-
gyeit – mondta. Hozzátette, váro-
sunk mindig is büszke volt mûvé-
szeti életére, az itt élõ, itt alkotó, a
városhoz kötõdõ mûvészek mun-
kájára. A kiállítást Péntek Imre, a
Pannon Tükör fõszerkesztõje, Jó-
zsef Attila díjas költõ mutatta be és
Nagykanizsa Város Vegyeskara
mûködött közre.

A péntek esti órákban, miköz-
ben koncertet hallgatott, és az
Eötvös téren szórakozhatott a la-
kosság, a HSMK színháztermé-
ben kezdetét vette a Város Nap-
ja – Thúry György Históriás Na-
pok alkalmából rendezett ünne-
pi közgyûlés. Városunk e jeles
napjára Akkóból, Csáktornyá-
ról, Gleisdorfból, Kazanlakból,
Kovásznáról, Magyarkanizsáról
és Togliattiból is érkeztek külföl-
di delegációk.

Az intézmény színpadán elsõ-
ként Togliattiból – a testvérvárosi
kapcsolatunk 15. évfordulója al-
kalmából Nagykanizsára érkezett
– Orosz Lélek Együttes mûsorát
láthatta az ünneplõ közönség,
majd egy újabb ünnepélyes pilla-
nat, zászlóátadás következett.
Gortvay Gábor adta át Cseresnyés
Péter polgármesternek a zászlót,
amelyen „MINDENT A HAZÁ-
ÉRT” felirat szerepelt. 

Ünnepi beszédében errõl is szólt
Cseresnyés Péter polgármester:

„A zászló hazatért. Több mint 70
év és megannyi viszontagság után
újra itthon, Nagykanizsán van
múltunk egyik fontos ereklyéje. Ez
a zászló akkor készült, amikor az
elsõ bécsi döntés után Kárpátalja
visszatért. 

1938-ban országos gyûjtés és
adakozás indult Kárpátalja meg-
segítésére, így, többek között, sok-
sok zászlót is küldtek a magyarok a
visszacsatolt területekre. Köztük
azt, amelyet Nagykanizsa és

Kiskanizsa leventéi fillérek össze-
adásával készíttettek, hogy a Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsé-
ge által ajándékozott országzász-
lóval együtt Munkácsra vigyék.
Zrínyi Miklós egyik városából Zrí-
nyi Ilona városába.

Végül 1939 pünkösdjén adták át
a két zászlót Munkácson, ahonnét
Kovászó községbe került, és ott
õrizték több, mint hét évtizeden át,
hogy most, Gortvay Gábor és
Gortvay Erzsébet jóvoltából ismét
itthon, Nagykanizsán csodálhas-
suk meg.

A felirat önmagáért beszél – és
üzen is a mának. Mindent a hazáért!
Ebben a három szóban benne van
múltunk, jelenünk és jövõnk is.
Nagykanizsa napján talán ezt kiegé-
szíthetjük annyival, hogy Mindent a
hazáért és mindent a városért!

A jövõt most alakítjuk, ami, tud-
juk jól, nemsokára már múlt lesz.
Így történelemmé nemesedik a je-
len, nem mindegy hát, hogy mit te-
szünk, hogyan dolgozunk, milyen-
né formáljuk ma Nagykanizsát.

Nehéz idõket élünk, nemcsak mi,
hanem egész Európa is. Ebbõl a
helyzetbõl kell kilábalni, ebben a
helyzetben kell értéket teremteni, s
megmutatni erõnket, tehetségün-
ket. De szerencsére van elõttünk
példa, hiszen hasonlóan nehéz –
igaz, a mostanitól eltérõ - helyzet-
ben gróf Bethlen István egykori
miniszterelnökünk megmutatta,
hogyan lehet egy meg nem értett,
kirabolt, mentálisan mélyre süly-
lyedt országból egy évtized alatt
fejlett és virágzó Magyarországot
teremteni.

Ezért is választottuk példaképül
Nagykanizsa volt országgyûlési
képviselõjét, és igyekszünk az õ
munkásságából, eredményeibõl

erõt meríteni. Ezért hirdettük meg
a Bethlen-évet, amely, reményeink
szerint, az összefogásra, a közös
munkára alapuló építkezés, a meg-
újulás éve lesz Nagykanizsán.

Ha most valaki végigmegy a vá-
ros utcáin, azt láthatja, szinte min-
denütt épül valami. Megszépül a
belvárosunk, a csatornázással ja-
vul az infrastruktúránk, a kórház-
ban pedig közel négymilliárdos,
soha nem látott fejlesztés kezdõ-
dött, amelynek eredményeként egy
XXI. századi, modern, jól felszerelt
gyógyító központ jön létre, amely a
térség 100-120 ezer polgárának
minõségi ellátását, gyógyulását
szolgálja.

Ezek a nagyobb, a látványosabb
beruházások, de ezek mellett szá-
mos, az elõzõekhez képest kisebb
volumenû, de fontos fejlesztés tör-
tént és történik Nagykanizsán – a
bölcsõdeépítéstõl az óvodafelújítá-
son keresztül a belvárost a Csóna-
kázó-tóval összekötõ kerékpárút
megépítéséig bezárólag. És elin-
dultunk egy olyan úton, amely a
város fenntartható jövõjét alapoz-
za meg – a zöld energiára, a meg-
újuló energiára építve. 

Tesszük a dolgunkat, megyünk
elõre – még akkor is, ha vannak,
akik rémhírek gyártásával és ter-
jesztésével a város ellen dolgoznak.
Õk azok, akik beruházásokat te-
metnek alaptalanul és valótlansá-
gokat, hazugságokat kürtölnek vi-
lággá, személyes, kicsinyes pilla-
natnyi érdekeiknek megfelelõen.
De az élet mindig bebizonyítja –
mint történt ez a kórházi beruházás
esetében is –, hogy nincs igazuk. 

Mert a tenni akarók akarata
mindig több és erõsebb, mint az el-
lendrukkereké.

Nagykanizsa ma az összefogás
városa. 

Gróf Bethlen István egykori mi-
niszterelnökünk 92 évvel ezelõtti
intelmét megfogadva, vele együtt
valljuk:

„Nem elég lelkes hazafiságunk,
legjobb szándékunk és optimizmu-
sunk, hanem megfeszített, együttes
munkával kell dolgoznunk. És ha
jobban, sokkal jobban fogjuk sze-
retni egymást a közös alkotó mun-
kában, úgy meg tudjuk menteni ezt
a szerencsétlen magyar hazát.” 

Nagykanizsán ma mindenki teszi
a dolgát. Munkájával, tudásával,
szorgalmával hozzájárul a város
fejlõdéséhez, mindennapi gyara-
podásához, elõrelépéséhez. Ezt kö-
szönjük meg a kitüntetetteknek, el-
ismerve életútjukat, tevékenységü-
ket, közösségformáló, értékteremtõ
erejüket. 

De mindenkinek szeretnék köszö-
netet mondani, aki hozzájárul
Nagykanizsa építéséhez. Akár köz-
vetlen munkájával, akár a beruhá-
zások okozta kellemetlenségek irán-
ti megértéssel, türelemmel, amely
számomra példamutató. 

A fejlõdés ugyanis mindannyi-
unk eredménye, a város sikerének
mindannyian részei és részesei va-
gyunk.

Az elmúlt idõszak bebizonyítot-
ta, hogy viszály és ellenségeskedés
nélkül is lehet élni. Sõt, akkor iga-
zi a fejlõdés, ha zajos csatározások
nélkül dolgozunk, a feladatainkra

koncentrálunk, és összefogást ke-
resve s teremtve szolgáljuk váro-
sunkat, Nagykanizsát.

A Város napja tehát az összefo-
gás ünnepe. 

Az összefogásra, a közös alkotó
munkára alapuló fejlõdés ünnepe. 

A tehetség és a szorgalom ünnepe.
Célunk – mindannyiunk célja -

nem lehet más, mint hogy Nagyka-
nizsát visszaemeljük az õt megille-
tõ rangra és helyre. Hiszen szá-
munkra Nagykanizsa nem csak egy
város, egy hely, ahol élünk és dol-
gozunk. Nagykanizsa a szülõföld,
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az otthon, az identitás, amelynek
sikere közös ügyünk. 

És forduljunk bátran ahhoz az
emberhez, akit erre az esztendõre
példaképül választottunk. Adjon
erõt számunkra, hogy gróf Bethlen
István már bebizonyította, a törté-
nelem háborgó tengerén is lehet
hajózni s célt érni. Csak szót kell
értenünk egymással, és közösen,
együtt kell akarni a sikert.

Nagykanizsa ünnepel. Ünnepli
múltját, értékeit, hagyományait,
örül a jelen sikereinek, a fejlõdés-
nek, a nyugodt, alkotó munkának,
és töretlenül hisz a jövõjében,
amelynek építése mindannyiunk
feladata és felelõssége. 

Amikor több mint 70 évvel ez-
elõtt Nagykanizsa és Kiskanizsa
polgárai összefogtak, hogy eljut-
tassák üzenetüket Kárpátaljára és
kifejezzék örümüket, hogy az el-
csatolt országrész visszatért, nem
gondolták, nem gondolhatták,
hogy a XXI. századi Nagykanizsá-
nak is üzennek. Hogy összefogá-
suk, hazaszeretetük 2012-ben is
iránymutató lesz. 

Tekintsünk sûrûn erre a zászló-
ra, és lélekben mindig egészítsük
ki a míves feliratot:

Mindent a hazáért! Mindent a
városért!”

Az ünnepi beszédet követõen ki-
tüntetés-átadás következett. Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése határozatot hozott kitünte-
tõ címek adományozásáról. Ennek
értelmében a Közgyûlés:

Péntek Imre költõnek irodalom-
szervezõi tevékenységéért és a
nagykanizsai kulturális identitás
támogatásáért „Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Címere” emlék-
plakettet adományozta.

Az Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk-klub többszörös
magyar bajnokcsapatnak kiemel-
kedõ sportteljesítményéért „Nagy-
kanizsa Sportjáért” kitüntetõ cí-
met adományozta. A kitüntetést
Papp Nándor a klub vezetõségi
tagja vette át.

A közgyûlés „Nagykanizsa
Sportjáért” kitüntetõ címet ado-
mányozott dr. Lubics Szilvia fog-
orvosnak az ultrafutásban elért
nemzetközi szinten kimagasló

eredményeiért és a sportágban
végzett közösségi munkájáért. 

Hajdu Sándor karnagynak a vá-
ros zenei életében végzett kima-
gasló munkájáért „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntetõ címet ado-
mányozta.

Szabadi Tibor eszperantista író
mûfordítónak eszperantistaként,
íróként, mûfordítóként Nagykani-
zsa megismertetéséért és kulturális
munkásságáért „Nagykanizsa Kul-
túrájáért” kitüntetõ címet adomá-
nyozott.

A közgyûlés Kassai Zoltánné
nyugalmazott pedagógusnak a ta-
nulók magas fokú vizuális oktatá-
sáért „Nagykanizsa Oktatásáért”
kitüntetõ címet adományozta. 

„Nagykanizsa Oktatásáért” ki-
tüntetõ címet adományozott a köz-
gyûlés Durgó László Gábor nyu-
galmazott középiskolai tanárnak
több évtizedes kiemelkedõ nevelõ-
oktató munkájáért. 

„Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Kisebbségeiért” kitüntetõ cí-
met adományozott a közgyûlés a
Kanizsa Csillagai Mûvészeti Egye-
sületnek a roma kisebbség kulturá-
lis hagyományainak ápolásáért
végzett kimagasló mûvészeti és
közéleti munkájáért. A kitüntetést
az egyesület elnöke Horváth Zol-
tán vette át.

A közgyûlés Makrai Mártonné
nyugalmazott kertészmérnöknek
Nagykanizsa zöldterületeinek fej-
lesztésében és fenntartásában vég-
zett több évtizedes eredményes
munkája elismeréséül „Nagykani-
zsa Környezetkultúrájáért” kitün-
tetõ címet adományozta. 

Csizmadia Ferenc nyugalmazott
pedagógusnak pedagógiai, mûvé-
szeti és társadalmi-közéleti mun-
kássága elismeréséül „Nagykani-
zsa Megyei Jogú Városért” kitün-
tetõ címet adományozta. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése Perger Imre vál-
lalkozónak a városban és szakmá-
jában elismert munkájáért „Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Városért” ki-
tüntetõ címet adományozta. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése néhai gróf Bethlen
István miniszterelnöknek, Nagy-
kanizsa egykori országgyûlési

képviselõjének az ország konszoli-
dálásáért, Nagykanizsa fejlesztésé-
ért „Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Díszpolgára” posztumusz ki-
tüntetõ címet adományozott.
Nagykanizsa számára fontos a
múlt emlékezete, a kiváló állam-
férfi munkássága elõtti tisztelgés.
Öröm és büszkeség számunkra,
hogy mától díszpolgáraink között
tarthatjuk számon a 20. század
egyik meghatározó, nagyformátu-
mú magyar politikusát. 

Az ünnepi közgyûlés oklevéllel
ismerte el a tavaly húsz éves Far-
kas Ferenc Énekegyüttest. 

A Nemzetközi Szent György
Lovagrend az ünnepség keretében
adta át az I. Nemzetközi Szent
György Lovagrend Emlékplakettet
Nagykanizsa város polgármeste-
rének Cseresnyés Péternek köszö-
netképpen az elmúlt évben Bereg-
szászon megrendezett eseményhez
nyújtott támogatásért.

A kitüntetettek nevében Csizma-
dia Ferenc mondta el ünnepi gon-
dolatait.

Elõször úgy vélte, felolvassa az
Éjfél után címû versét, ami nem-
csak azt jelenti, hogy éjszaka írta,
hanem azt is, hogy talán most már
elhagytuk az „éjszakának” a felét,
és már kezdünk kifelé lábalni, kez-
dünk a fény, a reggel, a jobb esz-
tendõk irányába megmozdulni. A
vers elhangzása elõtt azonban
megosztott egy történetet a közön-
séggel: 

– Ezelõtt 30-40 évvel megkértük
Bárdos Lajos zeneszerzõ, karna-
gyot, hogy írjon egy mûvet Thúry
György várkapitány születésének
évfordulójára és a Várkapu elõtti
szobor felavatására. Õ azt vála-
szolta, írok én, csak hozzatok szö-
veget hozzá, mert nem lehet az iro-
dalomból olyan könnyen elõboga-
rászni megzenésíthetõ mûveket.
Úgy tudom, te írsz verseket is, írjál
nekem egyet. Nagy izgalomba jöt-
tem, hiszen ilyen megbízatásom
még nem volt, de nekifogtam. A
kézzel írt szöveg egy példányát a
balatonmáriai üdülõjük nagy
nyárfái alatt adtam át neki, ahol
sakkozni szoktunk. Mindjárt az el-
sõ sornál megemlítette, hogy egy
szótaggal rövidebb. Egy „a” betût

kell odatenni, és már kész – je-
gyeztem meg. – Nem teszünk oda
„a” betût, válaszolta vissza. Meg-
hagyjuk így, ahogyan van, ez jelen-
ti majd a szünetet. Maradjon csak
üresen a szóköz! 

Különben elfogadta a szöveget,
de egy hét haladékot kért a gépe-
lésre, hogy pontosan lássa, milyen
hosszúak a sorok. Hát egy hét múl-
va izgatottan mentünk hozzá Rácz
Alajossal. A bejáratnál a felesége
nyitott ajtót. Rám nézett, és oda-
súgta: jó lett a vers! Mindjárt le-
esett a kõ a szívemrõl, és örömmel
mentünk be a mesterhez, aki azzal
fogadott, meg lesz zenésítve. –
Olyan jól sikerült a szöveg –  foly-
tatta –, hogy nem kellett semmit
sem kijavítani. 

Bárdos Lajos aztán hamarosan
eljött a feleségével és három fiával
Kanizsára. Megnézte a Gépgyárat,
ahol Kanizsa vára állt annak idején,
és ellátogatott két próbára is. Az
egyik az általam vezetett 100 tagú
énekkar próbája volt. Bámulatosan
bánt a fiatalokkal, akik rajongva fi-
gyelték minden szavát és mozdula-
tát. A következõ epizód, a másik, a
Gépgyár énekkarának próbáján
történt. Egyszer csak elkezdte ma-
gyarázni a kórusmû szövegével kap-
csolatban, hogy a költõ ezt mondja,
a költõ így akarja, a költõ ezt fejezi
ki. Hát én ott ültem az énekkarosok
között, és én voltam az a költõ! – je-
lentette ki derûsen Csizmadia Fe-
renc. – Nagyon elcsodálkoztam!
Hoppá, engem Bárdos Lajos elõlép-
tetett költõvé? Sokat gondolkodtam
rajta, valójában költõ-e az, aki ver-
set ír, és megállapítottam, hogy
igen. A versíráshoz a rímek, a szó-
tagok kiszámolásán kívül még sok
minden kell. „A végsõ választ úgy
oldottam meg magamban, hogy ak-
kor, amikor a verset írtad, biztosan
költõ voltál, aztán lehet hogy se
elõtte, se utána.” De ezt a megtisz-
telõ címet, hogy én költõ vagyok,
azért megjegyeztem magamnak! 

Nagykanizsa város napjának
másnapja felvonulással kezdõdött. 

(folytatás a 4. oldalon)

FFeellvvoonnuullááss,, 
zzáásszzllóóffeellvvoonnááss
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(folytatás a 3. oldalról)

A menet huszárokkal az élen a
Teleki utcáról indult a Deák térre,
a zászlófelvonás helyszínére. A
Város Napja keretén belül a Thúry
György Históriás Napok, a Határ-
talan kapcsolatok és a Testvérvá-
rosok polgárainak találkozóján
szintén egész napos jókedv, kaca-

gás, evés, ivás, szórakozással egy-
bekötött számtalan színes prog-
ram csalogatta az Eötvös térre a
város lakosságát. Vásári hangulat,
kisszínpad, nagyszínpad, gyerme-
keknek gyermekliget, mesesátor,
étkek tere, bor-, sajt-, édesség-,
méz-, és a kézmûvesek utcája
nyújtott számtalan kikapcsolódási
lehetõséget.

A város napi ünnepségek elsõ
napján, május 11-én, 10.45 óra-
kor látta meg a napvilágot a Ka-
nizsai Dorottya Kórház szülésze-
tén a kiskanizsai Erdélyi Jázmin,
így õ lett a Város Napi baba.

A 3050 gramm súllyal és 51
centiméter hosszúsággal született
kisbaba a családjának második
gyermeke. Bátyja, a 7 éves Kristóf
szeptemberben már iskolás lesz.

A városvezetés nevében virág-
csokorral és emléklappal köszön-
tötte mindkettejüket a kórházban
Cseresnyés Péter polgármester. Az
édesanya, Erdélyiné Szerdahelyi
Anita és kislánya – mint ahogyan a

képünkön is látszik –, jól vannak,
kedden hagyhatják el az egészség-
ügyi intézményt.

Testvérvárosok polgárainak
Találkozója – Európa Nap hely-
színe volt május 9-12. között a
HSMK elõtti Széchenyi tér. A há-
rom napos rendezvény megszer-
vezésére 25 ezer eurót nyert
Nagykanizsa a Csáktornyával,
Gleisdorffal és Kovásznával kö-
zösen benyújtott pályázaton.

Az Európa-napi gálát Cseres-
nyés Péter polgármester nyitotta
meg. A mai Európai Unió létreho-
zásához vezetõ út elsõ lépéseként e
napot 1950. május 9-én egy fran-
cia politikus, Robert Schuman in-
dította útjára. Hogy ez az eszme
megvalósuljon, ilyen rendezvé-
nyekre, napokra van szükség –
hangsúlyozta beszédében. Bár-
hogy is gondolják a brüsszeli bü-

rokraták, hogy õk jelentik Európát
– tette hozzá, Európát itt mindany-
nyian mi jelentjük, amikor ilyen
estéken összejövünk. A tervek sze-
rint jövõre más települések meghí-
vásával bõvíti ki  a város a rendez-
vényt.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata május 10-én
Európa Nap címen konferenciát
rendezett a Nagykanizsai Inkubá-
torház és Innovációs Központ-
ban. A rendezvény célja az „Aktív
polgárok Európáért” program is-
mertetése és a Testvérvárosok kö-
zötti lehetõségek feltárása volt. 

Az immár négynaposra bõvült
Város Napi rendezvénysorozatra
Csáktornyáról, Gleisdorfból és
Kovásznáról is népes küldöttség
érkezett városunkba, akik közül
többen a konferencián is részt vet-
tek. Itt a Testvérvárosi delegációk
vezetõi és a nemzetközi pályáza-

tokban, projektekben szerepet ját-
szó nagykanizsai szervezetek ve-
zetõi cserélték ki gondolataikat. 

A programot Cseresnyés Péter
Nagykanizsa polgármestere nyitotta
meg, aki Robert Schuman egykori
francia külügyminiszter nyilatkoza-
ta alapján létrejött Európa Napra
emlékezett. Az elõadások sorát
Nagyné Dunai Beáta, a helyi Pol-
gármesteri Hivatal gazdasági elem-
zõje nyitotta. Prezentációjában utalt
arra, hogy az idei négynapos ren-
dezvénysorozat is az Európai Uniós
pályázatnak köszönhetõen valósult
meg. Ez elsõsorban kulturális ese-
ményekben jelentkezik, de a Test-
vérvárosi együttmûködésnek, okta-
tási és egyesületi szinten is vannak
hagyományai. A célok megfogal-
mazásánál a kultúrák közös megis-
merését, a toleranciát és kölcsönös
megértést, a partnerség erõsítését,
valamint a történelmi és kulturális
kapcsolódási pontok feltérképezését
emelte ki. Hederics Erika pályázati
referens a Testvérvárosi hálózat ki-
alakulásáról és az „Európa a polgá-
rokért program” felépítésérõl adott
részletes tájékoztatót. A harmadik
elõadó Lehota-Szolvik Edit a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszáról, a „Közösségi Háló” rend-

szerét mutatta be. A magyarországi
sikeres projektek közül többet is
példaként említett. Legfontosabb té-
nyezõként a bizalmat említette,
mely kulcsa lehet a minden terület-
re kiterjedõ kapcsolatnak. A turiz-
must, mint az egyik húzóágazatot a
további közös pályázatok területén
is fejleszteni javasolta. Mindhárom
elõadás egy-egy frappáns idézettel
zárult, jól felvezetve ezáltal a kül-
döttségek hozzászólásait. 

A bensõséges hangulatú eszme-
cserét közös sajtótájékoztató követ-
te, ahol Thiesz János alpolgármes-
ter Kovásznáról, Zoran Vidovic al-
polgármester Csáktornyáról, Wolf-
gang Wratschgo városi képvi-
selõtestület tag Gleisdorfból, és
Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsáról, kézjegyével látta
el azt az együttmûködési nyilatko-
zatot, amely  további közös Test-
vérvárosi programokat és pályáza-
tokat kíván megvalósítani az Euró-
pai Unió keretein belül. Cseresnyés
Péter zárszavában megfogalmazta,
hogy kívánatos lenne, ha a Testvér-
városok közötti kapcsolatoknak a
gazdasági élet területén is lennének
kézzelfogható eredményei. Cserti
Csilla az Inkubátorház vezetõje –
úgyis mint házigazda – rendkivül
sikeresnek minõsítette a konferen-
ciát és reményét fejezte ki, hogy a
folytatás is legalább ilyen hasznos
lesz.

(További képeket és videókat a
www.kanizsaujsag.hu weblapon
láthat.)

B.E. - H.Gy. - V.M.

EErrddééllyyii JJáázzmmiinn 
aa VVáárrooss NNaappii bbaabbaa

TTeessttvvéérrvváárroossookk 
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KKEEDDVVEESS BBAATTTTHHYYÁÁNNYYSS,, LLAANNDDLLEERROOSS,,
IIRRÁÁNNYYIISS ÖÖRREEGGDDIIÁÁKK!!

Szeretettel várunk immár a 3. Öregdiák Találkozónkra 
a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumba 

osztályoddal vagy egyénileg!
Programok:
2012. június 1., péntek: 
16.00 óra, Tripammer utcai köztemetõ bejárata: Hála a tanítóknak – perfor-
mance Villányi G. András költõ, író, mûfordító segítségével.
19.00 óra, HSMK:  "BLGén" – kulturális kavalkád jelenlegi helikonista diák-
jaink segítségével
2012. június 2., szombat:
13.30 óra, BLG-udvar: Öregdiák - jelenlegi diák focimeccs
15.00 óra, BLG-kisaula: Az öregdiákok ünnepélyes köszöntése. Emlékfal ava-
tása - Szemenyey-Nagy Tibor szobrászmûvész alkotása. Kerecsényi Erzsébet
Olvasóterem avatása. Zsoldos Ferenc Földrajz Szaktanterem avatása. Mûvé-
szeti nevelés a gimnáziumunkban. Felkért megszólalók: dr. Stimecz Jánosné,
Boros Antal és Lehota János tanárok.
16.00 óra, BLG-osztálytermek: Osztályfõnöki órák (akiknek osztálytalálkozó-
juk van). Öregdiákos, kötetlen beszélgetés a többiekkel.
18.00 óra, BLG-menza: Vacsora (2500 Ft/fõ) + BLG-büfé lesz!
Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevõk jelezzék részvételi szándékukat
és pontos vacsoraigényüket legkésõbb 2012. május 25-ig az Öregdiák Találko-
zó hivatalos email címén: talalkozo@blg.hu  A befizetés a helyszínen történik!

BLG - Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Egyesület
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Hybl József 1930-ban készült
alkotása a megújuló Erzsébet
térhez méltó külsõt kapott. 

A múlt héten a szobron képzõ-
dött bázikus rézkarbonát, azaz pa-
tina eltávolítására került sor, amit
homokszórással, magasnyomású
vízzel történõ átmosással végez-
tek. Ezt követõen a teljes felületet
átcsiszolták, cizellálták. A felületi
hibákat is ki kellett javítani, végül
antikolás, a vízlepergetõ réteg fel-
vitele következett.

Háziezred, dalolva és pipázva
Nem tiszteletlenség a sokezer hõsi

halott iránt, akikre a most megtisztí-
tott 20-as honvédszobor emlékeztet,

ha küzdelmük vidámabb mozzanatá-
ra is emlékezünk. „Nézzétek, fiúk,
valamennyi népfölkelõnek pipa van
a szájában, s az ezredesük megy leg-
elöl!” – álmélkodott rohamukon a
szomszéd alakulat tisztje. És az öreg
kezében ütésre emelt puskatus sem
szobrászi közhely, még ha híres pár-
ja, a székelyudvarhelyi Vasszékely
mozdulata is hasonló. Valóban ez
volt közelharcban a legcélraveze-
tõbb. Anélkül, hogy a talapzat felira-
tát – Dalolva mentek csatáról csatára
– megváltoztatni akarnánk, megfon-
tolandó, amire egyik olvasónk fi-
gyelmeztet. Ezek a 20-asok is el-
mondhatták volna, amit elõttük és
utánuk is soknemzedéknyi magyar:
Nem akartuk ezt a háborút, de ha
ránk kényszerítették, becsülettel vé-
gigverekedjük.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 5

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. május 17.

Az Ápolónõk Nemzetközi Nap-
ja alkalmából ünnepi megemléke-
zést tartottak a Kanizsai Dorottya
Kórházban, ahol a köszöntést és
az ünnepi mûsort követõen kerül-
tek átadásra a Florence Nightin-
gale dicsérõ oklevelek és a Ma-
gyar Ápolási Egyesület díszokle-
vele. A rendezvény tudományos
programmal zárult.

Világszerte májusban tartják az
Ápolónõk Napját, ugyanis 1820-
ban május 12-én született Florence
Nightingale brit ápolónõ, aki út-
mutatást adott a jövõ nemzedéké-
nek az elhivatottságról, a kitartás-
ról és a szeretetrõl. A nap az egész-
ségügyben dolgozókról szólt, akik
azon fáradoznak, hogy a kórházba
bekerült betegek megfelelõ ellá-
tásban részesüljenek. A modern

nõvérképzés úttörõ alakjának tisz-
teletére gyertyát gyújtottak, majd
Cseresnyés Péter polgármester
mondott köszönetet az ápolóknak,
az elmúlt években végzett áldoza-
tos munkájukért.

Bugaszki Miklós, a Magyar Ápo-
lási Egyesület elnöke az egészség-
ügyi rendszer átalakításáról szólt.
Elmondta, hosszú lemaradást kell a
jelenlegi egészségügyi kormány-
zatnak viszonylag rövid idõ alatt
megoldania. A türelem éve a prob-
lémák felszámolásáról, ezek elke-
rülésérõl szól. Problémák közt em-
lítette az utánpótlás hiányát, a le-
épült ápolóképzés rendszerét, az el-
avult eszközöket és a nehéz körül-
ményeket. Tervük, hogy az ápoló-
képzés visszakerüljön a középisko-
lákba. Továbbá szeretnék elérni az
ápolók bérpozíciójának a javulását.

– Évente fél milliót meghaladó
esetet látunk el a kórházunkban, a
járóbeteg szakrendeléseken és a
fekvõbeteg osztályokon, mely ellá-
tások az ápolónõk segítségével,
szakértelmével, türelmével, áldo-
zatos munkájával folynak. Köszön-
jük szépen! – mondta Prof. Dr.
Bátorfi József fõigazgató. Hozzá-
tette, az elkövetkezendõ hónapok-
ban két komoly kihívást kell telje-
síteniük a napi feladatok mellett.
Az egyik a felújítással járó nehéz-
ségek leküzdése, a másik pedig a
szervezeti átalakítás. Kiemelte,
számít a munkatársak segítségére,
arra, hogy a megszokott színvona-
lon végzik munkájukat a nehézsé-
gek ellenére is. 

Tulman Géza mûsorát követõen
adta át a fõigazgató a Florence
Nightingale dicsérõ okleveleket,
melyet Molnár Erzsébet csecsemõ
és gyermekápoló, Horváth Katalin
ápoló, Vargáné Iván Gyöngyi
gyógyfoglalkoztató szakasszisz-
tens és Ács Nikoletta mikrobioló-
giai szakasszisztens vehetett át. A
Magyar Ápolási Egyesület díszok-
levelét Simon Csabáné ápoló kap-
ta.

Az ünnepséget követõen került
sor a szakmai napra, ahol a szívin-
farkusról, a magas vérnyomásról,
az örökbefogadásról és a lézeres
fizioterápiás kezelésrõl hangzottak
el elõadások.

V.M.

ÁÁppoollóónnõõkk NNeemmzzeettkköözzii NNaappjjaa::
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A soron kívüli közgyûlésen
fogadták el az Óvodafejlesztés
elnevezésû pályázat benyújtá-
sáról szóló javaslatot, mely-
nek célja, hogy az intézmény a
támogatás segítségével opti-
mális személyi és tárgyi felté-
teleket tudjon biztosítani a
kisgyermekek számára, sze-
mélyiségük kibontakoztatásá-
hoz.

A pályázat keretében legalább 1
millió, de legfeljebb 100 millió fo-
rint nyerhetõ el, mely vissza nem
térítendõ. Ennek keretében az ön-
kormányzat biztosítja a fenntartá-
sa alatt mûködõ valamennyi óvoda
feladatellátási részvételét a prog-
ramok megvalósítása céljából. Így
– többek között – javíthatják az
óvodapedagógus, az óvodavezetõ,
és a pedagógiai és nevelõ munkát
segítõ, valamint a technikai sze-
mélyzeti ellátottságot. Biztosíthat-
ják a foglalkoztatottak szakmai
felkészültségének fejlesztését, a
jól képzett szakembereknek a
szakterületre történõ vonzását,
képzését és megtartását, illetve a
szülõkkel való megfelelõ együtt-
mûködést.

V.M.

PPáállyyáázzaatt 
aa kkaanniizzssaaii
óóvvooddáákk
ffeejjlleesszzttééssrree
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Régi szép népdallal köszöntöt-
te a minap a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubjának kórusa a Pár-
tolótagok Napján a Czinki ta-
nyán és a Ludvig Mûvésztelepen
a házigazdákat és a szép számú
pártolóikat. A rövid kis mûsor
után a klub tagjai és vendégeik
megtekintették az e helyen mû-
ködtetett két eltérõ funkciójú,
vendégeket mindig örömmel fo-
gadó Kendli majori nevezetessé-
geket.

A tavaszi sikeres Honvéd Kaszi-
nóban tartott elsõ Pártolók Napja
után kiköltöztünk olyan helyre,
ahol nagy és ideális a tér egy ilyen
népes rendezvény megtartására –
tájékoztatta lapunkat Pucsák Ka-
talin, a Hölgyklub ezzel a tevé-
kenységgel megbízott egyik veze-
tõje. – Büszkék vagyunk arra,
hogy klubunknak ilyen sok barátja
van, akik szívesen járnak velünk
kirándulni, gyakran együtt bálo-
zunk, vetélkedünk, mi több színpa-
don is közösen lépünk fel. Ezen a
napon adtuk át a 107. emléklapot
a legújabb pártoló tagunknak,
Mónai Zsuzsának. Azt hiszem
hölgytársaim és barátaink is em-
berileg sokat gazdagodnak ezzel a
kapcsolattal. A Czinki és a Ludvig
házaspárral már régrõl barátko-
zunk, kölcsönösen tiszteljük és sze-
retjük egymást. 

– Elzárkózó világunkban arra
ösztönzöm az idõsügyi klubok ve-
zetõit – vette át a szót Büki Pálné
klubvezetõ –, hogy kezdjék el épí-
teni pártoló tag hálózatukat, hi-
szen a kis közösségek köré vonzott,
szervezett nagyobbak a város
megtartó erejét is jelezhetik. Mint
az idõsügyi tanácsban a klubtevé-
kenységért felelõs alelnök ebbe so-
ha nem fáradok bele, a lehetõ
egyik legfontosabb és érdemleges
munkának tartom a kapcsolatok
ilyetén építését. A mi rendezvénye-
inken gyakran köszönthetjük hol a
Tungsram, hol a Kanizsa Trend
vagy a Napfény Klub idõseit is.
Ma például jó barátaink, a Kórház
Klub tagjai, nemcsak eljöttek
Kendli majorba, hanem szórakoz-
tató mûsorral is köszöntöttek ben-
nünket. Az a mintegy 120 ember
aki itt volt a természet, az emberi
alkotás, a mûvészetek, a népi kul-
túra , a barátság és a megbecsülés
örömteli feltöltekezésével térhetett
haza – fejezte be Büki Pálné.

PPáárrttoollóókk nnaappjjaa
KKeennddlliibbeenn

Civilek és önkormányzati kép-
viselõk érkeztek tapasztalatszer-
zõ látogatásra Budapest-József-
városból városunkba. A téma a
lakhatás, a lakbérhátralék keze-
lése, részleges ledolgozása és az
önkormányzati tulajdonú bérla-
kások önkéntes adományozók
bevonásával történõ felújítása
volt, ami országosan egyedülálló
program Nagykanizsán.

A vendégeket délelõtt Cseres-
nyés Péter polgármester, Karádi
Ferenc alpolgármester fogadta a

Polgármesteri Hivatal elsõ emeleti
tárgyalójában. Cseresnyés Péter
többek között elmondta, a Szociális
Építõtábor tevékenységének van
eredménye, bár nem volt könnyû az
az idõszak, amíg eljutottak az elsõ
„lapátfogásig”, ugyanis elõtte kü-
lönbözõ jogi és pénzügyi kérdésre
kellett választ kapni. Nagyon jó az
ötlet, meg lehet valósítani, de van-
nak olyan pontjai a munkának,
amelyek torzsalkodásra adhatnak
okot a bérlõk között. A felvetõdött
kérdésekre a városvezetõk mellett
Kámán László, a Vagyongazdálko-

dási és Szolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatója válaszolt.

A beszélgetésen részt vett polito-
lógia és szociológia szakos egyete-
mi hallgató, közgazdász-szocioló-
gus, szociális munkás, jogász, ma-
tematikus-közgazdász, újságíró,
önkormányzati képviselõ, a józsef-
városi önkormányzat Pénzügyi Bi-
zottságának elnöke, az ottani Va-
gyongazdálkodási Kft. munkatársa,
a civil fórumsorozat aktivistái. Tá-
jékozódni kívántak a bérlakásokkal
való gazdálkodásról, a Ligetváros-
ban található bérlakások mûszaki,
illetve a bérlõk társadalmi jellem-
zõirõl, a bérlõi jogviszony, a lak-
bérhátralék, a kilakoltatások és al-
ternatíváinak tényezõirõl, a szociá-
lis, ingatlangazdálkodási, illetve
városfejlesztési szempontok össze-
egyeztetésérõl, az érintett szakap-
parátusok együttmûködésérõl, a ci-
vil egyesülettel való együttmûkö-
dés mellett szóló érvekrõl és kocká-
zatokról valamint a program elfo-
gadásához vezetõ politikai döntés-
hozásról. Délután a Szociális Építõ-
tábor Egyesület kalauzolásával Li-
getvárosban folytatódott a program,
ahol a második épület felújításának
befejezésénél tartanak. 

B.E.

JJóózzsseeffvváárroossbbóóll jjöötttteekk,, aa kkaanniizzssaaii 
mmiinnttáátt ttaannuullmmáánnyyoozznnii
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A FIDESZ – KDNP nagykani-
zsai önkormányzati képviselõ-
csoportja nevében adományt
nyújtott át Bene Csaba, a képvi-
selõcsoport frakcióvezetõje és
Jerausek István önkormányzati
képviselõ a Máltai Szeretetszol-
gálat számára.

A frakció a költségvetés készíté-
se idején határozta el, hogy tiszte-
letdíjukból, minden hónapban je-
lentõsebb összeggel támogatják
egy, a városban mûködõ nehéz
helyzetben lévõ, közcélokat szol-
gáló szervezet munkáját. Az elsõ
adományt az „OXIGÉN” Alapít-
vány számára ajánlották fel. Máso-
dik alkalommal pedig Kovács
László, a Máltai Szeretetszolgálat
nagykanizsai csoportvezetõje ve-
hette át a 110 ezer forint összegû
támogatást.

A csoportvezetõ elmondta, a
hozzájuk forduló emberek ellátá-
sára fogják fordítani az összeget,
melyre nagyon nagy szükség
volt, hiszen adományokból tart-
ják fent magukat. Az ígéretek
szerint a városban több mint 20

éve mûködõ szeretetszolgálat
egy gépkocsit is kap majd a gyõ-
ri központtól, melyet vásárlásra
és az adományok szállítására
használnak.

V.M.

AA FFIIDDEESSZZ-KKDDNNPP kkééppvviisseellõõiinneekk aaddoommáánnyyaa
aa MMáállttaaii SSzzeerreetteettsszzoollggáállaatt jjaavváárraa

Fo
tó

: V
ar

ga
 M

ón
ik

a

19.qxd  2012.05.18.  12:45  Page 6



KKaanniizzssaa –– KKöözzéélleett 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. május 17.

Megtartotta éves közgyûlését
a Kós Károly és Podmaniczky-
díjjal kitüntetett Nagykanizsai
Városvédõ Egyesület. A tagok el-
fogadták az egyesület 2011. évi
tevékenységérõl, valamint gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót,
és a 2012-évi feladatokra elõter-
jesztett javaslatot.

Cserti Tibor elnök a beszámolójá-
ban utalt arra is, hogy az elmúlt esz-
tendõben az egyesület céljainak el-
éréséhez szükséges társadalmi és
anyagi támogatás szerény mértékben
ugyan csökkent, de a kitûzött célokat
ennek ellenére teljesítették. A taglét-
szám ugyanakkor örvendetesen nõ,
az elmúlt évben négyen kérték kö-
rükbe a felvételüket. Kiemelt figyel-
met fordított az egyesület a városren-
dezési szempontból frekventált te-
rületek hosszabbtávú elképzelései-
nek szakmai elõkészítõ munkájára,
tervegyeztetéseire, a lakossági fóru-

mokon való részvételre. Évközben
több támogató nyilatkozatot adtak ki
az önkormányzat által elkészített, he-
lyi közösségi fejlesztést, felújítást
érintõ pályázati anyagokhoz. E téren
jó együttmûködést alakítottak ki a
Polgármesteri Hivatal Pályázatíró
Irodájával, illetve az Inkubátorház
vezetésével. 

Továbbra is rendszeresen részt
vesznek a városrendezési tervek
véleményezésében. Több kritikai
észrevételt tettek elsõsorban a vá-
rosközpont rekonstrukciójával, va-
lamint a közterületeken történt fa-
kivágásokkal kapcsolatban, és kri-
tikával illették utcabútorok, hulla-
dékgyûjtõ edények hiányát fõleg a
városközpontban. 

A népszerû Helytörténeti füzetek
kiadása idén is folytatódott. Év végé-
ig 5 helytörténeti munka látott napvi-
lágot, közülük egy kivételével vala-
mennyit megismerhette a város la-
kossága.  A 37. számú kiadvány ka-
landos elõéletû és rendhagyó. Hagyo-
mányteremtõ szándékkal most elõ-
ször nem a város és közvetlen kör-
nyékének kutatási eredményeit mu-

tatja be, hanem új tartalmat adott
Nagykanizsa testvérvárosi kapcsolat-
rendszerének, ezen belül is a bácskai
Magyarkanizsával való együttmûkö-
désnek. A tanulmány a vajdasági kis-
város történetét és építészeti értékeit
mutatja be a helybéli Valkay Zoltán
építész, szép-és szakíró közel egy
éves kutatómunkája eredményekép-
pen. Bár megjelentetését a helyi Kul-
turális Alap nem támogatta, de látva e
munka komolyságát és elõrehaladott
állapotát, Cseresnyés Péter polgár-
mester saját keretébõl nyújtott hozzá
példás anyagi támogatást – hangsú-
lyozta Cserti Tibor. – A mû szakmai
referense Deák-Varga Dénes fõépí-
tész volt. Akiadványt a Város Napján
mutatták be. 

B.E.

Két témakörrõl, a sport és a
kultúra támogatásáról, valamint
az Erzsébet tér és a csatornapro-
jekt körüli lakossági észrevéte-
lekrõl beszélt sajtótájékoztató-

ján Sajni József önkormányzati
képviselõ.

Megjegyezte, 2012-ben a sport-
támogatás összege 52 millió forint,
míg 2011-ben 80 millió volt. Az
összeg pontosan egyharmada az
igényeknek, és az egyesületek
eddig még nem kaptak pénzt,
miközben mûködniük kell.  A
kiemelten támogatott egyesületek
az elõzõ évinek a felét sem kapják
meg. Összehasonlításképpen a
megyei elsõ osztályban tavaly 2,8
millió forintot kaptak, idén 1,3
milliót. A legkiemeltebb NTE
egyesület sportcélokra 17 millió
forint támogatásban részesül.  A
kultúrára a tavalyihoz hasonlóan
16 millió forintot lehet szétosztani.
Ez évtõl ide tartozik a miklósfai
Mindenki Háza mûködtetése is. A
sport és a kulturális egyesületek
támogatására az önkormányzatnak
a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umhoz kell pályázatot benyújtani.
A pályázatot még ki sem írták. A
képviselõ elmondta, a miklósfai

(folytatás a 8. oldalon)

A használtautók esetében alkalmazott ki-
lométeróra visszatekerés az elmúlt évek so-
rán egyre elterjedtebb lett hazánkban. Bár
az idei jogszabályváltozás csökkentheti a
visszaéléseket, a probléma korántsem te-
kinthetõ megoldottnak.

A használtautó hirdetéseket böngészve, megle-
põdve tapasztalhatjuk, hogy a meghirdetett autók
többsége nem futott többet 150 ezer kilométernél,
legyen szó akár 15-18 éves gépjármûrõl. 

„A százezres futásteljesítmény, amolyan
pszichológiai határ, a vásárlók nagy része
ugyanis nem szeretne jóval százezer feletti
kilométerállást látni az autójában – mondja
Istiván Tamás, a nagykanizsai Weltauto
szakértõje. – Pedig ha az évek során a tulaj-
donos az elõírásszerû karbantartásokat
rendszerûen és szakszerûen elvégezteti, ak-
kor akár sok százezer kilométerig probléma
menetesen üzemeltethetõ egy gépkocsi. A
vásárlók azonban sokszor a bizonytalan ki-
lométerállást részesítik elõnyben, nem a

biztos eredetet, és a korrekt szerviztörténe-
tet.”

Bár a használtautók piaci értékét több ténye-
zõ határozza meg, a sokat futott autókra alig
van kereslet, így a visszavett kilométerállással
egyszerûen az eladásra kínált gépkocsik piac-
képességét növelik. A vásárló számára azon-
ban komoly gondokat és plusz költségeket
okozhat, ha nincs tisztában az autójával futott
valós kilométeradatokkal.

„A pontos kilométer adatok hiánya legtöbb-
ször az elõírt szervizek, üzemanyag rendszer
karbantartások elmulasztását idézik elõ, ami-
bõl késõbb több százezres károk keletkezhet-
nek” – figyelmeztet a szakértõ. 

Az eladásra kínált gépjármûvet az óra-vissza-
állítás mellett több esetben a váltógomb, vala-
mint a pedálgumi cserélésével is igyekeznek a
vevõ számára vonzóbbá tenni, de gyakori a kor-
mány újrabõrözése, az ülések áthúzása is.

„Sokszor a jármû komplett belsõ részét is kicse-
rélik, nem ritka a teljes átfényezés sem, és gyak-
ran a szervizkönyv is hiányzik. A Weltauto rend-
szerében értékesített gépkocsikat mindig tételesen
átvizsgáljuk, a teljes szerviztörténetet a vevõ ren-
delkezésére bocsátjuk, és az eladott gépkocsikra
garanciát vállalunk” – mondja Istiván Tamás. 

A 2012. január 1-tõl hatályba lépõ jogszabályi
változások értelmében a gépjármû birtokba véte-
lekor és a gépkocsi mûszaki vizsgája során is a
leolvasott kilométeradatokat be kell vezetni a
közúti közlekedési nyilvántartásba, ahonnan ké-
sõbb bárki lekérheti az ide vonatkozó adatokat. 

„Gyanús, ha nincs szervizkönyv, és ha az
eladó nem mûködik együtt abban, hogy a
megvásárolandó gépkocsit közösen elvigyük
egy szakszervizbe állapotvizsgálatra. Nem
csak a mûszakilag kell megvizsgálni az autót,
hanem a jogi hátteret is tisztán kell látni.
Csak megbízható helyrõl és lehetõleg teher-
mentes autót  érdemes vásárolni, a késõbbi
jogviták elkerülése érdekében” – tanácsolja
Istiván Tamás.

Weltauto program 2001-ben meg Magyaror-
szágon, és a márka a hazai piac meghatározó
szereplõjévé vált. A használtautó kereskedõk
közül jelenleg a Weltauto rendelkezik egyedül
országos értékesítõi hálózattal. A 38 értékesítõ
helyet számláló rendszerben az ügyfelek kizá-
rólag gondos állapotfelmérésen átesett, kifo-
gástalanul szervizelt és kitûnõ mûszaki állapo-
tú autók közül választhatnak. 

A Weltauto 5 csillagos szolgáltatás csomag-
ja: Mûszaki garancia; Mobilitás garancia; Be-
számítási garancia; Prémium Csereautó garan-
cia; Finanszírozás; Biztosítás. 

Az ön legközelebbi Weltauto 
márkakereskedése: 
WELTAUTO NAGYKANIZSA
8800 Nagykanizsa, Petõfi út 95.
www.weltauto.hu, www.istivanauto.hu

KKoommoollyy pprroobblléémmáátt ookkoozz aa kkiilloomméétteerróórráákk vviisssszzaatteekkeerrééssee

EErreeddmméénnyyeekkrrõõll,,
ccééllookkrróóll

SSaajjnnii:: ttáámmooggaattáássookk,,
llaakkoossssáággii éésszzrreevvéétteelleekk
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(folytatás a 7. oldalról)
egyesület továbbra is kéri az ön-

kormányzat és a polgármester se-
gítségét abban, hogy 2,5 millió fo-
rinttal pótolja ki az intézményük
2009-2011-ben történt felújításá-
hoz  nyújtott  13 millió forintot. Az
Erzsébet tér és a csatornaprojekt
kapcsán a választói körzetében élõ
lakosság észrevételét tolmácsolva
a képviselõ felvetette, sok esetben
szervezetlennek tûnnek a munká-
latok, a kivitelezõ eszközállomá-
nya nem megfelelõ, mivel tapasz-
talható, hogy egy hétre eltûnnek a
gépek, aztán megint jön valaki. A
forgalmi változást jelzõ táblák pe-
dig sok esetben megtévesztõek.
Lakossági észrevételek szerint a
Csengery utcában a 200 méteres
útburkolat felszedése során 20x20
centiméteres gránitkockák kerül-
tek elõ, melyeket a polgármesteri
hivatal parkolójába építettek be.
Arra várják a választ, hogy legális
volt-e, és csökken-e ezzel az Er-
zsébet téri rekonstrukció költsége.

B.E.

Vállalkozói találkozót szerve-
zett a Civil Összefogás Nagyka-
nizsáért Egyesület. 

A fórum témái között szerepelt a
nagykanizsai vállalkozások jelen-
legi helyzete, fejlõdésük akadályai
és a lehetséges kitörési pontok; a
helyi vállalkozások összefogásá-
nak szükségessége és lehetõségei;
a város önkormányzatával szem-
ben támasztott elvárások, az
együttmûködés tapasztalatai és a
partneri kapcsolat hiányának okai;
a helyi vállalkozások érdekérvé-
nyesítõ képességének erõsítése és
az érdekképviselet lehetõségei.

Németh János elnök az egyesü-
let célkitûzései között megemlítet-
te, a vállalkozók által keservesen
és egyre nehezebben megtermelt
adóforintok megfelelõ hasznosulá-
sa nemcsak közvetlen érdekük, ha-
nem a felelõsségük is. Úgy gon-
dolják, összefogással és építõ jel-
legû javaslataikkal már egy olyan
erõt tudnának felmutatni, ami talán
felhívná a figyelmet arra a rétegre
is, akik adóforintjaik révén fenn-
tartják a város mûködését. Petíciót
terveznek átadni a polgármester-
nek, melyhez kérte a jelenlévõk tá-
mogatását. A polgármestert arra
kérik, ne szavazza meg az adóvál-

tozásokat a Parlamentben. 
Az egyesület vállalkozói tago-

zatának céljairól Gábris Ádám be-
szélt. Példaként megemlítette, a
bürokratikus intézkedések és meg-
szorítások helyett adókedvezmé-
nyekkel kellene segíteni a KKV-
szektort. A hozzászólók kritikusan
megjegyezték, érdekképviseleti
szervük a Kamara nem emelte fel
hangját a vállalkozásokat érintõ
adótörvényi változások ellen. A re-
gisztrációs adó szükségességérõl
elfogadták azt a magyarázatot,
hogy nem feleslegesen kidobott
pénz és számos elõnyt kovácsol-
hatnak belõle az adatbázis felhasz-
nálásával a vállalkozók. A megje-
lentek egyöntetûen  a vállalkozók
összefogását  sürgették. 

B.E.

MM99-eess aauuttóóppáállyyaa

A legutóbbi megyei közgyûlés
tárgyalta az M9-es autópálya
fejlesztésének jelenlegi helyzetét.

Köztudottan, az M9-es autópálya
megépítése még a 90-es évek elején
vetõdött fel, mint D-i autópálya, de
közben a magyar úthálózatba integ-
rálva az M9 nevet kapta.

Az M9 gyorsforgalmi út célja,
hogy kapcsolatot adjon a Gyõr-
Szombathely- Vasvár – Nagykani-
zsa – Kaposvár – Szekszárd – Kis-
kunhalas – Szeged (ahol kapcsolód-
na az M43 autópályához) – Makó
városokon át Románia irányába.

A kormányzat a 2011-ben elfo-
gadott ütemezési tervével az eddi-
gi 2020-as befejezési idõpontot
2027-re változtatta, és ezzel egyér-
telmûen jelezte, hogy nem fontos
számára ez a beruházás.

2012-ben meghatározni a 2027-
es befejezést, azt mutatja, hogy a
kormánynak vannak fontosabb be-
ruházási elképzelései, mint az M9-
es út megépítése.

A térségben az É-D-i közlekedé-
si lehetõség korlátozott, és a nem-
zetközi forgalom is nagymérték-
ben terheli a települések átmenõ
forgalmát.

A városok és megyék összefogá-
sa sajnos ilyen szinten kevés annak
ellenére, hogy a Fidesz városveze-
tésû települések ezt fogadták el, és
ebben látják a megoldást. A 2027-
es idõpont a kormány részérõl pe-
dig elfogadhatatlan, és vélemé-
nyem szerint ez a régióban élõk ér-
dekével szembemenõ döntés. Bár
megjegyzem, a kormányzat jelen
intézkedései nem az autós forga-
lom jövõbeni növekedését vetítik

elõre, hiszen az üzemanyagárak
hetente döntenek csúcsokat, a leg-
kedvezõbb 3 napos autópálya mat-
ricát megszüntették, és még lehet-
ne sorolni hosszan a kedvezõtlen
döntéseket.

Az MSZP Zala Megyei Közgyû-
lés frakciója kéri a kormánytól,
hogy gondolja át a gyorsforgalmi
úthálózat fejlesztésének ütemezé-
sét, és az M9-es gyorsforgalmi út
megépítésének befejezést 2027-rõl
változtassa meg az itt élõk érdeké-
ben 2017-re.

Lelkó Tamás
Zala Megyei Közgyûlés 

MSZP képviselõje 

A helyzet elkeseredett, s az Or-
bán-kormány kijelölte irány
nem gazdaságpolitika, sokkal in-
kább egyfajta érdekek mentén
mûködõ gépezet – vezette fel Dr.
Fodor Csaba,  a Magyar Szocia-
lista Párt megyei elnöke azt a
sajtótájékoztatót Nagykanizsán,
melyre Török Zsoltot, a párt szó-
vivõjét is meginvitálták.

Az MSZP megyei elsõ embere
szerint az egykulcsos szja 500 mil-
liárd forintot von ki az államháztar-
tásból éves szinten, melyet aztán a
legkülönbözõbb fajta adókkal pró-
bálnak a polgároktól elvonni.
Mondhatni pofátlanság, hogy a sze-
gényebb rétegektõl elvonva a gaz-
dagok javára adják, s lassan az
elõbbiek gyermekeit még az okta-
tástól, tanulástól is elzárják. Meglá-
tása szerint ez biztosan nem a nem-
zet érdeke, s mindezt egy olyan ha-
talom teszi, mely magát nemzeti-
nek nevezi – folytatta Fodor.

Török Zsolt szerint az Orbán-
kormány elhibázott lépéseit a la-
kossággal fizetteti meg, s szû-
kítve a kört, az is elmondható
véleménye szerint, hogy Nagy-
kanizsa is egy Fidesz-sújtotta
város. Hiszen miért nem való-
sulhattak meg korábban olyan
kérdések, mint a laktanyák és a
kórházi SBO-ügye? A vasúti já-
ratmegszüntetések okán nyolc
már nem közelekedik például
Nagykanizsa és Szombathely vi-
szonylatban, ugyanakkor olyan
beruházásokra bõven jut pénz,
melyek Fidesz-közeli vállalko-
zásokat érintenek, szemben az
egészségüggyel és a munkahely-
teremtéssel. Ez a kettõsség per-
sze országos szinten is helytálló:

néhány cég, személy és család
jól jár, milliók viszont rosszul...

Ahogy az országos pártelöljáró
fogalmazott, arra kérik a fideszes
honatyákat, hogy az újabb – úgy-
nevezett – sarcokat ne szavazzák
meg, valamint el kell fogadni a
többkulcsos adórendszert, mely-
ben az MSZP akár úgy is partner
lenne, hogy azt a javaslatot a Fi-
desz részérõl nyújtsák be, ha már a
szocialistákat ez ügyben meg sem
hallgatják.

Fodor Csaba a helyi viszonyok-
hoz vissztérve rámutatott, sajnálja,
hogy a 3,2 milliárdos támogatást
bíró kórházberuházás jó egy évet
késett, mert annak idején a közbe-
szerzési bizottság akkor nem bó-
lintott rá a tervezetre, s azóta a vá-
rosnak az önerõ gyanánt is sok-sok
millió forinttal többet kellett elõte-
remtenie erre a beruházásra.

A megyei pártvezetõ szerint is
az Orbán-féle háborúnak véget
kell vetni valamily módon, mert
annak csak az országban „sérültjei
vannak” és romokat hagy.

P.L.

Sosem gondoltam volna, hogy a
címbéli két jelzõ illik azokra, akik-
kel a virágosításra való feliratko-
záskor találkoztam. Meg akarták
köszönni a palántákat, de emlékez-
tettem õket: ezek az egynyáriak a
város köszönete környezetük szé-
pítéséért. Megértették, és érzõdött
rajtuk a büszkeség. Mintha csak is-
merték volna polgármesterünk vá-
rosnap esti beszédét: Mindannyian
Kanizsát építjük.

Ám ami érthetetlen: mitõl nem
érzi magáénak ezt a várost az, aki
építés helyett rongál vagy szeme-
tel?

És mert néhány ismerõsömnek
kedvét szegte, hogy lopták virága-
it, vagy csikket kellett folyton az
ágyásból kiszedni, belefáradt, fel-
adta, a szintén a Város Napján hal-
lott vers (Horváth István erdélyi
költõtõl a Tornyot raktam) nekik is
szól:

Látod, a csuszák (=kukorica-
csutkák) megvannak: újra lehet
megint rakni.

Amit nem kezdhetsz el újra,
csak azt szabad megsiratni! 

A nézõtér vastapsa jelezte: sok
kanizsai megértette.

P.J.

MMSSZZPP:: NNaaggyykkaanniizzssaa
FFiiddeesszz-ssúújjttoottttaa
vváárrooss??

PPoollggáárrii KKaanniizzssááéérrtt
AAllaappííttvváánnyy:: 
BBüüsszzkkéénn 
ééss tteetttteerrõõsseenn

CCÖÖNNEE::
ÖÖsssszzeeffooggáásstt 
ssüürrggeetttteekk
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2012. május 17.

1. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó + ÁFA = 1016

Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127
Ft/m2/hó. 48 m2 raktár, 550 Ft/m2/hó + ÁFA = 699
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64
Ft/m2/hó. 15 m2 pince 300 Ft/m2/hó+ÁFA=380
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. A bérlemény megtekint-
hetõ 2012. május 22. 8 - 8 óra 30. A versenytárgya-
lás ideje: 2012. május 23. 9 óra.

2. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334

Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. május
21. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. má-
jus 23. 9 óra 10 perc. Megjegyzés: volt OTP Ga-
rancia iroda.

3. Csengery u. 5.
13 m2 üzlet 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2012. május 22. 10 - 10
óra 30. A versenytárgyalás ideje 2012. május 23. 9
óra 20 perc. Megjegyzés: volt trafik.

4. Csengery u. 6.
93 m2 üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2012. május 21. 8 - 9 órá-
ig. A versenytárgyalás ideje 2012. május 23. 9 óra 30
perc. Megjegyzés: volt Two Big Brothers.

5. Deák tér 10.
84 m2 üzlet 1500 Ft/m2/hó+ÁFA= 1905 Ft/m2/hó. 60 m2,

raktár 800 Ft/m2/hó+ÁFA= 1016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Összesen 144 m2. A bérle-
mény megtekinthetõ 2012. május 22. 9 - 9 óra 30. A ver-
senytárgyalás ideje 2012. május 23. 9 óra 40 perc. Megjegy-
zés: volt KIWI.

6. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2012. május 22. 14 - 14
óra 30. A versenytárgyalás ideje 2012. május 23. 9
óra 50 perc. Megjegyzés: volt  festékbolt.

7. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334

Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. május
22. 9 óra 30 - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2012. május 23. 10 óra. Megjegyzés: volt  mobil-
telefon javítási üzlet.

8. Erzsébet tér 18.
117 m2 üzlet 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2286

Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. május
22. 13 óra 30 - 14 óráig. A versenytárgyalás ideje
2012. május 23. 10 óra 10 perc. Megjegyzés: volt ci-
põbolt.

9. Fõ út 8.
63 m2 üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334

Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. má-
jus 22. 11 - 11 óra 30. A versenytárgyalás ideje

2012. május 23. 10 óra 20 perc. Megjegyzés: volt
ételbár.

10. Rozgonyi u. 1.
48 m2 iroda 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1143 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51
m2 galéria 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572  Ft/m2/hó. Licit-
lépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen 99
m2 . A bérlemény megtekinthetõ 2012. május 22. 13
- 13 óra 30. A versenytárgyalás ideje: 2012. május
23. 10 óra 30 perc.

11. Kalmár u. 6. 
Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alap-

területû üzletek bérleti díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA =
1250 Ft/m2/hó, amely a villany és a víz kivételével a
rezsiköltséget is tartalmazza. (Bérleti díj 300
Ft/m2/hó+ÁFA. Rezsiköltség mértéke 700
Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. május
21. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. má-
jus 23. 10 óra 40 perc.

12. Fõ u. 9. fsz.
167m2 iroda 3000 Ft/m2/hó+ÁFA = 3810 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20m2

iroda galéria 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1905 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84
m2 raktár galéria 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1016
Ft/m2/hó. Összesen 271 m2. A bérlemény megtekint-
hetõ: 2012. május 22. 10 óra 30 - 11 óráig. A ver-
senytárgyalás ideje:   2012. május 23. 10 óra 50 perc.
(Megjegyzés: volt  Sopron Bank.)

13. Erzsébet tér 16.
39 m2 üzlet 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2286 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2012. május 22. 13 óra 30
- 14 óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. május 23.
11 óra. Megjegyzés: volt  rövidáru.

14. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1143 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2012. május 21. 9 óra 30 -
10 óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. május 23.
11 óra 10 perc. Megjegyzés: volt  kisposta.

15. Rózsa u. 6.
31 m2 üzlet 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó.

Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2012. május 22. 15 - 16
óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. május 23. 11
óra 20 perc. Megjegyzés: volt kutyakozmetika.

16. Fõ u. 23.
21 m2 üzlet 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334

Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. má-
jus 22. 8 óra 30 - 9 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2012. május 23. 11 óra 30 perc. Megjegy-
zés: volt kutyakozmetika.

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykani-
zsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet

Érdeklõdni 322-241, 30/2273-192 telefonszá-
mokon

AA NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. 
NNaaggyykkaanniizzssaa,, GGaarraayy uu.. 2211.. nnyyíílltt vveerrsseennyyttáárrggyyaalláásstt hhiirrddeett 
aa NNaaggyykkaanniizzssáánn lléévvõõ öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú nneemm llaakkááss ccéélljjáárraa
sszzoollggáállóó hheellyyiissééggeekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa

A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ és a
Saubermacher Pannónia Kft.
megállapodásának köszönhetõ-
en, ezentúl szelektíven gyûjtik a
hulladékot a Buda Ernõ utcai
intézményben.

A szelektív hulladékgyûjtõ edé-
nyek az Inkubátorház földszintjén,
míg a hulladékgyûjtõ szigetek az
épület hátsó parkolójában kerültek
kihelyezésre. Az épületen belül
immár megoldottá válik a használt
elemek és ceruza akkumulátorok
elhelyezése is. Az esõvíz gyûjtése
és felhasználása mellett újabb kör-
nyezetkímélõ megoldások kerültek
bevezetésre az Inkubátorházban.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a Saubermacher Pannonia
Kft. együttmûködését és támoga-
tását a szolgáltatás díjmentes ki-
alakításában és mûködtetésében,
és, hogy ezzel lehetõvé tették,
hogy az Inkubátorház vállalkozói
változatlan bérleti díj mellett kor-
szerûbb körülmények között vé-
gezhetik munkájukat.

Cserti Csilla

SSzzeelleekkttíívveenn aa
kköörrnnyyeezzeett vvééddeellmméééérrtt

Megtartotta éves beszámoló
közgyûlését a Nagykanizsai Cu-
korbetegek Egyesülete.

A vezetõség mandátuma ebben
az évben lejárt, ezért az Ellenõrzõ
Bizottság beszámolóját követõen
új vezetõséget választott a szer-
vezet. A tagság ismét Jaskó Jó-
zsefnek szavazott bizalmat, õt vá-
lasztották meg elnöknek. Az el-
múlt év jelentõs eseménye volt az
egyesület életében a 15 éves év-
forduló alkalmából rendezett ün-
nepség, melyen külön megkö-
szönték Dr. Sebestyén Miklós fõ-
orvosnak az egyesület létrehozá-
sában és mûködtetésében nyújtott
segítségét, valamint Dr. Késmárki
Nóra fõorvos munkáját. A beteg-
oktatás – melynek színvonalát
egy projektor vásárlásával emel-
ték –, a megszokott rendben foly-
tatódott. A 2012-es terveikben to-
vábbra is szerepel a taglétszám
növelése, a pályázatok figyelése,
írása, országos rendezvényeken
való részvétel, és túrák szervezé-
se a környékre.

B.E.

PPrroojjeekkttoorr sseeggííttii 
aa bbeetteeggookkttaattáásstt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérleté-
rõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete
alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú
Nyugdíjasházban  megüresedett 4 db önkormányza-
ti bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje:  2012. június
4.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagy-
kanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõpontja:
2012. június 11. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I.
em.

A bérlemények leírása:

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapte-
rülete: 41 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfoko-
zata: összkomfortos, állapota: helyreállított,  bérleti dí-
ja: bérlakást leadó pályázó esetén 20.131 Ft + igénybe-
vett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, ado-
mányt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapte-
rülete: 24 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bér-
lakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt
felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az
igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alap-
területe: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokoza-
ta: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybe-
vett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, re-
zsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles
fizetni.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alap-
területe: 37 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfo-
kozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti
díja: bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igény-
bevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, re-
zsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fi-
zetni.
A lakások megtekinthetõk: 2012. május 24. (csütör-
tök) 13.00-15.00 óráig

A pályázaton való részvétel feltételei:

1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû
nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán ál-
landó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy legalább
egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos
fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget
tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pá-

lyázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ a rendeletben meghatározott összegû pénzado-
mányt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tula-
jodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és 
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól,
a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a
lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az el-
idegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében megha-
tározott rendeltetésszerû használatra alkalmas állapot-
ban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. Városrendezé-
si célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra
kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott la-
kást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nk, Eötvös tér 16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két
példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított
nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíj-
szelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerü-
lõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit,
komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén
annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét,
komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos ada-
tát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztá-
lyának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell be-
nyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést
nem küldünk. 

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

A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12. 2.300.000
Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000
Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21. 2.000.000
Ft
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10. 2.200.000
Ft

A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelke-
dik. 

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szer-
zõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgál-
tató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15
napon belül. A feljánlott adományt a kijelölést követõ 6
hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfi-
zetni.  

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ,
tartási szerzõdés nem köthetõ.

Nagykanizsa, 2012. május 7.

Cseresnyés Péter polgármester

PPáállyyáázzaatt NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássookkrraa
Május 21. 17.30 óra
NEMADOMFEL EGYÜTTES -
GERENDÁS PÉTER
Mûsoros est a Szivárvány EGYMI (Rózsa Úti
Iskola) tanulói közremûködésével. A bevétellel
az "Alapítvány a Fogyatékosokért", illetve a
"Nem Adom Fel Alapítványt" támogatják.
Belépõdíj: 1500 Ft, mely megvásárolható a
HSMK jegypénztárában és a Szivárvány
EGYMI-ben (Nagykanizsa, Rózsa u. 9.)
Május 22. 9-15.30 óra
"PAVILON NAP" - Óvodapedagógusok-
nak és szülõknek szóló szakmai nap.
Szervezõk: A Központi Rózsa Óvoda, Kossuth
Óvoda. A rendezvény ingyenesen, regisztrált
vendégek részére látogatható!
Május 25. 14 óra
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA KISKANIZSA
GYERMEKEINEK RAJZ ÉS
KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Molnár István igazgató.
Megtekinthetõ: június 30-ig
Május 29. 
10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestõl 5 éves korig
10.45 óra KEREKÍTÕ - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek. Vezeti: Törekyné
Nagy Zsuzsanna zenepedagógus, 06-20/503-
6611. Belépõdíj: 600 Ft/család

Május 18. 8 és 11 óra
RÓMEÓ ÉS JÚLIA - beavató színház
középiskolásoknak, a Piarista Diákszínpad és a
Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
mûvészeinek közremûködésével. A belépés díjta-
lan. Információ: 93/510-011, vagy 30/206-2908
Május 25. 19 óra
PÜNKÖSDI DALVARÁZS - a Vigadó
Duó (Ernszt Katalin és Nemere László)
elõadásában.Közremûködik a Nagyrécsei Rit-
mus Kórus. Belépõdíj: 1000 Ft.
Május 26. 20 óra
"CSINÁLJUNK EGY ÕRÜLT NAGY
BULIT MA ÉJJEL" - koncert, a Christ In
Action, a Taste My Pain, és a Blasted Age
együttesek fellépésével. Belépõdíj: 500 Ft.
Büfé lesz!
Május 31. 10 óra
MESEVARÁZS - Pogány Judit szín-
mûvésznõ elõadásában. Szervezõ: a Hétszín-
virág Óvoda. Belépés: meghívott óvodai cso-
portok részére

TÛNÕDÉSEK - Z. Soós István kiállítása.
Megtekinthetõ: június 1-ig. INDIA
VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-1950
között Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: május 31-ig
Május 18.
MÚZEUMI VILÁGNAP

PLAKÁT-MAGÁNY - Gyûjteményes kiállítás
az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból.
Megtekinthetõ: május 26-ig
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet alkotá-
saiból. Megtekinthetõ: május 31-ig

Május 21. 9-13
GYERMEKNAPI MÛSOR
"Gólyalábas Parasztkomédia", Népi játékpark,
Népi kézmûvesség, Arcfestés. Helyszín: Pipitér
Óvoda udvara
Május 21. 19.30 óra
A Magyar Jazz Ünnepe - MURKA
LÁSZLÓ TRIÓ
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.)  rendelete alapján  -
35. életévüket be nem töltött fiatal há-
zasok, illetve legalább egy évet megha-
ladó élettársi közösségben élõk részé-
re - az alábbi bérlakások bérleti jogá-
nak elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A.
fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése:
városi terület. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 13.490 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A.
fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Szál-
láshasználati díj összege: 12.780 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A.
II. em.  10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése:
városi terület. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 14.920 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap.

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B.
I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-
lati díj összege: 14.920 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B.
I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Szál-
láshasználati díj összege: 14.920
Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap. 

6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C.
I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1  szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Szállás-
használati díj összege: 14.920 Ft. A la-
kás állapota: helyreállított. A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: ma-
ximum 60 hónap.

7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D.
fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-

lati díj összege: 12.780 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D.
fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-
lati díj összege: 13.490 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D.
I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-
lati díj összege: 14.920 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2012. május 22. 14.00 -
15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfoga-
dó) lehet benyújtani.  Pályázati nyom-
tatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határide-
je:  2012. június 4. (hétfõ)
Nagykanizsa, 2012. május 7.

Cseresnyés Péter polgármester

PPáállyyáázzaatt GGaarrzzoonnhháázzii llaakkáássookkrraa 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot
ír ki falfirkák eltüntetésének támo-
gatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.)
számú önkormányzati rendelet
szerinti önkormányzati támogatás
elnyerésére. A támogatásra ren-

delkezésre álló keretösszeg 2012.
évben 100 000 Ft. A pályázati kiírás
és a pályázati adatlap kérhetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport
Irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.
14.), vagy letölthetõ a

www.nagykanizsa.hu honlapról. A
pályázat befogadásához szükséges a
közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról szóló
nyilatkozat kitöltése és csatolása.

PPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önt 

2012. május 27-én (vasárnap) 
kb. 11.15 órakor (a 10.15 órakor

kezdõdõ Szentmise után) 
a HÕSÖK Napja alkalmából

rendezendõ megemlékezõ 
ünnepségre.

Cseresnyés Péter
polgármester

Idõpont: 
2012. május 27. (vasárnap)

Helyszín: 
A kiskanizsai templom melletti

Millenniumi emlékpark

PPRROOGGRRAAMM
11.15 Térzene
Közremûködik 

a Nagykanizsai Fúvószenekar

11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Kanizsa
Lovasklub hagyományõrzõ 

huszárai, a Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága és a

Thúry Baranta Közösség 

Köszöntõ: 
Cseresnyés Péter polgármester

Ünnepi beszéd: 
Erdõs László nyugállományú 

honvéd ezredes, 
a Nemzeti Társaskör elnöke

Ima az elesett hõsökért

Koszorúzás

Kérjük, hogy koszorúzási
szándékukat elõzetesen jelezzék a
0693/500-779-es telefonszámon.

Hõsök NNapja
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Hogy Rotterdami Erasmus
vállalkozott-e az El Caminóra,
arról úgy tûnik, források nem
szólnak, mindenesetre ha az
egyetemi lektorátusi órák kere-
tében a spanyol nyelv-tanulás
közben az egyetemi hallgató
kedvet kap a hispán kultúrához,
akár Santiago de Compostelába
is eljuthat az Erasmus-program
keretében.

Ahogy tette ezt a nagykanizsai
Horváth Patrícia is, a Pécsi Tudo-
mányegyetem jogi fakultánsáról.
Jó, lehet, azért ez nem volt ilyen
egyszerû, de jelentkezését végül
elfogadták, s az elõzõ szemeszter
folyamán a galiciai egyetem szék-
soraiban találta magát...

– Ahol azért illett odafigyelni bi-
zonyos dolgokra és nem a nyári
vakáció meghosszabbítása egy
ilyen ösztöndíj – így a környezeté-
ben labdarúgó-játékvezetõként is
ismert kiskanizsai egyetemista. –
Legalább négy tárgyat kellett
ugyanis abszolválni kint jeggyel,
hiszen ennek hiánya akár az ösz-
töndíj visszavonásával is járhat.
Leginkább a spanyolul tartott
órákra, jogi szemináriumokra jár-
tunk be, annál is inkább, mert bár-
mily’ furcsán hangzik, ott nem na-
gyon kultiválják az angolt...

No, ennyit azokról a bizonyos
kötöttségekrõl, óceán mellett lé-

vén, evezzünk is tovább, hiszen az
adott ország kultúrájának megis-
merése is bõven benne foglaltatik
egy ilyen sok hónapos „kirucca-
násban”.

– Persze, az ottani ösztöndíja-
sokkal összeálltunk akár egy köny-
nyed kis autókázásra a fél órányi-
ra található óceánhoz, de Portu-
gália északi részének bejárása sem
maradhatott ki a programból –
folytatta Patrícia. – Persze, a kike-
rült magyarokkal már itthon fel
tudtam venni a kapcsolatot, s kint
így már adott volt a társaságunk.
Igaz, gyorsan spanyol diákokkal is
megismerkedtünk, hiszen a nyelv-
tanulás legjobb módja mégicsak
az volt, ha velük kommunikáltunk.
Ugyanakkor nem csupán spanyo-
lokkal hozott össze a kint töltött
idõszak, hiszen rengeteg dél-ame-
rikai, valamint latin-amerikai is
tanul a városban.

Abban a városban, mely egyben
a katolikus Szent Jakab-út zarán-
dokhelye is egyben...

– Ennek is köszönhetõ talán,
hogy szinte egy kettõs városról be-
szélhetünk, mivel van a település-
nek egy kimondottan olyan része,
mely a zarándoklat kiszolgálására
épül. Maga a város nem nagy, de
roppant hangulatos, tele egye-
temistákkal, fiatalokkal. Természe-
tesen a spanyolok jól ismert szoká-
sait sorolhatnám, de azért szerin-

tem abban a Galiciában élõk kü-
lönböznek, hogy inkább a konti-
nentális viselkedést részesítik
elõnyben, a temperamentumuk bi-
zonyos mértékig elüt az abszolút
mediterrán jellegtõl.

Még valami szintén más, mint a
bejáratott spanyol-kép.

– A klíma. Amikor kimentem,
egyáltalán nem a nyár folytatásá-
ba csöppentem, mert zuhogott
napokig az esõ, aztán már elfo-
gadható volt az idõjárás, pici
nyár is költözött a mindennapok-
ba. Viszont a januári, februári
reggeleken sokszor bizony a taka-
rót is el tudtuk viselni magunkon,
hiszen ott általánosan jellemzõ a
házaknál, hogy fûtésrendszert
egyszerûen nem is szerelnek be,
mondván, a napfényes Spanyol-
országban élnek, arra meg mi
szükség lehet.

Említettük, Patrícia nem veti
meg a labdarúgást, nyugodtan fo-
galmazhatunk úgy, odavan a sport-
ágért. Jó másfél évtizede Santiago
de Compostela büszkélkedhetett is
elsõ osztályú labdarúgó együttes-
sel. Ugyan a La Ligát tekintve Pat-
rícia Barcelona-drukker, de azért
megvolt a compostelai stadion-lá-
togatás a San Lázaróban?

– Azt hiszem, a város mostani
futballja nem kimondottan említés-
re méltó, de azért a stadiontúra,
hogyne, megvolt. Viszont ami ilyen
szempontból nagy élményként ma-
radt meg bennem, az a La Coruna-
i létesítmény, a helyi Deportivo
székhelye, a Riazor-stadion. S nem
csupán maga az aréna roppant
szép, hanem a fekvése is, hiszen a
tengerparttól gyakorlatilag ha
másfélpercnyi sétára van. Minden-
esetre Compostelában azért nem
hagytam ki sportolási lehetõsége-
ket sem és nyugodtan lejárhattam
egy olyan futball klubhoz, melynek
nõi csapata volt.

Adja magát a kérdés, vajon visz-
szavágyik-e az egyetemista a vá-
rosba, egyáltalán egész Spanyolor-
szágba?

– Ez azt hiszem, egyértelmû,
mert rengeteg élményt gyûjtöttem,
sok barátot, ismerõst szereztem a
világ számos spanyolajkú szegle-
tébõl. Jónéhányukkal tartom is a
kapcsolatot, de az már egy másik
dolog, ha arra gondolok, mondjuk
kimennék-e dolgozni arra a terü-
letre. Szerintem ahhoz tényleg na-
gyon jól kell bírni a nyelvet, hogy
valaki olyan helyre tudjon beke-
rülni, melyre valóban vágyik.

Polgár László

KKaanniizzssaa –– HHaattáárrookkoonn áátt 2012. május 17.12

ÖÖsszzttöönnddííjjaass zzaarráánnddookkllaatt

A közelmúltban mutatták be
Szabadi Tibor J. Nyelvészeti Füze-
tek sorozatának 10., „Fulginate –
olasz – magyar szószedet- és kife-
jezés-gyûjtemény” címû kötetét a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében. 

A szerzõvel Halmos Ildikó intéz-
ményigazgató beszélgetett, a kötet-
bõl Kocsis Edit versmondó olvasott
fel részleteket. Laudációjában Ba-
logh László, az OKISB elnöke Sza-
badi Tibort a keresõ, kutató, kíváncsi,
rácsodálkozó embert mutatta be a kö-
zönségnek, aki fordításaival évtize-
dek óta azon munkálkodik, hogy a
világ népeinek, nemzeteinek irodal-
mát megismertesse a magyar olva-
sókkal, és a magyarul írt mûveket a
Föld 115 országában élõ eszperantis-
tákkal. Így sok kanizsai alkotó mûvét
fordította már eszperantóra. Szabadi
Tibornak a tanulmányai, dolgozatai,
levelezései révén többek között azt is
köszönhetjük – hangsúlyozta a bi-
zottsági elnök –, hogy a világ sok he-
lyén tudják hol van Nagykanizsa. Az
eszperantóval, a béke nyelvével
olyan témákkal igyekszik foglalkoz-
ni, amelyek eddig nem jelentek meg.
Az eszperantista író, mûfordító, a
Magyar Írószövetség tagja Nagyka-
nizsa megismertetéséért a nagyvilág-
ban sokat tett. Méltató szavaiban fel-
vázolta, hogy villanyszerelõbõl, sok-
sok egyéni tanulás révén Szabadi Ti-
bor hogyan lett íróember. Közben há-
rom leánygyermeket is felnevelt és
tiszteletreméltó nagy családja van.
Kora ifjúságától nagyon érdekelték a
nyelvek. Akkortájt az orosz volt „di-
vatban”, azt kellett tanulni az isko-
lákban. Szabadi is így tett, aztán kö-
vetkezett az eszperantó, melynek se-
gítségével alapszinten megismerke-
dett a lengyellel, némettel, majd né-
hány más nyelvvel, miközben érdek-
lõdése a fordítások, a nyelvoktatás és
a szótárírás felé fordult. 

Eddig több mint 65 kiadvány for-
dítása, szerkesztése, lektorálása, és
150 publikáció fûzõdik nevéhez.
Kéziratban több mint 25 mûve vár
kiadásra. Magyar és eszperantó
nyelvû mûfordításkötetei jelentek
meg USA, Brazília, Dánia, Német-
ország, Portugália, Magyarország
kiadóinál és a virtuális sajtókban,
köztük Japánban is. 

B.E.

AA ffuullggiinnááttee
nnyyeellvvrrõõll
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Horoszkóp

Túlságosan szókimondó mostanában.
Néha nem árt ha gondolkodik, mielõtt
beszél. A csillagok arra intik, ne higy-
gyen semmilyen téren sem az üres sza-
vaknak, ígérgetéseknek.

Ne csak a kötelezettségeinek éljen, a
kedvesére is szánjon idõt. Nagyra törõ
terveibe ne vágjon bele egyedül, mert
elõbb-utóbb a társa segítségére is szüksé-
ge lesz. 

Minden földi jónak a részese lehet, ha a
megérzéseire hagyatkozik. Érzelmi éle-
tére pozitív hatással lesz a Vénusz boly-
gó, és ellensúlyoz minden negatívumot,
ami ismerõsei felõl érkezhet.

Ne hajszolja túl magát, inkább gyûjtsön
erõt a természetbõl. A Szaturnusz ke-
ménnyé teszi, most elérheti a céljait, de
arra vigyázzon, hogy ne riassza el magá-
tól a szeretteit. 

Idõnként csinosítsa, kényeztesse magát,
és fordítson több idõt az egészségére.
Az érzelmi hullámhegyeken és völgye-
ken egészségesen sokkal hamarabb túl-
juthat. 

Szerencsebolygója új lehetõségeket hoz-
hat életébe. Csábító utazási ajánlattal le-
pi meg a kedvese, szinte alig tudja kivár-
ni a szabadságot. Fokozatos napozással
készüljön fel a nagy útra.

Idõnként úgy érzi, változtatnia kellene az
életén. Ez ügyben ne a barátaitól kérjen
ötleteket, hanem döntse el saját maga,
hogy mit szeretne. A bolygómozgások
segítik mindenben.

Váratlan látogatók lephetik meg a
hétvégén. Használják ki a hátralévõ
szép májusi napokat, és sétáljanak ki
a természetbe például pipacsot szed-
ni. 

Ha rátekint a naptárra, láthatja, május el-
sõ felét már elhagytuk, és hamarosan el-
repül a szerelmesek hónapja. Kényeztes-
se, bûvölje el a partnerét, s mindketten
színesebbnek látják a világot.  

Energiáit munkálkodásra használja fel,
de szánjon néhány elvesztegetettnek tûnõ
órát a barátaira is. A csillagok gyermek-
áldást jeleznek. Gondolkodjon el üzene-
tükön.

Ha úgy érzi, nincs rendben valami az
egészsége körül, ne üljön tétlenül, hanem
forduljon szakemberhez. Keresse a pozi-
tív kisugárzású emberek társaságát, és
igyon gyógyteákat.

A hétvégén a Hold hatására nem sikerül
reálisan értékelnie a környezetében zajló
eseményeket. Szinte rózsaszínben látja a
világot. Üzleti ügyekben hagyatkozzon a
párja véleményére.

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 el-
adó. Érd.: 0630/448-6072 

Kedvezményesen eladó Bagolai he-
gyen pince, 780 négyszögöl területen,
teljes felszereléssel, jól termõ gyü-
mölcsfákkal. Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érd.: 0630/473-9120
(7503K)

Fürdõkád jakuzzis, újszerû állapot-
ban eladó. Tel.: 0630/283-2618,
0630/548-4663 (16 óra után) (7504K)

Nagyteljesítményû, hordozható,
vadonatúj háztartási gõztisztító (Mo-
dell: SC-23840) eladó. Érd.: 0693/315-
559 (este) (7486K)

Televíziók, LCD monitorok, videók,

DVD-k és távirányítók javítása, hasz-
nált televíziók adásvétele. Balaskó Ist-
ván, Nagykanizsa, Zrínyi u. 20., tel.:
0630/597-1530 (7502K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7504K)

Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztûhelyét, stb. elszállí-
tom. Tel.: 0620/510-2723 (7505K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. május 17.14

2012.05.24. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár
u. 28. 2012.05.24. CSÜTÖRTÖK 14:30 – 16:30 Molnári – Kultúrház,
Hevesi Jenõ u. 2. 2012.05.25. PÉNTEK 10:00 – 13:00 Magyar
Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28. 2012.05.25. PÉNTEK 14:30 – 16:30 Nagy-
rada – Általános Iskola, Kossuth u. 51.

Véradás - VVöröskereszt

intézményvezetõ szakirányú megegyezés szerint
tervezõ mérnök felsõfokú megegyezés szerint
webfejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
ügyintézõ (angol és román nyelvt.)középfokú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
jogász angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló, pultos szakirányú megegyezés szerint
asztalos-lakkozó (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
fuvarszerv.-értékesítõ szakirányú megegyezés szerint
bádogos (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
tetõszigetelõ (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
gipszkarton szerelõ szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ tûzvédelmi vizsgával szakirányú megegyezés szerint

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

A Nagykanizsai Cukorbete-
gek egyesülete 25-én pénteken
15 óra 30-kor a Kanizsa Do-
rottya Kórház tanácstermé-
ben klubfoglalkozást tart, me-
lyen Dr. Késmárki Nóra fõorvos
asszony A cukorbetegség késõi
szövõdményei: Idegi károsodás
a diabeteszben címmel tart elõ-
adást.

Legutóbb már Nagykanizsai TE
1866 vívói ezúttal az utánpótlás
körversenysorozat utolsó állomá-
sán, a pécsin versenyeztek. Az

NTE-tõl tizenhárman küzdöttek a
helyezésekért: Karosi Gergely,
Abay Nemes Ádám, Dobó Ádám,
Milassin Mór, Mádé Réka, Flum-

bort Sára, Farkas Márton, Balogh
Ádám, Dobó István, Bagarus And-
rás, Erdõs Péter, Kungli Borbála és
Vernyel Sára. A több mint 150 fõt
számláló országos vívóversenyen a
kanizsaiak kitûnõen szerepeltek.

A pécsi versenyen a kanizsaiak
legjobb eredményei. Újonc nõi
kard: 2. Flumbort Sára. Serdülõ
férfi kard: 3. Dobó István. Serdülõ
nõi kard: 2. Flumbort Sára.

Ezzel a nagykanizsaiaktól öt vívó,
Dobó István, Milassin Mór, Vernyel
Sára, Kungli Borbála és Flumbort
Sára vehetett részt a gálán, melynek
szintén Pécs adott otthont.

A gála nagykanizsai eredmé-
nyei. Gyermek férfi kard: 3.hely
Milassin Mór. Újonc nõi kard:
2.hely Flumbort Sára. Serdülõ fér-
fi kard: 3.hely Dobó István. Serdü-
lõ nõi kard: 2.hely Kungli Borbála.

Az összesített ranglistán 3 kani-
zsai végzett dobogós helyen (a Vi-
lágkupa pontszámítás szerint).
Újonc nõi kardban: 1. helyen
Flumbort Sára. Serdülõ nõi kard-
ban: 2. helyen Kungli Borbála.
Serdülõ férfi kardban: 3. helyen
Dobó István.

A pécsi vívó-seregszemlén az
egyéni és az összesített vívóered-
mények mellett az éves edzõi telje-
sítményeket is díjazták. A
2011/2012. évi Gervich-Kovács-
Kárpáti Kard Körversenysorozat
„Legeredményesebb edzõje” ki-
tüntetõ elismerést Piecs Adrienn, a
Nagykanizsai TE trénere, egyben
szakosztályának vezetõje kapta.

A napokban a Magyar Vívó
Szövetség ügyvezetõ igazgatója,
Füleky András tett látogatást
Nagykanizsán. A helyi vívóterem
megtekintése és a sportszakmai
megbeszélések után a szövetségi
elöljárót Cseresnyés Péter, váro-
sunk polgármestere is fogadta. Az
egyeztetésen Piecs Adrienn szak-
osztályvezetõ, és Kiss György, a
VIVERE Alapítvány kurátorának
társaságában a felek között a sport-
szakmai jövõt illetõen a nagykani-
zsai vívás fejlesztésérõl, nagyobb
versenyek városi rendezésérõl, a
vívóterem tetõzetének javításáról
valamint a vívóedzõ-képzés elõse-
gítésérõl is szó esett.

P.L.

KKaanniizzssaaii aa kköörrvveerrsseennyy-sszzeezzoonn lleeggjjoobbbb ttrréénneerree 

A magyar utánpótlás kardvívók (13-15 évesek) ötfordulós körverse-
nyen versenyeztek, ezen belül a 2011/12-es Gerevich-Kovács-Kárpáti
Kard Körversenysorozat öt állomása Sárvár, Nagykanizsa, Debrecen,
Gödöllõ és Pécs volt, míg a korosztályok a gyermek, újonc és serdülõ
vívók mezõnyét ölelték fel. Az öt állomás eredményei alapján minden
korcsoport legjobb nyolc vívója vehetett részt a gálán és az éves körver-
senyek, valamint a gála teljesítményei szerint jött létre az egész éves ös-
szesített ranglista.
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Tatabányán került megrende-
zésre a Dunántúli Gyermek II.
korosztályos Vízilabda-bajnok-
ság rájátszása, vagyis négyes
döntõje, ahová a Kanizsa VSE
utánpótlás gárdája is „kvalifi-
kálta” magát. Az elõdöntõben
ugyan kikapott, viszont a har-
madik helyért játszott találkozót
megnyerte Szabó Szilárd és
Simonka Ferenc együttese, így a
bajnokságban harmadikként
zárt a nagykanizsai csapat.

Elõdöntõ
Aligátor Vízilabda Utánpótlás

SE – Kanizsa VSE 18-4 (2-1, 5-1,
6-0, 5-1)

Kanizsa VSE: Horváth B. -
Klepács 1, Gadányi, Hóbor 1, Pé-
csi M. 1, Lóránt, Bizony. Csere:
Kovács Á. 1, Horváth Gy., Nemes,
Vlaszák, Farkas, Koczor, Pécsi G.,
Pataki. Edzõ: Szabó Szilárd,
Simonka Ferenc.

A 3. helyért
Balaton Vízilabda Klub – Kani-

zsa VSE 15-18 (3-7, 5-3, 3-4, 4-4)
Kanizsa VSE: Horváth B. -

Klepács 7, Gadányi 4, Hóbor , Pé-
csi M. 2, Lóránt 2, Bizony 3. Cse-
re: Kovács Á., Horváth Gy., Ne-
mes, Vlaszák, Farkas, Koczor, Pé-
csi G., Pataki. Edzõ: Szabó Szi-
lárd, Simonka Ferenc.

Szabó Szilárd szakmai értékelé-
se: „A bajnoki elõdöntõben a
szombathelyiek ellen játszottunk,
akik az országos élvonalhoz tar-
toznak. Játékosaink nem ijedtek
meg és nagy akarással játszottak.
Némi szerencsével az elsõ két ne-
gyed még szorosabb lehetett volna,
kapusunk kiválóan védett, a táma-
dásaink befejezésébe azonban sok
hiba csúszott.” 

A rájátszás nehézsége, hogy az
elõdöntõ vesztese egybõl játszott a
3. helyért, ezért a harmadik ne-
gyedtõl a kezdõ játékosaink már
pihentek – a bronzmeccsre készül-
ve. A cseresor küzdött becsülettel,
de a végére jelentõs különbség
mutatkozott az eredményjelzõn…

A Balatonfüzfõ ellen hatalmas
lendülettel kezdtünk, már 7-3 is
volt a javunkra. A tetemes elõny
aztán elbizakodottá tette a csapa-

tot, és a fáradtság jelei is – fõképp
fejben – mutatkoztak. Fegyelme-
zetlen, figyelmetlen játékunk nyo-
mán 11-11 lett az eredmény. In-
nentõl sikerült összekapnia magát
a csapatnak és egy 7-1-es perió-
dust produkálva el is döntötte a ta-
lálkozót. Ebben nagy érdemei vol-
tak Klepács Milosnak, aki 4 gólt
szerzett ebben az idõszakban.

A végére megint játéklehetõsé-
get kaptak a fiatalabbak, ekkor új-
ra csökkent a különbség. Az ered-
ményjelzõ pontatlan kezelése csak
fokozta az izgalmakat: fél perccel
a vége elõtt három helyett csak egy
gól elõnyt mutatott. Így is sikerült
ezt megõrizni az elõnyt, késõbb
pedig a jegyzõkönyvbõl kiderült,
hogy felesleges is volt a pánik."

A 2011/12-es Dunántúli Gyer-
mek II. Vízilabda-bajnokság vég-
eredménye: 1. Tatabányai Vízmû
SE, 2. Aligátor Vízilabda Utánpót-
lás Sportegyesület, Szombathely,
3. Kanizsa Vízilabda SE, 4. Bala-
ton Vízilabda Klub.

P.L.

BBrroonnzzéérrmmeett sszzeerrzzeetttt aa vvíízziillaabbddaa-uuttáánnppóóttllááss 

PTE-PEAC PVSK – Kanizsa
KK DKG-EAST 67-72 (14-15,
10-23, 20-11, 23-23)

NB I B férfi kosárlabda-mérkõ-
zés a 7. helyért, 1. találkozó. Pécs,
50 nézõ. Vezette: Maár, Söjtöry,
Csabai. Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (8/3), Balogh L. (11/6), Be-
ák (17/6), Hoffmann B. (9/3),
Zsámár K. (6). Csere: Bus (10/3),
Czigler (3), Tóth O., Murvai (8).
Edzõ: Kovács Nándor.

A pécsi mérkõzés elsõ negyedé-
ben meglehetõsen kevés kosár
esett, még jó, hogy a vendégek ré-
szérõl Balogh László, Beák Gábor
és Bus Milán (bár képünkön ezút-
tal ziccerben) is triplát jegyzett.

A második negyedben felpörget-
ték a játékot a kanizsaiak, formás
támadásokat vezettek, és a védeke-
zésben is remekül helytálltak. Sok
labdát szereztek, akcióikat pedig
rendre kosárral fejezték be. A fél-
idõre ezzel a produkcióval már 14
pontos elõnyre is tettek szert.

Fordulást követõen elég volt né-
hány figyelmetlenség és eladott lab-
da ahhoz, hogy csökkenjen a kü-
lönbség, a pécsiek villámgyors lein-
dításokkal felzárkóztak (44-49). 

A befejezõ etapot sok szabályta-
lanság tarkította, fõként hazai rész-
rõl, miáltal a kanizsaiak szinte vé-
gig büntetõket dobtak. Az utolsó
percre 6 pontos elõnnyel érkeztek a
dél-zalaiak, akik ebbõl ötöt a mér-
kõzés végére meg is õriztek, ezzel
gyõztesen hagyhatták el a pályát.

A visszavágóra, s egyben a baj-
nokság utolsó mérkõzésére vasár-
nap 18 órakor kerül sor a Cserháti
csarnokban.

RReemmeekk 
eellõõjjeell 

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (8.) – Sárvár FC
(13.) 2-1 (2-1)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 25. forduló. Nagy-
kanizsa, 150 nézõ. Vezette: Lovasi
(Mohos, Szûcs B.). G.: Fülöp M.
(12. - öngól), Szõke Á. (34.); Fü-
löp M. (5.)

NTE: Freischmid - Kotnyek I.,
Bozsoki, Rákhely M., Szép D.,
Nagy T., Kõrösi A. (Bagarus G.,
46.), Szõke Á., Babati T., Cs. Hor-
váth G., Petánovics (Szakmeiszter
J., 37.). Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Megtört a jég, hiszen a Nagykani-
zsai TE labdarúgó-csapata megsze-
rezte elsõ tavaszi gyõzelmét a pályán.
Ezúttal tehát nem mezõnyjátékosként
gólt szerzõ kapusukról (Freischmid

Roland visszakerült ugyanis eredeti
posztjára), vagy összedõlt kapuról
marad emlékezetes a kanizsaiak talál-
kozója, sokkal inkább arról, hogy
nyert Koller Zoltán együttese.

Koller Zoltán: „Jó iramú, küz-
delmes mérkõzésen megérdemel-
ten nyertük meg a mérkõzést. Az
egyetlen negatívum, hogy a táma-
dó vendégcsapat ellen több száz
százalékos helyzetet dolgoztunk ki,
ezeket viszont sorban kihagytuk.
Gratulálok a csapatomnak!”

Az alsóbb osztályokban nem ma-
radtak sajnos el kiadós verseségek
sem a kanizsai együttesek számára,
ugyanakkor a paliniak szomszédvári
rangadón végeztek 1-1-re az Újud-
varral, míg a Bajcsa szintén helyi csú-
cson nyert fölényesen Fityeházon.

Megyei I. osztály: Mûszer Au-
tomatika FC Napred (7.) –
Kiskanizsai Sáskák (15.) 7-0.
Szepetnek SE (6.) - Miklósfa SE
(12.) 2-0.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Primagép Zalaszentmihály (7.) –
Bagola VSE (6.) 0-2. Bagolai g.:
Kisharmadás G.

Megyei III., Déli csoport I.: Pali-
ni FC (2.) - Újudvar SE (1.) 1-1.
Palini g.: Nagy P. Déli II.: Fityeházi
TK (9.) - Bajcsa SE (8.) 1-6. Bajc-
sai g.: Hóbár L. (2), Gerócs T., Mar-
czin B., Farkas T., Marczin Sz.

Nõi NB II: Gizella Veszprém
SE (5.) – Nagykanizsai TE 1866
(6.) 5-0. 

P.L.

VVééggrree ttaavvaasszzii ggyyõõzzeelleemm aazz NNBB IIIIII-bbaann

A Délzalai Vízmû SE három
úszója (Abay Nemes Anna, Mol-
nár Flóra, Zámodics Márk) az if-
júsági válogatott tagjaként Pol-
gár Sándor vezetõedzõjük kísére-
tében nemzetközi úszóversenyen,
a felnõtt mezõny számára egyben

olimpiai kvalifikációs megméret-
tetésen vett részt a bosznia-herce-
govinai Banja Luka városában.

A versenyen megjelent külföldi
felnõtt sportolók a londoni olimpi-
ára olyan szintidõket is úszhattak,

amivel kvalifikálhatták magukat
az ötkarikás játékokra. A kanizsai-
ak közül a megye csúcsok mellett
Zámodics Márk korosztályos
boszniai csúcsot is úszott 400 és
200 méteres gyorson, melyeket
különdíjjal is honoráltak az ottani
szervezõk.

P.L.

ZZáámmooddiiccss MMáárrkk kküüllöönnddííjjaaii
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támo-
gató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet
alapján 2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás tá-
mogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.

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 nemzetközi és a belföldi áru-
fuvarozással, illetve logisztikai,
raktározási szolgáltatással foglal-
kozó, 1993-ban alakult cégünk a
fejlesztést a Gazdasági Operatív

Program pályázat támogatásával
valósította meg. A raktárkapaci-
tás növelése a 2006-ban megkez-
dett logisztikai fejlesztések foly-
tatása. 

Ez utóbbi mostanra igencsak
szûknek bizonyult, különösen an-
nak okán, hogy Sormás az Adriai
kikötõkbõl Magyarország felé irá-
nyuló konténerforgalom útvonalá-
ba esik. A korábbi raktárkapacitá-
sunk teljes mértékben kihasznált
volt. A Kanizsai Sprint Kft.-nél ezt
ugyan idõlegesen raktárak bérlésé-
vel megoldottuk, ám a folyamatos
és teljes körû minõségi szolgáltatás
biztosítása – s ez a cégünk legfõbb
üzleti hitvallása – így csak jelentõs
erõfeszítések árán volt megoldható. 

Ügyfeleink számára ez a fejlesztés
a szolgáltatásunk minõségében és
árában egyszerre lesz érezhetõ. Hoz-
zájárul ehhez az is, hogy a GOP-
3.2.1-09/1-2009-0004 projekt része-
ként a raktár-irányítási rendszer kor-
szerûsítését is megvalósítottuk.

Az új raktárban a legkorsze-
rûbb tárhelyes, állványos raktáro-
zást folytat a  Kanizsai Sprint
Kft., de bármilyen, hûtést nem
igénylõ és nem veszélyes áru ke-
zelésére képes.

A cég a már meglévõ 1.200 m2 raktára mellé épített egy új rak-
tárt. A bõvítést a raktárkapacitása iránti folyamatos igénybõvülés
tette szükségessé. Ezért további 4.000 m2 alapterülettel bõvítette
raktárkapacitását a sormási telephelyén. 

Új rraktár aa KKanizsa SSprint KKft.-nnél
AA KKaanniizzssaa SSpprriinntt KKfftt..-nnééll vvééggééhheezz éérrtt aa rraakkttáárrkkaappaacciittááss bbõõvvííttééssii pprroojjeekktt

A Magyar Népköztársaság
kormánya és az NDK kormá-
nya között államközi egyez-
mény jött létre 1967. május
26.-án. A szakmai képzés, gya-
korlati tapasztalatszerzés cél-
jából, ideiglenes foglalkozta-
tás keretében mintegy ötven-
ezer magyar fiatal élt a szerzõ-
dés adta lehetõséggel, mely
1983-ig mûködött a két ország
között.
Ma már az ebben résztvevõk (a
régi NDK-sok) egyesületként
találkoznak évenként. 

Az idei országos 5. NDK-s ta-
lálkozó Debrecenben – Hotel
Nagyerdõben – május 18-19-
20.-án lesz.

Az idén is színes programokkal
várják a régi NDK-sokat. 

További információk:
www.ndk.hu

Régi NDK-sok
Országos
Találkozója
Debrecenben
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