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Kanizsa

Véget ért az újabb szociális
építõtábor városunkban. Idén
egy 9 lakásos ház hõszigetelésére
és felújítására került sor a helyi
szociális bérlakások bérlõinek
bevonásával a Szociális Építõtá-
bor Egyesület szervezésében. A
munkálatok során 31 lakó tör-
lesztett ily módon.

Összesen 17 napot dolgozhattak
a Ligetváros azon bérlõi, akik a ta-
valyi évrõl lakbérhátralékkal ren-
delkeztek és önkéntesen jelentkez-
tek a Szociális Építõtábor Egyesü-
let programjára. Feladatuk nem
más volt, mint hogy a bér-
lakástelep egyik elsõ világháborús,
rossz állapotú házát felújítsák. A
lakóknak nem volt ismeretlen ez a
lehetõség, hiszen 2010-ben két
azonos program valósult meg a te-
lepen – 2010 áprilisában kettõ, au-
gusztusában egy négylakásos há-
zat újítottak fel a lakók és önkénte-
sek közös erõvel.

Az idei ütemben 31 helyi lakos
vett részt és egyharmaduk teljes mér-
tékben törlesztette lakbérhátralékát,
összesen közel másfél millió forint
értékben csökkent elmaradásuk az

önkormányzat felé. A munkát idén
38 önkéntes is segítette. 

A felújított házra külsõ hõszige-
telés került, a födémet és az abla-
kokat is szigetelték a tábor résztve-
või. Az egyesület célja, hogy a la-
kók a jövõben elkerüljék a további
eladósodást és ezáltal az adósság-
spirált – ezt támogatja a hõszigete-
lés, mint hosszú távú, rezsicsök-
kentõ beavatkozás is. Emellett a
Habitat fot Humanity szakembere
energetikai képzést tartott minden
résztvevõ lakónak, ahol apróbb
háztartási praktikákat tudhattak
meg arról, hogyan tudnak az ener-
giával, így a pénzükkel spórolni.

A tábort egy födémszigetelési
kampány kísérte, a külsõleg teljes
egészében felújított házon túl az
egyesület további három ház fö-
démszigetelésére gyûjtött. Ez a
fajta hõszigetelés a leghatéko-
nyabb, a hiányából fakadó ener-
giaveszteség pedig pont azokat
sújtja leginkább anyagilag, akik
amúgy is nehéz helyzetben van-
nak. A kampány olyannyira jól si-
került, hogy 89 magánember küld-
te el egy vagy akár több négyzet-
méter hõszigetelésének árát, illet-

ve egy anonim cég nagyobb ösz-
szeggel is hozzájárult a gyûjtés-
hez. Ennek köszönhetõen össze-
sen 4 házra került födémszigete-
lés, így a 9 lakáson túl 24 további
család rezsiköltsége lesz alacso-
nyabb hosszútávon. A hõszigete-
lés lefektetéséhez az érintett házak
lakói közül is csatlakoztak önkén-
tesen.

Az építõtábor újabb megvalósí-
tását a nagykanizsai önkormányzat
is támogatta és az építkezésbõl
anyagilag is kivették a részüket. A
bérlõi bevonás koncepciója iránt
más önkormányzatok is érdeklõd-
nek, így a tábor alatt a budapesti
VIII. kerület képviselõi is terep-
szemlét és tapasztalatcserét tartot-
tak. A Szociális Építõtábor Egye-
sület hosszú távú célja, hogy ez a
modell minél több helyszínen
megvalósulhasson országszerte. 

A Szociális Építõtábor projekt
egyike annak a 20 magyarországi
projektnek, amelyeket az ERSTE
Alapítvány Társadalmi Integráci-
ós Díj 2011 pályázatán elismerés-
ben részesítettek a Közép-Kelet
Európából nevezett 1867 projekt
közül. 

LLaakkbbéérrhhááttrraalléékkuukkaatt ddoollggoozzttáákk llee

ÖÖllttöözztteettiikk
aazz EErrzzsséébbeett
tteerreett

Befejezõ szakaszához közeledik
az Erzsébet tér rekonstrukciós
munkálata. Az elmúlt napokban
megkezdõdött a területet körülvevõ
útszakaszok közvilágítási oszlopai-
nak elhelyezése. A téren a Huszti
téri körforgalomnál alkalmazottak-
kal megegyezõ történelmi városké-
pet idézõ Andrássy típusú oszlopok
kerülnek felállításra. A befejezési
határidõre, azaz 2012. június 30-ra
köztéri padok, világító ülõkockák,
valamint a köztéri alkotások is
megjelennek majd a város fõterén.

A városrehabilitációs projekt
Erzsébet téri rekonstrukciójához
kapcsolódó faültetési program ke-
retében – a korábbiakkal ellentét-
ben – legutóbb a már elültetett 50
fa közül fogadtak örökbe intézmé-
nyek és magánszemélyek.

A programban részt vevõk számá-
ra egy helyszínrajzon megjelölték az
általuk elültetett fát, és errõl egy raj-
zot és oklevelet is kaptak emlékbe.

Az Erzsébet tér kivitelezése ke-
retében a tér növényzete is meg-
újul. Örökzöld, cserje, sövény, fa
ültetésével, a gyepfelület felfrissí-
tésével varázsolják újjá a tér zöld
felületeit a kivitelezõk. A meglévõ
fák közül kivágták azokat, ame-
lyek betegek voltak, illetve akadá-
lyozták, akadályoznák a biztonsá-
gos közlekedést, megrongálnák az
új térburkolatot. Ezeknek a fáknak
a pótlása, valamint a tér növényze-
tének a felújítása miatt az Erzsébet
tér rekonstrukciója során tavasszal
50 db fát ültettek el. 

FFáákkaatt ffooggaaddttaakk
öörröökkbbee
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Ízlelgetem a  szót: lélek, lélek-
be vágó, lelkes, lélektelen, lelket
ver bele, lelkére beszél, lélekje-
lenlét, jótét lélek, lélekölõ, lélek-
szakadva… Hosszú a sor. Ez a
kifejezés az idõk folyamán egé-
szen beleivódott  nyelvünkbe. 

Mi hát a lélek, mi ez a rejtelem,
amirõl jószerivel csak dadogni tu-
dunk, s ami – érezzük – „ott lakik
mélyen a szívünkben”. Talán túl
vagyunk már azon, hogy azonosít-
suk a testi reakcióval, amit a reflex
kalapács vált ki belõlünk. A letûnt
korszak hivatalos ideológiája
nagyjából ez volt.

Mi, akik az embert nem a vak
véletlen „termékének” látjuk, azt
mondjuk a lélekrõl, hogy szentély,
az Alkotónkkal való találkozás he-
lye. Nem emlékezet, nem tárolt in-
formáció vagy bevésõdés, hanem

ajándék. Ajándék, mely kiemel a
létezõk sorából és hasonlatossá
tesz Teremtõnkhöz. Benne rejlik a
személyiség titka, ez az emberi
méltóság alapja és halhatatlansá-
gunk záloga. 

Isten a maga lelkébõl adott ne-
künk – mondja az Írás (vö. 1 Jn 4,
13), s ez bennünket hálára kötelez.
Megtiszteljük az ajándékozót az-
zal, hogy adományát nem tesszük
talonba, hanem óvjuk, vigyázzuk,
becsben tartjuk. És „vesszük a
Szentlelket”, aki segít fölemelni a
fejünket a földi miliõbõl a meny-
nyei szférák felé. Aki gyámolítónk
és tanácsosunk. Aki megeddzi aka-
ratunkat a rossz elleni küzdelem-
ben és tovább lendít, ha az élet
akadályai elõtt megtorpannánk és
lerogynánk.

Persze nemcsak ajándékul kap-
tuk/kapjuk a Lelket. Hitünk szerint
ez feladat is számunkra. Küldetés.
Felelõsségünk, hogy Isten kiváló
adományáról tanúságot tegyünk a
(Szent)lélekben szegény világ

elõtt. Aki kéri és kapja a Lelket, az
„napsugarassá” válik. Kitûnik a
szürkeségbõl, fásultságból opti-
mizmusával, derûjével, bölcsessé-
gével. Jellé lesz. Egy másik, az
igazi valóság követe. És könnyen
lehet, hogy egy-egy találkozás, jó-
ízû beszélgetés után ezt kapja
visszhangként: „Amikor elmentél,
Isten lábanyomát láttam a padló-
mon.”

Hogy ez ránk is igazzá válhas-
son, jeles egyházatyánk, Szent
Ágoston szavaival forduljunk min-
den javak adományozója felé: 

Lélegezz bennem, Szentlélek, /
hogy arról gondolkodjam, ami
szent. / Irányíts engem, Szentlélek,
/ hogy azt cselekedjem, ami szent. /
Vezess engem, Szentlélek, / hogy
azt szeressem, ami szent. / Erõsíts
meg engem, Szentlélek, / hogy
megóvjam, ami szent, / és óvj meg
engem, Szentlélek, / hogy sose ve-
szítsem el, ami szent.

Horváth Lóránt plébános

PPüünnkköössdd eelléé

A Holocaust 68. évfordulóján
a Nagykanizsáról és környékérõl
elhurcolt áldozatokra emlékez-
tek a zsinagógában és az izraeli-
ta temetõben.

A nagyszülei révén nagykani-
zsai kötõdésû Gerendás Péter
elõadómûvész énekével és gitár-
játékával vette kezdetét a meg-
emlékezés, majd Dr. Székely Ist-
ván, a Nagykanizsai Zsidó Hit-

község elnöke felolvasta Dr.
Feldmájer Péter, a Magyarorszá-
gi Zsidó Hitközségek Szövetsége
elnökének levelét, tolmácsolva a
gyászistentiszteleten jelenlévõk-
nek együttérzését és soha nem
múló fájdalmát, amelyet mind-
nyájan éreznek elhalálozott hoz-
zátartozóikért.

Megnyitó beszédét a Zala cí-
mû lap 1945. április 28-ai számá-
ból vett idézettel fejezte be a he-

lyi elnök: „Ma egy esztendeje,
hogy Nagykanizsán, reggel 4
órakor Magyarország minden
más városát megelõzve, megje-
lentek azok a sárga plakátok,
amelyben kimondták több mint
3000 zsidó halálos ítéletét. Bírói
ítélet nélkül büntetlenül indultak
el arra az útra, ahonnan eddig
csak nagyon kevesen tértek visz-
sza. Egy esztendõvel ezelõtt csör-
tettek végig az utcákon a nagy-
szájú senkik, a kényes és nem ké-
nyes rablók, várva a zsákmányt
azoktól, akik talán egy egész éle-
ten át való munkában sem szerez-
tek többet, mint egy otthont.
Nagykanizsa volt a legelsõ és így
az útmutató. Súlyos tudat ez min-
denkinek, aki itt született, itt élt,
aki ennek a városnak szívta leve-
gõjét. Mert egy bizonyos: város-
nak ennél mélyebbre süllyedni
nem lehetett.”

A gyászistentiszteletet Verõ
Tamás rabbi és Zucker Immánuel
kántor tartotta, majd a jelenlé-
võk elhelyezték az emlékezés
köveit a fõbejáratnál. A megem-
lékezés az Izraelita temetõben
zárult.

B.E.
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– Kitõl szép? – a kérdésre el-
lentétes válaszok születtek. – Ta-
valy is gyönyörû virágokat hozott
a kertész – így a lakó. – A virágok
meghálálják a gondoskodást –
hárította vissza a termesztõ. –
Mindkettõjüknek igaza van –
békített az alapítvány képviselõ-
je. – Egyik a másik nélkül nem
mûködik. 

– 1700 kiskanizsai palántát
(margaréta, bársonyvirág, szalvia,
verbéna, gerbera, lisztes zsálya és
vízvirág) juttathattunk a város és
két magáncég: a Saubermacher-
Pannónia Kft. és Péter Ernõné tá-
mogatásából az Attila utcától a Vá-
roskapu körútig húsz lakóközös-
ségnek – számolt be a Polgári Ka-
nizsáért Alapítvány elnöke. – Min-
dig öröm ennyi városát magáénak
érzõ, a munkától nem félõ emberrel
találkozni. Nem lehet eléggé hang-
súlyozni, ezek az egynyáriak a tá-
gabb közösség köszönete azoknak,
akik a Keleti városrészben a tömb-
ház elõtti közterületet szépítik
munkájukkal. Mint az elmúlt öt al-
kalommal, idén is lefényképezzük
a virágokat, immár elültetve, és a
palántaosztás után két héttel, tehát
június 1-jén pénteken 16 órakor fo-
tókiállításon mutatjuk be itt, a He-
vesi ABC kirakatán. Van foganatja
a munkájuknak! Ekkor egy vidám
kertészeti vetélkedõre is sort kerí-
tünk, melyre mindenkit szeretettel
várunk.

K.H.

SSzzíínnppoommppaa
aa bbeettoonn-
ddzzssuunnggeellbbeenn

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

20.qxd  2012.05.31.  10:40  Page 2



KKaanniizzssaa –– VVeerrssüünnnneepp 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2012. május 24.

Díjkiosztó gálamûsorral, ered-
ményhirdetéssel zárult a X. Kár-
pát-medencei „Csengey Dénes”
Vers- és Prózamondó Verseny. A
Honvéd Kaszinó Tükörtermé-
ben megjelent versmondókat,
családtagjaikat és az érdeklõdõ-
ket elsõként Farkas Tibor, a
KKK igazgatója és Halmos Ildi-
kó, a Honvéd Kaszinó igazgató-
nõje üdvözölte. Köszöntõbeszé-
det Cseresnyés Péter polgármes-
ter mondott aki így kezdte:

Csengey Dénes nevét viseli ez a
rendezvény, amelyet két évtized-
del ezelõtt a vers ünnepének szán-
tak a szervezõk. Ez a seregszemle
emléket állít egy olyan kortárs pró-
zaírónak, aki tragikusan fiatalon
távozott közülünk. Csengey Dénes
ugyanis halálakor, 1991 tavaszán
mindössze 38 éves volt.

Arra az íróra és gondolkodóra
emlékezünk, akit egyaránt foglal-
koztattak a hazai és a határainkon
túl élõ magyarság, valamint az or-
szághatáron belül élõ nemzetisé-
gek problémái. Annak az ember-
nek állítunk emléket, aki aktív sze-
replõje volt a magyar átalakulás-
nak, és egyik vezéralakja a nyolc-
vanas évek közepétõl kibontakozó
ellenzéki szellemi mûhelynek.

Volt õ autószerelõ, gépkocsi-
rakodó, biztosítási ügynök, segéd-
munkás, képesítés nélküli tanító és
üzemi népmûvelõ is, majd elvé-
gezte a magyar-történelem szakot,
de csak azért, hogy ne álljon be a
sorba: szabadfoglalkozású író lett,
a ’80-as évek közepén Zalába,
Keszthelyre költözött, késõbb
részt vett a magyar politikai ellen-

zék monori találkozóján, majd
1987-ben, a lakiteleki találkozó
után, kilencedmagával megalapí-
totta a Magyar Demokrata Fóru-
mot.

1989. március 15-én, az ellenzé-
ki tüntetésen, jelképesen lefoglalta
a Magyar Televíziót. 1990-tõl tra-
gikus – és akkoriban sok találga-
tásra okot adó – haláláig az MDF
országgyûlési képviselõje volt.

Ez a rövid életrajzi áttekintés ta-
lán felvillantja a mûvész és közéle-
ti ember életének néhány fonto-
sabb részletét, de a lényeget, a
szellemiséget nem mutatja, nem
mutathatja meg. Ehhez talán idéz-
zünk tõle egy, azóta szállóigévé
vált mondatot. Csengey Dénes
több mint két évtizede üzente hatá-
rozottan országhatáron belülre és
túlra, hogy: „Európába, de mind-
ahányan!” Ez az egy mondat a
nemzet politikai programja, a hatá-
rok feletti békés nemzetegyesítés
egyik tételmondata lett.

A Csengey Dénes nevét viselõ
verseny pedig – méltó módon a
névadó szellemi örökségéhez –
hozzájárult és hozzájárul ehhez a

folyamathoz. Hiszen a Kárpát-me-
dencei vers- és prózamondók talál-
kozóhelye, a magyar szó, a magyar
vers, a magyar próza ünnepe lett a
kanizsai rendezvény. Úgy men-
tünk Európába, hogy közben meg-
tartottuk, megõriztük, ápoltuk
nagy kincsünket, a nyelvünket s a
kultúránkat.

Talán nem árt felidézni, hogy a
versenyek története röviddel Csen-
gey Dénes halála után, a 90-es
évek legelején kezdõdött. Nagyka-
nizsán már akkor is pezsgõ
versmondóélet volt, köszönhetõen
elsõsorban az akkori Tungsram
versmondó körnek. És hasonló
mûhelyek mûködtek az ország
több pontján, valamint Fel- és Dél-
vidéken, Erdélyben, amelyek ak-
koriban nem kaptak, még nem
kaphattak kellõ figyelmet.

Ez a nemes versengés ezt – va-
gyis a figyelmet – hozta el, ezt te-
remtette meg. És persze új értelmet
adott a határon túli magyartanárok
áldozatos munkájának is, akik a
nehéz körülmények között is a ma-
gyar irodalom ismeretét, szeretetét
plántálták tanítványaikba.

Még emlékszem, másfél évtize-
de az úgynevezett szakmában ki-
sebb értetlenség fogadta a kanizsai
kezdeményezést. Néhány hangadó
megkérdõjelezte, hogy lehet-e,
szabad-e Nagykanizsáról ilyen
méretû versenyt szervezni. És
akadtak olyanok is, akik akkor ér-
tetlenül álltak a névadás elõtt, az-
zal érvelve, inkább egy klasszi-
kust, egy „történelmi nevet” kellett
volna választani.

Nos, a kétkedõknek, az ellen-
drukkereknek ezúttal sem lett iga-
zuk.

A Csengey-verseny ismert, elis-
mert és rangos esemény lett,

amelynek híre messze száll a Kár-
pát-medencében. És képletesen
megfogalmazva: messze száll a
hang is; Karinthy, Reményik, Vö-
rösmarty, Wass Albert és Dsida Je-
nõ hangja. A szellemvilágból ránk
tekintve tudják õk is: így élnek to-
vább, így lehetnek velünk – utat
mutatva és néha korholva a kései
örökösöket.

Köszönet illeti a szervezõket, a
résztvevõket, a felkészítõket, hi-
szen munkájuk, fáradozásuk, lel-
kesedésük eredményeként csendül
a magyar szó szerte a Kárpát-me-
dencében. Bízom abban, hogy ez
így is marad. Ehhez kívánok min-
denkinek hitet, erõt, elszántságot!

A Gál Tamás színmûvész, Ju-
hász Judit, a Nemzeti alapítvány
elnöke, Schmidt István Radnóti-
Díjas rendezõ és Tóth Géza szín-
mûvész-rendezõ (Kaposvár) al-
kotta zsûri elnöke, Vándorfi Lász-
ló, a Veszprémi Pannon Várszín-
ház igazgatója értékelésként el-
mondta, az idei szavalóverseny
volt a legszínvonalasabb, különö-
sen a felnõtt kategória versmon-
dói állították nehéz helyzetbe a
zsûrit. Ne felejtsék el – szólt a kö-
zönséghez, hogy a szavalóver-
seny névadója, Csengey Dénes ki
volt. Végül megköszönte vala-
mennyi felkészítõnek és az
elõzsûriknek, hogy ilyen remek
színvonalú versenyben volt ré-
szük, és gyönyörködhettek a vers-
mondók tehetségében és jó ízlésé-
ben.

Versenyeredmények:
Ifjúsági kategória: I. helyezett:

Paál Péter (Lendva), II. Szurcsik
Ádám, III. Baj Bianka.

Felnõtt kategória: I. Tóth Péter,
II. (megosztott): Ságiné Nagy Tí-
mea és Szépligeti Mátyás III.
(megosztott): Kiss László és Jáno-
si Márton.

Szépkorúak kategóriája: I.
Oroszné Gyulai Zsuzsanna, II.
Mach András, III. Orbán Júlia.

B.E.

XX.. KKáárrppáátt-mmeeddeenncceeii „„CCsseennggeeyy DDéénneess”” 
VVeerrss- ééss PPrróózzaammoonnddóó VVeerrsseennyy

A Generációk Napja Séta-
kertbe tervezett rendezvé-
nye az esõs idõ miatt vasár-
nap elmaradt, de a hozzá
kapcsolódó Kanizsaiak Ka-
nizsáról címû helytörténeti
vetélkedõt a Honvéd Kaszi-
nóban megtartották a szer-
vezõk. 

A vetélkedõre 12 idõsügyi
klub 14 csapata nevezett be. Az
elõdöntõben városi séta és
könyvtári kutatómunka alapján
három elõzetes feladatot kellett
megoldaniuk. A döntõbe öt csa-
pat jutott be: a Vasutasok, a Pe-
dagógusok, a Fegyveres Erõk, a
Szívbetegek és a Belvárosi

Nyugdíjasok. A szoros verseny-
ben 1. helyezést ért el a Pedagó-
gus Nyugdíjas Klub Õszikék
csapata, 2. Belvárosi Nyugdíjas
Klub, 3. Fegyveres Erõk és Tes-
tületek Nyugállományúak Klub-
ja, 4. a Vasutasok és a Szívbete-
gekért Egyesület.

B.E.

Kanizsaiak KKanizsáról
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Közel négymilliárd forintból
fejlesztik a nagykanizsai Kani-
zsai Dorottya Kórház sürgõsségi
osztályát, valamint teljes infrast-
ruktúráját; a kivitelezõi szerzõ-
dést április 27-én írták alá a Za-
la megyei városban. Errõl és a
sportfejlesztési tervekrõl kérde-
zem Cseresnyés Pétert, Nagyka-
nizsa polgármesterét, ország-
gyûlési képviselõt.

– Tisztelt polgármester úr! A
közel négymilliárd forintos beru-
házást milyen forrásból tudták
biztosítani?

– A munkákat európai uniós tá-
mogatással, a társadalmi infrast-
ruktúra operatív program pályáza-
tán elnyert forrásból finanszíroz-
zuk, amelyhez jelentõs önrészt,
mintegy 670 millió forintot bizto-
sít Nagykanizsa önkormányzata.

– Konkrétan milyen fejlesztés lesz
a kórházban ebbõl az összegbõl?

– Tulajdonképpen két beruházás
indult el a napokban. Az egyik a
sürgõsségi osztály bõvítését, mo-
dernizálását szolgálja, a másik pe-
dig a teljes kórházi infrastruktúra
fejlesztését célozza. Bátran mond-
hatjuk, a jövõ év végére egy min-
den szempontból XXI. századi
gyógyító központ alakul ki a Kani-
zsai Dorottya Kórházban, amely a
térség 100-120 ezer polgárát szol-
gálja. A meglévõ egyik épület-
szárny pincével és emelettel is bõ-
vül, s a mûtõrészleget is teljesen
átalakítják, korszerûsítik. 

– Egy ilyen nagy volumenû fel-
újítás bizonyára apróbb, átmeneti
kellemetlenséggel is jár. Mit tud-
nak tenni annak érdekében, hogy
az ellátásra szoruló betegek ne
érezzenek semmilyen zavart?

– Arra kértem a kivitelezõ ZÁÉV
Zrt. vezetõit, hogy a munkálatok so-
rán mindenben egyeztessenek a

kórház menedzsmentjével, s így – a
lehetõségekhez mérten – a betegek
és a kórház dolgozói a lehetõ legki-
sebb mértékben érezzék meg az in-
tézményben zajló átalakítást. Más
intézmények hasonló beruházásai
kapcsán szerzett információk az
mondatják velem, hogy a kivitelezõ
cég szakmai hozzáértése és a kórház
vezetõségének, és dolgozóinak elhi-
vatottsága, szakmai hozzáértése
biztosítja az ellátás zavartalanságát
a munkálatok idején.

– A Kanizsai Dorottya Kórház-
nak tehát a város a fenntartója?

– Ez május elsejéig így volt, ak-
kor állami kézbe került az intéz-
mény. Ám ezt a két pályázatot még
a város adta be s menedzselte, és
természetesen számunkra továbbra
is fontos a kórház stabil, biztonsá-
gos mûködése, fejlõdése, hiszen,
függetlenül attól, hogy ki a fenn-
tartója, itt kanizsai és térségbeli
emberek gyógyulnak. Vagyis a
kórház a város része, s a gyógyító
munka szempontjából talán mond-
hatjuk azt, hogy a legkevésbé fon-
tos az, hogy ki mûködteti. Egyéb-
ként meggyõzõdésem, hogy társa-
dalmi szempontból elõnyére válik
kórházunknak a most kialakuló
struktúra.

– Milyen a település egészség-
ügyi helyzete?

– Nyugodtan kijelenthetem,
hogy jó. Erre garancia az ellátó-
rendszer, amely jól mûködik – az
alapszolgálatásoktól egészen a
kórházi ellátásig. És próbálunk a
prevencióra is kellõ figyelmet for-
dítani, hiszen az egészséget köny-
nyebb megõrizni – bár kétségtelen,
hogy tenni kell érte –, mint problé-
ma esetén helyreállítani. 

– Jelentõs sportfejlesztésrõl
döntött a kanizsai közgyûlés. A
társasági adókedvezmény lehetõ-
ségét kihasználva nagyméretû
mûfüves pálya épülhet az Olajbá-
nyász sportközpontban, ahol meg-
újulhat a csarnok és az infrast-
ruktúra is. Jelenleg milyen álla-
potban van a sportközpont?

– Látszanak rajta az évtizedek...
Nagykanizsa büszke a sporthagyo-
mányaira és az -eredményeire, s en-
nek megfelelõen a város vezetõsé-
ge fontos területként kezeli a spor-
tot. Minden olyan kezdeményezést
támogatunk, amely az infrastuktúra
megújítását célozza, és ezáltal jobb
feltételeket biztosít a versenyszerû
és a szabadidõs sporthoz. A társasá-

gi adókedvezmény pedig egy olyan
lehetõség, amellyel élni kell,
együttmûködve az arra jogosult
egyesületekkel. A mûfüves pálya
kapcsán is ez történik. 

– Mindez miként kapcsolódik
az Utánpótlás Futball Club fej-
lesztési elképzeléseihez?

– Száz százalékban. Az ugyanis
nem megy, hogy az önkormányzat
mindenféle egyeztetés nélkül
döntsön különféle fejlesztésekrõl,
beruházásokról. Mi Nagykanizsán
igyekszünk minden területen szé-
les társadalmi együttmûködés
alapján kormányozni. Igaz ez a
sportra, a beruházás-ösztönzésre, a
vállalkozásfejlesztésre, mindenre. 

– Igaz, hogy a város támogatja
az atlétikai pálya felújítását is?

– Igen, s ha erre lesz lehetõsé-
günk – akár a társasági adókedvez-
ményt kihasználva –, meg is lép-
jük. Természetesen együttmûköd-
ve, közösen dolgozva a sportveze-
tõkkel, a klubokkal. 

– Részben a sporthoz tartozik,
hogy az eredeti tervekhez képest
olcsóbban készült el Nagykani-
zsán az a több mint két és fél kilo-
méter hosszú kerékpárút, amely a
keleti városrészt és a Csónakázó-
tavat köti össze. Ezt is EU-s pénz-
bõl sikerült véghezvinni?

– Jórészt igen. Fontos ez a ke-
rékpárút, hiszen összeköttetést biz-
tosít a város központja és egyik
kedvelt kiránduló-, pihenõhelye, a
Csónakázó-tó között. Másrészt ez-
zel egy olyan városrészt sikerült
bekapcsolnunk Kanizsa kerékpá-
ros vérkeringésébe, ahol sokan él-
nek, s így, hogy biztonságos körül-
mények között tudnak a biciklisek
közlekedni, remélhetõleg egyre
többen választják ezt az olcsó,
zöld és egészséges formát arra,
hogy munkába, iskolába menje-
nek.  

– Tervezik majd, hogy kerék-
párút kösse össze Nagykanizsát és
a horvátországi magyar települé-
seket?

– Ez a végsõ cél. Nagykanizsa
egyébként is szoros – gazdasági,
oktatási, kulturális – kapcsolatokra
törekszik például Csáktornyával és
Kaproncával, hiszen kézenfekvõ
és bizonyos mértékig szükségsze-
rû is az együttmûködés. A majdani
kerékpárút pedig, reményeink sze-
rint, lökést adhat a turizmusnak is.

Magyar Fórum 

Soron kívüli közgyûlésen szü-
letett döntés a szociális nyári
gyermekétkeztetésrõl, miszerint
benyújtják a támogatások
igénylésére vonatkozó kérelmet,
illetve az önkormányzat meg-
szervezi az étkeztetés idejére a
kiskorúak felügyeletét, illetve
szabadidõs programokat bizto-
sítanak számukra. 

Támogatást azok az önkormány-
zatok kaphatnak, akik vállalják,
hogy nyári idõszakban legalább 44
munkanapon keresztül napi egy-
szeri melegétkeztetést biztosítanak
a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ gyermekek
számára. Továbbá az ételt a támo-
gatás legalább harminc százaléká-
nak megfelelõ értékben a meghatá-
rozott földrajzi térségen belül, me-
zõgazdasági vállalkozó által meg-
termelt vagy elõállított alapanyag-
ból biztosítja. 

Városunk is igényelhet támoga-
tást önerõ nélkül, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermekek 25 százaléka
után, azon túl az önerõbõl támoga-
tott gyermekekkel megegyezõ
számú gyermek után. Az iskolák-
tól beérkezett felmérések alapján
139 kiskorú étkeztetése szükséges,
melyet a Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézményében
45 munkanapon át biztosítanak,
június 18-tól augusztus 17-ig. A
támogatás gyermekekre jutó napi
összege 440 forint, nyertes támo-
gatási kérelem esetén legfeljebb
mintegy 2 millió forint mértékû
forrást biztosítania kell az önkor-
mányzatnak.

BBiizzttoossííttjjáákk 
aa sszzoocciiáálliiss nnyyáárrii
ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettéésstt

Az új országgyûlési választá-
sok rendjéhez igazodva átírták a
megyei körzeteket is. A Fidesz-
ben lezárultak a jelölések és vá-
lasztások. Ennek eredményeként,
a nagykanizsaiban – nyolcvankét
települést képviselve – Cseres-
nyés Péter, a zalaegerszegi vá-
lasztókerületben Vigh László, a
keszthelyiben Manninger Jenõ
lett az elnök.

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr 
aa FFiiddeesszz 
vváállaasszzttóókkeerrüülleettii
eellnnöökkee
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit, 
a trianoni diktátum 92. évfordulója alkalmából szervezett 

megemlékezõ ünnepségünkre, 
2012. június 3-án, vasárnap 14 órára, 

a NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMÛHÖZ
Nagykanizsára, az Eötvös térre.

Program
10.30 óra Trianon emlékmise

a Jézus Szíve Templomban – Fliszár Károly fõesperes, plébános.
Tárogatózene: Baráth Béla és dr. Horváth László

14.00 óra Bevonulás
Vitézi rendek - Íjászok - Barantások - Székelyek - Huszárok és  Lovagok

Himnusz
Jézus Szíve templom Szent Imre Kórusa. Karnagy: Csizmadia Ferenc

Köszöntõ
Rózsás János író, volt GULAG-rab, Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára

Karinthy Frigyes: Ki kérdezett
A verset elmondja: Tulman Géza versmondó

Trianon
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak mûsora. Emlékbeszédet mond:
DR. EVA MARIA BARKI ügyvéd (nemzetközi jogász), az Erdélyi Szövetség 

Tiszteletbeli elnöke és az MDF alapítója (44.)
Tartsd magad nemzetem... – népdal 

Elõadják: Németh Ferenc zenetanár és hegedûs tanítványai
Rozgonyi és a Kiskanizsai Általános Iskolák, valamint a Piarista Iskola diákjai 

Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson 
A verset elmondja: Csap Lajos versmondó, a Dél-Afrikai Magyar Közösség

Örökös Elnöke, 1956-os hõs
Nagy szabadtéri börtön

A Nagy-Magyarország Emlékmû helyreállítása. Szakértõ: Pap Gábor 
mûvészettörténész. Tervezõk: Zalaváry Lajos és ifj. Hübner Tibor

építészmérnökök. A szobor helyreállításának szakmai vezetõje: Szemenyey-
Nagy Tibor szobrász. Rövid beszámoló és a feladatok ismertetése: 

Rajnai Miklós, a szoborbizottság szervezõje
Tárogatózene: Baráth Béla zenetanár. 

Arégi magyar himnusz - Boldogasszony Anyánk (az elsõ 2 versszak) közös eléneklése
MAGYAR MÛVELTSÉG-DÍJ

Az egyetemes magyar kultúra értékeinek megtartása és átörökítése érdekében
kifejtett önzetlen emberi tettekért. Díjakat átadják: Balogh László, 

Kiss László, Vörös András, Tóth János és Tóth Viktória
Kegyeleti koszorúk elhelyezése

Azok a társadalmi szervezetek, pártok, intézmények és személyek, akik 
koszorút kívánnak elhelyezni, jelezzék szándékukat a Jézus Szíve Római 

Katolikus Plébánián a (93) 313-301-es telefonszámon, 2012. június 1-én 16-óráig!
Szervezõk: Pócza Attila, Horváth Jánosné, Horváthné Tóth Mária és Tóth Erzsébet

Szózat
Jézus Szíve templom Szent Imre Kórusa. Karnagy: Csizmadia Ferenc

Mûsorközlõ: Dékány Beatrix. Mûvészeti vezetõ és programszervezõ: Rajnai Miklós Bánffy Mi-
klós-díjas bölcsész. Amegemlékezés szervezõi: Magyarország Emlékmû Szoborbizottsága, Ma-
gyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, Jézus Szíve Plébánia - Világ Magyarsága - Zalatáj, Trianon Társaság - Összmagyar Testület -
Magyarok Szövetsége, Zalai Magyar Nemzeti Szövetség - Rákóczi Szövetség, Kanizsa és Kör-
nyéke Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület. Díszõrséget adják: Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága, Thúry György Baranta Közösség - Zalai Fürkész Íjász Egyesület, NTE 1866.
Egyesület Ijász Szakosztálya, HUN Sandi Íjász Hagyományõrzõ Sport Egyesület, Erdélyiek
Nagykanizsai Egyesülete - Szent László Király Lovagrend. 

A rendezvényhez kapcsolódó események 
2011. június 4-én, 16.30 órakor Zala Vármegyében és Nagykanizsa városában a
harangok minden templomban megszólalnak. (A Trianoni diktátumot 1920. június
4-én délután 16.30 órakor írták alá.) 
16.00 órakor Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem. Magyarország szuve-
renitása és a magyarság önrendelkezése. DR. EVA MARIA BARKI ügyvéd (nem-
zetközi jogász) elõadása. Házigazda: Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület. Helyszín: Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa.

Második alkalommal rendez-
ték meg a kétnapos Muramenti
Hídi Vásárt a régi Mura-híd
elõtt. A hagyományteremtõ szán-
dékkal létrehozott rendezvényen
a helyi és térségi, muramenti ré-
gió termékeit mutatták be színes
kulturális programokkal kísér-
ve, ezúttal szlovén résztvevõkkel
is kiegészülve.

Letenye térsége, Muramente, Za-
la megye, Muraköz és Muravidék
értékei mellett kulturális és szóra-
koztató programok nyújtottak fel-
hõtlen szórakozást a népes tömeg-
nek. A tavalyi évtõl eltérõen a határ
Letenye felöli oldalán rendezték
meg a vásárt, de meghívást kaptak
horvát kiállítók is, így kovácsmes-
ter, cipõjavító, helyi termékeket be-
mutató és fafaragó képviselte a hor-
vátországi Muraköz megyét a kéz-
mûves termékek, a helyben termelt
élelmiszerek mellett. A kovácsmes-
ternél egyik oldalán Prelog, a mási-
kon Letenye címerével emlékérmét
is üthettek a vendégek. Elfogadták a
meghívást többek között a térség
polgármesterei, Prelog testvérváros
polgármestere és képviselõje, Pin-
tér László országgyûlési képviselõ
és Cseresnyés Péter országgyûlési

képviselõ, Nagykanizsa polgármes-
tere is. 

A közös magyar, szlovén, osztrák
részvételû, európai uniós finanszíro-
zású City Cooperation – Városok
szövetsége keretében zajló rendez-
vény – melyet 24 város összefogásá-
val szerveztek meg –  Letenye Város
Fúvószenekara fellépésével vette
kezdetét, majd Halmi Béla, Letenye
város polgármestere nyitotta meg a
II. Muramenti Hídi Vásárt Cseres-
nyés Péter polgármestere köszöntõjét
követõen. Városunk polgármestere
elmondta, az elmúlt hetek a térségben
a határon túl és innen élõ emberek
együttmûködésérõl szóltak. – A Mu-
ra egy olyan kapocs, mely összeköt
bennünket, így ezt az együttmûködést
természetes szövetségnek is nevezhet-
jük. Itt emberi kapcsolatok alakulnak
ki, azok találják meg együttmûködé-
süket, akik alakítják ennek a térség-
nek a jövõjét – mondta. 

A színpadon horvát és magyar
fellépõk váltották egymást. Fellé-
pett többek között a Premier Tánc-
klub, a Csentei Népdalkör, a KUD
Prelog és a Mákvirág Citerazene-
kar. A programok sora vasárnap
Vastag Csaba fellépésével zárult.

V.M.

IIII.. MMuurraammeennttii HHííddii VVáássáárr 
AA MMuurraa nneemm sszzééttvváállaasszztt,, hhaanneemm öösssszzeekköött

MMiikkllóóssffaaii HHõõssöökk NNaappjjaa 22001122

Meghívjuk Önt, a hozzátartozóit és ismerõseit az I. és II. világháború
helyi áldozataira emlékezõ tiszteletadásra. Helye: Miklósfa, Hõsök
Tere. Ideje: 2012. május 26. (szombat), 17.00 óra
PROGRAM
Himnusz. A megjelenteket köszönti:  Dömötörffy Sándor, a  Közmû-
velõdési és Városszépítõ Egyesület elnöke. Megemlékezõ beszéd:
Sajni József, önkormányzati képviselõ, szervezõ. Imát mond: Bojtor
Róbert esperes plébános. Koszorúzás. Szózat.
A rendezvényen közremûködnek a helyi iskola tanulói, pedagógusai.
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Ünnepi közgyûlésen emléke-
zett megalakulásának 15. évfor-
dulójára a Hadirokkantak, Ha-
diözvegyek és Hadiárvák Orszá-
gos Nemzeti Szövetsége Nagyka-
nizsai Szervezete.

A Vasemberház Dísztermében
tartott megemlékezésen az orszá-
gos szövetség részérõl Müller Ist-
ván vett részt, aki tolmácsolta az
országos elnök, Ipacs József nyug-
állományú alezredes köszönetét és
jókívánságait. A Polgármesteri Hi-
vatalt Dr. Szabados Gyula önkor-
mányzati tanácsadó képviselte. Az
elmúlt évek célkitûzéseit és ered-
ményeit Görcsi Frigyes elnök vá-
zolta fel, majd a jubileumi évfor-
duló alkalmából az alapító-, és a
hûséges tagokat emléklappal kö-
szöntötte a budapesti és a nagyka-
nizsai vezetõség. A hadirokkantak,
hadiözvegyek és hadiárvák legkö-
zelebb május utolsó vasárnapján
Kiskanizsán találkoznak, a Hõsök
Napja ünnepségén.

A Vakok és Gyengénlátók Za-
la Megyei Egyesülete minden hó-
nap harmadik keddjén klubfog-
lalkozásra várja sorstársait a
megye egész területérõl a Kinizsi
utcai székházába. 

1992-tõl minden munkanapon
van ügyfélfogadás, ahol a szemé-
lyes kérések mellett a törvényi
változásokról, egyéb lehetõségek-
rõl is kaphatnak tájékoztatást a lá-
tásfogyatékkal élõk és családtag-
jaik.

Szalai Sándor, a 200 tagot szám-
láló egyesület elnöke többek között
elmondta, a szabadidõ hasznos eltöl-
tése céljából a havi találkozásokon
túl sportnapokat és kulturális progra-
mokat is szerveznek. A kézimunká-
zást kedvelõk tavasztól gyöngyfû-
zést és szövést is tanulhatnak, heten-
te járnak be a foglalkozásokra.  Leg-

szebb munkáikkal nemcsak szerette-
iket ajándékozzák meg, hanem kiál-
lításon is bemutatkoznak. Legköze-
lebb, még ebben a hónapban a mik-
lósfai parkerdõbe kirándulnak, júni-
usban a Vöröskereszt Városi Szer-
vezetének tevékenységével ismer-
kednek meg, augusztusban pedig a
lenti gyógyfürdõbe látogatnak el.
Tavaly nyáron a zalaiak szervezték a
nemzetközi sporttalálkozót Keszthe-
lyen, ahol lengõ-teke és sakkjáték-
okban versenyeztek a sorstársak. Ez
évben a Vas megyei egyesületen a
sor. Júliusban Szombathelyen talál-
koznak, ahol határon túli, horvát és
szlovén társszervezetekkel mérik
össze ügyességüket.  

A pályázatok figyelése és ki-
használása mellett a tervekben a
folyamatos tagszervezés, létszám-
bõvítés is szerepel. Év végéig sze-
retnék elérni a 300 fõs taglétszá-
mot. 

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskolá-
ban kortárszenei vetélkedõt ren-
deztek, melyre majd 30 kortárs
zeneszerzõ életébõl és mûveibõl
készültek fel. A versenyzõk a vá-
ros iskoláiból érkeztek, csapato-
kat alkotva. 

– A Hungaroton hang-játék zenei
vetélkedõt 2004 óta vagy talán még
korábbról kezdõdõen szervezik
meg. Az országos verseny házigaz-
dája Varga Károly, a Magyar Rádió
Zenei Fõosztályának nyugalmazott
vezetõje. A program célja, hogy az
általános és középiskolás fiatalok-
kal – itt elsõsorban nem a zeneisko-
lásokról van szó – egy kicsit színe-
sebben érdekesebben megismertes-
se a zeneirodalmat. A vetélkedõ
ugyanis nem csak az adatok ismere-
térõl szól, hanem zenefelismerést

és kreatív feladatokat is magába
foglal. Idén elõször kifejezetten a
kortárs zenérõl szól, melyek na-
gyon ritkán hangzanak el, de fon-
tos, hogy a gyerekek errõl tudomást
szerezzenek – tudtuk meg Baráth
Zoltántól, az intézmény vezetõjétõl.

Versenyzõk érkeztek a Palini
Általános iskolából, a Kõrösi
Csoma Sándor és Péterfy Sándor
Általános Iskola Kõrösi Tagintéz-
ményébõl, a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskolából, a Batthyány Lajos
Gimnáziumból, illetve a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola is indult 2 csa-
pattal.

A város Balesetmegelõzési Bi-
zottság rendezésében az idei év-
ben is lebonyolították a Kerék-
páros Iskola Kupa nagykanizsai
selejtezõjét. A Péterfy Általános
Iskolában megrendezett városi
vetélkedõre az általános iskolák
felsõ tagozatos diákjai nevezhet-
tek, intézményenként négy fiú és
négy leány. 

A verseny célja elsõsorban az,
hogy a diákok a kerékpározással
kapcsolatos ismereteiket bõvít-
hessék, elméleti és gyakorlati té-
ren egyaránt, hiszen a KRESZ
teszt kitöltése mellett, a kerékpá-
ros ügyességi akadálypályán lehe-
tõleg hibátlanul kellett végigha-
ladniuk, illetve alapvetõ kerékpár

szerelési, karbantartási ismerete-
ikrõl is számot adtak. Mindemel-
lett persze alapvetõ cél, hogy a
versenyen keresztül bõvítsék a fi-
atalok közlekedéssel kapcsolatos
általános ismereteit, célozva ezzel
a balesetek megelõzését is.

A verseny végeztével az is kide-
rült, hogy ki az a három-három di-
ák, akik a megyei versenyen kép-
viselhetik városunkat. A verseny
felmenõ rendszerû, tehát a városi
megmérettetésrõl továbbjutott ver-
senyzõk a Zalaegerszegen, május
17-én megrendezésre kerülõ me-
gyei versenyen mérhették össze tu-
dásukat az elméleti és gyakorlati
téren is legfelkészültebb zalai diá-
kokkal. A Kerékpáros Iskola Kupa
országos döntõjére május 30. és
június 1. között Heves megyében,
Eger városában kerül sor.

A Zrínyi Miklós – Bolyai János
Általános Iskola Bolyai Tagintéz-
ményének hetedikes diákjai a
HATÁRTALANUL! pályázat ke-
retében április 27-e és május 3-a
között erdélyi kiránduláson vettek
részt. Az intézmény tanulói kiállí-
tást rendeztek élményeikrõl,
melynek vetítéssel egybekötött
megnyitójára került sor a Bolyai
Galériában.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2012. május 24.6

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2012/2013. nevelési évre beíratott kisgyer-
mekek családjai részére az elsõ szülõi értekezlet megtartására az alábbi idõ-
pontokban kerül sor:

Rózsa Bölcsõde 2012. június 5. (kedd) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.)
Belvárosi Bóbit Bölcsõde 2012. június 6. (szerda) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.)
Meseház Bölcsõde 2012. június 11. (hétfõ) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.)
Napraforgó Bölcsõde 2012. június 12. (kedd) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5.)
Szeretettel várjuk a Szülõket!

Körmendi Viktória intézményvezetõ

EEllssõõ sszzüüllõõii éérrtteekkeezzlleett aa bbööllccssiisseekknneekk

AAzz aallaappííttóó- ééss aa 
hhûûssééggeess ttaaggookkaatt 
kköösszzöönnttööttttéékk

NNeemmccssaakk aa 
ggoonnddookkrróóll,, bbaajjookkrróóll

KKoorrttáárrss zzeennee 
aa kköözzééppppoonnttbbaann

KKeerréékkppáárrooss IIsskkoollaa
KKuuppaa nnaaggyykkaanniizzssaaii
sseelleejjtteezzõõjjee

BBoollyyaaiissookk eerrddééllyyii
kkiirráánndduulláássaa
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2012. május 24.

Az érintettek június elsejéig
vehetik igénybe az osztatlan kö-
zös földtulajdonok megszünteté-
sének államilag finanszírozott
formáját. A lehetõség a téeszesí-
téskor bevitt, majd a rendszer-
változás után visszakapott ter-
mõföldekre vonatkozik, a kár-
pótlási földek kivételével. 

A kialakítandó új, önálló föld-
részletek területe külterületen 3000
négyzetméternél, zártkertben 1500
négyzetméternél nem lehet kisebb.
Az önálló ingatlan iránti kérelme-
ket június 1-ig lehet benyújtani a
területileg illetékes körzeti földhi-
vatalokhoz. A jelentkezési határidõ
elmulasztása jogvesztõ, tehát ezt
követõen csak saját költségen,
összetettebb eljárásban, a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959.évi
IV. tv (Ptk.) alapján szüntethetõ
meg az osztatlan közös tulajdon.

A Vidékfejlesztési Minisztérium
az érintettek megfelelõ tájékoztatása
érdekében – a lakosság részérõl leg-
gyakrabban felmerülõ kérdéseket és
válaszokat tartalmazó - összeállítást
készített, amely az ujfoldtorveny.kor-
many.hu oldalon olvasható.

Jelenleg mintegy 2 millió hektár
rendezetlen, osztatlan közös tulaj-
donban lévõ termõföld van Ma-
gyarországon. Ez közel 272 ezer
földrészletet és 2 millió tulajdo-
nost jelent. Az osztatlan közös
földtulajdon rendezésével köny-
nyebb a föld értékesítése és egy-
szerûbb a hasznosítása.

Az Országgyûlés 2012. január 1-i
hatállyal módosította a Földrendezõ
és földkiadó bizottságokról szóló
törvényt, amely kimondja: a 2012.
június 1-ig kérelmezett földmegosz-
tás költségét az állam viseli. A jog-
szabály alapján, ha a földkiadási el-
járás eredményeként létrejött osztat-
lan közös tulajdon tulajdonostársait
megilletõ tulajdoni hányadokat az
ingatlan-nyilvántartásba jogerõsen
bejegyezték, akkor bármely tulajdo-
nostárs kezdeményezheti az ingatlan
megosztását annak érdekében, hogy
saját tulajdoni hányadát önálló ingat-
lanként kaphassa meg.

Június 11-iig llehet
jelentkezni 
a fföldmegosztásra 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyug-
díjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagy-
kanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  meg-
üresedett 4 db önkormányzati 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 Nagykani-
zsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõpontja: 2012. jú-
nius 11. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete:
41 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos, állapota: helyreállított,  bérleti díja: bérlakást le-
adó pályázó esetén 20.131 Ft + igénybevett szolgáltatásokért
fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bér-
leti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért
díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete:
24 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást leadó pá-
lyázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fize-
tendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti
díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért dí-
jat köteles fizetni.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterüle-
te: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást
leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatá-
sokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pá-
lyázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szol-
gáltatásokért díjat köteles fizetni.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterüle-
te: 37 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata:
összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérla-
kást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgál-
tatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló
pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szol-
gáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2012. május 24. (csütörtök)
13.00-15.00 óráig.

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdí-

jas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó la-
kos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíj-
korhatárt elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga
ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettsé-
geket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitá-
lást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/,
aki/k/ a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt
ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás
bérleti jogával rendelkezik, és 
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a la-
kást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a la-
kást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegení-
tésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII.
törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetéssze-
rû használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésé-
re bocsátja. Városrendezési célból kiürítendõ, illetve életve-
szély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és
a felajánlott lakást 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 pályá-
zó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymá-
solatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos
címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csa-
tolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás
esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét,
komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályá-
nak ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A
licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. 
A licitálás szabályai: 
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határ-
idõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályá-
zót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
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 emelkedik. 
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést
a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti
meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás
leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott
adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkor-
mányzat számlájára megfizetni.  

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tar-
tási szerzõdés nem köthetõ.

Nagykanizsa, 2012. május 7.

Cseresnyés Péter polgármester

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 fog-
lalkozás félévestõl 5 éves korig
10.45 óra KEREKÍTÕ - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagó-
gus, 06-20/503-6611. Belépõdíj: 600
Ft/család
Június 1. 18 óra
"UTAZÁS PERZSIÁBAN" - Gál Ce-
cília fotókiállítása. Megtekinthetõ: júni-
us 25-ig
Június 2.
SÁNCÉRT - SZABADHEGYÉRT
JUNIÁLIS
Tervezett programok: fõzõverseny,
egészségügyi mérések, játszóház, utca-
bál. Érdeklõdés: Hegedûs Györgyné 06-
70/3646-278; e-mail: hegedus.gyorgy-
ne7@upcmail.hu. Szervezõ: a Szívbete-
gekért Egyesület

Május 25. 19 óra
PÜNKÖSDI DALVARÁZS - a Vigadó
Duó (Ernszt Katalin és Nemere László)
elõadásában. Közremûködik a Nagyréc-
sei Ritmus 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
Hétszínvirág Óvoda. Belépés: meghívott
óvodai csoportok részére

TÛNÕDÉSEK - Z. Soós István kiállítá-
sa. Megtekinthetõ: június 1-ig. INDIA
VÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
1938-1950 között Indiában festett alko-
tásaiból. Megtekinthetõ: május 31-ig

ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Er-
zsébet alkotásaiból. Megtekinthetõ: má-
jus 31-ig

"KINDER REIME"
Június hónaptól német nyelvû játszóház indul
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban. Né-
met nyelvû mondókák, gyermekversek, gyer-
mekdalok, valamint óriás-társasjátékok és játé-
kos szituációs gyakorlatok segítségével tanul-
hatják a gyermekek a német nyelvet. Vidám
hangulatban, szórakoztató feladatok keretében
történik a szókincsbõvítés és a beszédkészség
fejlesztése. Helyszín: Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Ház. Igény esetén a Bajcsai Mûvelõ-
dési Házban is. Információ: Móricz Mûv.Ház.
06/93-319-202, 06/30-530-0-253. Pelesz 
Alexandra: 06/20-41-83-802

PPáállyyáázzaatt NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássookkrraa

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.

Program
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.
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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 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

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

PPáállyyáázzaatt GGaarrzzoonnhháázzii llaakkáássookkrraa hháázzaass- ééss éélleettttáárrssaakknnaakk KKöözzlleemméénnyy

A Nagykanizsa Kereskedelmi és
Iparkamara Választási Bizottsága –
a 2012. évi tisztújító választások-
kal összefüggésben – az alábbiakra
hívja fel a tisztelt vállalkozások fi-
gyelmét: A gazdasági kamarákról
szóló 1999. évi CXXI. törvény 32.§
(2) bekezdése, valamint a Nagyka-
nizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Alapszabályának 91-92. pontja
alapján a Kamara választóinak,
tagjainak jegyzékét és az írásbeli
jelölõlapot a Kamara székhelyén
(Nagykanizsa. Ady u. 1.) mûködõ
ügyfélszolgálati irodájában 2012.
május 25. és június 15. között köz-
zéteszi.

A választási és tagjegyzékkel
kapcsolatos észrevételeket megte-
heti írásban a nakkik@nakkik.hu e-
mail címen, vagy leadhatja szemé-
lyesen Szolgáltató Irodánkban. 

NAKKIK Választási Bizottsága
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Milyen az élet az inkubátor-
házban? Miért is jó ott egy vál-
lalkozónak irodát bérelni? – ve-
tõdik fel sokunkban a kérdés,
amikor hírt hallunk a városszé-
li ipari parkban másfél éve át-
adott intézményben zajló ese-
ményekrõl. Lapunkban is folya-
matosan tájékozódhat a lakos-
ság mindezekrõl, ennek ellené-
re, az általános közvélemény
sokkal inkább köti az önkor-
mányzathoz, vagy akár egy ka-
marai gazdaságfejlesztési funk-
cióhoz, mint magához az inku-
bátorházhoz. 

– Vajon miért is jó az ott élõ cé-
geknek? Milyen az élet odakint? –
tettük fel a kérdést Cserti Csillá-
nak, a Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ vezetõjé-
nek. 

– Elõször arra világítanék rá,
amit érdemes tudni. Húsz cégünk
van, és folyamatos tárgyalásban
vagyunk újabb betelepülõkkel.
Úgy gondolom, komoly fegyver-
ténynek számít, ha 20 cég, egy he-
lyen mûködve számíthat egymás
szakértelmére. Azt tudni kell, ná-
lunk fõleg helyhez nem kötött szol-
gáltató cégek vannak jelen, akik ki
tudják használni egymás tevékeny-
ségét, szolgáltatási lehetõségeit. Ez
már önmagában olyan esély, amiért
érdemes gondolkodni az Inkubá-
torházban, és a költségtényezõk
mellett számolni ezzel az adottsá-
gával. A bérlõk közötti együttmû-
ködést tudatosan is szeretnénk erõ-
síteni, mert látjuk, van értelme,
mérhetõ gazdasági haszna annak,
ha a különbözõ szolgáltató csopor-
tok egymásra találnak. Ehhez
azonban az is kell, hogy a cégek is-

merjék egymást, és tudják, ki mivel
foglalkozik. 

– Mit tesznek ennek érdekében?
– Próbálunk olyan informális al-

kalmakat teremteni, ahol megis-
merhetik egymást. Ilyen volt pél-
dául az egy éves születésnapunk
közös megünneplése, amikor az
intézményben dolgozók egy kelle-
mes kötetlen rendezvény kereté-
ben tudtak beszélgetni egymással.
Elindult közöttük egyfajta koope-
ráció, összefogás, elkezdtek építe-
ni egymás szolgáltatására. Egysze-
rû példa, hogy ha munkavédelmi,
vagy pályázati kérdésekben van
szüksége segítségre bármelyik be-
települtnek, akkor nem keresi azt a

ház falain kívül, mert az helyben
adott.  Elérkezett az idõ egy újabb
találkozó szervezésére, hisz van-
nak újabb beköltözõk, akiket a ré-
giek nem ismernek, és fordítva. A
közeljövõben valószínûleg szerve-
zünk egy szabadtéri juniálist, ahol
újból lehetõség lesz a kapcsolat-
építésre. Azt tartja a mondás, min-
dig a fehér asztalnál születnek meg
a legjobb ötletek, a legjobb „üzle-
tek”. Ebbõl a gondolatból kiindul-
va és az ismerkedési láncolat to-
vábbfûzésére találtuk ki az üzleti
reggelinket. Egy cég elõrelépésé-
hez az is kell, hogy külsõ partnere-
ket ismerjen meg, bõvítse a saját
piaci lehetõségeit. Ez nem jelent
nagy befektetést, kiadást nekünk,
viszont annál nagyobb értéket te-
remthet a bérlõknek. Olyan partne-
reket hívunk, akikkel leülhetnek
egy kellemes reggelire, miközben
bemutatkozhatnak egymásnak, s
akár újabb együttmûködések is
születhetnek. Magát a reggelit mi
finanszírozzuk, ez egyfajta szol-
gáltatás a bent lévõ cégek számára.
Szerencsére élnek is ezzel a lehe-
tõséggel, de minderrõl az inkubá-
torházon kívüli vállalkozások ke-
veset tudnak, és egyelõre nem is
kapják fel rá nagyon a fejüket,
mert nincsenek tisztában vele,
hogy mire is lehet jó. 

– Az Üzleti reggelik eredmé-
nyességérõl másutt is hallott jó
példákat? 

– Igen. Nem saját magunk talál-
tuk ki. Követjük az aktuális piaci
trendeket, a pesti és nemzetközi
példákat. Csatlakoztunk a KKV
Ház-hoz, amely országosan pró-
bálja tömöríteni a kis- és középvál-
lalkozásokat, és õnáluk is vannak
hasonló rendezvények, teadélután-

ok, vacsorák, klubestek, ahol kö-
tetlenül el tudtak beszélgetni egy-
mással a vállalatok képviselõi. Én
ebben látom a kulcsot: üljünk le és
beszéljünk egymással, mert az in-
formáció tényleg nagyon nagy
kincs. Ha a kommunikációra tuda-
tosan alkalmat teremtünk és meg
tudjuk egymással osztani a birto-
kunkban lévõ tudást, akkor nagyon
jó lehetõségek kerekedhetnek ki
belõle. Fontos elõnyt jelenthet a
nálunk mûködõ vállalkozásoknak
a naprakész információval való el-
látottság. Ez egyrészt származhat
abból, hogy önkormányzati körhöz
tartozó intézmény vagyunk, és a
legtöbb helyi fejlesztésrõl vagy

programról nagyon hamar tudo-
mást szerzünk. Ugyanebbõl a cél-
ból jól mûködõ kapcsolatrendszert
építettünk ki a kamarákkal, a Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvánnyal,
a pályázatkezelõ szervezetekkel,
így mindig aktuális tudnivalókkal
láthatjuk el a bérlõinket és eseten-
ként a külsõ vállalkozásokat is.
Történhet ez tréningek, pályázati
tájékoztató rendezvények, konfe-
renciák keretében, de esetenként
egyszerû tájékoztató e-mailben.
Ezek mind olyan fórumok, ame-
lyek lehetõséget adnak új informá-
ciók szerzésére és átadására. 

– Szerencsés egybeesést jelent-
het az is, hogy ön menedzsel egy
nemzetközi, horvát-magyar pályá-
zatot. 

– Ez így van, a projekt szeren-
csésen erõsíti és támogatja a tevé-
kenységünket. Próbálunk kapcso-
latokat építeni, de már nemzetközi
szinten. Kaproncával együttmû-
ködve szervezünk üzleti partnerta-
lálkozókat. Az általános tapaszta-
lat alapján sajnos hiába adott, vagy
ingyenes a lehetõség, ha csak meg-
hirdetjük, általában elég alacsony
a részvételi, érdeklõdési arány.
Nem akartunk semmit sem a vélet-
lenre bízni, tudtuk, a projektbe be-
le kell építeni valami olyasmit,
ami mézesmadzag lehet a helyi
vállalkozók számára és megéri
hozzánk csatlakozni. A Pannon
Egyetemmel készíttettünk egy ku-
tatást arról, hogy ki az a 45 vállal-
kozó, akinek fontos lehet, hogy
nyisson a horvát piac felé. Har-
mincat kiválasztottunk közülük, s
hogy formalizáljuk a projektben
való közremûködésüket, együtt-
mûködési megállapodást írattunk
alá velük. Kapnak tõlünk egy hor-

vát nyelven feliratozott reklámfil-
met és segítünk nekik abban, hogy
bemutatkozhassanak különbözõ
kommunikációs csatornákon és ki-
lépjenek a nemzetközi színtérre. 

– Sok jót hallani az ingyenes ta-
nácsadásról. Ezen kívül még mi-
lyen kéréssel keresheti fel önöket a
lakosság? 

– Sajnos kevesen élnek a tanács-
adási lehetõséggel, pedig pont a
kis- és középvállalkozói réteg az,
amelynek nincsen erõforrása arra,
hogy megfizessen saját magának
egy gazdasági tanácsadót, vagy
pénzügyi vezetõt. Az Inkubátor-
házban viszont van lehetõség arra,
hogy pályázatírás, adótanácsadás,

netán vállalkozás indítása témák-
ban ingyenesen információt sze-
rezzenek. Van olyan bérlõnk, aki
ez utóbbit vette igénybe nálunk, és
ez alapján indította el a vállalkozá-
sát. Munkánk eredményességét
jelzi ez is, és nagyon jó visszacsa-
tolás, amikor email-ben köszönik
meg a segítségünket és számolnak
be a pozitív elõrelépésrõl. Mind-
ezek mellett még mindig vonzó az
infrastruktúránk, mivel a piaci ár-
nál olcsóbbak a bérleti díjaink.
Folyamatosan dolgozunk a fejlesz-
tésen, az ígéretek szerint a jövõ év
tavaszára megépülnek a buszmeg-
állók, és megindulhat a buszközle-
kedés, ami ma még egy hátránya a
területnek. Kiegészítõ irodai szol-
gáltatásainkat szintén igénybe le-
het venni. Kevesen tudják, hogy
A0-ás méretig is tudunk nyomtat-
ni, méghozzá elég barátságos áron.
Elõrelépést jelent az is, hogy van
saját szinkrontolmács berendezé-
sünk, bekamerázott elõadóter-
münk, így ha kérik, digitálisan
rögzíteni tudjuk az elõadások
anyagát. Ipari parki körülmények
között a mai kor követelményei-
nek teljesen megfelelõ infrastruk-
túrát tud biztosítani a vállalkozá-
sok számára az inkubátorház. Az
önkormányzat gazdaságfejlesztési
támogatásaként is elkönyvelhetõ,
hogy mûködteti, fenntartja ezt az
intézményt. A kívülállóknak azt
kell megérteni, hogy az Inkubátor-
ház nemcsak egy infrastruktúra,
hiszen annál sokkal többet jelente-
nek a mögötte lévõ szolgáltatások.
Ebben látom az üzleti inkubáció
kulcsát – foglalta össze Cserti
Csilla intézményvezetõ.

B.E.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssrrõõll,, aa ttoovváábbbbllééppééss lleehheettõõssééggeeiirrõõll
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Horoszkóp

Ha lépést szeretne tartani a fõnöke elvá-
rásaival, akkor tervezzen el mindent ap-
rólékosan, mielõtt belevág a munkába.
Lehetõleg ne foglalkozzon sokat anyagi
ügyeivel.

Legyen nyitottabb a családjával. Ha va-
lamit kérnek öntõl, ne az anyagiakra gon-
doljon elsõsorban, hanem arra töreked-
jen, hogy örömet szerezzen szeretteinek.
Idõnként a kényeztetés sem árt.

Kedves és segítõkész lesz egész héten.
Ennek ellenére mégis elõfordulhat, hogy
egy vita során ki kell állnia magáért. A
csillagok szerint ez önnek menni fog,
nem lesznek rossz napjai.

Nehezen tudja elfogadni, hogy vannak
olyanok a környezetében, akik máskép-
pen gondolkodnak, mint ön. A harag he-
lyett inkább töprengjen el azon, hogy
tényleg önnek van-e igaza.

Udvarias és elõzékeny lesz ezekben a na-
pokban az ismerõseivel. Mindezt annak
köszönheti, hogy feltûnik egy ismeretlen
a közelében, akivel romantikus órákat
tölthet el.

A csillagok szerint változtatnia kellene a
hobbiján. A Jupiter jelzése szerint hama-
rosan egy izgalmas kalandtúra részese le-
het. Nevezzen be a vérpezsdítõ megmé-
rettetésbe.

Ne hagyja, hogy a hétvégén felidegesít-
sék a barátai. A közeljövõben egy szép
utazással kecsegtetik a csillagok. Ennek
sikere érdekében ápolja tovább emberi
kapcsolatait.

Mostanában a legkisebb hibát sem tûri el
szó nélkül a családtagjaitól. Ne hisztiz-
zen, és ne akarja a saját akaratát ráerõl-
tetni másokra, mert ez elõbb-utóbb hara-
got szül.

A jótékonykodást lehet, hogy nem önnek
találták ki, de a pénzügyekben pozitív
idõszakra számíthat. Ha akar, a közeljö-
võben akár veszteség nélkül jótékony-
kodhat. 

Különös, nem várt fordulatokra számít-
hat a magánéletében. Egy esetleges ku-
darc után se feledkezzen meg elhatározá-
sáról, adott szaváról. Valósítsa meg ál-
mait a szerelemben is.

Ha munkaajánlatokkal lepik meg a bará-
tai, gondolkodás nélkül ne bólintson rá
egyre sem. Bár minden téren kedvez ön-
nek a szerencse ebben a hónapban, ne be-
csülje le egyiket sem.

Ha simán alakulnak a dolgai, akkor úgy
viselkedik otthon, mint egy kamasz.
Akár madarat is fogna, ha megkérnék rá.
A Merkúr pénzügyi manipulációkat sej-
tet, legyen figyelmes.

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)

Nk-án a belvároshoz közel 44 m2-
es, 1,5 szobás, földszinti, gázas, felújí-
tott önkormányzati lakásomat elcserél-
ném belvárosi egyszobás, gázas, ön-
kormányzatira. Tel.: 0630/958-7390
(7506K)

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

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)

60/158/61 elvált hölgy olyan társat
keres, akinek káros szenvedélye nincs.
Pontos címet és leveleket a Szerkesztõ-
ségbe kérek. (Pf.: 154)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. május 24.14

2012.05.29. (kedd) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.05.29. (kedd) 14:30 – 16:30 Tótszerdahely – Polgármesteri Hivatal, Zrí-
nyi tér 2. 2012.05.31. (csütörtök) 10:00 – 12:30 Garabonc – Általános Iskola,
Fõ u. 60. 2012.05.31. (csütörtök) 14:00 – 16:30 Zalaszabar – Polgármesteri
Hivatal, Újtelep u. 1.

Véradás - VVöröskereszt

intézményvezetõ szakirányú megegyezés szerint
tervezõ mérnök felsõfokú megegyezés szerint
webfejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsõfokú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
jogász angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
oktatás szervezõ (4 órás) szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló, pultos szakirányú megegyezés szerint
villamos hálózatszerelõ 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

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.05.30-án 16 órakor

gépkezelõ/targonca, emelõgép 
és földmunkagép

2012.06.04-én 16 órakor
C, D, C+E

2012.06.05-én 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor 

kategóriákban

Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv 

kölcsönzés!

Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. június 1-jén 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város la-
kosságát, hogy a Saubermacher-Pan-
nonia Hulladékgyûjtõ Kft. 2012. má-
jus 28-án (Pünkösd) a hulladékszállí-
tási program szerint végzi tevékenysé-

gét, azaz lesz szemétszállítás. Kérjük a
lakosságot, hogy az ünnepre való tekin-
tettel reggel 7 óráig helyezzék ki hulla-
dékgyûjtõ edényeiket, s szabálytalan par-
kolással az ürítést ne akadályozzák.

LLeesszz sszzeemmééttsszzáállllííttááss PPüünnkköössddkkoorr iiss

Körmendi FC (11.) – Nagyka-
nizsai TE 1866-Horváth Méh
(10.) 1-1 (0-1)

NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkõzés, 26. forduló. Körmend, 150
nézõ. Vezette: Hofbauer (Szeles, Né-
meth L.). G.: Takács Á. (63.); Babati
T. (44). NTE: Freischmid - Kotnyek
I., Rákhely M., Bozsoki, Szép D., -
Ujvári, Nagy T., Szakmeiszter J. -
Babati T., Szõke Á., Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

A körmendiek egy ponttal álltak a
kanizsaiak mögött a tabellán, s ez a
különbség meg is maradt a találkozó
lefújása után is. A dél-zalaiak csere
nélkül játszották le a találkozót, s lé-
lektanilag a lehetõ lejobb pillanatban
szereztek vezetést Babati Tamás ré-
vén az elsõ félidõ végén. A második
játékrészben a hazaiak aztán egyenlí-
teni tudtak, így Nagy Tamásék egy
ponttal tarsolyukban térhettek haza
Körmendrõl.

Koller Zoltán: „Ennyi kihagyott
zicerrel és 11-essel idegenben nem
lehet mérkõzést nyerni!”

Kevésbé izgalmas találkozón szen-
vedett vereséget a Kiskanizsai Sáskák
az Egervár együttesétõl a labdarúgó
megyei elsõ osztályban, a Miklósfa vi-
szont igazi nagy skalpot gyûjtött be a
Szentgrót 4-3-as legyõzésével. 

Kiskanizsai Sáskák SE (15.) –
EVO-Komplex Egervári TE
(10.) 0-2 (0-1)

Zala megyei labdarúgó I. osz-
tály, 26. forduló. Kiskanizsa, 100
nézõ. G: Varga Sz. (13.), Bencze
(59.). Kiskanizsa: Munkácsi -
Csordás, Németh G., Cserfõ H.,
Szántó A., Ganzer, Gyulai Cs.,
Kálovics Á., Horváth G., Kálcsics
F., Szelei. Edzõ: Ifjovics Ferenc.

Egy a történések alapján roppant si-
ma meccsen nyert a vendég egervári
legénység, bár a gyõzelmükhöz azért a
hazai hátsó alakzat bizonytalankodása
is kellett. A 13. percben Bognár Péter
szabadrúgása után csúszott át a labda
Munkácsi Zsolt alatt, s Varga Sza-
bolcsnak már nem volt nehéz dolga
két lépésrõl a kapu bal oldalába továb-
bítani (0-1). A találat után is gyûrte-

gyömöszölte egymást a két gárda, de
újabb gól már csupán a második játék-
részben született Bencze Péter révén
(0-2). Onnantól kezdve akár a találko-
zót le is fújhatták volna, s már inkább
azt latolgatták a nézõk, hogy a délutá-
ni mérkõzéseken milyen eredmények
születhetnek. Mint kiderült, a Miklós-
fa nagy tettet vitt véghez, hiszen,...

... Miklósfa SE (12.) –
Zalaszentgróti VFC (4.) 4-3.
Miklósfai g.: Orbán I., Pozsgai A.,
László R., Verebélyi.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Bagola VSE (5.) – Gelse Termál
SE (15.) 8-0. G.: Csöndör (2),
Böröcz P. (2), Kisharmadás G. (2),
Horváth A., Kalmár I.

Megyei III. osztály, Déli I.:
Sand SE (5.) – Palin FC (2.) 1-2.
Palini g.: Murai, Somogyi V. Déli
II.: Bajcsa SE (8.) – Saturnus SE
Nagyrada (5.) 0-6. 

Nõi NB II: Nagykanizsai TE
1866 (6.) – Pécsváradi SE (2.) 0-2.

P.L.

SSzzeennttggrróóttii bbáánnaatt aa mmiikkllóóssffaaii mméérrkkõõzzéésseenn
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-

Motax Autóudvar Kanizsa Sör-
gyár SE II (2.) – Kaposvári AC
(4.) 10:8

NB I B Nyugat nõi asztalitenisz
bajnoki mérkõzés, 18. forduló.
Nagykanizsa.

A kanizsai gyõztesek: Újházi
Csilla 4, Bicsák Bettina 2, Boldi-
zsár Gabriella 2, Mógor Evelin 1
és a Mógor-Bicsák páros

Gyõzelemmel fejezte be a bajnoki
évet a kanizsai második nõi csapat.
Nem véletlenül tartottak a mérkõzés-
tõl a hazaiak, a jó képességû vendé-
gekkel ezúttal is szoros meccset ját-
szottak. A kaposváriak a legjobb ösz-
szeállításukban érkeztek és a kanizsa-
iak is az alapcsapatot szerepeltették.

A nyertes mérkõzés azt jelentette a
dél-zalaiak számára, hogy az ezüst-
érem okozta öröm mellett további,
már elõre mutató történéseken is gon-
dolkodni lehet: ez a helyezés osztály-
váltásra is jogosíthat.

P.L.

EEzzüüssttéérreemm 
aa hhaarrmmaaddiikk vvoonnaallbbaann
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2012. május 24.

Aquaprofit Nagykanizsai TSK
(1.) – Tóth László SE Kecskemét
(10.) 10:2

NB I sakk csapatbajnoki mérkõ-
zés, 11. forduló. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Ribli - Tésik 0,5:0,5, Pintér J. -
Soós Á. 1:0, Héra I. jr. - Keresztes
0,5:0,5, Gonda L. - Sárosi Z. 1:0,
dr. Flumbort - Salánki 1:0, Bérczes
- Varasdy 1:0, Medvegy - Brandics
1:0, Faragó - Polyák 1:0, Galyas
M. jr. - Kovács A. 0,5:0,5, Gara T.
- Czeglédi Zs. 1:0, Orsó M. - Kul-

mány 0,5:0,5, Kántor G. - Tanács
A. 1:0

A nagykanizsai sakkcsapat ötöd-
ször (sorozatban negyedszer) szer-
zett bajnoki címet a magyar NB I-
ben, miután fölényesen, 10:2
arányban gyõzte le a kecskeméti
együttest. A mérföldkövek szezon-
ja volt ez több szempontból a dél-
zalai csapatnál, hiszen az idény so-
rán aratta sorozatban 40. gyõzel-
mét az NTSK, ráadásul a pontva-
dászat elõtt (ismét) leigazolt Ribli
Zoltán sakk olimpiai bajnok nagy-
mester, kétszeres világbajnokjelölt
elõször mondhatja el magáról,
hogy sakk csapatbajnoki címet
szerzett Magyarországon.

Pintér József, a kanizsai együttes
csapatkapitánya így értékelte a sze-
zont: „Nem volt ez egyszerû idény,
hiszen az ellenlábas szombathelyiek
például könnyebb ellenfelekkel
kezdtek, így el tudtak húzni. Ráadá-
sul nekünk a harmadik körben a
decsi mérkõzés sem alakult úgy,
ahogy terveztük. Innen jöttünk visz-
sza, s a végén még a paksiak is be-
segítettek a vasiak elleni nagy ará-
nyú gyõzelemmel.”

Ekkor hangzott el az a megjegy-
zés, mely a pontvadászat lezárása-
ként csalhatott volna mosolyt az ar-
cokra Pintér József önérzetes mon-

data a Decs elleni, nem is oly' egy-
szerû találkozó elemzése kapcsán:
„Igaz, azon én nem játszottam...” 

A nagykanizsaiak a bajnoki
pontvadászatban végül 95 pontnál
álltak meg (illetve sorozatbani 48.

gyõzelmüknél tartanak), az ASE
Paks 89-cel lett a második, míg a
szombathelyi Haladás VSE 85-öt
gyûjtve a bajnokság harmadik he-
lyén végzett.

P.L.

KKaanniizzssaaii ssaakkkkccssaappaatt:: ööttsszzöörrööss bbaajjnnookkookk

Íme az ötödik...

Gara Tícia játszmája zárta a
2011/2012-es bajnoki szezont

Kanizsa KK DKG-EAST –
PTE-PEAC PVSK   90-84  (21-
27, 23-21, 24-9, 22-27)

NB I B férfi kosárlabda-mérkõ-
zés a 7. helyért, visszavágó. Nagy-
kanizsa, 100 nézõ. Vezette: Tóth
K., Horváth A., Dombay.

Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (29/15), Balogh L., Beák

(15/6), Hoffmann B. (13), Zsámár
K. (8). Csere: Bus (2), Murvai
(15/3), Czigler (5), Stárics, Tóth
O. (3/3). Edzõ: Kovács Nándor.

A 7. helyen végzett: Kanizsa
KK-DKG East (162-151)

A gépgyáriak pécsi sikere után
minimális elvárás volt gyõzelemmel
zárni hazai pályán a bajnokságot, ám
a kötelezõt sokszor a legnehezebb
behúzni. Az elsõ negyedben jobban
kezdett a látogató, így az 5. percben
8-17-et mutatott az eredményjelzõ.
Négy perc kellett a fordításhoz (21-
19), ám a kanizsaiak rövidzárlatát a
vendégek egy duplával és két gyors
triplával büntették (21-27).

A második negyedben már 9
ponttal is ment a látogató (14.p.:
23-32), majd elsõsorban Bausz
Kornél (képünkön) ponterõs játé-
kával egalizált a Kanizsa KK
(19.p: 42-42). Mivel az utolsó perc
ekkor is a pécsieké volt, 4 pontos
elõnnyel õk vonulhattak pihenõre
(44-48).

Fordulást követõen is a baranyai
egyetemisták uralták a játékot
(24.p.: 47-57), ám ezután a játéko-
sait sûrûn forgató Kovács Nándor
edzõ megtalálta a nyerõ formációt.
A Bausz, Tóth Olivér, Murvai Dá-
niel, Hoffmann Balázs, Zsámár
Krisztián ötösfogat szinte hibátla-
nul játszva 25-0-s rohamot produ-
kált, így a 32. percben tulajdon-
képpen már el is dõlt a mérkõzés
(72-57). S bár a hátralévõ idõben
kozmetikázta az eredményt a ven-
dégcsapat, a dél-zalaiak gyõzelme
már nem forgott veszélyben.

Gyõztes mérkõzésvel a 23 csa-
patos NB I B-s bajnokság 7. he-
lyén végzett a Kanizsa KK DKG-
EAST gárdája.

Kovács Nándor: „A harmadik
negyedben agresszív védekezésünk-
kel 8 perc alatt a magunk javára
fordítottuk a mérkõzést, így gyõze-
lemmel zártuk a bajnokságot.”

P.L.

HHeetteeddiikkkkéénntt zzáárrttaakk aa fféérrffii kkoossaarraassookk

A hódmezõvásárhelyi után
Nagykanizsán került sor a
motocross országos bajnokság
második fordulójára a Petõfi utcai
cross-pályán. Az elõzetes informá-
ciók szerint jóval több külföldi ér-
kezett volna, de a hírek szerint va-
lamilyen oknál fogva a nevezések
nem futottak be végül. Igaz, szerb
és román színekben motorozó ver-
senyzõk azért így is álltak a rajtvo-
nalon a hazai menõk mellett.

A remek idõben a korosztályos 85
ccm-esek mellett az MX1 és MX2
kategória elsõ és másodosztályú ver-
senyzõi rúgták be motorjaikat a dél-
zalai helyszínen és színvonalas körö-
zések közepette döntöttek az egyes
futamokon belül a helyezésekrõl, va-
lamint az összesített helyekrõl. Az
MX2 II. osztályában a Kanizsa MSE
motocrossosa, Moór András (Suzu-
ki) hetedik helyen zárt, ott Kruss
Károly (Ivanics Team; Kawasaki) lett
az elsõ. Az MX1 második vonalában
Sáska Gábor (Bugyi SE, Kawasaki)
végzett az élen.

A 85 ccm junior kategóriában a
hódmezõvásárhelyi Rozgonyi Ákos
(Center MSC; KTM), míg a serdü-
lõknél Tompa Róbert (Sugas ROM;
KTM) nem talált legyõzõre.

Az MX1 elsõ osztályú ob kere-
tében az egyik bajnokesélyes, a
gödöllõi 1WD MSE-hez idén iga-
zolt Lécz Gergely (KTM) lett az
elsõ, a dobogó második fokára a
soproni HTS Team krosszosa, Szõ-
ke Márk (Kawasaki), míg a pódi-
um harmadik fokára a gyõri Real
Motorcentrum MSE motorosa,
Kerner László (Honda) állhatott.

Az MX2 felsõ kategóriájában
Szvoboda Bence (HTS; KTM-
Kawasaki) végzett Déczi Balázs
(HTS; Kawasaki) és Nagy Alex
(KTM OKR Team; KTM) elõtt.

A bajnokság június 10-én foly-
tatódik az ácsi pályán, majd a nyár
folyamán még irány Kóka, szep-
tember hónapban pedig jöhet a bu-
gyi és nyársapáti helyszín.

P.L.
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Dioptriás napszemüveg és fényre sötétedõ lencse 
AKCIÓ 20-30 %

Az akció 2012. június 30-ig érvényes

A Batthyány Lajos Gimnázi-
umban sor került a KEOP
6.2.0/A/11-2011-0004 Fenntart-
ható életmódot és fogyasztási le-
hetõségeket népszerûsítõ, terje-
désüket elõsegítõ elnevezésû
egész iskolát megmozgató pá-
lyázat záró napjára.

A mintaprojekten elnyert közel
10 millió forintból öltözõt újítot-

tak fel és egy 28 férõhelyes bicik-
litárolót valósítottak meg. A pro-
jekt zárásaként egy újabb biciklis
napon rendezték meg a kerékpá-
ros ügyességi vetélkedõt, bemu-
tatták a jövõ városi közlekedése
prezentációit, illetve kihirdették a
rajzverseny és a fotópályázat
eredményeit. 

Ahogy Wéber Andrástól meg-
tudtuk, a Kerékpáros játékos,

ügyességi vetélkedõ elõzménye-
ként hirdették meg azt a programot,
miszerint legalább egy hónapon
keresztül a kerékpárral érkezõk egy
ponttal növelik öt fõs csapatuk
pontszámát. A regisztrált pontszá-
mokat összesítették és ehhez adták
hozzá a projektzáró rendezvényen
az ügyességi feladatokra kapotta-
kat. Az így kapott eredmények
alapján dõltek el a helyezések. A
nyertesek a fenntarthatóság jegyé-
ben kerékpározáshoz kapcsolódó
értékes ajándékokat kaptak.

A fotó és rajzpályázatra beérke-
zett pályamunkákat a rendezvényte-
remben állították ki, melyek a min-
dennapokban a nem fenntartható
közlekedési szokások újszerû, fi-
gyelemfelkeltõ bemutatása témában
érkeztek egy rövid kísérõ szöveggel. 

Ugyanitt került sor a Jövõ váro-

si közlekedése pályázat prezentálá-
sára. A csoportok a zsûri elõtt
hangsúlyozták a fenntarthatóbb, de
nem elég széleskörûen alkalmazott
közlekedési eszközök elõnyeit, ez-
zel megoldást kínálva a nagyváro-
si közlekedés problémáira, külö-
nös tekintettel a környezetvédelmi
kérdésekre. Az elõbbiekhez hason-
lóan szintén jutalmazták a legjob-
ban szereplõ csapatokat.

A rendezvény célja volt, hogy
a fiatalok megismerjék és tisztá-
ban legyenek a környezet védel-
mének a jelentõségével. Balogh
László igazgató elmondta, sike-
rült elérniük a kitûzött feladato-
kat, hiszen a kapott impulzusok-
nak köszönhetõen egyre többen
járnak kerékpárral az intézmény-
be, így hosszú távon „Homo
Biciklisszé” válhatnak. A jövõ-
ben további közös biciklis prog-
ramok, kirándulások várhatóak. 

A kkerékpáros kközlekedést ssegítõ pprojekt zzáró
napja aa BBatthyány LLajos GGimnáziumban
KEOP 66.2.0/A/11-22011-00004
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