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Kanizsa

„A könyv, amit ma ünnep-
lünk, sokkal régebbi, mint az
írásbeliség. Pontosan egyidõs az
emberrel, de még az Úristennel
is. A könyv nem más, mint a gon-
dolat ember nélküli jelenléte” –
mondta Dénes Sándor alpolgár-
mester a 83. Ünnepi Könyvhét
megnyitóján, a Deák téren. 

– S ahogy az elsõ könyv csak
egy kormos kéz lenyomata volt a
sziklafalon, úgy szinte biztos,
hogy az utolsó könyv sem egy
nyomtatott áramkör lesz, hanem
egy kormos kéz lenyomata a beto-
non – folytatta Bartis Attila író
gondolatait az alpolgármester. –
Amit pedig ez a két kéz közrefog,
az a kultúra. Tulajdonképpen ezt
ünnepeljük ma. És az, hogy szid-
juk-e épp, vagy istenítjük, szinte
mindegy. Ez maga az életünk. A
sok-sok élet összeadva pedig ma-
ga a történelem. Így az, hogy csak

az ember olvas, nem pusztán any-
nyit jelent, hogy csak az ember ír.
Hanem hogy csak az embernek
van történelme. Pont olyan törté-
nelme van, amilyent a kormos ke-
zével megír.

A régi kérdésre csak egy jó vá-
lasz létezik: igen, ment s megy a
könyvek által elõrébb a világ. Mert
minden könyv – legyen az gyerme-
keknek szóló, helytörténeti munka,
lexikon vagy éppen regény – egy
kisebbfajta csoda. A gondolat meg-
születésétõl egészen addig, míg az
olvasó kézbe fogja, lapozgatja. Sõt,
a csoda tovább tart, majdhogynem
végtelen, legalábbis kitölti az em-
ber életét, hiszen egy jó könyv em-
léke elkísér, akár a sírig.

Hogy valóban ünnepi-e a
könyvhét, nézõpont kérdése. Hogy
tudjuk-e, akarjuk-e ünnepelni a
kultúrát, szándék és elhatározás
függvénye. Egy dolgot viszont
nem lehet elvitatni: itt, Nagykani-

zsán, évrõl évre születnek olyan
alkotások, amelyeket érdemes be-
és megmutatni. Olyan könyvek,
amelyek rólunk s nekünk szólnak,
olyanok, amelyek belõlünk táplál-
kozva teremtenek új értéket, új
mondanivalót. Jó, hogy van ünne-
pi könyvhét, hiszen ez egy olyan
alkalom, amikor szelíden, de hatá-
rozottan felhívhatjuk a figyelmet a
könyvre, a kultúrára, vagyis arra a
bizonyos kormos kézre, és annak
lenyomatára. Legyen akár a szikla-
falon vagy a betonon.

A könyvhét rendezvényeit idén
is a Deák Könyvesház, a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár, és a Honvéd
Kaszinó szervezte. Az Ünnepi
Könyvhét kanizsai érdekeltségû
könyvbemutatóiról jövõ heti lap-
számunkban olvashatnak, illetve
megtekinthetik azokat a
www.kanizsaujsag.hu oldalunkon.

B.E.
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Zajlik a Péterfy iskolában a re-
ferencia-intézménnyé válást elõse-
gítõ pályázat. A város általános is-
kolái közül egyedül a Kõrösi
Csoma Sándor – Péterfy Sándor
Általános Iskola Péterfy Sándor
Intézményegysége pályázott és
nyert a TÁMOP Referencia-intéz-
mények országos hálózatának ki-
alakítása és felkészítése címû felhí-
vásra – tájékoztatta lapunkat Hor-
váth Tiborné projektmenedzser. 

Az iskola 2012. május 1-jétõl
megkezdte az „Így tanulunk – így ta-
nítunk mi a referenciaintézménnyé
válás folyamatában a horizontális ta-
nulás során” címû pályázat megva-
lósítását. Az összesen 4 millió forint
összegû pályázat lehetõséget biztosít
2012 elsõ félévében közel egymillió
50 ezer forint értékû eszközbeszer-
zésre. A decemberben záródó pro-
jekt második félévében 16 pedagó-
gus vesz részt belsõ szakmai fejlesz-
téseket eredményezõ különbözõ
képzéseken, felkészítéseken. Felada-
tuk a referencia-intézményi mûkö-
déshez szükséges feltételrendszerek
kialakítása, a már meglévõ „jó gya-
korlatok” (például a Két-tanítós mo-
dell, az Erdei iskola a Csónakázó-tó-
nál és Bemeneti mérés az elsõ évfo-
lyamon) átadásának módszertani ki-
dolgozása. A programban részt ve-
võk képessé válnak a horizontális ta-
nulás, azaz az intézmények közti
egymástól való tanulás megszerve-
zésére. Ez magában foglalja a láto-
gatók fogadását, szakmai mûhelyek
szervezését, az ezekhez szükséges
források elõteremtését, a szakmai
dokumentáció elkészítését. A 30 és
60 órás képzések után mentorpeda-
gógusok fogadhatják a tanulni vá-
gyókat, és felsõoktatási gyakorló-
hellyé is válhat az intézmény. 

– A projekt keretében szakköny-
veket is vásárolunk, melyek segítik
az önfejlesztõ tanulást. Reméljük,
hogy a pályázat hozzájárul a sikeres
felkészüléshez, hozzásegít minket
ahhoz, hogy a végsõ minõsítés so-
rán megkapjuk a „Minõsített refe-
rencia-intézmény” oklevelet. Az ok-
levél kiállításának feltételeként a
Minõsítõ Testület szakmailag ellen-
õrzi az intézmény szolgáltatói sze-
repre és feladat ellátására vonatkozó
terveit, az intézményi fejlesztési terv
megvalósítását – hangsúlyozta a
projektmenedzser.

B.E.

Referencia-
intézmény
lehet aa PPéterfy
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AVáros Napja – Thúry György
Históriás Napok, a Határtalan
kapcsolatok és a Testvérvárosok
polgárainak találkozója prog-
ramsorozatot követõ rossz idõ
miatt elmaradt Generációk Nap-
jára június 9-én került sor a Sé-
takertben. 

– Több cél is lebegett a szerve-
zõk – Nagykanizsa városa, az
idõsügyi tanács és a Kanizsa Tu-
rizmusáért Egyesület – szeme
elõtt, amikor meghirdettük a Ge-
nerációk Napját. Az európai év-
hez csatlakozva, egyetértve an-
nak célkitûzéseivel, mi is fontos-
nak tartjuk, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet az aktív idõskor fontos-
ságára és hogy részt vállaljunk az
ezüst generáció, valamint a fiata-
labb nemzedékek közötti kapcso-
lat és szolidaritás erõsítésében –
hangsúlyozta megnyitó beszédé-
ben Dénes Sándor alpolgármes-
ter. Hozzátette, ezen kívül szeret-
nék különféle akciókkal, felvilá-
gosító kampányokkal felkészíteni

az 50-es éveikben járókat a nyug-
díjas esztendõkre. A Sétakert,
melyet 1896-ban, a millennium
idején alakítottak ki, a maga pol-
gári hagyományokat õrzõ múltjá-
val, igazán alkalmas arra, hogy
generációkat összekötõ kapocs
legyen. 

A Generációk Napja alkalmat
teremt a megállásra, a találkozásra,
a beszélgetésre, mindarra, ami a
mindennapokból egyre inkább hi-
ányzik. Ennek a rendezvénynek
van még egy nagyon fontos célja,
nevezetesen az, hogy a város zöld
szíve, a Sétakert újra minden nem-
zedék találkozó helyévé váljon. 

Dénes Sándor elmondta, már
az 1850-es években létezett egy
városi Sétatér-alapítvány, amely
kihágási büntetéspénzekbõl gya-

rapodott évrõl-évre. 1896-ban
Tripammer Gyulának, a Szépítõ
Egylet ügyvezetõ elnökének ja-
vaslatára vették fel a millenáris
díszközgyûlés programjába egy
promenád létesítését. Az elsõ hat
holdat a létesítményhez kis-
kanizsai gazdáktól vették meg.
Tripammer Gyula, Fabik József
városi kertész segítségével, ma-
ga ültette be a kertet, és ápolta
haláláig. A 20. század elejétõl
élénk élet folyt a parkban: ci-
gányzene, katonazene, cukrász-
da vonzotta vasárnaponként a
közönséget. A park elnevezése
nagy vitát váltott ki a városban,
végül a közgyûlés 1927-ben
„Tripammer-kertnek” nevezte el.
A köztudatba azonban nem ment
át az elnevezés, a város Sétakert-

nek nevezte és nevezi napjaink-
ban is a parkot. – Célunk közös.
Szándékunk tehát az is, hogy is-
mét élettel teljen meg Nagykani-
zsa „zöld szíve” – zárta köszön-
tõjét az alpolgármester.

Ezt követõen került sor az
ügyességi versengésre, valamint a
sakkversenyre, amelyek végered-
ménye a következõ. Ügyességi
verseny: 1. Palin, 2. Napfény, 3.
Kórház I., 4. Miklósfai Répások,
5. Szívbetegekért Egyesület I., 6.
Karádi team, 7. Belvárosi Nyug-
díjasklub, 8. Szívbetegekért
Egyesület II. Szívesek, 9. Ikrek,
10. MOL Bányász Klub. Sakk: 1.
Batthyány-s Lányok, 2. Füstöl-
gõk.

V.M.
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Nagykanizsán, a Vasemberház
Dísztermében tartotta soron kö-
vetkezõ 6. ülését az „M9” Térsé-
gi Fejlesztési Tanács. A tanács-
ülésen városunkat Karádi Fe-
renc alpolgármester képviselte.

A tanácstagok minõsített több-
ségének támogató szavazatával el-
fogadták az SZMSZ-t, majd a Ta-
nács munkatervét, ülésrendjét, a
2011. évi költségvetésének teljesí-
tésérõl szóló beszámolót, a 2012.
évi költségvetését és munkatervét.
A tagok megerõsítették tisztségé-

ben Manninger Jenõ elnököt, vala-
mint Dr. Fodor Tamás és Gyutai
Csaba alelnököt. Horváth István
helyére még nem érkezett javaslat,
a következõ ülésen térnek vissza
rá.

A tagok kiegészítéssel elfogad-
ták a M9 gyorsforgalmú út jelenle-
gi elõkészítettségérõl szóló elnöki
beszámolót, majd a helyben felvett
8. pontként meghallgatták az út
nyomvonalával kapcsolatos nagy-
kanizsai észrevételeket.

Deák-Varga Dénes fõépítész ar-
ra kérte a Tanácsot, hogy fogadja

el a tájékoztatót, és a jövõben áll-
jon ki a térség jól felfogott érdekei
képviseletében az M9 gyorsforgal-
mi út ügyében. A fõépítész felhív-
ta a figyelmet arra, hogy Nagyka-
nizsa önkormányzatának vezetése
már régóta jelzi, hogy nem ért
egyet, és szakmailag hibásnak tart-
ja az országos gyorsforgalmi úthá-
lózat fejlesztésének, és különösen
ütemezésének koncepcióját. 

Véleményük szerint az üteme-
zésben sokkal alárendeltebb utak
kaptak prioritást. Amikor a ’90-es
években megkezdõdött az M9-es
építése, arról volt szó, hogy folyta-
tódni is fog. A kaposvári elkerülõ
út, valamint a szekszárdi Duna-híd
megépülésekor beláthatónak tûnt a
befejezése. Azóta azonban egy ka-
pavágás sem történt, és most kide-
rült, hogy évtizedeket várhatunk rá.
A megszólaló résztvevõk pozitívan
fogadták a kanizsaiak észrevételét,
és az volt a véleményük, hogy az
M9-sel komolyabban kellene fog-
lalkozni. Igaz, az is elhangzott a ta-
nácsülésen, hogy a Területfejlesz-
tési Tanácsnak túl sok eszköze
nincs, csak lobbizó szervezet. 

B.E.
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A kiskanizsai Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Házban került
sor a Nagykanizsai Hegyközség
közgyûlésére, melyen számos na-
pirendi pont szerepelt. Mint az-
tán az ülésen kiderült, mandátu-
ma lejártával leköszönt tisztsé-
gérõl az elnök, Förhénci Horváth
Gyula, de a választmány vezetõ-
ségében továbbra is segíti majd a
szervezet munkáját.

A leköszönõ vezetõ tisztségét
Ábrahám János, a hegyközség ed-
digi irodavezetõje tölti be az elkö-
vetkezendõ ciklusban. Természe-
tesen az elnöki beszámoló mellett
sort kerítettek egyebek mellett
még a hegybírói és ellenõrzõ bi-
zottsági beszámolókra is, megálla-
pították a hegyközségi járulékot,
elfogadták az idei költségvetési
tervet is, valamint az egyes tiszt-
újításokra is sort kerítettek.

P.L.

Új eelnök aa
Nagykanizsai
Hegyközség
élén

GGeenneerráácciióókk NNaappjjaa:: ÉÉlleetttteell ttööllttööttttéékk mmeegg aa SSééttaakkeerrtteett
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A Nagykanizsai Inkubátorház-
ban a BOSh projekt támogatásával
2012. június 5-én megrendezésre
került Gazdaságfejlesztési Work-
shopon a horvát-magyar határ ré-
gió vállalkozásfejlesztésben érde-
kelt szervezetei egyeztettek a jövõ-
beni együttmûködési lehetõségek-
rõl. A rendezvényen hivatalosan is
bejelentésre került, hogy egy újabb
régiós fejlesztési szervezet nyitott
irodát Nagykanizsán, a Nagykani-
zsai Inkubátorházban – tudtuk
meg Cserti Csilla projektmene-
dzsertõl, valamint Kalcsu Zoltántól,
a Pannon Novum Nonprofit Kft.
innovációs menedzserétõl.

A BOSh címû 116.542 euró
összköltségvetésû projekt a Ma-

gyarország – Horvátország IPA
Határon Átívelõ Együttmûködési
Program második pályázati felhí-
vásának keretében valósul meg,
melynek 85 százalékát az Európai
Unió finanszírozza. A projekt ve-
zetõ partnere Kapronca (Koprivni-
ca) városa, Nagykanizsa Önkor-
mányzata pedig mint projektpart-
ner vesz részt a tevékenységek
megvalósításában.

Cserti Csilla hangsúlyozta, a
projekt célja nem csak az, hogy a
határ két oldalán mûködõ vállalko-
zások közötti kapcsolatépítést elõ-
segítse, hanem az is, hogy hozzájá-
ruljon a gazdaságfejlesztési intéz-
ményi szereplõk közötti összehan-
golt mûködéshez. A határrégió vál-
lalkozásokat támogató szervezetei

szerencsére egyre felkészültebbek
a projektfejlesztés területén és szá-
mos egymás mellett futó pályázat
támogatja a régiónk fejlõdését. Ez-
zel egyidejûleg azonban egyre
többször kell szembesülni azzal is,
hogy a projekt-dömping párhuza-
mosságokat is szül. A piaci szerep-
lõk egyre több rendezvényre kap-
nak meghívást, amelyeknek témá-
ja nagyon hasonló, nõ a kutatáso-
kat alátámasztó kitöltendõ kérdõ-
ívek száma, hasonló témájú pro-
jektek kerülnek kidolgozásra, egy-
más nyerési esélyét csökkentve és
a sor természetesen még folytatha-
tó lenne.

A mai, Nagykanizsán megtartott
workshopra a szervezõk nem ki-
sebb célt tûztek ki maguk elé, mint
hogy a meghívott horvát és ma-
gyar kamarák, inkubátorházak, in-
novációs ügynökségek, fejlesztési
ügynökségek, klaszterek képvise-
lõi megtalálják a kapcsolódási
pontjaikat és a futó projektekbõl
származó erõforrásaikat össze tud-
ják hangolni. A rendezvényen be-
mutatásra kerültek a BOSh pro-
jektben rejlõ együttmûködési lehe-
tõségek. A Pannon Novum Kft. in-
novációs menedzsere, Kalcsu Zol-
tán beszélt a Nagykanizsai Inkubá-
torházzal való együttmûködésének
eredményeirõl. Ivan Placko, a
horvát Muraközi Technológiai In-
novációs Központ (Technology

Innovation Centre Medjimurje)
vezetõje pedig – a késõbbi beszél-
getés gondolatébresztõjeként –
megosztotta a jelenlévõkkel, hogy
az esetükben hogyan teremtik meg
az egymás mellett futó projektek
harmóniáját.

A rendezvény példaértékûnek
volt tekinthetõ abból a szempont-
ból is, hogy maga is két projekt te-
vékenységeit hangolta össze. A
Pannon Egyetemmel és a Pannon
Novum Kft.-vel együttmûködve
ugyanarra a napra és helyszínre ke-
rült összehívásra – a szintén Ma-
gyarország – Horvátország IPA
Határon Átívelõ Együttmûködési
Programból finanszírozott – I3CT
program projektmenedzsment
egyeztetése. A délutáni egyezteté-
sen a már megvalósított és aktuális
teendõk mellett bemutatásra került
a Pannon Novum Nyugat – Dunán-
túli Regionális Innovációs Non-
profit Kft. új irodája, amely 2012.
május végével nyitotta meg kapuit
a Nagykanizsai Inkubátorházban.

Az I3CT projekt finanszírozásá-
val megnyitott iroda célja az, hogy
2012. decemberéig elindítsa a
nagykanizsai informatikai vállal-
kozások közötti klaszter együttmû-
ködést és ezzel egy magasabb mi-
nõségi szintre emelje az IT szektor
szereplõi közötti kooperációt.

P.L.

AAkkáárr ppáárrhhuuzzaammooss pprroojjeekkttjjeeiikk öösssszzeehhaannggoolláássáávvaall

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium februárban hirdetett pá-
lyázatot a mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára munka-
helyteremtõ beruházások támo-
gatására. Zalából 19 vállalkozás
szerepelt sikerrel, így 94 új mun-
kahely létesülhet 157 millió fo-
rintos támogatással.

A támogatási program iránt az
elmúlt évhez hasonlóan igen
élénk érdeklõdés volt tapasztal-
ható. A Nemzeti Foglalkoztatási
Alapból rendelkezésre álló 10
milliárd forintos keretre a pályá-
zatokat befogadó munkaügyi
központokhoz 750 pályázat érke-
zett, 10,3 milliárd Ft támogatási
igénnyel.

A pályázatok szigorú formai és
tartalmi szûrését követõen végül
584 vállalkozás nyert el vissza
nem térítendõ támogatást 4010 új
munkahely kialakításához, 7,3
Mrd Ft értékben.

A támogatás egyúttal 6234 mun-
kahely megõrzését is segíti, mert a
pályázók vállalták, hogy a megle-
võ létszámukat is megtartják to-
vábbi két évig. A vissza nem térí-
tendõ támogatás elsõsorban új gé-
pek, berendezések, mûszaki esz-
közök beszerzését, továbbá új léte-
sítmények építését segíti.

A pályázat sikere bizonyítja, kö-
rültekintõ tervezéssel, átgondolt pá-
lyázati kiírással elérhetõ, hogy a
források valóban oda jussanak, ahol
a legnagyobb szükség van rájuk:

olyan hazai kis- és közepes vállal-
kozásokhoz, ahol a támogatás nem
talált pénz, és amely nélkül nem
jöttek volna létre munkahelyek.

A pályázók között elõnyben ré-
szesültek a hátrányos helyzetû tér-
ségben mûködõ kkv-k, ennek is
köszönhetõ, hogy az elnyert ösz-
szeg 87,4 %-a az ország négy hát-
rányos helyzetû régiójába kerül.

A formai/tartalmi okok miatt el-
utasított vállalkozások írásban
kapnak értesítést a munkaügyi
központoktól.

KKV munkahelyteremtõ pályá-
zati program zalai nyertesei:

Varga-Szárnyas Baromfifeldolgo-
zó Kft., Naturholztechnik Termelõ és
Szolgáltató Kft., KAROS-VET Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft., SHS

ELEKTRO Kft., Liftgenerál Ipari és
Kereskedelmi Kft., 3 LP-Kanizsa
Faipari, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., Kistari-Fa Termelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft., STÚDIÓ
DEKOR Kereskedelmi és Szolgálta-
tó Kft., Gellén & Gellén Kft., Reni-
Haus Tanácsadó, Fejlesztõ és Hu-
mán Szolgáltató Kft., Gyuri-Szállás
Vendéglátóipari Kft., SILKA Kft.,

Magnet-X 2000 Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Varró István
egyéni vállalkozó, KÓBOR Pince
Kereskedelmi, Mezõgazdasági és
Szolgáltató Kft., Perfekt Gold
Centrum Kereskedelmi és Szolgál-
tató Kft., Zebrano-Holz Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft.,

Plinius Hungária Mérnöki, Ipari
és Kereskedelmi Kft., Gépjármû-
javító és Ipari Szolgáltató Kft.

MTI-Kanizsa

TTööbbbb mmiinntt nnééggyyeezzeerr úújj mmuunnkkaahheellyy jjöönn llééttrree aa
hhaazzaaii kkiiss- ééss kköözzééppvváállllaallkkoozzáássookknnááll
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Mérksz Andor a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgatója tájé-
koztatójában elmondta, hogy
nap mint nap a játszótér mel-
lett elhaladva fogalmazódott
meg benne a gondolat: jó,
hogy van a környéken egy ját-
szótér, azonban az elavult játé-
kokat látva nincs benne élet.
Ennek apropóján vetette fel,
hogy felújítják a TISZK köz-
ponti épületének közelében lé-
võ, Erdész utcai, mára már
szinte használhatatlanná váló
játszóteret.

A társaság fõ tevékenységét fi-
gyelembe véve a szakképzés kap-
csán fontosnak tartja a nevelést, a
munkáltatóknak való minél jobb
megfelelést. Véleménye szerint a
jó beilleszkedéshez szociális kom-
petenciára, önzetlenségre és egy-
más segítésére is szükség van.  

Miért pont a játszótér-felújítás,
vetõdik fel a kérdés?

Egy játszótér, mely önmagán hor-
dozza a múlt és a jövõ generációjának
szemléletét. A jó minõségû és korsze-
rû játékok mind-mind nevelnek is
egyben. Korán rögzül, hogy ami szép,
azt nem rongáljuk meg, hanem óvjuk. 

Munkatársaink, az Erdész utcai
tantelep tanulói, és az ott élõ lakó-
közösség nagy örömmel vállalták
ezt a nemes feladatot. Mindannyi-
an fontosnak tartják közvetlen kör-
nyezetük szebbé tételét és vallják,
együttes erõvel nincsenek lehetet-
len dolgok. 

Cseresnyés Péter polgármester
köszönetét fejezte ki a TISZK-nek
az összefogásért és a megvalósítá-
sért. Örül, hogy városunkban van-
nak olyan intézmények, amelyek
észreveszik, hol kell a segítség és
tesznek is érte. A fiatal szakembe-
reknek szükségük van a kreativi-
tásra és a problémamegoldó kész-
ségre, amelyet nemcsak szakmá-
jukban, hanem a mindennapi élet-
ben is hasznosítani tudnak. Közö-
sen megoldani valamit nagy fel-
adat, a példamutatás pedig fontos
erény.

Mérksz Andor megígérte,
hogy a munkálatokról folyama-
tosan tájékoztatást ad. A tanulók
szakmai közremûködésével és
munkatársainak segítségével
2012. július elején a felújított
játszóteret átadja a gyerekek-
nek. 

Kanizsa

JJááttsszzóótteerreett úújjíítt ffeell aa KKaanniizzssaaTTIISSZZKK

A „Korszerû óvoda az esély-
növelés szolgálatáért” – a mik-
lósfai óvoda infrastrukturális
fejlesztése címû projekt nyitó-
rendezvényére és a kivitelezési
szerzõdés aláírására került sor a
Vasemberház Dísztermében. 

– Az elmúlt évben a bölcsõdei fé-
rõhelyek számát növeltük az Attila
óvoda szomszédságában, majd az
óvodai felújítások keretében telje-
sen új fûtésrendszer került kialakí-
tásra a Vackor Óvodában, most pe-
dig a miklósfai óvoda fejlesztésére
kerül sor – kezdte köszöntõ beszé-
dét Dénes Sándor alpolgármester.
Hozzátette, külön nagy öröm, hogy
az 1959-ben épült intézmény fej-
lesztését egy nagykanizsai cég, a
Kanizsa Bau Kft. hajthatja végre.

Az Európai Uniós támogatásból fi-
nanszírozott beruházás részleteit
Rodekné Hederics Erika irodavezetõ,
a projekt menedzsere ismertette. A
program alapvetõ célja, a közoktatási
intézmények fejlesztése, emellett a

társadalmi kohézió, az egyenlõ esé-
lyek, a korszerû nevelési és oktatási
intézmények megteremtése. A mik-
lósfai óvoda infrastrukturális fejlesz-
tésérõl szóló határozatot 2010 júliu-
sában fogadta el a közgyûlés. A 90
százalékos támogatási intenzitású pá-
lyázat megnyerésével közel 99 millió
forintot kaptak, melybõl korszerûsítik
a fûtés-, világítási rendszert és a vi-

zesblokkokat. Kicserélik a gépészeti
berendezéseket, a nyílászárókat, épí-
tenek egy tornaszobát és beszerzik a
szükséges eszközöket. A tervek sze-
rint szeptemberre befejezik a munká-
latokat, és a gyermekek immár egy
jól felszerelt, korszerû, megújult épü-
letbe költözhetnek vissza.

V.M.

SSzzeepptteemmbbeerrrree mmeeggúújjuull aa mmiikkllóóssffaaii óóvvooddaa

A Medgyaszay Házban került
sor a hagyományos tanévzáró
ünnepségre, ahol az önkor-
mányzat köszöntötte a kiemel-
kedõ eredményeket elért diáko-
kat és felkészítõ tanáraikat.

A fogadással egybekötött ün-
nepségen minden évben az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen, az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyeken, az or-
szágos mûvészeti és az általános
iskolai tanulmányi versenyeken
szép eredményt elért diákok, va-
lamint felkészítõik munkáját is-
merik el. 

– Nagy öröm, hogy minden év-
ben ilyen szép számban, a
Medgyaszay Ház nagytermét meg-
töltve ünnepelhetünk – kezdte kö-
szöntõjét Dénes Sándor alpolgár-
mester. Majd megköszönte a neve-
lõk és diákok kitartó munkáját.
Több év eredménye, hogy ilyen
remek sikereket értek el, sok dél-
utánt áldoztak fel és emellett fel-
készültek a tanórákra, sportoltak,
zenéltek. 

A fogadással egybekötött ün-
nepségen 110 tanuló és 82 oktató
vehette át a díszoklevelet Balogh
Lászlótól, az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnöké-
tõl, Dénes Sándortól és Cseres-
nyés Péter polgármestertõl.

A díjazottak teljes listájáért kat-
tintson a http://www.kanizsauj-
sag.hu/kereses/index.php?m=200
&ckid=10935 webhelyre.

V.M.

Díszoklevél 
a kkiváló 
eredményekért
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Június 3-án megnyitotta ka-
puit a  XX. Ludvig Nemzetközi
Mûvésztelep. A Kisrécséhez tar-
tózó Kendlimajorban összegyûlt
mûvészeket és vendégeket a tele-
pülés polgármestere Tóth Lucia
köszöntötte. 

Ezt követõen került sor az ünnepé-
lyes megnyitóra, melyet Lehota Já-
nos tanár az irodalom és a mûvészet
világából hozott idézetekkel színesí-
tett. A programokról Ludvigné Tiha-

nyi Klára adott tájékoztatást. A négy
kontinensrõl érkezett mûvészeket
pedig Ludvig Zoltán a mûvésztelep
vezetõje mutatta be. A jó hangulatról
a Hajdú Sándor vezette Nagykanizsa
Város Vegyeskara és a Tiborcz trió
gondoskodott. A szervezõk szeretet-
tel várják az érdeklõdõket a nyílt na-
pokra és a szabad programokra egy-
aránt. Ezek közül kiemelkedik a Ca-
kó Ferenc világszínvonalat képviselõ
homokanimációs elõadása. Az alko-
tók névsorát böngészve már most

borítékolható, hogy nagyon színvo-
nalas lesz az elkövetkezõ két hét al-
kotómunkája és ennek összegzése, a
zárókiállítás.

H.Gy.

A közgyûlés megszavazta a
Balatonmáriai Ifjúsági Tábor, a
Nyári Zöldtábor 2012. évi mû-
ködtetésére és az óvodák nyári
ügyeleti rendjére vonatkozó ja-
vaslatot.

Az állandó felügyelettel mûkö-
dõ balatonmáriai tábor közel 30
éve nyújt nyári, szervezett tartóz-
kodást az általános- és középisko-
lás diákoknak. A helyszínbejárás
alkalmával készített jegyzõkönyv
alapján több javítási és karbantar-
tási munka vált szükségessé, így
egy megfelelõ víztelenítõ rendszer
kiépítése, csatornák cseréje, szo-
bák festése, az étterem és a hozzá
tartozó vizesblokk felújítása, a zu-
hanyzó vízelvezetésének megoldá-

sa, nemenkénti betegszoba kialakí-
tása és a tanári vizesblokk felújítá-
sa. A kisebb javításokat az üzemel-
tetõ Kõrösi – Péterfy Általános Is-
kola vállalta, azonban a nagyobb
munkák elvégzését, mely 1, 5 mil-
lió forintba kerül, az önkormány-
zattól kérik, melyre az idei költ-
ségvetésbõl elkülönítésre került a
szükséges összeg.

A szakmai programok szervezé-
sét a folyamatos kihasználtság biz-
tosítása érdekében megbízott okta-
tási referens és a szabadidõ-szer-
vezõk munkaközössége látja el. A
mûködtetés elsõdleges indoka,
hogy a szociálisan és mentálisan
hátrányos helyzetû tanulóknak
nyaralási lehetõséget biztosítsa-
nak. 2006-tól a hátrányos helyzetû

tanulók, idén összesen 159-en, tá-
mogatásban részesülnek, amely
finanszírozásához az idei évben
majd 3 millió forint került elkülö-
nítésre. 

Az általános iskolás korosztály-
nak szervezett nyári táboron kívül
idén is megrendezik a Testvérváro-
si tábort, a Mi a pálya? – Jövõnk az
ifjúság címmel kiírt pályázat ré-
szeként július 16. és 22. között.
Céljuk élõ és intenzív testvérváro-
si kapcsolat kialakítása, egymás
kulturális sokszínûségének megis-
merése és a gyermekek, fiatalok
társadalmi integrációjának segíté-
se. 

A tanév lezárása után június 25-
ével indítható a balatonmáriai tá-
bor augusztus 19-ig 8 turnussal,

melynek részvételi díja hetenként
17500 forint. A Nyári Napközben
Zöldtábor június 18-tól augusztus
17-ig tart. Az óvodák nyári zárva
tartásának 7 hetes idõszakában
két-két intézmény biztosít lehetõ-
séget a gyermekek elhelyezésére.
A Hevesi Óvoda és Rózsa Óvoda
július 2-tõl 20-ig tart ügyeletet, a
Micimackó Óvoda és a Rozgonyi
Óvoda július 23-tól augusztus 17-
ig. Ezekben az idõszakokban az
ügyeletes intézmények a város va-
lamennyi óvodájából fogadják a
gyermekeket.

V.M.
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VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.06.18-án 

délelõtti és délutáni 
elõadásokkal 

személyautó, motor és segédmotor 
kategóriákban

Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv 

kölcsönzés!

Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012.06.21-én
(csütörtökön) 11.00-12.30 óráig, illetve 18.00-19.30 óráig. Helyszín: Halis
István Városi Könyvtár alsó kisterme.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

2012. június 7-én elhunyt Szõke
Jánosné az Egyesített Bölcsõde
nyugalmazott intézményvezetõje.

Szõke Jánosné Margit 1941. február
4-én született. 1962 óta élt Nagykani-
zsán, kezdetben a Városi Kórházban a
Gyermekosztály fõnõvéreként, majd
1973-tól az V. sz. Városi Bölcsõde ve-
zetõjeként dolgozott. 1980-tól a város
új X. sz. Városi Bölcsõde beindításá-
val és vezetésével bízta meg a fenn-
tartó Városi Tanács. Személyes példá-
jával, következetességével rövid idõ
alatt jól mûködõ intézményt hozott
létre a szervezõdõ szakmai közösség-
bõl. Magas színvonalú vezetõi mun-

kája elismeréseként 1996-ban kine-
vezték a Bölcsõdéskorúakat Gondozó
Intézmény magasabb vezetõjévé. Fe-
lelõs vezetõje volt a tagbölcsõdékben
folyó nevelõ-gondozó munkának.
Munkáltatói jogkör gyakorlójaként
törekedett arra, hogy a szakdolgozók
felsõfokú szakképesítést szerezzenek.
Elhivatottsága, embersége példaként
állt a vezetése alatt álló intézmény-
rendszer dolgozói elõtt. Szakmai
öröksége nyugdíjba vonulása után is
hatott, és hat jelenleg is. 
Emléked megõrizve búcsúzunk.
Munkatársunk, vezetõnk, példaké-
pünk Isten Veled!

Az Egyesített Bölcsõde dolgozói

PPáárraattllaannuull ffeellkkéésszzüülltt,, aa bbööllccssõõddéééérrtt
eellkköötteelleezzeetttt sszzaakkeemmbbeerrttõõll bbúúccssúúzzuunnkk

NNyyáárrii ttáábboorrookk ééss óóvvooddaaii üüggyyeelleetteekk

NNééggyy kkoonnttiinneennss mmûûvvéésszzeeii KKeennddlliibbeenn
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Jegyzõ munkakör betöltésére

Fõ feladatok: 
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló törvényre és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre vonat-
kozó szabályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõ-
je hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, igazgatásszerve-
zõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazga-
tási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatko-
zata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt meg-
szerzi), legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthetõ
nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint),
- a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása és a munka-
kör ellátására vonatkozó elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, (vagy az arra vo-
natkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyít-
ványt  kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól el-
tiltás hatálya alatt nem áll,
- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
(szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan a pályázati feltételek kö-
zött írt  nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 

- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely mi-
att államigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vál-
lalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályáza-
ti eljárással  összefüggõ kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntésho-
zó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásá-
hoz hozzájárul-e, 
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan keze-
lendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.

A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyít-
vány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyít-
ványt legkésõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani zárt borítékban, "Jegyzõi pályázat"  felirattal. A pályázatok be-
nyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közre-
mûködésével - vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvé-
tele önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közren-
di Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester ter-
jeszti a Közgyûlés elé. 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 telefon-
számon. 
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál).

PPáállyyáázzaatt jjeeggyyzzõõii mmuunnkkaakköörrrree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2012.
évi támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támoga-
tások rendjérõl szóló 23/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelete alapján.

Pályázat tárgya: 
"3. § (1) Támogatás kizárólag a szervezetek tevékenységi körével, céljaival
összefüggõ tevékenységhez, programhoz nyújtható pályázat vagy egyedi kére-
lem alapján. 
(2) Támogatás különösen az alábbi célokra nyújtható: a) a szervezetek
mûködési kiadásainak támogatására; b) Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatainak fejlesztését szolgáló prog-
ramok támogatására, c) a településen élõ rászorultak körében végzett
karitatív munkára, esélyegyenlõség megteremtésére, d) közösségterem-
tést, közösségépítést, hagyományápolást szolgáló helyi rendezvények,
kiadványok támogatására, e) a lakosság egészségvédelmét szolgáló
programokra."  

A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel (vagy telephellyel) rendelkezõ ci-
vil szervezetek, közalapítványok, költségvetési szervek.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ, céljellegû és elszámolási kötele-
zettséggel terhelt, utófinanszírozású, a kért és megállapított támogatás max. 80
%-a elõleg formájában biztosítható.
Pályázati feltételek: a támogatás intenzitása maximum 80 % lehet, a szerveze-
teknek 20 %-os önrészt biztosítani kell. Az önrész lehet készpénz vagy közér-
dekû önkéntes munka. 
A közérdekû önkéntes munka pénzösszegre történõ átváltása a civil szerveze-
tek gazdálkodása, az adománygyûjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirõl szó-
ló 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet 4. § (5) bekezdésében szabályozott
módon történik. Az átváltási mód a többi - nem civil szervezet - támogatottra
vonatkozóan is alkalmazandó. A támogatás minimális mértéke 30 000 Ft, ma-
ximuma az 5 millió Ft-ot nem haladhatja meg. Egy pályázó egy alpontra egy
pályázatot nyújthat be. Pályázni a 2012. évben megvalósuló tevékenységekre
lehet. Nem jogosult mûködési támogatásra az a szervezet, amely a pályázati ki-
írás évében a költségvetési törvényben nevesítve vagy a Nemzeti Együttmûkö-
dési Alapból részesül mûködési célú támogatásban

Állami támogatási szabályok
Az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSZ) 107.
cikk (1) bekezdése alapján gazdasági tevékenységnek minõsülõ közösségte-
remtéshez, közösségépítéshez, hagyományápolást szolgáló helyi rendezvé-
nyekhez, kiadványokhoz, nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (3) bekez-
dés d) pontja szerinti kulturális célú támogatásnak minõsül, amely az Európai
Bizottság N 357/2007. számú határozatával (N 357/2007 sz. állami támogatás
- Magyarország. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésû elõi-
rányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap; HL C 87/1, 2008.4.8.) összhangban
nyújtható.

Rendelkezésre álló forrás: 19 000 000Ft

A pályázat benyújtása: a pályázatokat a város honlapjáról /
www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és
Sportosztályra kell benyújtani. 

A pályázat kötelezõ mellékletei:
a.)a civil szervezet, alapítvány 30 napnál nem régebbi bírósági kivonata a szer-
vezet nyilvántartási adatairól - eredeti példányban.
b.)A pályázó szervezet létesítõ okiratának a szervezet képviselõje által hitelesí-
tett másolata (amennyiben korábbi pályázathoz becsatolásra kerül és az nem
módosult, úgy elegendõ e tényre utalni!).
c.)"NYILATKOZAT" a  Közptv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról vagy hiányáról. Érintettség esetén "KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM"
a Közptv. 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
d.)A pályázati cél megvalósításához szükséges, már rendelkezésre álló szerzõ-
dések, nyilatkozatok, igazolások  másolata
e.)Alakszerû meghatalmazás, amennyiben nem a szervezet bírósági kivonatban
megjelölt képviselõje jár el a pályázati ügyintézés során.

A pályázat beérkezésének határideje: 2012. június 29.

PPáállyyáázzaatt ttáámmooggaattááss eellnnyyeerréésséérree
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2012. június 14.

A kisfiú reggel, ébredés után mindig kinézett az ablakon. Ragyogó
napsütés köszöntötte. Szinte ölelni lehetett volna a napsugarakat. Sze-
mét álmosan dörzsölte, nagyokat pislogott. Most már igazán szeretett
volna felébredni. De nem ment. Az álom folyton visszahúzta az ágyba.
Ekkor valami zörgést hallott a konyha felõl. Pont ennyi kellett ahhoz,
hogy a szobában bujkáló álommanók azonnal hétfelé szaladjanak. Õ is
rögtön felpattant, egyenesen a konyhába futott és már messzirõl újsá-
golta az anyukájának: ma jó nap van, anya!

Ez jelentette nála a szép, napsütéses idõt és így mindig mehetett ki
játszani a kertbe. Bár esõben is néha kiengedték: a pocsolyákban való
tuttyogás szintén a kedvencei közé tartozott. Persze kellett hozzá gumi-
csizma, esõköpeny és egy váltás elnyûtt ruhanemû. Így nem volt mit
félteni, ha esetleg össze is sározta.

De milyen játékokkal szeretett a legjobban játszani? Hát egyszerûen mindennel:
a kavicsokkal, a földön talált ágakkal, botokkal, csigaházakkal, óriás lapulevelekkel.
A vakondtúrásokat is jól el lehetett lapátolni, volt belõlük éppen elég a kertben. És
nem tiltották tõle, szabadon játszhatott mindennel. Ahatártalan szabadság egészsé-
ges jó-érzéket érlelt meg benne. Csak ritkán kellett szólni neki ez vagy az miatt, a
gazdag fantáziája rögtön kitalált helyette valami más, izgalommal teli játékot.

Az állatokat is nagyon szerette, fõleg a békák voltak a kedvencei. Ha
esetleg a kert eldugott zugában rálelt egyre, rögtön épített neki egy fész-
ket, ahol a kis ugrólábú elbújhatott. Még tócsát is készített hozzá, ne-
hogy a nagy melegben esetleg máshol keressen menedéket. 

És ekkor eszébe jutott, hogy vajon meddig élvezheti még nyáron ezt az önfeledt
játszadozást? Bár anyukája sokszor említette neki, hogy õsszel más kisgyerekkel fog
majd együtt játszani, akiket még nem ismer. De mikor is lesz az õsz? Mi az, hogy há-
rom hónap? Lesz ott is béka az udvaron? Így állandó kérdésekkel halmozta el az
anyukáját, aki mindig türelemmel, mosollyal az arcán válaszolt a feltett kérdésekre.

Amíg ezen gondolkodott, egy hangot hallott a ház ajtajából szólni: Gyere
tündérkém, kész az ebéd! Észre sem vette, hogy milyen éhes lett. Szaladt be
a házba, de mielõtt leült volna az asztalhoz, megállt az anyukája elõtt, felné-
zett rá a zölden ragyogó szemecskéivel és ezt kérdezte: Anya, az oviban is
mindig jó nap van? Az édesanya lehajolt hozzá, egy puszit adott a pisze or-
rocskájára, széles mosollyal az arcán bólintott egyet és már tálalta is a finom
ebédet. 

MMaa jjóó nnaapp vvaann,, aannyyaa!!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az ön-
kormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) ren-
delete alapján az alábbi üres önkormányzati bérlaká-
sok bérleti jogának elnyerésére: 

Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ 
(Csere) ill. nem rendelkezõ pályázók részére:

Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Attila u. 10/C. IV. em. 3.
Alakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,  komfort-
fokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi
terület. Költség alapú bérleti díj: 16.086 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. Abérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012.06.18. 9-10 óráig.
2. Nagykanizsa, Postakert u. 25. fsz. 1.
Alakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,  komfort-
fokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: vá-
rosi terület. Költség alapú bérleti díj: 21.060 Ft. A lakás állapo-
ta: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2012.06.19. 8-9 óráig.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfo-
kozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: vá-
rosi terület. Költség alapú bérleti díj:  24.839 Ft. A lakás álla-
pota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:  5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2012.06.19. 9-10 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belü-
li fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõ-
tartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2012.06.18.  14.30-15.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belü-
li fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti  szerzõdés idõ-
tartama: 5 év , vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2012.06.18. 14.30-15.30 óráig.

6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél  szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belü-
li fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõ-
tartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2012.06.18. 14.30-15.30 óráig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/17. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfo-
kozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: pe-
remterület. Költség alapú bérleti díj: 16.506 Ft. A lakás álla-
pota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012.06.18. 13.30-14.30 óráig.
8. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfoko-
zata: félkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi
terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.992 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2012.06.18. 10.15 -11.15
óráig.
Lakáscsere esetén a pályázó bérleményét képezõ önkor-
mányzati bérlakást beköltözhetõ, rendeltetésszerû haszná-
latra alkalmas állapotban kell a bérbeadónak visszaadni. 
Költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával
nem rendelkezõ pályázók részére
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfort-
fokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvé-
se: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõ-
dés idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2012.06.18. 11.30-12.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szoba, komfort-
fokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvé-
se: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
53.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõ-
dés idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2012.06.18. 11.30-12.30 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet be-
nyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók! Pályá-
zatok benyújtásának határideje:  2012. június 29. (péntek)

PPáállyyáázzaatt - öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookkrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üze-
meltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet ér-
tékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.) sz. önkor-
mányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támoga-
tásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem
térítendõ támogatás. (csak 2013-ban kerül kiutalásra)
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatá-
rozó épített értékek megmentése, azok felújítása, resta-
urálása. A támogatásra az épületek, építmények tulaj-
donosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének az épített környezet értékeinek helyi
védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.) számú rendelete tartal-
mazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport-
jánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet be-
szerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda, péntek).
Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõ-
írásainak megfelelõen nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a
szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhe-
tõk. A pályázatokat 2012. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy
személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Cso-
portjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pá-
lyázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása 2012. A kiíró a beérkezõ pályá-
zatokat a 2012. szeptemberi soros Városfejlesztési- és Üzemel-
tetési Bizottsági ülésen bírálja el 2012. szeptember 30-ig.

PPáállyyáázzaatt hheellyyii
vvééddeelleemmrree

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ver-
senytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Nagykani-
zsa, Batthyány u. 2. szám alatti 2333/C/1 hrsz-ú garázs. Ver-
senytárgyalási induló ár: 740.000 Ft, mely tartalmazza az ÁFA-
t. A versenytárgyalás idõpontja: 2012. június 22-én 10.00 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az
I. emeleti tárgyaló. További részletekrõl a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt
lévõ irodájában személyesen, vagy telefonon (93/311-241) le-
het érdeklõdni. A további feltételek megtalálhatóak a
www.nkvg.hu továbbá a www.nagykanizsa.hu honlapon.

EEllaaddóó iinnggaattllaann
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A Thúry György Múzeum-
ban november közepén nyílt
meg az idõszaki divattörténeti
kiállítás, mely nem csupán az
1850 és 1930 közötti idõszak
nõi-, férfi - és gyermekdivatjá-
nak változását, és a viseletük-
höz kapcsolódó szokásokat, el-
várásokat mutatja be, hanem
emléket állít a nagykanizsai
mesterembereknek és kereske-
dõknek is. 

Korhûen berendezett helyiség-
ben látható Mathea Károly egy-
kor a Bazárudvarban mûködõ fo-
tómûterme, és az általa készített
felvételek, Török Mária fehérne-
mû-készítõ mûhelye, melyrõl
már olvashattak lapunkban és a
Totola – Pacsirszky kalapos mû-
helye. 

Az 1860-as évektõl kezdõdõ-
en több mint száz éven keresz-

tül az Eötvös tér 25. szám alatt
mûködött a város egyik legis-
mertebb kalaposmûhelye, me-
lyet a századforduló idején
Totola Lajos, késõbb testvére
Kálmán, majd 1922-tõl Pa-
csirszky Alajos vezette. A 19.
század végén készült munkaesz-
közöket, a kéziszerszámokat és
a berendezés egy részét három
generáción át használták. 

Az 1920-as évekig a mûhely-
ben állították elõ kézzel, birka-
gyapjúból vagy nyúlszõrbõl a ka-
laphoz szükséges nyersanyagot a
filctomppal együtt. Késõbb a
tompok gyáripari elõállításának
hatására, a kalapos mester mun-
káját fõként a kész tompokból tör-
ténõ új kalapok formázása, és a
régiek tisztítása, javítása, alakítá-
sa jelentette. 

A szalmakalap a 19. század má-
sodik felében terjedt el, így a di-

vat hatására az 1930-as évek vé-
géig a mûhely másik jelentõs te-
vékenységi köre a szalmakalap
készítés volt. A gyári készítésû
szalmafonatokból a divat alakulá-
sának megfelelõ fazonúakat varr-
tak Grossmann-szalmavarrógé-
peken.

A látogatókat szerdától vasárna-
pig 10-17 óra között várják. A di-
vattörténeti kiállítás tervét Kunics
Zsuzsa (Thúry György Múzeum)
történész-muzeológus készítette.

V.M.

TToottoollaa - PPaaccssiirrsszzkkyy kkaallaappoossmmûûhheellyy

Újabb kiállítás nyílt a fenti
címmel a Nagykanizsa és Tér-
sége TISZK Nonprofit Kft. Al-
kotó Ifjúság Galéria és Kávé-
házban. Ezúttal Stamler Emma
és Stamler Lili diákalkotók
mutatkoztak be ezüst ékszer
tárlatukkal, mely június 29-ig
csodálható meg. A rendezvé-

nyen Karádi Dávid mûködött
közre. 

– A galéria ötlete múlt év ele-
jén merült fel bennünk. Azoknak
a tehetséges gyerekeknek szeret-
tünk volna bemutatkozási lehe-
tõséget biztosítani, akik Nagy-
kanizsa középiskoláiban tanul-
nak és kiemelten tehetségesek
valamely területen, legyen az
képzõmûvészet, iparmûvészet,
vagy akár népmûvészet – mond-
ta Mérksz Andor a TISZK ügy-
vezetõ igazgatója. Hozzátette, a
Batthyány Lajos Gimnázium két
diákjának kiállítása kicsit más,
mint az elõzõek, hiszen egy test-

vérpár munkáit láthatjuk, mely
alkotások egyben használati tár-
gyak is. 

A tárlatról bevezetõt Stamler
Lajos mûvésztanár, a lányok édes-
apja mondott, aki a nagy múltra
visszatekintõ ékszerek történeté-
rõl is szólt. Elmondta, hogy az ék-
szerkészítés ötlete Emmában és
Liliben – akik már sok területen
kipróbálták magukat, de a jövõjü-
ket tekintve Emma fényképész-
nek, Lili pedig grafikusnak készül
– a Kapolcsi Napokon tett látoga-
tás alkalmával fogalmazódott
meg. 

V.M.

NNeemm mmiinndd aarraannyy,, aammii fféénnyylliikk……
Az elmúlt évben készült alko-

tásaikból rendezett kiállítással
zárta az évet a Honvéd Kaszinó,
Stiller Gábor népi iparmûvész
által vezetett Fafaragó Szakkö-
re. 

A Saját örömére, mások gyö-
nyörûségére címû kiállításon dr.
Bátki Erika, Jerausek Gyula né-
pi iparmûvész, Kása Lajos,
Mátai József, Mónai Zsuzsanna,
Kotnyek Gábor és Kotnyek Ben-
ce faragásai mellett Bátor Mar-
git szövõ alkotásai láthatók az
intézmény galériájában. A tárla-
tot Halmos Ildikó igazgató kö-
szöntõ szavait követõen Dezsõ
Ferenc címzetes igazgató nyitot-
ta meg, közremûködött Pávlicz
Erika.  

B.E.

Saját 
örömére,
mások
gyönyörûségére
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2012. június 14.

Múzeumok ÉÉjszakája 
aa TThhúúrryy GGyyöörrggyy MMúúzzeeuummbbaann –– 22001122.. jjúúnniiuuss 1166..

Divatkorzó
A XIX-XX. század fordulójának polgári életmódját megidézõ progra-
mok a múzeum udvarán.
Kiállítások:
Emberek, utak, kapcsolatok (Dél-Zala évezredei) állandó kiállítás. Színes sely-
mek, fodrok, csipkék (Divattörténet 1890-1930). Volt egyszer egy alma mater
- Kiskanizsai tanítók és diákok a XX. század elsõ felében (Válogatás az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület által gyûjtött fotófelvételekbõl).
17.00-19.30 „Keresd a kék kalapot!”- Kincskeresõ Kalandtúra 
A Kalandtúra a múzeumépület udvarán, az állandó és idõszaki kiállítás egyes
termeiben ad ügyességi, logikai, nyelvi, játékos feladatokat a gyerekeknek. A
vetélkedõ során megismerkednek Kanizsa és környéke minden fontos korsza-
kával, emlékeivel.A túrára 3-4 fõs csoportok jelentkezését várjuk.
18.00 Ünnepélyes megnyitó
A vendégeket köszönti Száraz Csilla igazgató. Gulyás Attila moderátor ismer-
teti az éjszaka programját.
17.00-20.00 Olvasósátor mozgókönyvtári szolgáltatással
Halis István Városi Könyvtár.
17.00-20.00 Kézmûves foglalkozások gyerekeknek: 
Festett papírlegyezõ készítése századfordulós minták alapján, századfordulós
öltöztetõ babák ruhatárral (férfi, nõi, gyermek), ékszerkészítés (karperec, nyak-
lánc) bársonyszalag, gyöngy, ékszerdrót, zsírkõ segítségével, papírrózsa készí-
tés, színezõ kicsiknek – papír babaszoba, babakonyha készítés, kisgazdasszony
– századfordulós társasjáték, ollóvágta – fotókeret, legyezõ készítés. Vurstli sa-
rok – Népi gyermekjátékok a múzeum udvarán: kosaras körhinta, hordólovag-
ló, diótörõ, lengõteke, kalapdobáló, gólyalábazás, patkódobó verseny.
17.00-20.00 Kísérõprogramok felnõtteknek:
Divattotó. Becses óságok - tárgyfelismerõ játék a századforduló világából. Ka-
szinósarok - dominó, malom, kártya, sakk. Fotómûterem sarok -
fényképezkedés századfordulós díszletek között.
18.30-19.00 Rákhely Zsófia divattervezõ elõadása: 2012-2013-as
trendek a divatban címmel.
19.00-20.00 Gólyalábas menet a Halis István Városi Könyvtárba.
Átkelés a kanizsai sáros utcán - Halis István története nyomán rendezett inte-
raktív performance.
20.00-21.00 Protokoll esemény a színpadon:
Kincskeresõ Kalandtúra, Divattotó, Becses óságok vetélkedõk eredményhirdetése. 
Kanizsai Múzeumért Alapítvány díjátadó ünnepsége:
Az elsõ múzeum pártolói tagsági lapok ünnepélyes átadása, patkódobó verseny
eredményhirdetése. "Kanizsai történetek gyûjtése" felhívás eredményhirdetése.
21.00-21.30 Divatbemutató a színpadon:
A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola diákjainak történelmi majd jelen-
kori ruhákat felvonultató divatbemutatója.
21.30-23.00 Színházi elõadás:
Szentivánéji álom. A Honvéd Kaszinó Diákszínpadának elõadásában. Színpad-
ra állította: Nikolics Zsanna és Lengyák István.
23.00-24.00 Orff Ütõegyüttes  koncertje
Egész este büfé szolgáltatás. 
A belépés díjtalan.
Helyszín: Nagykanizsa, Fõ út 5. Tel.: 0693-317-233

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetésérõl szóló
12/2012. (III. 21.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki Nagykanizsán és kistérsé-
gében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból elszármazottak részére,
mûveik a Kanizsai Antológia 13. számú kötetében való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek, valamint megjelenõ versek, pró-
zák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70
leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype  betûtípussal) terjedelemben. A kézirato-
kat kinyomtatva, az alábbi címre kell beküldeni: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport-
osztály Halmos Csaba koordinátor Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. valamint e-mail címekre hal-
mos.csaba@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com  elküldeni.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk meg,
nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 13-es számában - karácsonyi ünnepek elõtt -
jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, hanem 5 db tiszteletpéldányban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 14. (péntek) 13.00 óráig

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 1133..
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Küldöttgyûlés
Kamaránk május 23-án a Vas-

ember Házban tartotta Küldött-
gyûlését. A résztvevõket Cseres-
nyés Péter polgármester úr kö-
szöntötte, majd Dr. Polay József
elnök beszámolt az elmúlt év ese-
ményeirõl.

A napirendi pontoknak megfe-
lelõen a 2011. év gazdálkodásá-
nak elfogadásáról, a 2012. év
költségvetési tervérõl és a Kama-
ra Alapszabályának módosításáról
döntöttek a küldöttek. 

A Küldöttgyûlés a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkamara
2011. gazdálkodásáról szóló egy-
szerûsített éves beszámolót 21
101 eFt mérleg fõösszeggel, 115
eFt mérleg szerinti eredménnyel
elfogadta. 

Gazdaságfejlesztési 
workshop 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Önkormányzata Gazdaságfejleszté-
si workshopot szervezett 2012. júni-
us 5-én a Nagykanizsai Innovációs
Központ és Inkubátorházban. 

A program célja, fokozni a
szomszédos országok közötti gaz-
dasági együttmûködést, elõsegíte-
ni az új üzleti kapcsolatok létre-

jöttét, olyan vállalatok körében,
melyek gazdasági együttmûkö-
dést keresnek a szomszédos or-
szágok piacán. Kamaránkat dr.
Polay József elnök képviselte.

ECO-HUB projekt
Kamaránk a Szlovénia-Ma-

gyarország Határon átnyúló
Együttmûködési program 2007-
2013 keretében az ECO-HUB el-
nevezésû projektben vállalt part-
nerséget, amely 2014. szeptembe-
réig tart. A projekt célja, támoga-
tás nyújtása a kkv-nak, innovatív,
környezetbarát termékek és szol-
gáltatások létrehozására. 

Szaktanácsadó segítségével kí-
vánjuk segíteni a vállalkozások
környezettudatos gondolkodását,
és felhívni a figyelmet a projekt so-
rán létrehozott online információs
és oktatási központ lehetõségeire. 

A program részét képezi, hogy
környezetirányítási rendszerrel
mûködõ vállalkozások bemutat-
ják a legjobb gyakorlatukat, az un.
"best practise"-t a képzésen részt-
vevõk számára, amelynek megva-
lósításában a kamara tagjaink és
partnereink közremûködésére
számítunk.   

Pedagógiai felkészítés 
Kamaránk 2012. május 18. és

május 26. között 20 fõ részvételé-
vel szervezte meg a gazdálkodó
szervezeteknél szakmunkástanu-
lókkal foglalkozó szakemberek
számára a 25 órás pedagógiai és
módszertani felkészítést.

A kurzus a gyakorlati képzést
végzõknek nyújtott segítséget ab-
ban, hogy átfogóan lássák a szak-
képzés jogszabályi hátterét. Szak-
mai példákon keresztül találkoz-
hattak a gyakorlati foglalkozások
megvalósítási lehetõségeivel.
Minden részt vevõ módszertani
kézikönyvet és CD-t kapott a saját
foglalkozásainak megtervezésé-
hez, lebonyolításához és értékelé-
séhez. 

RFKB helyett MFKB
Az új szakképzési törvény ér-

telmében a regionális fejlesztési
és képzési bizottságok megszûn-
nek és helyettük 2012. október 1-
tõl megyei bizottságok jönnek lét-
re. Az egyik legfontosabb válto-
zás, hogy a bizottságok képzési
irányokra, arányokra vonatkozóan
csak javaslatot tesznek a Nemzet-
gazdasági Minisztérium felé. A
minisztérium tájékoztatása szerint
2012-ben is kiírják a vállalkozá-
sok és szakképzõ intézmények
gyakorlati képzésének tárgyi esz-
közfejlesztését támogató decent-
ralizált pályázatot. Az RFKB-k
további feladatai, hogy megkezd-
jék a megyei szakképzési-fejlesz-
tési koncepciók kidolgozását. A
bizottság az arány-irány javasla-
tok összeállításához az elõzõ
évekhez hasonlóan számos adat-
bázist használ. 

Az RFKB tevékenységét az
MPA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja a MPA-
KA-NGM-10/2011. számú szer-
zõdés szerint. 

Regisztrált 
vállalkozások adatbázisa
A törvényi elõírásnak megfele-

lõen elérhetõ a regisztrált vállal-
kozások on-line adatbázisa, ame-
lyet folyamatosan bõvítünk. Egy-
egy vállalkozás akkor kerül be a
nyilvános rendszerbe, ha a rögzí-
tett adatokat és a kamarai hozzájá-
rulás befizetését össze tudjuk kap-
csolni. 

Több száz vállalkozás esetében
még folyik a befizetések keresése.
Ennek oka, hogy az utaláskor nem
tüntették fel az adószámot, a befi-
zetõ neve és bankszámlaszáma
alapján sem egyértelmû, hogy
melyik regisztrált vállalkozáshoz
köthetõ a befizetés. 

Emellett számos vállalkozás
nem tett eleget a kamarai hozzájá-
rulás befizetési kötelezettségének.
A beérkezett és feldolgozott adat-
lapok száma jelentõsen megha-
ladja a befizetések számát. 

A napokban megkezdõdik a re-
gisztrációval kapcsolatos Igazolá-
sok kiküldése. A MKIK és a NAV
egyeztetése alapján minden re-
gisztrált vállalkozás megkapja azt
az igazolást, amely igazolja a re-
gisztráció megtörténtét, és egyút-
tal megfelel a befizetést igazoló
számviteli bizonylattal szembeni
elvárásoknak is. Az igazolást azok
a vállalkozások is megkapják,

akik korábban – személyes re-
gisztráció és befizetés alkalmával
– már megkapták azt.

Nyelvhasználati útmutató  
A honlapunkról letölthetõ út-

mutató célja, hogy segítse Önt cé-
ge idegen nyelvi kommunikáció-
val kapcsolatos problémáinak
megoldásában. A kiadványban ta-
nácsokat talál a nemzetközi üzleti
életben nap mint nap felmerülõ
nyelvi és kulturális akadályok le-
küzdésével kapcsolatban. Azok a
vállalatok, amelyek az itt leírtak-
hoz hasonló megoldásokat alkal-
maznak külföldi piacaikon, általá-
ban sikeresebbek, és nagyobb nö-
vekedést érnek el export értékesí-
tésükben. 

További információ található az
Európai Bizottság  weboldalán: 

www.ec.europa.eu/languages/la
nguages-mean-business

Öko-innováció 2012-es 
pályázati felhívása 

Az Európai Bizottság közzétette
az Öko-innováció 2012-es, idén
ötödik alkalommal meghirdetett
pályázati felhívását. Célja olyan
innovatív termékek vagy szolgál-
tatások piacra vitelének ösztönzé-
se, amelyek Európa természeti
erõforrásainak elõnyösebb fel-
használását tartják szem elõtt.  A
felhívás kifejezetten azoknak a
kis- és középvállalkozásoknak
szól, amelyek olyan környezetba-
rát terméket, eljárást vagy szolgál-
tatást fejlesztettek ki, amely, bár
technikailag igazolható, még nem
tudta megvetni lábát a piacon. Öt
fõ témakörben lehet pályázni:
anyagok újrahasznosítása,  fenn-
tartható építési termékek, élelmi-
szer- és italágazat, vízgazdálko-
dás, környezetbarát üzletvitel.
Határideje: 2012. szeptember 6. 

Magyar-szlovén turisztikai 
fórum
Magyarország Ljubljanai

Nagykövetségének Külgazdasági
Irodájának, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara Magyar-
Szlovén Tagozatának, valamint a

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

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

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

Honlap: www.nakkik.hu
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2012. június 14.

Szlovén Turisztikai és Vendéglá-
tói Kamara közös szervezésében
magyar-szlovén turisztikai fórum-
ra kerül sor. Helyszín: Lendva
(Szlovénia), Lipa Hotel. Idõpont:
2012. június 12. (kedd) 09.30-
14.00 óra között

A rendezvény szervezõinek cél-
ja, hogy lehetõséget adjanak a
kapcsolatfelvételre és az együtt-
mûködésre a két ország turisztikai
szektorának szereplõi között. 

A részvétel ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött! Jelentkezni
lehet a ljubljana@hita.hu e-mail
címen 2012. június 7-ig.

2. sz. Közlemény
Kamarai Választások

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara Választási és Jelölõ
Bizottsága nevében szíves tájékoz-
tatás és együttmûködés céljából az
alábbi híranyagot tesszük közzé: 

2012-ben a kamarai törvény ér-
telmében lejár a küldöttek és a
tisztségviselõk mandátuma. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara 2012. május 23-i Kül-
döttgyûlése elfogadta azokat a
szabályokat, amelyek szüksége-
sek a kamarai választások lebo-
nyolításához. Megbízást adott a
kamarai választásokat koordináló
és törvényességet felügyelõ tech-
nikai bizottságoknak: a Választá-
si, Jelölõ, Mandátumvizsgáló és
Szavazatszámláló Bizottságnak.  

A kamarai törvény 2011. évi
módosítása a választási szabályo-
kat nem változtatta meg.  Tovább-
ra is a választási névjegyzékben
szereplõ gazdálkodó szervezetek
választhatnak és csak a kamarai
tagok választhatók. A választás
korábban kialakult rendje szerint
elsõ szakaszban a választásra jo-
gosultak és a választhatók adatai-
nak közzétételére került sor. Ezzel
szorosan összefügg a második
szakasz, amikor megtörténnek a
küldötteket megválasztó tagozati
gyûlések. A folyamatot a tisztújító
küldöttgyûlés zárja, amelyen a ta-
gozati gyûléseken megválasztott
küldöttek az ott jelölt személyek
közül megválasztják a következõ

négy éves idõszak tisztségviselõit
és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara küldötteit.

Szíves tájékoztatásuk közöljük,
hogy Alapszabályunk értelmében
kamaránk megalakulása óta a
tisztségviselõk társadalmi munká-
ban, tiszteletdíj nélkül látják el
feladataikat.

A küldöttválasztó tagozati ülé-
sek idõpontjai és az írásbeli jelö-
lések beérkezési határideje az
alábbiakban olvasható: 

Küldöttválasztó tagozati 
ülések idõpontjai
Kereskedelmi tagozat
2012. június 25.(hétfõ) 14.00 óra
Kézmûves tagozat  
2012. június 26.(kedd) 14.00 óra
Ipari tagozat 
2012. június 26.(kedd) 16.00 óra
Helyszín: a Nagykanizsai Ke-

reskedelmi és Iparkamara Szol-
gáltató Irodája (Ady u.1.)

Jelölõ lapok beérkezési határ-
ideje: 2012. június 21. 15.00 óra

Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy küldöttet jelölni csak saját
tagozaton belül lehet. 

A jelölõlapokat tagjainknak
megküldtük, ugyanakkor irodánk-
ban kihelyeztük és honlapunkról
is letölthetõk.  A jelöltek elfogadó
nyilatkozatait is csatolni kell; azt
a Jelölõ és Választási Bizottság
rendelkezésére kell bocsátani leg-
késõbb  a küldöttválasztó tagozati
ülés megkezdése elõtt. Amennyi-
ben nem a vállalkozás bejegyzett
törvényes képviselõje a jelölt, ma-
gánokiratba foglalt meghatalma-
zás is szükséges. 

Nagy Jánosné a Választási 
Bizottság elnöke és Wilheim 
Gábor a Jelölõ Bizottság elnöke 

Röntgen Kanizsa Kft. 
ügyvezetõje, Gyimes Gyula

A RÖNTGEN KANIZSA Kft.-t
1998-ban alapítottam, mely 2003-
ig Bt-ként mûködött. Az elsõ

években egyedül végeztem a gya-
korlati munkát, és csupán egyet-
len módszer szerint vizsgáltam:
csak radiográfiai vizsgálatokat
vállaltam. Töretlen fejlõdés ered-
ményeként ma már akkreditált
vizsgálólaboratóriummal rendel-
kezünk, mely Nagykanizsán, a
Berek köz 7-ben mûködik. A cég
fõ tevékenysége mûszaki vizsgá-
lat, elemzés. Fém és mûanyag
alapanyagok, félkész- és készter-
mékek, hegesztett kötések, acél-
szerkezetek, gáz- és csõvezeté-
kek, nyomástartó berendezések,
technológiai- és vasúti rendszerek
roncsolásmentes és roncsolásos
laboratóriumi és helyszíni vizsgá-
latát végezzük. Vizsgáló berende-
zéseink mobilak, roncsolásmentes
anyagvizsgálatot bármilyen hely-
színen képesek vagyunk elvégez-
ni. Rendelkezünk laborkocsival,
így radiográfiai vizsgálat esetén is
biztosítani tudjuk az azonnali
filmhívást és eredményközlést.

Megrendelõink az energiaipar-
ból és a különbözõ gyártó tevé-
kenységeket végzõ társaságokból
kerülnek ki. 

Jelentõsebb munkáink:
- Nyomástartó berendezések,

tolózár házak vizsgálata (DKG-
EAST Zrt., GÁZGÉP Kft., OIL-
TECH Kft., SÜSSMUTH Hungá-
ria Kft.)

- A Pécsi Hõerõmû területén
épülõ, szalmatüzelésû biomassza
kazán anyagvizsgálata (DP Clean-
Tech Europe A/S)

- Nagyteljesítményû kazánok
gyártása során felmerülõ anyag-
vizsgálat (VIESSMANN Techni-
ka Dombóvár Kft.)

- Gázvezetékek karbantartása,
felülvizsgálata, csõvezeték kivál-
tások során fölmerülõ anyagvizs-
gálat elvégzése (MOL Nyrt, E-
ON Földgáz Storage Zrt., FGSZ
Földgázszállító Zrt.) 

- Acél szerkezetek, alapanyag-
ok roncsolásmentes vizsgálata
(FEMAT Hungária Kft.) 

- Vasúti és közúti hidak, hul-
lámvasút tartószerkezetek anyag-
vizsgálata: M43 Tisza híd, Margit
híd, Pentele híd (MCE Nyíregy-
háza Kft., RUTIN Kft.)

- Csõvezetékek, technológiai
rendszerek vizsgálata (TECHNO-
SZER Kft.)

A RÖNTGEN KANIZSA Kft.
bõvülése és fejlõdése megalakulá-
sa óta töretlen. Folyamatos mû-
szaki fejlesztéssel, a legkorsze-
rûbb vizsgálati módszerek és

technológiák állandó nyomon kö-
vetésével képesek vagyunk a
megrendelõink igényeit a legma-
gasabb színvonalon kielégíteni.

Munkavállalói létszámunk fo-
lyamatosan bõvül, jelenleg 13 fõ-
vel dolgozunk. 2011-ben kialakí-
tásra került szolnoki kirendeltsé-
günk. 2012-ben kezdetét vette
egy nagyszabású beruházás,
melynek keretében önerõbõl bõ-
vítjük telephelyünket. Nagykani-
zsa földrajzi fekvésébõl adódóan
határon átnyúló, fõleg Horvátor-
szágba irányuló üzleti kapcsola-
tokat hosszú ideje próbálunk ki-
építeni, több-kevesebb sikerrel.
Több alkalommal részt vettünk
már az Iparkamara, illetve a
ZMVA által szervezett üzletem-
ber találkozókon. Jelenleg is
részt veszünk egy projekt megva-
lósításában, amelynek célja a
horvát-magyar üzleti kapcsolatok
kialakítása és elmélyítése. A pro-
jektben való részvételünk fõ cél-
ja, hogy a határon túli piacszer-
zés mellett  megalapozzuk a jö-
võbeni sokrétû együttmûködést.
Igazi lokálpatriótaként - az üzleti
célok megvalósításán túl - na-
gyon fontosnak tartom, hogy le-
hetõségeinkhez mérten hozzájá-
ruljunk Nagykanizsa felvirágoz-
tatásához munkahelyteremtéssel
és a civil szféra támogatásával
egyaránt.

Évek óta névadó szponzorai va-
gyunk a nagykanizsai softball csa-
patnak, a RÖNTGEN KANIZSA
ANTS-nek. 2011-ben támogattuk
a Kanizsa Vízilabda Sportegyesü-
letet és a Nemzetközi Judo Ver-
seny megrendezését. A helyi sport
támogatásán kívül rendszeresen
teszünk kisebb felajánlásokat he-
lyi civil szervezetek részére.

A RÖNTGEN KANIZSA Kft.
eddigi mûködése és folyamatos
fejlõdése megalapozta számunk-
ra annak a lehetõségét, hogy a
jövõben nemcsak Nyugat-Ma-
gyarország, hanem a környezõ
országok (Horvátország, Szlové-
nia) határ menti területeinek is
meghatározó anyagvizsgáló cé-
gévé váljunk.

BBeemmuuttaattkkoozznnaakk 
kkaammaarraaii ttaaggjjaaiinnkk
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ÓVODA KISKANIZSA GYERME-
KEINEK RAJZ ÉS KÉZMÛVES KI-
ÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig
"UTAZÁS PERZSIÁBAN"
Gál Cecília fotókiállítása
Megtekinthetõ: július 5-ig
Június 19. 19.30 óra

NYÁRESTI SZERENÁD
Farkas Miklós - harmonika
Június 15. 19 óra
TANÉVZÁRÓ BULI 
AGESZTENYEFÁK ÁRNYÉKÁBAN
Fellépõk: a Loud and Black és a Fe-
szültség együttes. A belépés ingyenes
Június 16.
ZHAFIRA OF ORIENT - HASTÁNC
GÁLA ÉS HENNA FESZTIVÁL
Belépõdíj: felnõtt 1 000 Ft, gyermek
800 Ft. Bõvebb információ: Nagy Kata
06-30/363-8096 Zhafira Táncstúdió,
www.zhafira.hu 
Június 21. 10 óra
GÉPIPARISTÁK 
NAGYKANIZSÁN EMLÉKNAP
Szervezõ: Nagykanizsai TISZK
Támogató: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata, és a Kanizsai
Kulturális Központ

Június 16. 
IGRICFESZTIVÁL
Június 16. (szombat) 
16 óra GYERMEKPROGRAMOK:
Minden egér szereti a sajtot - mesejáték
a HSMK színjátszóinak elõadásában.
Sajtkukacok gyermekkoncert - Lackfi
János verseibõl
19.30 óra GIPSYNDROME
20.30 óra BALKÁN FANATIC 
22.30 óra A KÖZTÁRSASÁG BANDÁJA
Belépõjegy elõvételben: 2.500 Ft; A
koncert napján a helyszínen: 3000 Ft
A jegyek és a bérletek a gyermekprogra-
mokra is érvényesek! Csak a gyermekprog-
ramokra szóló belépõjegyek ára: 300 Ft

LÁNGNYELVEK - Gyûjteményes kiállí-
tás az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból.
Megtekinthetõ: augusztus 31-ig
Június 22.
SZENT IVÁN ÉJI VIGASSÁGOK
20.30 óra Nyári színházi elõadás
Jaroslav Hasek - Mikó István: SVEJK VA-
GYOK. Szereplõk: Svejk: Mikó István;
Palivec, kocsmáros: Suha Kálmán; Poldi,
harmonikás: Rusz Milán. Belépõdíj: elõvé-
telben 1400 Ft, helyszinen 1800 Ft. Hely-
szín rossz idõ esetén: Medgyaszay Ház
22 óra A zene hullámhosszán Hajdú
Sándor - zongora és a Városi Vegyeskar
24 óra Tûzugrás

Június 24. 16 óra
SZENTIVÁN-ÉJI MULATSÁG ÉS TÛZ-
UGRÁS. Néptáncosok családi napja. A belé-
pés: díjtalan. Helyszín: Nagyrác Úti Iskola
Június 30 - Július 1.
HAGYOMÁNYOK NAPJA -
Kiskanizsai Búcsú

Kreatív tábor indul a nyáron a
Dekor Kuckó szervezésében,
több idõpontban, 7-14 éves
gyermekek részére. 

– A szülõknek is fontos – mondta
Zombori Katalin ügyvezetõ –,
hogy gyermekeik biztonságban
legyenek, s ha ez már sikerült, ak-
kor jól is szórakozzanak ez idõ
alatt. Mindenki jól jár, hiszen a
gyermekek kreatívan tölthetik el
szabadidejüket, a szülõk pedig
megnyugodhatnak. 
– Miért éppen önöket válasszák,
mitõl más ez a kreatív tábor?
– Nagy a kínálat a táborok piacán,
de nem biztos, hogy méregdrága a
legjobb választás. Ajól szervezett tá-
bor örök emlék, de a balul sikerült is.

Nekem is van két gyermekem, át tu-
dom érezni a dolgozó szülõk problé-
máját, a szakma területén pedig tíz
éves tapasztalattal rendelkezem.
Több végzettségem van, köztük asz-
talos, fazekas, virágkötõ, lufideko-
ratõr. Nálunk a csemete egész nap jó
helyen van, jó környezetben, megfe-
lelõ társaságban, vele egykorúak,
vagy közel egykorúak között. Értel-
mes, szórakoztató délutáni progra-
mokat nyújtunk, ahol játékosan, de
hatékonyan fejlesztjük a kézügyes-
séget, a gondolkodást, az élethez oly
elengedhetetlen kreativitást.  
– Fontos kérdés, hogy mindezt
mennyiért, és milyen feltételekkel
kínálja?
– Afoglalkozásokat a Kanizsa Plaza-
ában lévõ üzletünk területén tartjuk
július 2-tól július 27-éig, hétfõtõl-
péntekig, reggel 8 órától 17 óráig. Az

ár, amely 18 ezer Ft /hét/fõ, magába
foglalja a napi háromszori étkezést,
hétrõl-hétre változó kreatív foglalko-
zásokat, gyermekfelügyeletet, sok-
sok játékot, versenyeket, meglepeté-
seket. Lesz meseszövés, henna teto-
válás, lufihajtogatás, üvegfestés, asz-
falt rajzverseny, illetve igény szerint
más is. Biztos, hogy senki nem fog
unatkozni. Tíz százalék kedvez-
ményben részesül az, aki június 15-
ig jelentkezik, vagy hozza magával a
testvérét is, esetleg több hétre érkezik
hozzánk. Fontos, hogy elõzetesen
kell jelentkezni, melyet több módon
meg lehet tenni. Személyesen a
Dekor Kuckóban, telefonon
(0630/459-4461) a dekor-kuc-
ko@chello.hu e-mail címen. Aki
többet akar megtudni, az bõvebb in-
formációkat szerezhet a www.deko-
rkucko.hu-n.

Kreatív ttábor aa DDekor KKuckóban

Ez év áprilisában rendezték
meg a már nagy hagyományok-
kal rendelkezõ Becsehelyi bor-
és pálinkaversenyt, ahol Kovács
Marietta 2011-es évjáratú hárs-
levelû fajtájú, papája közremû-
ködésével készített bora arany-
minõsítést kapott. A már sokak
által felé szegezet kérdést tettük
fel neki: miért választja egy
hölgy a szõlész-borász szakmát. 

– A nagypapám, aki öt szakmával
rendelkezik nemrég végezte el a bo-
rász tanfolyamot, de már közel 20
éve borászkodig, a borait egy éve
kezdte el palackozni. Egész kisko-
romtól kezdve a mai napig sok idõt
töltöttem vele. Úgy gondoltam, sze-
retném megtanulni ennek a szakmá-
nak a fortélyait, így jelentkeztem a

Pannon Egyetem Georgikon Kará-
nak szõlész-borász szakára. Aképzés
két éves, most fejezem be a második
félévemet. Terveim közt szerepel,
hogy átjelentkezem a szeptemberben
induló fõiskolai képzésre.

– A nagyapád gondolom öröm-
mel fogadta…

– Igen, a környezetem, a szüle-
im, a nagypapám nagyon örül ne-
ki. A papának ez egy nagy boldog-
ság, ugyanis így lesz, aki tovább-
viszi a vállalkozást. Rengeteg
energiát fektetett bele, a pincében
is mindent saját maga készített el.
Becsehelyen és Badacsonyban is
van területe, összesen egy hektár.
A nagyapa már 76 éves, szívesen
veszi a segítséget. A gyakorlatia-
sabb tudnivalókat igazán tõle tu-
dom ellesni.

– Ez nem egy nõk körében elter-
jedt foglalkozás.

– Kevés nõ szõlész-borász van,
valóban. A nyolc fõs csoportban
ketten vagyunk lányok, az idén
elõször. Amikor kérdezik, mit ta-
nulok, a válasz hallatán leesik az
álluk. Nemrég például elmentem a
gazdaboltba metszõollót vásásrol-
ni, és az eladó megkérdezte: miért
kell az nekem – mondja nevetve.

– Hogy jött az ötlet, hogy bene-
vezed a papáddal készített bort a
becsehelyi versenyre?

– Egy ismerõsöm szólt, hogy
megy borversenyre és bátorított

bennünket, nevezzünk mi is. Gon-
doltam, el kellene vinni a papával
készített bort is, így beneveztem.
De ekkor még nem gondoltam,
hogy aranyérmet nyerünk vele.

– Mik a jövõbeni terveid?
– Jövõre már olyan borral szeret-

nék indulni, amelyet teljes egészé-
ben én készítettem. Egy bizonyos
fajta szõlõbõl, egy kis hordóban sze-
retném saját magam, persze a papa
tanácsát kikérve, elõállítani a bort,
amellyel indulhatok a becsehelyi
borversenyen. Ami a suli utáni ter-
veket illeti, a végzettségem szõlész-
borász lesz, mellyel borgazdaság-
ban, borászatban is elhelyezkedhet-
nék, de igazán a papa vállalkozását
szeretném átvenni.

Varga Mónika

AA hheeggyyii lleevveeggõõ sszzeerreellmmeessee lleetttt
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2012. június 14.

Horoszkóp

Ha úgy érzi, unalmasan telnek a napjai,
vigyen valami új szint az életébe. Figyel-
jen fel a különlegességekre, és ha anya-
gilag telik rá, tervezze át akár a lakását
is. A barátairól se feledkezzen meg.

Nem árt, ha idõnként tanul a saját hibái-
ból is, és fontos döntésekben hallgat a
megérzéseire. Ha azt szeretné, hogy har-
monikus és kiegyensúlyozott legyen a
párkapcsolata, ön is tegyen érte. 

Hamarosan megvalósulnak az álmai, és
minden úgy megy tovább, ahogyan ön
szeretné. A fizikai munka mellett elvont
dolgokkal is foglalkozzon. Az egészsé-
gével most ne törõdjön.

Rendezze okosabban anyagi ügyeit, és le-
hetõleg korrekten tárgyaljon barátaival.
Néha nem árt, ha hétvégenként kimozdul a
megszokott otthoni környezetébõl, és fel-
fedezõútra indul a közeli hegyekbe.

Ne foglalkozzon túl sokat az egészsé-
gével. A figyelmét kösse le mással,
akár a kapcsolata megerõsítésével.
Pénzügyei terén a barátai segítségére is
számíthat.

A nyári hónapokban nem kell odafigyel-
nie az egészségére. Bár ráférne önre is a
pihenés, mégsem ezt teszi. Utazásról ál-
modozik, de a Jupiter más meglepetést
tartogat. 

Ne feledkezzen meg arról, hogy máso-
kért is felelõsséggel tartozik, nem csak
saját magáért. Párkapcsolati döntését ne
hamarkodja el, ráér a nyári szabadság
alatt „igent” mondani.

Kitûnõ munkalehetõségre számíthat. En-
nek ellenére ne bízza el magát, mert a
magasabb beosztás az anyagiak mellett
több felelõsséggel is jár. Ok nélkül ne
bántson meg senkit sem.

Ha hinni lehetne a mesékben, azt is mond-
hatnánk, mesés hétvégére számíthat. Egy
véletlen találkozás folytán válaszút elé ál-
líthatja egy ismerõse. Elõtte azonban gon-
dolkodjon, és döntse el, mit akar.

Folyton álmodozik, és új célokat tûz ki
maga elé. A nyáron lassítson le egy ki-
csit, és foglalkozzon mással. Szerencse-
csillaga növeli vonzerejét, és elnyerheti
több rajongója figyelmét is.

Lehetõleg higgadtabban kezelje a család-
jában történõ változásokat. Ha segíteni
nem tud, ne gördítsen akadályokat senki
boldogsága elé. Gondoljon a szép napok-
ra, és megváltozik a hangulata is.

Váratlan kiadások nem nehezítik meg
tervei megvalósítását, a társasági életet
azonban ennek ellenére sem kedveli. Ki-
egyensúlyozottan, minden a régi kerék-
vágásban megy tovább. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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IINNGGAATTLLAANN
Belvárosban (Hunyadi utcában)

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

Bagolai hegyen pince kedvezmé-
nyesen eladó , 780 négyszögöl terüle-
ten, teljes felszereléssel, jól termõ
gyümölcsfákkal. Víz, villany beve-
zetve, a közlekedés jó. Érd.:
0630/473-9120 (7503K)

ETZ 150-es nagymotor eladó.
Érd.: 0693/324-219 (7507K)

Ápolást, gondozást vállalok dél-
utánonként. Tel.: 0620/382-3085
(7508K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723 (7509K)

Úszótanfolyam indul a nyári szü-
netben! Öt éves kortól minden jelent-
kezõt szeretettel várok. Tel.:

0692/312-798, 0630/319-7662,
0620/365-4324 (7510K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. június 14.14

ÁÁLLLLÁÁSS

intézményvezetõ szakirányú közalkalmazotti
informatikai rendsz.fenntartó felsõfokú megegyezés szerint
technikus (fémipari céghez) szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsõfokú megegyezés szerint
mûszaki ügyintézõ szakirányú megegyezés szerint
eladó építõ osztályra szakirányú megegyezés szerint
sportbolti eladó +  webáruház kez. szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
villamos hálózatszerelõ szakirányú megegyezés szerint
karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
teherautó szerelõ szakirányú megegyezés szerint
ablaképítõ (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
burkoló kõmûves szakirányú megegyezés szerint

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

Könnyû fizikai munkára
(címkézés, készletezés), kere-
sünk diákokat, fiatalokat,
letenyei raktárba!

Munkavégzés: hétfõtõl-szomba-
tig, délelõttös és délutános mûszak-
ban. Kulturált, tiszta munkakörül-
mények, rugalmas munkarend, kor-
rekt bér. Közlekedés: ingyenes cé-
ges buszjárattal! Érdeklõdni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-87,
e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.

Lakossági apróhirdetés elsõ
alkalommal 800 Ft, a másodiktól
400 Ft. Vállalkozási apróhirdetés
az elsõ alkalommal 1600 Ft, a
másodiktól 800 Ft.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete tisztelettel meghívja Önt 
2012. június 17-én (vasárnap) 14.30 órakor a HORTOBÁGYI KÉNYSZERMUNKATÁBOROKBA NAGYKANIZSÁRÓL ELHURCOLTAK 

60. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezésre.
Helyszín: Nagykanizsa Vasútállomás (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 63.)

PROGRAM: Himnusz. Emlékezõ beszédet mond: Cseresnyés Péter polgármester, Takács János alapító elnök. 
Szavalat: A Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon diákjai. Koszorúzás. Szózat.

EEmmlléékkeezzzzüünnkk aa HHoorrttoobbáággyyii kkéénnyysszzeerrmmuunnkkaattáábboorrookkbbaa NNaaggyykkaanniizzssáárróóll eellhhuurrccoollttaakkrraa 

Ebbõl a szempontból Varasd sem
kivétel, s úgy nagyjából két évente
egy sajátos divat hódit a kroátoknál:
mindegy ruházatuk mely része, de az
piros-fehér kockásban pompázzon.

Fiúk, lányok, kerékpárosok, fel-
szolgálok, éppen csak járni tanuló

gyerkõcök, mindegy, csak „jelezzék”
magukon: igen tudjuk, ma este aztán
meccs lesz... S az is volt – kezdésként
vasárnap a késõi órákba nyúlóan az
írekkel –, nem is csoda, hogy a tera-
szok a horvátok barokk városában
meg is teltek. S éppen csak elhelyez-

kedtek a drukkerek, már hangrobba-
nás volt a köbön, hiszen a harmadik
percben vezetett Slaven Bilic szövet-
ségi kapitány legénysége. Nem volt
aztán ennyire egyszerû a találkozó,
de a kötelezõ 3-1-es gyõzelem azért
csak-csak megszületett a zöldek ellen
horvát részrõl, (több) tízezernyi „koc-
kás” helyszíni, sok százezer „otthoni”
szomszédunk nagy-nagy örömére.

Borítékolható, csütörtökön a
lapunk megjelenése utáni órákban
még nagyobb a felhajtás akár Varas-
don is, hiszen a horvát-olasz a
következõ párosítás a sorban, ráadá-
sul a „kiteraszolás” kellõs közepén,
révén annak a találkozónak a
kezdési idõpontja 18 óra Poznanban.

Nem titkoltan ennek a párosításnak
számukra kezdvezõ alakulásával szá-
moltak a horvátok, s akkor jöhetne a
Horvátország-Spanyolország harmadik
csoportmeccsük. Továbbjutás esetén
pedig ne legyen kétségünk afelõl, tanúi
lehetnénk még olyan pillanatoknak,
ami a galamboki benzinkútnál a napok-
ban történt: négy horvát stoppolt
Lengyelország felé – magukon félreért-
hetetlen futball-felségjelekkel...

Polgár László (Varasd)

VVaarraassddii tteerraasszzookk aa ffuuttbbaallll EEbb jjeeggyyéébbeenn

Csak a miheztartás végett már a varasdi autópálya-lehajtónál piros-
fehér kockás zászló a fizetõkapunál, külön szurkolói menü a gyorsét-
terem-lánc reklámján, a benzinkúton pedig pepitába öltözött fiatal
személyzet fogadja a vásárlót. Igen, a labdarúgó Európa-bajnokság
megkezdõdött, s nem csupán a lengyel és ukrán helyszíneken, de a
horvátországi települések fõterein is.

Fo
tó

: P
ol

gá
r

L
ás

zl
ó

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (11.) – Répcelaki
SE (6.) 0-3 (0-1)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 29. forduló. Nagy-
kanizsa, 100 nézõ. Vezette: Keszt-
helyi (Piller A., Fülöp Z.). G.:
Balikó (36., 60.), Németh G. (70.)

Nagykanizsa: Freischmid (Sze-
keres P., 75.) - Rákhely M., Boz-
soki, Szép D., Bagarus (Kõrösi A.,
75.) - Kotnyek I., Nagy T. Szõke
Á. (Szakmeiszter J., 66.) - Cs.
Horváth G. - Ujvári M., Babati T.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

A2011/12-es bajnoki idény utolsó
hazai találkozójára készülhetett az
NTE együttese, de az eseménynek
ezúttal több ellen-tényezõvel kellett
megküzdenie, hiszen az idõjárás
mellett a holland-dán Eb-meccs is
tarthatott otthon szurkolókat. Tény: a
vendégek biztosan nyertek.

Koller Zoltán: „Az elmúlt két év-
ben voltak nagyon jó idõszakaink,
gyõzelmi sorozataink, de sajnos a
mostani szezonban minden rosszul
alakult a számunkra. Sajnálom,
hogy az utolsó hazai mérkõzésen
nem tudtam a csapatomat sikerre
vezetni.”

NNeemm ssiikkeerrüülltt jjóóll 
aa hhaazzaaii bbúúccssúú
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Anagykanizsai sportolónak pénte-
ken délelõtt már elõfutama lesz és

mozgalmas hétvége következhet
számára. Ahogy arról májusban elsõ-

ként beszámoltunk honlapunkon,
mostani megméretésének is volt
elõzménye, hiszen az I. Felnõtt
Olimpiai Válogató, Ifjúsági Tájékoz-
tató versenyei is Szegedre szólították
Ádámot néhány hete.

Ahogy akkor azt a kanizsai sporto-
ló elmondta, a korábban szerzett sérü-
lése is „elkísérte”, de a Csongrád me-
gyei viadalon is mindenképp rajthoz
kívánt állni – még akkor is, ha az úgy-
mond csupán tájékoztató jellegû volt
a sportágban tevékenykedõk számára.

Németh Ádám tehát „tájékozta-
tóként” a kezdõ elõfutamából el-
sõként jutott tovább, majd a máso-
dik elõdöntõben második lett
36,071-gyel, mellyel a fináléba is
került. A döntõben aztán a negye-
dik helyen végzett, ideje 35,246
másodperc volt, s 0,580-nal ma-
radva el a gyõztestõl.

Ami biztos, most jött el az igaz
értékmérõ seregszemle ideje – K1
200 méteren is –, ami az Európa-
bajnokságra is kvalifikáló lehet.

P.L.
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BBúúccssúúzzuunnkk

2012. május 25-én búcsúztat-
tuk a 82 évében elhunyt sport-
társunkat, Siklós Józsefet
„Sikit”, a nagykanizsai
Bányász volt intézõjét. A fiatal
labdarúgók szeretett „Siki”-je
„Apaként” nevelte a sportra,
nem utolsó sorban az életre a
fiatal labdarúgókat. A
temetésén szép számmal meg-
jelent egykori Bányász SK,
Olajbányász SE volt labdarúgói
kegyelettel, fájó szívvel búc-
súztak „Siki”-tõl.

Hersits József
A nagykanizsai-Olajbányász

SE volt intézõje

ZZáággrráább ffeelléé kkaajjaakkoozziikk??

Lapunk megjelenésével egy idõben, csütörtök délben kelt útra is-
mét Szeged felé Németh Ádám (képünkön), a Kanizsa Kajak-Kenu
Klub kajakosa a MOL II. Felnõtt Olimpiai és Ifjúsági Válogató,
Masters Magyar Kupa versenyére, hogy akár a június végi zágrábi
Európa-bajnokságra is kvótát szerezzen a sprint K1 200 méteren.

Egerben rendezték az Ifjúsági
Úszó Országos Bajnokságot, és a
lányoknál a 16 éves és annál fiata-
labb, fiúknál a 18 éves és annál fia-
talabb úszók vehettek részt a kor-
osztályos seregszemlén. A kanizsai
Délzalai Vízmû SE 6 fõvel képvisel-
tette magát a hevesi megyeszékhe-
lyen (Abay Nemes Anna, Gayer
Márton, Molnár Flóra, Tihanyi
László, Trajer Márk, Zámodics
Márk) és közülük négy úszó ért el
döntõs és dobogós eredményeket.

Abay Nemes Anna (képünkön)
200 méter háton 2:16,74 másodper-
ces idõeredményével kvalifikálta
magát a július 4-tõl Antwerpenben

megrendezésre kerülõ Ifjúsági Euró-
pa-bajnokságra. Molnár Flóra a két
évvel fiatalabb korosztályba tarto-
zik, ennek ellenére szerzett dobogós
helyezéseket az egri uszodában.

A kanizsaiak legjobb eredményei:
Abay Nemes Anna: 2 arany (50 m
hát - megye csúccsal, 200 m hát -
megye csúccsal), 3. hely (100 m hát
- megye csúccsal). Molnár Flóra: 1
ezüst (100 m gyors), 1 bronz (50 m
gyors - megye csúccsal), 6. hely (50
m mell), 8. hely (200 m mell). Tiha-
nyi László: 6. hely (100 m pillangó).
Zámodics Márk: 7. hely (200 m
gyors - megye csúccsal).

P.L.

AAbbaayy NNeemmeess AAnnnnaa AAnnttwweerrppeennbbee ttaarrtt
A Nagykanizsai Polgári Sport-

lövész Egylet rendezte meg a
Szlovén-Magyar MK Liga (kiska-
liberû) versenysorozat 2. forduló-
ját. Az elsõ fordulónak Zalaeger-
szeg adott otthont, míg a további
fordulóknak a szlovén csapatok,
illetve Gellénháza adnak otthont. 

Akárcsak a május 13-i zalaeger-
szegi fordulóban, Nagykanizsán is
remekeltek a Nagykanizsai Polgá-
ri Sportlövész Egylet versenyzõi.
A nyolc csapatból ismét õk bizo-
nyultak a legjobbnak, s egyéniben
is Horváth Károly nyújtotta a leg-
jobb teljesítményt. Szlovén részrõl
Dobrovnik, Presika, Turnisce,
Ljutomer és Ormoz 3-3 fõs csapa-
tai mérették meg magukat.

Eredmények:
Nyílt irányzékú kispuska (30 lö-

véses) csapat: 1. PSLE Nagykani-
zsa 795 kör, 2. PLE Zalaegerszeg
739, 3. SD Rudar Presica 735.

Nyílt irányzékú kispuska (30 lö-
véses) egyéni: 1. Horváth Károly
270, 2. Horváth Szilárd ( mindket-
tõ PSLE Nagykanizsa) 268, 3. Ha-
vasi Ferenc (PLE Zalaegerszeg)
264. Standardpuska (30 lövéses)
egyéni: 1. Obermaier Nándor
(PSLE) 290, 2. Vesna Mele (TSO)
186, 3. Harsányi Bálint 285.

MMeeggyy aa kkaanniizzssaaii
ssppoorrttllöövvõõkknneekk

Csepelen rendezték a serdülõk
(13-14 évesek) szabadfogású bir-
kózó országos bajnokságát, melyre
a Kanizsai Birkózó SE versenyzõi
közül a 35 kg-os Németh Márton,
a 42 kg-os Egyed Balázs és Faludi
Máté, valamint a + 85 kg-os Nagy
Kornél szerzett indulási jogot.

A 42 kg-osok között Egyed Balázs
az elsõ mérkõzését Ferencz Gáborral
vívta, aki legyõzte õt a diákolimpia or-
szágos döntõjében. Ezúttal fordított
eredmény született, a nagykanizsai két

menetben legyõzte fõvárosi ellenfelét.
Késõbb orosházi és dorogi birkózót si-
került még könnyedén legyõznie, s
következhetett a finálé az esztergomi
Lévaival, akit az elmúlt két évben nem
sikerült a zalainak legyõznie. Az elsõ
menet vége 2-2 volt, de az esztergomi
nagyobb értékû akcióponttal nyert. A
második menetben 3-0-ra vezetett az
ellenfél, de a KBSE sportolója fordíta-
ni tudott 6-3-ra, így jöhetett a mindent
eldöntõ harmadik menet, ami a dél-za-
lai birkózó 5-0-s sikerét hozta, ezzel

Egyed Balázs a dobogó legtetejére áll-
hatott az országos bajnokságon.

Dicséretesen versenyzett a 35
kg-ban küzdõ Németh Márton is,
aki ugyan három menetben alul-
maradt érdi ellenfelével szemben,
de a vigaszágon magabiztosan
gyõzött le mindenkit (azt az egri
versenyzõt is, aki legyõzte a diák-
olimpia döntõjében) és végül fel-
állhatott a dobogó legalsó fokára. 

P.L.

EEggyyeedd BBaalláázzss sseerrddüüllõõ bbaajjnnookk
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A nyár és a jó idõ beköszöntével egyre töb-
ben indulnak belföldi vagy külföldi nyaralás-
ra személygépjármûvel. Ezek az utazások
azonban számos veszélyt rejthetnek maguk-
ban, ha nem készülünk fel körültekintõen.

A magas benzinárak ellenére is – a gépkocsi
jó kihasználtsága mellett – az autós nyaralások
kevésbé terhelik meg a családi kasszát, mint a
repülõutak, vagy más egyéb távolsági közleke-
dési formák. Az autós túrák mellett szól az is,
hogy utazásunkat jóval rugalmasabb idõbeosz-
tás szerint alakíthatjuk, és több alkalommal,
több állomáson is megszakíthatjuk. Ugyanak-
kor fontos, hogy körültekintõen felkészüljünk
az utazásra, mert a külföldi, ismeretlen utakon
számos nem várt helyzet állhat elõ. 

– Mindenképpen javasolt egy szakszerviz-
ben végzett teljes átvizsgálás az utazás elõtt,
hogy ne az autópályán érjen bennünket megle-
petés – tanácsolja Istiván Tamás a nagykani-
zsai Weltauto szakértõje. – Amennyiben erre
nincs lehetõség, akkor is fontos a folyadék
szinteket, guminyomásokat, a gumiabroncs ál-
lapotát, a világítást és a pótkerék állapotát el-
lenõrizni. Gyõzõdjünk meg arról is, hogy a
gépkocsi hûtõventilátora megfelelõen mûkö-
dik. Érdemes egy erõltetett hegymenetet is
végrehajtani a hosszú út elõtt, hogy ezáltal el-

lenõrizzük a hûtõrendszer tömítettségét, és a
ventilátor megfelelõ mûködését.

Nyáron sok esetben veszélyes lehet a puha
gumikeverékû téli abroncsok használata, így
azok cserére szorulnak. Az utazásnál figyel-
jünk arra, hogy pótkerék és szerszámosláda
mindig legyen nálunk egy esetleges defekt
vagy lerobbanás esetére.

Tervezzünk meg mindent pontosan!  
Az autó felkészítése mellett ajánlott az útvo-

nal pontos megtervezése, és annak is nézzünk
utána, hogy mely útszakaszokon szükséges au-
tópálya matricát vásárolni. Érdemes figyelem-
be venni a regionális klíma és útviszonyokat,
arra pedig szintén figyeljünk, hogy a kánikulá-
ban, ha sokat jár a motor, akkor könnyen túl-
melegedhet, ami a hûtõvíz felforrásához vezet-
het. Ennek megelõzése érdekében fontos az
utazás során rendszeres pihenõket tartani. 

– Az indulás elõtti hetekben ellenõrizzük a gép-
kocsi-, valamint a benne utazó személyek okmá-
nyainak érvényességét is, és készüljünk fel arra,
hogy a magyarországi szokásoktól eltérõen, a kül-
földi benzinkutak nem mindenhol tartanak éjjel-
nappal nyitva, ezért fontos, hogy mindig tele legyen
az üzemanyagtank - figyelmeztet Istiván Tamás. 

Baleset esetén
A hazánkban megkötött felelõsségbiztosítás az

EU valamennyi tagállamában illetve Izlandon,

Norvégiában és Svájcban is érvényes. A biztosítá-
si okmányokat feltétlenül vigyük magunkkal, és
célszerû az autóban tartani néhány példányt az eu-
rópai baleset-bejelentõ lapból is. A nemzetközi
forgalomban az úgynevezett "zöld kártya" bizo-
nyítja, hogy a gépjármû vezetõje rendelkezik a
szükséges felelõsségbiztosítással. Ez a zöld kár-
tya nem azonos a gépjármûvek környezetvédelmi
felülvizsgálatának igazolására szolgáló, azonos
elnevezésû okmánnyal. A Casco szerzõsédek kül-
földi töréskárokra vonatkozó passzusai biztosí-
tónként változnak, ezért indulás elõtt tekintsük át
az általunk kötött Casco szerzõdés szabályzatát. 

Személyes tanácsadással és további informáci-
ókkal várjuk a WELTAUTO NAGYKANIZSA
márkakereskedésben (Nagykanizsa Petõfi út 95).
www.istivanauto.hu, www.weltauto.hu

AAuuttóóvvaall kküüllffööllddöönn
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