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Kanizsa

A DAB Production Hungary
Kft., mely motorikus vízszivaty-
tyúk tervezésével, gyártásával és
forgalmazásával foglalkozik,
több hektárnyi területet vásárolt
a nagykanizsai Ipari Parkban.
Az adásvételi szerzõdést Cseres-
nyés Péter polgármester és Paolo
Mario Menon cégvezetõ írták
alá. A tervek szerint jövõ év
márciusában gyártják majd le
az elsõ szivattyút.

– Az olaszországi cég úgy dön-
tött, hogy Nagykanizsán egy leány-
vállalatot alapít – kezdte a sajtótá-
jékoztatót a polgármester. A tervek
szerint, a három éves program
eredményeképpen megvalósuló
gyáregységben több mint 100 em-
bert foglalkoztatnak majd.

A városunkba települõ céget

Paolo Mario Menon mutatta be. El-
mondta, cégük a piacon vezetõ sze-
repet tölt be a szivattyúk gyártásá-
ban és forgalmazásában, melyeket
ipari célokra és otthoni felhaszná-
lásra állítanak elõ. Többek közt a
Dél-Afrikai Köztársaságban és Kí-
nában is található létesítményük.

Az Ipari Parkban 27 ezer négy-
zetméter terület került eladásra,
mely 15 ezer négyzetméter gyár-
egység befogadására lesz alkal-
mas. A kivitelezést, mely több
mint 1 milliárd forintból valósul
meg, ez év augusztusában kezdik,
a gépeket 2013 januárjában tele-
pítik, és várhatóan jövõ év márciu-
sában már legyártják az elsõ szi-
vattyút.

A nagykanizsai gyárban össze-
szerelõ egységet, fröccsöntõ, il-
letve fémmegmunkáló üzemet va-

lósítanak meg. Az elsõ termelési
ütemben 50 ezer darab szivattyút
gyártanak, a teljes évben pedig
200 ezret, mely szám a harmadik
évre már elérheti a 600 ezer dara-
bot is. A városunkban elõállított
termékek többségét Európában
értékesítik, de kerül belõlük majd
az oroszországi piacra is.

A cégvezetõ hozzátette, többek
között azért esett Nagykanizsára a
választásuk – mellyel jó kapcsola-
tot ápoltak már korábban is –, mert
közel található Padovához, mind-
össze 500 kilométerre. Városunk-
ban kedvezõek a feltételek, és in-
formációik szerint könnyen talál-
nak jól képzett, angolul kiválóan
beszélõ szakembereket, munkatár-
sakat.

V.M.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Miután a napokban megkezd-
ték az Erzsébet tér „öltözteté-
sét”, egyre jobban látszik maj-
dani szépsége. A nagy hõség elle-
nére folyamatosan zajlanak a
munkálatok. Már végéhez köze-
ledik a tér kerületének aszfalto-
zása, a fásítás és zöldítés, vala-
mint a padok is kihelyezésre ke-
rülnek. A tér látványelemei kö-
zül már helyén van a zenepavi-
lon, a Testvérvárosok Kútja, de
hamarosan elkészül a térszint
alatti város és vár makett, a szö-
kõkút, s megérkezik az Erzsébet
királyné szobor is.

Az Erzsébet teret egy egység-
ként kezelve megszûnt a teret két
részre tagoló út és parkoló, így a
fõtér és közvetlen környezete al-
kalmassá válik a modern város-
központi funkciók betöltésére. A
tér forgalmi terhelése jelentõsen
csökken, a forgalomcsillapított te-
rületek nagysága nõ. A tervezés
során hangsúlyos szempont a kö-
zösségi funkció erõsítése mellett a
város történelmiségébõl adódó
hangulat megtartása, visszaállítá-
sa. A téren folyó munkák június
30-ára befejezõdnek.

Az egyes projektelemek meg-
valósításának célja a rendelke-
zésre álló pályázati források fel-
használásával Nagykanizsa bel-
városának komplex megújítása,
amelynek eredményeként egy
épületállományában, közösségi
tereiben, szolgáltatásaiban és
programkínálatában megújult,
európai mércével is élhetõ belvá-
ros alakul ki, ahol a lakosság szí-
vesen tölti el az idejét és az igé-
nyelt összes városi szolgáltatást
megtalálja.

További képek a
kanizsaujsag.hu galériájában.

MMáárr ccssaakk kkéétt nnaapp

ÉÉrrttüünnkk
sszzééppüülltt

A hajdani Gépiparista Techni-
kum több mint száz tanulója
gyûlt össze ünnepelni, emlékezni
a Bethlen-év keretében megva-
lósuló emléknapon. A jó hangu-
latú múltidézõ eseményen ki-
tüntetéseket adtak át, emlék-
könyvet ajándékoztak, dombor-
mûvet avattak és fát ültettek, ez-
zel megörökítve a következõ
nemzedéknek, hogyan építették
fel a technikum szellemi kated-
rálisát.

A nappali tagozat diákjai közül
feltehetõen 274-en vannak még
köztünk, közülük 201 címét kutat-
ták fel, és hívták meg a találkozó-
ra. Ebbõl legalább 104-en vettek
részt a rendezvényen, mely az ön-
kormányzat, a Nagykanizsa és
Térsége TISZK és a gépipari tech-
nikumban végzett öregdiákokból
álló Szervezõ Bizottság közös
szervezésében valósult meg. A
rendezvényen dr. Járosi Márton
elnök köszöntötte az egykori
gépiparisták népes tömegét, akik-
nek a titka, elmondása szerint az

volt, hogy a diktatúra legsötétebb
éveiben a piaristák tulajdonán egy
új alkotó iskolai közösséget hoz-
tak létre úgy, hogy a tanárok elfo-
gadták a politikai rendszert és ab-
ban alkottak. A rájuk bízott gyer-
mekeket a közösség javára nevel-
ték. Az alkotás, az építkezés a ta-
nulás és az emberség boldog szi-
gete volt.

– A Gépipari Technikum azt pél-
dázza, politikai elnyomás és ön-

kényuralom alatt is lehet emberül,
a hazához hûen élni és alkotni, ha
vannak elszánt tanítók, akik önzet-
lenül dolgoznak a diákokért és a
jövõért – kezdte múltidézõ beszé-
dét Cseresnyés Péter polgármes-
ter. Az intézmény ugyan rövid ide-
ig, 1950 és 1956 között mûködött,
mégis hozzájárult ahhoz, hogy
Nagykanizsa gépipari központtá
lett. Az intézmény 1956 õszén zár-
ta be kapuit, addig 320-an végez-
tek itt, és további 160 diák pedig a
kanizsai Gépipari Technikumban
kezdte meg tanulmányait, de Pé-
csen, Kisvárdán, Esztergomban és
Vácon fejezték be. A falai közül
kikerült kiváló szakemberek büsz-
kék arra az intézményre, ahonnan
indultak. Hozzátette, ennek a szak-
macsoportnak az oktatása kulcs-
fontosságú, ugyanis városunk ér-
deke, hogy jól képzett szakembe-
rek álljanak rendelkezésre, mivel
hazai és nemzetközi szinten is
igény van rájuk. 

Az ünnepi percek után közösen
átvonultak a Medgyaszay Házból
a Piarista iskola fõépületéhez, ahol
felavatták Ágh Fábián szobrász-
mûvész alkotását, a gépiparisták
dombormûvét, majd ezt követõen
emlékfát ültetettek az egykori
technikum kertjében. 

Kitüntetést Halmai Lujza vehe-
tett át, posztumusz elismerést pe-
dig dr. Buvári András és Vértes
Imre kaptak. 

V.M.
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DDrr.. JJáárroossii MMáárrttoonn 

Dr. Járosi Márton okleveles gépészmérnök, erõmûvi energetikus szak-
mérnök. 1959-tõl a Borsodi Hõerõmûben, Kazincbarcikán dolgozik. Nevéhez
fûzõdik a borsodi ipari hõellátási és a kazincbarcikai távfûtési rendszer létre-
hozása, a Kazincbarcikai Távfûtõ Vállalat megszervezése (1965). 1969-tõl a
Budapesti Hõerõmû Vállalatnál, illetve jogelõdjeinél a fõvárosi távhõrendsz-
erek gazdaságos üzemeltetése terén végzett tudományos igényû mûszaki
fejlesztési és szervezési munkát. Vallási és politikai meggyõzõdése miatt több-
ször szenved hátrányokat, leváltják, 1976-ban el is bocsátják.

1991-tõl a Magyar Villamos Mûvek Rt. általános vezérigazgató-helyette-
seként õ vezeti a villamosenergia-ipar szervezeti, részvénytársasági rend-
szerré történõ átalakítását. Vezetésével dolgozták ki a rendszerváltozás után
a villamosenergia-ipar fejlesztési stratégiáit. Ellenzi az energiaipar kiárusító
privatizációját. Az 1994-es kormányváltás után rendkívüli felmondással
eltávolítják az MVM Rt-bõl. 1997-ben a bíróság a rendkívüli felmondást
megalapozatlannak ítélte, és hatályon kívül helyezte. 

Kezdeményezõje volt a Magyar Energetikai Társaság és az Energiapoli-
tika 2000 Társulat megalapításának. 1995, az energiaipari privatizáció óta
a nemzeti érdekû, az európai uniós csatlakozással összhangban lévõ ener-
giapolitika kialakításán munkálkodik.

Az energetikán kívül is szerepet vállalt a társadalom-politikai áta-
lakulásban. A Hazai termék - Hazai munkahely (H+H) Alapítvány
ügyvezetõ elnöke (1993-1998). A budapesti Gönczy Pál Református Isko-
la-Alapítvány (1988-1998) kuratóriumának elnöke. 1993-1997 között a
KDNP tagja, a Szakértõi Tanács elnöke. A Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség alapító tagja, 1999-ig alelnöke.
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Harmadik alkalommal hívta
találkozóra a mindenkori böl-
csõdei dolgozókat az Egyesített
Bölcsõde vezetése. A Medgya-
szay Házban rendezett ünnepsé-
gen elsõként Körmendi Viktória
intézményvezetõ üdvözölte a
megjelenteket, a mai dolgozók
mellett mindazokat, akik valaha
a tíz nagykanizsai bölcsõdében
dolgoztak.

Életpályájuk követendõ példa a
mai fiatalok számára. Bár napja-
inkra sok minden megváltozott, a
gyermekekre vonatkozó nevelési,
gondozási elvek azonban örökér-
vényûek – hangsúlyozta.

A bölcsõdei dolgozóknak az
utóbbi években szembesülniük
kellett azzal is, hogy a családok
egy kissé megváltoztak, több a
szétesõben lévõ és a csonka csa-

lád. Így a családok nevelésében is
komolyabb szerepet kell vállalni-
uk. Ahhoz, hogy a mostani bölcsõ-
dei dolgozói generáció ezt sikere-
sen végre tudja hajtani, szükség
van a nyugdíjasok tapasztalataira.

Az ünnepséget a városvezetõk is
megtisztelték jelenlétükkel. Kö-
szöntõjében Cseresnyés Péter pol-
gármester, országgyûlési képviselõ
többek között kiemelte, a jövõ
nemzedéke iránti felelõsségválla-
lásban Nagykanizsa jelentõs szere-
pet vállal. Ezt mutatja az is, amikor
felmerült a bölcsõdei vagy óvodai
férõhelyek bõvítése iránti igény, a

város rögtön lépett, amint az anya-
gi lehetõségek megengedték.

A köszöntõ szavakat követõen a
mindenkori bölcsõdei dolgozókat
zenés mûsor szórakoztatta, a tisz-
teletükre adott fogadáson Dénes
Sándor alpolgármester, a rendez-
vény fõvédnöke mondott pohárkö-
szöntõt.

B.E.
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Nagykanizsai és kovásznai pá-
lyaválasztás elõtt álló diákok tá-
borozhatnak együtt a Nyári pá-
lyaorientációs találkozó elneve-
zésû program keretében, melyet
a Nagykanizsa és Térsége
TISZK szervezett. A mozgalmas
hét elé nézõ általános iskoláso-
kat szakmai és szabadidõs prog-
ramokkal várták a szervezõk.

A majd egy hétig tartó találkozó
tervezett programjai közt szerepel
a TISZK központi telephelyének

megtekintése és a városnézés, ahol
az erdélyi fiatalok a kanizsaiakkal
együtt megtekinthetik városunk
nevezetességeit. Pályaorientációs
tréningre is invitálják õket, ahol
megismerkedhetnek a különbözõ
szakmákkal, képzési lehetõségek-
kel. Természetesen a nagykanizsai
strandolás sem maradt ki a sorból,
ezen kívül Balatonmáriafürdõre is
ellátogatnak. Továbbá megtekint-
hetik Gyõrben az Audi gyárat és a
MOBILIS interaktív kiállítást. A
program pénteken délután egy kö-

zös bográcsozással és játékkal zá-
rul.

A szervezõk remélik, hogy a
harmadik alkalommal létrejött ta-
lálkozón ismeretségek, barátságok
szövõdnek és a gyerekek segítsé-
gére lesznek a pályaválasztásban.

V.M.
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Az elmúlt hétvégén záróvizs-
gáztak azok a magyar és horvát
hallgatók, akik a PEN (projekt-
beli horvát társintézményével
karöltve megvalósított) angol
nyelvû másoddiplomás projekt-
menedzseri képzésére jelentkez-
tek múlt év szeptemberében.

Huszonöten adták le diploma-
munkájukat, s a záróvizsgára is
több mint huszan érkeztek.

Dr. Szabó Lajos, a Pannon
Egyetem Gazdaságtudományi Ka-
rának részérõl elmondta, a mai vi-
lágban a struktúrák tömege épül
projektekre, melyekben minden
elõre megtervezett és meghatáro-
zott szisztémák szerint zajlik.
Hogy aktualítást adjon mondandó-
jának, emelte ki: olyan világese-
mények, mint egy labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság, vagy éppen az
olimpia is projektek halmaza, s
egy ilyen rendszerben jut kiemelt
szerep a jól felkészített szakembe-
reknek. 

A végsõ számadás külön érde-
kessége volt, hogy nem csupán
hallgatók, de a nemzetközi
akkreditáció apropóján a Pannon
Egyetem Nagykanizsai kam-
puszára érkezett az egyesült álla-
mokbeli Georgia államból Krish-
na S. Dhir professzor is, aki rész-
letesen beszélt az egyes kritériu-
mokról is az intézmény felé.

P.L.

Már aangolos 
projekt-
menedzserekkel

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évi költségveté-
sérõl szóló 12/2012. (III. 21.) számú rendelet alapján pályázatot ír ki Nagy-
kanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a vá-
rosból elszármazottak részére, mûveik a Kanizsai Antológia 13. számú kö-
tetében való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek, valamint megjelenõ
versek, prózák, 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) ter-
jedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, az alábbi címre kell beküldeni: Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos Csaba koordinátor Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. valamint e-mail címekre halmos.csaba@nagykanizsa.hu és
kardosferenc@gmail.com  elküldeni.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õr-
zünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 13-es számában - karácsonyi ün-
nepek elõtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, hanem 5 db tiszte-
letpéldányban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 14. (péntek) 13.00 óráig
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A napokban Nagykanizsán
ülésezõ „M9” Térségi Fejlesztési
Tanács összejövetelén Deák-
Varga Dénes városi fõépítész tá-
jékoztatást adott az út nyomvo-
nalával kapcsolatos nagykani-
zsai észrevételekrõl. Arra kérte a
Tanácsot, hogy a térség jól felfo-
gott érdekei képviseletében áll-
jon ki az M9 gyorsforgalmi út
ügyében. Beszélgetésünkben a
kanizsaiak gondjáról kérdeztük
a fõépítészt, nem megkerülve az
elõzményeket, az útvonal kiala-
kításának indokoltságát.

– Az M9 gyorsforgalmi út terve-
zésének a gondolata az 1980-as
évek végén született meg társadal-
mi kezdeményezésként, akkor még
Déli autópálya néven. Az útvonal
indokoltságát Magyarország kizá-
rólagosan sugaras közlekedési
rendszerének feloldása és az ország
gazdaságilag hátrányosabb helyze-
tû déli területeinek felemelése je-
lentették, de egyéb szempontok
(például nemzetközi forgalom leve-
zetése, térségek közti hiányzó kap-
csolatok megteremtése) is alátá-
masztották. A nyomvonal körül
azonban már a kezdetektõl viták
bontakoztak ki, ugyanis sokan sze-
rettek volna részesülni az útvonal
közelségébõl fakadó elõnyökbõl.
Az M9 gyorsforgalmi út azután be-
lekerült az országos közúthálózat-
fejlesztési koncepciókba és az Or-
szágos Területrendezési Tervbe is.

– Milyen településeket érintett a
terv?

– A kezdetektõl érintette Szom-
bathely, Zalaegerszeg, Nagykani-
zsa, Kaposvár, Szekszárd, Kiskun-
halas és Szeged városokat, mint a
kiszolgálandó térség legfõbb súly-
pontjait. Nagykanizsa város tele-

pülésrendezési tervében 2006-ban
jelent meg a nyomvonal, mely
északkelet felõl kerülte el a várost.

– És mikor indult el az építkezés?
– Az 1990-es években a kapos-

vári elkerülõ úttal, valamint a
szekszárdi Duna-híddal, de akkor
még beláthatónak tûnt az egész pá-
lya megépítése is. 2002 után azon-
ban más autópályák építése (M5,
M7 befejezése, M0, M3 tovább-
építése, M6 kiépítése) kerültek
elõtérbe, az M9 folytatása leállt,
egyúttal megkezdõdtek a tervezge-
tések és polemizálások a lehetsé-
ges nyomvonalak és azok üteme-
zése körül.

– Zalában mikor került napi-
rendre a téma?

– Tavaly februárban szerepelt a
Zala Megyei Területfejlesztési Ta-
nács napirendjén „Az országos
gyorsforgalmi és fõúthálózat nagy-
távú terve és hosszú távú fejleszté-
si programja” címû tájékoztató
Berg Tamás osztályvezetõ (KKK)
elõadásában. Ott derült ki, hogy az
országos koncepciók még hátrább
rangsorolták az M9 gyorsforgalmi
út ügyét, és olyan új úthálózati ele-
mek léptek elõtérbe, mint az M8,
M4, M44, M11 autópályák megva-
lósítása. Az M9-nek csupán egy-
két rövidebb szakaszát kívánják
megvalósítani belátható távlatban.
Más összefüggésben vizsgálva a
koncepciót, látványosan kiderül,
hogy elsõdlegesen továbbra is csak
a sugár-irányú úthálózati elemek
kapnak prioritást az M8 Kecske-
mét-Székesfehérvár közti szaka-
szát leszámítva. Az is kiderül,
hogy a jelenleg már autópályával
rendelkezõ 10 megyeszékhely (Ta-
tabánya, Gyõr, Székesfehérvár,
Szekszárd, Pécs, Kecskemét, Sze-
ged, Miskolc, Debrecen, Nyíregy-

háza) mellett a koncepció nyíltan
ki nem mondott célja a további 8
autópályával még nem rendelkezõ
megyeszékhely (Szombathely, Za-
laegerszeg, Kaposvár, Veszprém,
Szolnok, Békéscsaba, Eger, Salgó-
tarján) Budapesttel való mielõbbi
összekötése. E cél felülírja az or-
szágos hálózati, illetve nemzetközi
közlekedési igények szempontjait.

– Milyen indokokkal lehet alátá-
masztani, hogy Nagykanizsának is
szüksége van az M9-re?

– Földrajzi fekvése miatt a város
mindig is kulcspozíciót töltött be
az ország közlekedési rendszeré-
ben. Itt olyan nemzetközi és regio-

nális közlekedési folyosók talál-
koznak, amelyeket a közlekedési
hálózatok tervezése során nem le-
het, nem szabad figyelmen kívül
hagyni. Ma azonban egyre inkább
kitûnik, hogy egy észak-déli irá-
nyú közlekedési folyosóra van
igény: Lengyelország felõl Pozso-
nyon át az Adria felé, mely célsze-
rûen észak-déli irányban szeli át a
Nyugat-Dunántúlt, és Nagykani-
zsánál csatlakozhat a meglévõ au-
tópályához, továbbá igény van egy
olyan kelet-nyugati irányú közle-
kedési folyosóra is, mely Románia
déli területei felõl Magyarország
déli részén áthaladva jut el Dél-
nyugat-Európa országaiba. Temes-
vár és Szeged között hamarosan
átadásra kerül az autópálya, Nagy-
kanizsától nyugatra ugyancsak ki-
épültek már az autópályák, Nagy-
kanizsa és Szeged között azonban
csak az amúgy is túlzsúfolt Buda-
pest érintésével biztosított a gyors-
forgalmi út kapcsolat.

– Ön a tanácskozáson felhívta a
figyelmet arra is, hogy Nagykani-
zsa önkormányzatának vezetése
már régóta jelzi, nem ért egyet, és
szakmailag hibásnak tartja az or-
szágos gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztésének és ütemezésének
koncepcióját, pontosabban azt,
hogy a (Zalaegerszeg)-Pacsa-
Balatonszentgyörgy nyomvonal
kapjon prioritást a (Zalaeger-
szeg)- Pacsa-Nagykanizsa nyom-
vonal kiépítése helyett.

– Ezt fejtettük ki a Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Központ
Hálózatfejlesztési és Döntés-elõké-
szítési Osztályának 2011 áprilisá-
ban címzett levelünkben is. Vála-
szában Völgyesi Zsolt fõigazgató
(KKK) azt hangsúlyozta, hogy az
ütemterv szerint 2027-ig megépül

az M9-es Szombathely-Szekszárd
közti szakasza, és erõforrás-hiány
okokból ennél hamarabb nem lehet
megvalósítani. Másrészt jelezte,
hogy a délnyugat-dunántúli térség-
ben egyrészt a 86. fõút kiépítése,
másrészt a Zalaegerszeg-Pacsa-
Balatonszentgyörgy-M7-Kaposvár
összeköttetés kapott prioritást.

Aggályaink miatt tavaly június-
ban meghívtuk Berg Tamás osztály-
vezetõ urat (KKK) az M9 gyorsfor-
galmi út ügyében egy személyes
konzultációra, melyen több kör-
nyékbeli polgármester is részt vett.
Az egyeztetésen az álláspontok nem
közeledtek egymáshoz, és a KKK

részérõl nem mutatkozott semmi-
lyen kompromisszum-készség. Idõ-
közben megszületett az 1222/2011.
(VI. 29.) kormányhatározat Ma-
gyarország gyorsforgalmi úthálóza-
tának fejlesztésérõl. Eszerint az M9
út Pacsa-Nagykanizsa-Kaposvár-
Szekszárd közti szakaszát a IV.
programciklusba (2025-27) sorolták
be, de például az M9 Kiskunhalas-
Szeged közti szakasza egyáltalán
nem fért bele a hosszútávú tervekbe
sem. Megjegyzendõ továbbá, hogy
a kormányhatározatban szereplõ
ütemezés tarthatatlansága már most
is nyilvánvaló az egész projekt csú-
szása miatt.

– Idén is küldtek egy újabb leve-
let a Közlekedésfejlesztési Koordi-
nációs Központba, melyben a
szakágazat álláspontjának felül-
vizsgálatát kérték. Milyen ered-
ménnyel jártak?

– Válaszlevelében Völgyesi Zsolt
fõigazgató lényegében változatlan
tartalom mellett megismételte ko-
rábbi nyilatkozatát. Ezután a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztériumhoz, il-
letve a KKK-hoz küldött levelünk-
ben kértük az ügyben illetékes szer-
veket az M9 nyomvonalának és üte-
mezésének felülvizsgálatára, kifejt-
ve ezt alátámasztó térségfejlesztési
indokainkat. A válaszlevelek azon-
ban egybehangzóan kifejtették,
hogy a kormányhatározatban sze-
replõ elõirányzatokon nem kívánnak
változtatni. A Minisztérium levelé-
bõl az is kiderült, hogy döntésüket a
„tervezõi kör egyöntetû javaslata”
alakította ki. A fentiek szerint egy-
elõre nincs semmilyen közeledés a
szakágazat, valamint a nemzetközi
és regionális érdekeket is képviselõ
nagykanizsai álláspont között.

B.E.
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2012. június 28.

Soron kívüli ülésén módosítot-
ta a város településrendezési ter-
vét az önkormányzat. A – Lazs-
nak-csatorna – Vár út – Kem-
ping út által határolt tömböt –
egy sürgõsen indítandó, települé-
si érdeket is rejtõ beruházás mi-
att módosították.

Városunkban egy új beruházói
szándék jelentkezett, amely mint-
egy 6 hektáros szabad területet
igényel, és a Kemping utca kör-
nyéke megfelelõ lenne a számára.
Emiatt kellett módosítani a szabá-
lyozási tervet a különleges-idegen-
forgalmi területbõl, különleges
egyéb területre. Mivel a beruházó
még nem készített a területre ta-
nulmánytervet, célszerû volt a
4918/9 hrsz-ú terület egészét ve-
gyes terület kategóriába sorolni,
hogy ne legyen akadálya a legide-
álisabb telekalakításnak.

A jelenlegi szabályok értelmében
idegenforgalomhoz kapcsolódó
szállásférõhelyek, vendéglátó és
szabadidõ-eltöltési létesítmények
(például kemping, motel, kertven-
déglõ, sportpályák, lovas-idegenfor-
galmi központ, vidámpark, állat-
park, botanikus kert...) lennének ott
elhelyezhetõk. A tömb területe nagy-
részt önkormányzati tulajdonú, de
van benne egy magántulajdonú be-
építetlen ingatlan, egy állami tulaj-
donú meteorológiai állomás, egy
gázfogadó, egy MOL benzinkút és
egy vendéglõ is. A Kemping utca
mentén találhatók közmûvezetékek
(víz, villany, közvilágítás, gáz, nyílt
csapadékelvezetõ árok), a szenny-
vízvezetéket azonban még ki kell
építeni a Vár utcai benzinkúti csatla-
kozásig. A 2x1 forgalmi sávos utca
alkalmas a közlekedésre.

Az elõterjesztés szerint gazdasá-
gi tevékenységek céljára azonban
csak akkor célszerû átminõsíteni a
tömbben további területeket, ha
kellõ garancia van arra, hogy az
oda kerülõ beruházás nem zavarja
a környezetet. Ezért nem célszerû
mindaddig más terület felhaszná-
lásba sorolni a jelenlegi különle-
ges-idegenforgalmi területbõl a
volt kemping, illetve az Ifjúsági
Park környékét, amíg a befektetõk
nem mutatják be az önkormány-
zatnak a konkrét elképzeléseiket.

Fõépítészi vélemény alapján a
Kemping utca környéke jelen álla-

potában elhanyagolt, felhasználása
részben ipari jellegû (vágóhíd, váro-
si gázfogadó, benzinkút, Vár utcai
ipartelep), részben elhagyott, spon-
tán beerdõsült terület, és csak a déli
része gondozott zöldterület (Ifjúsági
Park). A Principális-csatorna völ-
gyének belterületi szakaszán a kü-
lönleges-idegenforgalmi terület
funkció a 2006-ban elfogadott tele-
pülésrendezési tervben fogalmazó-
dott meg elsõsorban a volt kemping
és az Ifjúsági Park, mint adottságok
nyomán. Ugyanakkor megállapítha-
tó az is, hogy e térségben idegenfor-
galmi hasznosításra nincs igény és
nincs reális esély sem. Idegenfor-
galmi fejlesztésekre a Csónakázó-tó
környéke sokkal alkalmasabb.
Nincs szó olyan beruházás telepíté-
sérõl, amelynek káros vagy zavaró
környezeti hatása lenne a szomszé-
dos kiskanizsai lakótelepre.

A Principális völgye ökológiai
szempontból elvileg egy ökológiai
zöld folyosó is lehetne, jogilag
azonban nem az, ugyanis a termé-
szetvédelmi hatóság itt csupán a
két árok (Principális- és Lazsnak-
csatorna) menti keskeny sávokat
vonta be az ökológiai hálózatba. A

területen nem áll fenn mûemléki,
illetve régészeti érintettség, és
egyéb korlátozás sem.

Az ügyhöz kapcsolódó korábbi
közgyûlés (71/2012. I.23.) elfo-
gadta azt a javaslatot, hogy abban
az esetben, ha a kiskorúak javító-
nevelõ intézete Nagykanizsán, de
nem állami tulajdonban levõ ingat-
lanon valósulna meg, az önkor-
mányzat a beruházónak felajánlja
megvételre a Lazsnaki kastélyt a
hozzátartozó földterülettel, vagy a
volt Thúry laktanya területén levõ
bontásra ítélt legénységi épület kö-
rüli területet.

A mostani településrendezési terv
módosításával egy olyan önkor-
mányzati terület alakul ki, amely al-
kalmas lehet a kiskorúak javító-ne-
velõ intézetének elhelyezésére.

A határozati javaslatokban fog-
laltak értelmében a testület egyet-
értett a 4918/2 és 4918/9 hrsz-ú in-
gatlanok övezeti besorolásának
különleges idegenforgalmi terület-
bõl különleges egyéb területbe tör-
ténõ átsorolásával, és a 4918/9
hrsz-ú ingatlan déli részén egy 12
méter széles kiszolgáló út szabá-
lyozásával. Továbbá egyetértettek

azzal, hogy a 4918/9. hrsz önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanból a
beruházói igényeknek megfelelõ,
elõreláthatóan 6 hektáros ingatlan-
rész önálló helyrajzi számú ingat-
lankénti kialakításával úgy, hogy
az új építési övezet déli határán
biztosítva legyen a kiszolgáló út
helyigénye.

A közgyûlés végül elfogadta azt
a javaslatot, hogy abban az eset-
ben, ha a kiskorúak javító-nevelõ
intézete Nagykanizsán, de nem ál-
lami tulajdonban levõ ingatlanon
valósulna meg, az önkormányzat
felajánlja megvételre e területet az
intézmény beruházójának, vagy díj
ellenében tulajdonjog változással
nem járó hasznosításra.

Cseresnyés Péter polgármester a
közgyûlésen elmondta, egy-másfél
hónapon belül születik döntés, hol
lesz a Nyugat-Dunántúlra tervezett
javító-nevelõ intézet. Erre a száz
munkahelyet teremtõ beruházásra
szüksége van Nagykanizsának, en-
nek érdekében pedig minél több
helyszínt kell nyújtanunk. A Lazs-
nak-csatorna – Vár út – Kemping
út által határolt terület megfelelõ
lehet a beruházás számára, ehhez
azonban módosítani kell a város-
rész településrendezési tervét, amit
a testület 13 igen és 4 nem szava-
zat mellett elfogadott.

B.E.
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Ülésezett a Kiskanzsai Telepü-
lésrészi Önkormányzat, melynek
fõ napirendi pontja a 2012. júni-
us 20-i soron kívüli közgyûlés
döntése volt – vezette fel Tóth
Nándor, a KTÖ vezetõje. Határo-
zatképessége a részönkormány-
zatnak megvolt, hiszen a hét fõ-
bõl hat megjelent az ülésükön.

A napirendi pont kibontása a követ-
kezõ volt: a kemping melletti terület be-
sorolását megváltoztatta a közgyûlés,
hogy a város a minisztérium felé továb-
bi alternatívát tudjon prezentálni az
esetlegesen a dél-zalai városban létesí-
tendõ javító-nevelõ intézet ügyében.

Maga a terület a benzinkút és a
meteorológiai állomás közötti részt
takarja, ami, mint azt megtudtuk
Tóth Nándor önkormányzati képvi-
selõtõl, nem is Kiskanizsa...

Mindenesetre hétfõ este minden
egybevágott, hiszen a téma kap-
csán Dénes Sándor alpolgármester
többek között Tóth Nándorral ép-
pen aznap Debrecenben járt az ot-

tani hasonló formátumú intézmény
tanulmányozása apropóján.

Nos, Dénes Sándor – ezúttal egy-
ben a városrész másik képviselõje-
ként – számolt be tapasztalatairól.
Ahogy fogalmazott, a debreceni léte-
sítmény sokkal jobban a városba ta-
gozódott objektum, mint amilyen
Nagykanizsán lenne, ezért is fölösle-
ges bármiféle aggodalom a kiskani-
zsaiak részérõl. Ami egyebek mellett
abból fakad, hogy a városrész lakói
tartanak attól, megszokott nyugal-
mukat nem csupán maga az intézet
és annak lakói, de az oda helyezettek
hozzátartozói is felboríthatják.

Dénes Sándor elmondta azt is, egy
ilyen intézményben nem csupán a vé-
delmi, fogalmazzunk így elzárási
rendszer egyedi, de az ott dolgozók is
abszolút alkalmas szakemberek arra,
hogy a javító-nevelõ semmiféle prob-
léma forrása ne lehessen. A pedagó-
gusoktól a pedagógiai asszisztense-
ken át a rendészekig valamennyi al-
kalmazott tudja, miként kell ezen 14-
19 év közötti fiatalokkal bánni, akik

odabent dolgoznak és számos téren
önellátóak. Mint elhangzott, a fiatal-
embereket hozzátartozói(k) havonta
egy alkalommal egyetlen óra erejéig
maximum négyen látogathatják meg
hétvégenként.

A debreceni intézményben közel
130-an dolgoznak, közülük 40 nõ, s
már az általános pedagógiai végzett-
séggel rendelkezõk is dolgozhatnak
közöttük. Ami kisebb vitát gerjesz-
tett, hogy lehet-e egyáltalán a kisze-
melt területen gazdálkodó tevékeny-
séget folytatni például, illetve miért
nem lehet más helyet találni egy ilyen
intézetnek? Ahogy Kálcsics László
fogalmazott, legalább egy lakossági
fórumot ez ügyben azért Kiskanizsa
is megérdemelne. Mindenesetre a
részönkormányzati testület öt igennel
és egy tartózkodással támogatásra ér-
demesnek javasolta a 2-2,5 milliár-
dos beruházású javító-nevelõnek
szánt terület újabb lehetõségként való
prezentálását az állam felé.

P.L.
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A 2005 januárjában átalakult a
nagykanizsai Fogyatékkal Élõk
Integrált Intézménye négy külön-
bözõ területet fog össze, a fogyaté-
kos személyek otthonát, a nappali
ellátást, az átmeneti elhelyezést és
a támogató szolgálatot. Ezen terü-
letek mûködésének köszönhetõen
az ellátottak teljesebb életet élhet-
nek, megakadályozzák elszigete-
lõdésüket és segítenek a minden-
napi feladataik megoldásában.

A támogató szolgálatról már ol-
vashattak lapunkban, most a Fo-
gyatékkal Élõk Napközi Otthonát
mutatjuk be bõvebben, melyrõl
Kiss Esztert, a napközi otthon ve-
zetõjét kérdeztük. 

– A napközi otthon milyen szol-
gáltatásokat nyújt? 

– A nappali ellátás a munkavégzés
helyett napi rendszerességgel van je-
len a fogyatékos személyek életében.
A sérült emberek számára különbözõ
foglalkozásokat tartunk, melyeket
meghatározott készségeikhez, képes-
ségeikhez igazítunk. Ezek révén elsa-
játíthatnak különbözõ, a mindennap-
ok során is hasznos ismereteket. Sok-
rétû szolgáltatást nyújtunk a gyerme-
kek és fiatalok számára, mellyel cé-
lunk, hogy a fogyatékkal élõ szemé-
lyek életminõségét javítsuk, társadal-
mi integrációjukat elõsegítsük. Sza-
badidõs programokat szervezünk
számukra, illetve segítünk nekik a hi-
vatalos ügyeik intézésében. Életvi-
telre vonatkozó, életvezetést és a
környezettel való kapcsolattartást se-
gítõ tanácsadást biztosítunk. Egyéni
és csoportos foglakkozásokon ke-
resztül speciális fejlesztést nyújtunk,
továbbá térítés és gondozási díj elle-

nében állandó felügyeletet és napi
háromszori étkezést biztosítunk.

– Milyen szabadidõs programo-
kat és csoportos foglalkozásokat
biztosítanak az ellátottaknak?

– A foglalkozásokat leginkább
délelõtt tartjuk. Kis mûsorokkal, sa-
ját készítésû ajándékokkal készülünk
a különbözõ alkalmakra. Nemrég
anyák napja alkalmából hívtuk meg
a szülõket intézményünkbe. Napköz-
ben gyöngyöt fûznek, kártyáznak,
társasjátékoznak, kirakóznak. To-
vábbá arra is van lehetõségünk, hogy
átmenjünk a bentlakásos részlegbe
és igénybe vegyük a mozgásfejlesztõ
szobát, a zeneszobát és egy speciális
helyiséget, amely a relaxációt, a ki-
kapcsolódást és a pihenést szolgálja.
Nagyon fontos, hogy a mi ellátotta-
ink szorosabb kapcsolatot építsenek
ki a bentlakásos intézmény ellátotta-
ival. Ezeken kívül gyakran szerve-
zünk különbözõ kirándulásokat, me-
lyek nagy élményt jelentenek nekik.
Tavaly például voltunk a Parlament-
ben és a Csodák Palotáját is megnéz-
tük. Legutóbb, június 2-án Zalaeger-
szegen léptünk fel az Esélyt a min-
dennapoknak címû rendezvényen
(képünkön). A Szivárvány tánccso-
porttal adtunk elõ egy táncos produk-
ciót. A színes programokkal tarkított
esemény – mely a figyelemfelkeltõ
futással vette kezdetét – célja, hogy
ledöntsék a fogyatékkal élõk és az ép
emberek közt emelt falakat, illetve
elõsegítsék az integrációjukat.

– Sokszor veszünk részt ilyen
rendezvényeken, mindig nagyon
örülök, ha én is a csoporttal tartha-
tok, mert az elejétõl a végéig na-
gyon jól érzem magam – kapcsoló-
dott be a beszélgetésbe Krisztián

Zsolt, a napközi otthon ellátottja. 
– Mindig találkozunk ismerõsök-

kel és látunk ismerõs arcokat – vette
át a szót Gyurik Katalin, aki szintén a
napközi otthon ellátottja. – Nagyon
szeretek táncolni. Most léptem fel
másodszor, ennek ellenére nem iz-
gultam. Nagyon szép helyen voltunk,
most voltam elõször Zalaegerszegen.
Itt az intézményben is jól érzem ma-
gam, már barátnõim is vannak. 

– Többször voltunk már a Csóna-
kázó-tónál, a Miklósfai arborétum-
ban egy fõzés erejéig. Most is egy kö-
zös kirándulásra készülünk Pötrétére,
ahova egy szülõ hívott meg bennün-
ket – folytatta Kiss Eszter. 

– Kik igényelhetik a szolgáltatá-
sokat?

– A harmadik életévüket betöltött,
családban élõ, önkiszolgálásra rész-
ben képes vagy önellátásra nem ké-
pes, de felügyeletre szoruló értelmi-
leg sérült, illetve autista személyek
részére biztosítunk lehetõséget.

– Mi a Napközi Otthon célja?
– A legfontosabb célunk az,

hogy ellátottaink számára lehetõ-
séget nyújtsunk a napközbeni tar-
tózkodásra, társas kapcsolatok ki-
alakítására. A Fogyatékkal Élõk
Napközi Otthonában várunk sok
szeretettel minden családban élõ
gyermeket és fiatalt, aki közösség-
be szeret járni napi rendszeresség-
gel vagy alkalomszerûen. Szolgál-
tatásunk a 06 93/313-998-as tele-
fonszámon érhetõ el, illetve az Ûr-
hajós út. 6. szám alatt a Fogyaték-
kal Élõk Integrált Intézményében.

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
2012.07.03-án délelõtti 

és délutáni elõadásokkal 
személyautó, motor és segédmotor 

kategóriákban
2012.07.04-én 16 órakor

C, D, C+E
2012.07.05-én 16 órakor

gépkezelõ (targonca, emelõgép, 
földmunkagép)

Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!

FFooggyyaattéékkkkaall ÉÉllõõkk NNaappkköözzii 
OOtttthhoonnáánnaakk mmiinnddeennnnaappjjaaiirróóll Az április végi, kulturális prog-

ramokkal spékelt nap után a
kiskanizsai Puncs Fagyizó ismét
zenés délutánra várta vendégeit, s
a rendezvény keretében ezúttal is
fiatalok zenés elõadásai nyújtottak
felüdülést.

A szombat délutáni órákban a
tulajdonos, Horváth (Mákos)
Feri fagyija, limonádéja mellett
a látogatók többek között a Har-
mónia Társulat és Magic Ritmo:
Erény kontra Szenvedély címû
produkciójának lehettek szem-
és fültanúi.

Amellett, hogy az 1995-ben fel-
avatott, betonszerkezetû híd kor-
látjait lefestették, nem nagy, de
fontos javítást is elvégeztek a VIA
Kanizsa ZRT munkatársai. A sós
hólé, a csapadékvíz az elmúlt 17
évben néhány helyen kikezdte az
beton útszegélyt. Az elmúlt hetek-
ben megtisztították, korrózió vé-
delemmel látták el a sérült terüle-
teket és a híd teljes hosszában,
mindkét oldalon felújították a sze-
gélyt is.

FFoorrggaalloommkkoorrllááttoozzááss
KKiisskkaanniizzssáánn

Értesítjük a lakosságot, hogy
2012. június 30-án és július 1-én
egész nap a Bajcsy Zs. Endre ut-
cának a Templom tér 1-tõl a
Bajcsai utca keresztezõdéséig
terjedõ szakasza, valamint a
Homokkomáromi utcának a
Puncs Fagyizótól a Bajcsy Zs. E.
utcáig terjedõ szakasza lezárásra
kerül a Kiskanizsai Búcsú ren-
dezvény miatt. Az autóbuszok
Templom tér – Homokkomáromi
utca – Cigány utca kerülõ útvo-
nalon közlekednek. Megértésü-
ket és türelmüket köszönjük!

Szervezõk

FFaaggyyiizzóóss zzeennééss
„„ppuunnccssoollááss””

MMeeggsszzééppüülltt aa 
KKoossssuutthh ttéérrii hhíídd

25.qxd  2012.07.27.  8:55  Page 6



KKaanniizzssaa –– KKiisskkaanniizzssaa 7

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2012. június 28.

2012. július 1. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. július 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 5. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. július 6. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. július 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. július 8. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. július 9. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 10. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. július 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 12. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. július 13. ARANY KÍGYÓ (STOP-SHOP) DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. július 14. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. július 15. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. július 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. július 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 19. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 19.00 - 08.00
2012. július 20. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. július 21. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. július 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. július 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 24. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. július 25. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 26. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. július 27. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. június 28. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. július 29. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. július 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. július 31. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - jjúúlliiuuss

Hárman voltak. Egyenesen
Birminghambõl, Bristolból és
Manchesterbõl. No, ezúttal még
nem a gólyafiókákra gondol-
tunk, hanem három madár-
védelmis önkéntesre, akiket
Kiskanizsára vetett sorsuk. S
hogy milyen eseményre érkez-
tek? 

Egészen pontosan fehérgólya-
fészek felmérésére és az állatok
gyûrûzésére került sor a múlt
csütörtökön. Az elõzetes idõbeli
terveket tartva 10 óra elõtt meg is
érkeztek a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület zalai

tagjai (Darázsi Zsolttal, az MME
zalai titkárával), valamint az áram-
szolgáltató cég szakemberei is,
hogy egy kosaras daru segítségé-
vel (no, meg a gyûrûk fõszereplé-
sével természetesen) a madarakat
megjelöljék és egész életükre (táv-
csöves leolvasással) követhetõvé
tegyék.

Ahogy már fentebb utaltunk rá,
érdeklõdõket, a természet szerel-
meseit és madárbarátokat is von-
zott az esemény, s mint azt meg-
tudtuk, a kiskanizsai helyszín elõtt
már sort kerítettek négy miklósfai
fészek felmérésére. „Sáskaország-
ból” a menet utazott tovább többek

között a 11 helyszín közül
Eszteregnyére és Becsehelyre is.

Ekkor a gólyafiókák – szintén
hárman voltak – jelölése már letu-
dott dolog volt, s a gyermekek
nagy-nagy örömére közülük az
egyiket a fészkébõl le is emelték.
A már nem is oly’ kicsi madár ki-
mondottan jól tûrte a kíváncsisko-
dók hadát, s „testvéreivel” együtt
még jó két hónapja lesz Magyaror-
szágon, míg felkerekednek és el-
vándorolnak. Innentõl persze már
jó ismerõsként a magyar madár-
tanisok számára is...

P.L.

GGóóllyyaaggyyûûrrûûzzééss KKiisskkaanniizzssáánn

A néptáncos családi nap után
máris itt a Kiskanizsai Búcsú –
Hagyományok Napja 2012 ren-
dezvénye, melyet június 30-
július 1-én rendeznek meg a vá-
rosrészi Templom téren – hang-
zott el a Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Ház vezetõje, Tóth Ist-
ván részérõl sajtótájékoztató ke-
retében a Puncs Fagyizóban.

Idén is kétnapos lesz a rendez-
vény, melynek programjai június
30-án, szombaton 14 órától kezdõd-
nek. A délután a folklór jegyében
telik majd a színpadon, hiszen Hor-
váth György bordalnok, az Árvács-
ka Dalkör, valamint a Zalagyöngye
Táncegyüttes is fellép, este fél ki-
lenctõl pedig utcabál várja (nem
csupán) a kiskanizsaiakat, melyen a
Magton zenekar szolgáltatja majd a
talpalávalót.

Vasárnap aztán jöhetnek a tavaly
nagy sikernek örvendõ motoros
számok: elõször 14 órától a kétke-
rekûek felvonulása, majd 14.30-tól
Herczeg Balázs motoros show-mû-
sora. Színvonalasnak ígérkezik a
pécsi Eurodance Táncegyüttes pro-
dukciója, de a helyi Szikla együttes
mellett a délutáni órákban a Tüttõ
János Nótaklub is remélhetõleg né-
pes közönség elõtt léphet színpadra.
Este hattól a Zalai Táncegyüttes Ci-
gányritmus címû mûsorát láthatják,
19 órától pedig Horváth Gyula prí-
más és cigányzenekara ad elõ reper-
toárjából, azután következik a Har-
mónia Garden koncertje.

A Hagyományok Napja 2012
programjának egyik érdekessége
lesz, hogy a helyi fagylaltozóban
kerül felszolgálásra a pilis-
vörösvári egyedi recept alapján
készült „Év fagyija”, mely ízvonu-
lata alapján mákos-meggyes-mar-
cipános finomságot takar.

A Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház további nyári programjai kö-
zött szerepel a július folyamán mé-
hész tanfolyam indítása a hónap 9-
tõl, július 13-tól pedig gyógynö-
vény termesztõ kurzusra várják az
érdeklõdõket. Augusztusban virág-
kötõ és számítógépes tanfolyam in-
dul, de lesz abban a hónapban rock
and roll party, illetve augusztus 19-
én operett-est is, melyre túrós csu-
szával várják a közönséget.

P.L.

MMáárr aa hhééttvvééggii
HHaaggyyoommáánnyyookk NNaappjjaa
jjeeggyyéébbeenn
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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 vonatko-
zó szabályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõje ha-
táskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A kinevezés teljes
munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. A mun-
kakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigaz-
gatási szakvizsga, vagy az  OKV elnöksége által a teljes körûen közigazga-
tási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (en-
nek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezés-
tõl számított egy éven belül azt megszerzi), 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 eltil-
tás 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 miatt államigaz-
gatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljá-
rással  összefüggõ kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyû-
lés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, 
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendõ
oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.

A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány
kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  
Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán
be kell nyújtani. Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgá-
lati tisztviselõkrõl szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata 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 benyújtá-
sának határideje: 2012. augusztus 31.
A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közre-
mûködésével - vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvéte-
le önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjesz-
ti a Közgyûlés elé. 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 telefon-
számon. 
Apályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes ol-
dalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)  

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - jjeeggyyzzõõ

Az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17.§ (4) értel-
mében „A földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virág-
bimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõ-
szak végéig folyamatosan fenn-
tartani.”

A parlagfû elleni közérdekû
védekezés végrehajtásának, vala-
mint az állami, illetve a közérde-

kû védekezés költségei megálla-
pításának és igénylésének részle-
tes szabályairól szóló
221/2008.(VIII. 30.) Korm. ren-
delet 1.§ (1) a) külterületen a me-
gyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága (a to-
vábbiakban: növény- és talajvé-
delmi igazgatóság), b) belterüle-
ten – a (2) bekezdésben meghatá-
rozott kivétellel – a települési
(fõvárosban kerületi) önkor-
mányzat jegyzõje (a továbbiak-
ban: jegyzõ) rendeli el a közérde-
kû védekezést.

PPaarrllaaggffûû eelllleennii
kköözzéérrddeekkûû vvééddeekkeezzééss:: 
JJúúlliiuuss 11-ttõõll bbüünntteettnneekk
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2012. június 28.

EEllõõsseeggííttvvee aa ffiiaattaallookk éélleettkkoorrii 
ééss iinnttéézzmméénnyyii vváállttáássáátt 

A “Tegyünk érte! - Kooperációval a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekekért Nagykanizsán” címû pályázat projektzáró zárásaként Hor-
váth Istvánné szakmai vezetõ és Kele Lászlóné projektmenedzser ismer-
tette a másfél éves tapasztalatokat és eredményeket.

Ahogy Horváth Istvánné fogalmazott, a program célja egyebek mellett az
esélyegyenlõtlenség csökkentése volt, illetve az oktatási intézmények közötti
átmeneti idõszakra koncentrál és próbált olyan módszereket bevezetni, mellyel
a fiatalok váltása könnyebben végbemehet óvodai szintrõl általános iskolaiba,
illetve onnan középiskolás környezetbe.

Az elsõ szakasz takarta az óvoda-általános iskola viszonylatát a gyermekek-
re koncentrálva, míg a második fázisán belül az óvónõk figyelték az elsõssé vá-
lók munkáját, méréseket folytattak, amely alapján fejlesztési tervet dolgozhat-
tak ki az ebbõl összeállított fejlesztési programhoz.

A hetedik, nyolcadik osztályosoknál pedig a tantárgyi felkészítés lépett elõ
roppant fontos tényezõvé akár egyéni szintre is lebontva, valamint pályaorien-
tációs programot is kialakítottak. Mikrotanodai foglalkozásokra és úgynevezett
„szaki-szakkörökre” (ahol már középiskolásokkal tudtak együtt dolgozni a di-
ákok) szintén tudtak sort keríteni, de a magatartás-fejlesztõ foglalkozások sem
hiányozhattak a sorból.

Ehhez természetesen a pedagógusokat is kompetenssé kellett tenni és a
program ötfajta továbbképzést kínált a gyermekekkel foglalkozóknak.

Kele Lászlóné projektmenedzser a 85 millió forintos programról elmondta
továbbá, hogy a lényeges vezérelv abból állt, a tanulók évismétlés nélkül tud-
ják folytatni tanulmányaikat, s ne maradjanak ki a tanulmányi folyamatból eb-
ben az idõszakjukban. A több száz általános iskolai pedagógus részére pedig
neves elõadókkal biztosították a továbbképzés feltételeit. 

„TEGYÜNK ÉRTE! - Kooperációval a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekekért Nagykanizsán”
TÁMOP-3.2.2.-08/2-2008-0003

BBaatttthhyyáánnyyss ddiiáákkookk 
aa ffeennnnttaarrtthhaattóó jjöövvõõéérrtt

Lezajlott a „Batthyánys diákok a fenntartható jövõért” címû KEOP pályázat
záró, IV. üteme.

A BLG 10. évfolyamos diákjai osztályfõnöki órák keretében megnézték a
„Kellemetlen igazság” címû filmet. A film alapját képezõ könyv szerzõje Al
Gore, az Egyesült Államok korábbi alelnöke harminc éve foglalkozik a
globális felmelegedés kérdésével. 

„Bolygónk minden szögletében – szárazföldön és vízen, az olvadó jégben és
az eltûnõ hóban, hõhullámok és aszályok idején, a hurrikánok szemében és a
menekültek könnyeiben – annak cáfolhatatlan bizonyítékait láthatjuk, hogy a
természeti folyamatok alaposan megváltoznak. Azt remélem, hogy akik
elolvassák a könyvet, és megnézik a filmet, ugyanazt fogják érezni, amit én
már régóta: a globális felmelegedés nem csak a tudományról szól, és nem csak
politikai téma. Valójában erkölcsi kérdés.” – Al Gore

A filmet követõen elõadás és kis csoportos foglalkozás keretében a fen-
ntartható jövõ témaköréhez kapcsolódóan vitatták meg a probléma megoldási
lehetõségeit, illetve ötletpályázat keretében a háztartásokban végrehajtható
energiaspórolás témakörében írtak esszéket. 

A kiírt esszépályázat díjazottjai: Áfra Eszter, Bujtás Ferenc, Dombai Flóra,
Horváth Réka, Jakabfi Adrien, Richter Zsóka, Stamler Lili, Samu Binka, Tóth
Erika, Vizeli Dániel.
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Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának telefonszámai 2012. július 3. napjától megvál-
toznak. 

Központi telefonszám / automata telefonközpont 20 995 0700
Ügyintézési elõjegyzés / idõpontfoglalás 20 849 2400 
Polgármester 20 849 2300
Alpolgármesterek 20 849 2302
Polgármesteri Kabinet 20 849 2309
Jegyzõ / Aljegyzõ / Titkárság 20 849 2305
Gazdálkodási Osztály 20 849 2350
Adóügyi Osztály 20 849 2360
Városfejlesztési Osztály 20 849 2345
Vagyongazdálkodási Iroda 20 849 2328
Fõépítészi Iroda 20 849 2346
Pályázati Iroda 20 849 2342
Mûvelõdési és Sportosztály 20 849 2332
Okmányiroda (nem idõpontfoglalás) 20 849 2411
Közigazgatási Osztály 20 849 2445
Anyakönyvvezetõ 20 849 2456
Szociális Osztály 20 849 2437
Gyámhivatal 20 849 2459
Építéshatósági Osztály 20 849 2489
Közterület Felügyelet 20 849 2485 
A hivatal FAX számai nem változnak. 

A polgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon
2012. július 1. napjától elérhetõ. 

MMeeggvváállttoozzttaakk aa hhiivvaattaall sszzáámmaaii

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

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaann

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény alapján vala-
mennyi önkormányzatnak 2012. május 31-ig hatályon kívül kellett he-
lyeznie önkormányzati rendeletébe foglalt szabálysértési tényállásokat.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2012. (VI.7.)
számú rendeletének megalkotásával eleget tett e jogszabályi kötelezett-
ségének.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 2012. április 15-i hatállyal lehetõvé teszi, hogy a helyi önkor-
mányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatároz-
zon tiltott, közösségellenes magatartásokat, melyek elkövetõivel
szemben önkormányzati rendeletben ötvenezer forintig terjedõ hely-
színi bírság, illetve százötvenezer forintig terjedõ közigazgatási bír-
ság kiszabása rendelhetõ el. A bírság az önkormányzat saját bevétel-
ét képezi. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 30/2012.
(VI.7.) számú rendeletével – néhány kivétellel – valamennyi, ko-
rábban önkormányzati rendeletben szabálysértésként meghatáro-
zott magatartást, illetve mulasztást tiltott, közösségellenes maga-
tartássá minõsített. Ennek megfelelõen a lakosság azon kötelezett-
ségei, melyek az avar és kerti hulladék égetésére, a gyommentesí-
tésre, a közterület használatára, a fizetõparkolók igénybevételére,
az állattartásra, a zöldterület és a helyi környezet védelmére, a rek-
lámok és hirdetõ-berendezések elhelyezésére korábban vonatkoz-
tak, továbbra is fennállnak, megszegõi tiltott, közösségellenes ma-
gatartást követnek el. 
Az önkormányzat rendelete tiltott, közösségellenes magatartásként hatá-
rozta meg a kereskedelmi üzletek nyitvatartási idejével kapcsolatos jog-
szabályi kötelezettség megszegését is, vagyis a nyitvatartási idõ elõtti,
vagy azon túli nyitva tartást. 
A rendelet a város honlapján megtekinthetõ. 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

VVáállttoozzootttt aa sszzaabbáállyysséérrttééss 
jjooggii mmeeggííttééllééssee

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pá-
lyázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI.
04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra ren-
delkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem térítendõ támogatás (csak
2013-ban kerül kiutalásra).
A támogatás célja; a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, épít-
mények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlés-
ének az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Cso-
portjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfo-
gadási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.
A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen nyilatkozatot kell tenni-
ük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetõk. A
pályázatokat 2012. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy be-
nyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi érték-
védelem támogatása 2012. A kiíró a beérkezõ pályázatokat a 2012. szeptemberi soros
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2012. szeptember 30-ig.

PPáállyyáázzaatt hheellyyii éérrttéékkeekk vvééddeellmméérree

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Szõlõsi Márta
önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad.
Ezen idõszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati képvi-
selõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a 30/204-0865-ös tele-
fonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a
bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/3888-259-es telefonszámon,
Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu email címen, Szõlõsi
Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hotmail.com email címen,
vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Tóth Nándor önkormányzati képviselõ
a nandortoth@freemail.hu email címen, vagy a 20/231-4850-es telefonszámon,
Sajni József önkormányzati képviselõ a sajnikanizsa@freemail.hu email cí-
men, vagy a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választópolgárok rendel-
kezésére.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató prog-
ramjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térí-
tendõ pénzügyi támogatás formájában.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a
Felhívások menüpont alatt.

PPáállyyáázzaatt iinnggaattllaannvváássáárrlláássrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató prog-
ramjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2012. évre vo-
natkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem téríten-
dõ pénzügyi támogatás formájában.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Fel-
hívások menüpont alatt.

PPáállyyáázzaatt mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééssrree
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2012. június 26-tól 
augusztus 30-ig
Kedd: 15.00 - 20.00, 
szerda: 15.00 - 20.00, 
csütörtök: 15.00 - 20.00
Önmagad érdeke Egészséged védel-
me. Mozgásod élménye. Társadal-
munk értéke.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ a nyári szünet alatt mozgá-
si lehetõséget nyújt 18 év alatti gyer-
mek számára, Nagykanizsán a Ró-
zsa út 9. szám alatt. (Vívócsarnok
mellett)
Sportolási lehetõség, kellemes zárt
környezetben.
Asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda,
röplabda, tollaslabda.

2012. július 9-15-ig
Halis István Városi Könyvtár
Hívunk minden olyan 12-20 év közöt-
ti fiatalt, akinek nincs módja költséges
táborokban megtanulni mindezt, ami
kell az életéhez, de szeretne elõbbre
jutni életpályáján! 
Táborunkban INGYENESEN juthat
minden résztvevõ sokféle információ-
hoz, technikai tudáshoz, zenei és mû-
vészeti élményhez és segíteni akaró,
tudó barátokhoz! Nem hagyunk teret
az unatkozásnak. Egy hét szabadidõért
cserébe hétszer annyit kap itt minden-
ki! 
De mi is lesz a program? Minden nap
8 és 18 óra közt tesszük dolgunkat. A
jelentkezõk kisebb csoportokban is-
merkedhetnek meg minden fontossal,
érdekessel, önmagukat is kipróbálva. 

Tervezett tevékenységek:
Könyvtár otthonról is. Könyvtár- és

internethasználati ismeretek Gál Er-
zsébettõl. 

A zene segít, gyógyít, örömet ad.
Magyar népzene, népköltészet Czupi
Veronikával.

Olvassunk magunkról, másoktól.
Magyar és roma irodalmi kirándulás
Kardos Ferenccel.

A roma is értékes. Roma hagyo-
mányõrzõ népzene és mai roma zenei
kultúra: Bogdán Norbert elõadásai.

A kultúra lehetõség. Beszélgetések
csoportosan és egyénileg Zala elsõ ro-
ma könyvtárosával, Fenyvesi Attilá-
val.

Hogyan válasszak, módosítsak pá-
lyát, keressek lehetõségeket. Pályaori-
entációs tréning Perényi Ildikóval. In-
formációkeresés, a jó önéletrajz, adat-
lapok nyelvén, könyvek, hasznos hon-
lapok.

A veszély a küszöbön áll. Beszélge-
tés a szenvedélybetegségekrõl Nyakó
Melindával.

Mozgóképvilág, hogy ne csak néz-
zünk! Benke Dani és Musztács Krisz-
tián napi ajánlata.
Romák mozgóképen. Történelem
mozgóképen. Életsorsok, konfliktu-
sok, szenvedélyek mozgófilmen. Le-
képezett Olimpiák.

Kirándulások. 
Egy busszal távolabbra (meglepetés
túra történelmi emlékekhez). Parker-
dei túra.

Értékkel teli kanizsai helyek látoga-
tása (fûtõházi kiállítás, Thúry György
Múzeum, Kiskastély).

Tehetséggondozás: elsõsorban a ze-
nei és irodalmat mûvelõ tehetséges fi-
atalok fellelése.

Örökhagyó technológiák: digitális
fotózás, szkennelés, internetes kom-
munikáció.

A táborban a részvétel, minden tevé-
kenység, az utazás és a napi egy fõét-
kezés ingyenes. 
Aki szeretne a táborba jönni, vagy kérdez-

ne még valamit a tábor mindennapjaival
kapcsolatban, az keresse Kardos Ferencet
az info@nagykar.hu email címen vagy a
06306287268-as telefonszámon. 

Mozgás- tér

Tudással az
életért tábor

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5./B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt keretében

Mi a pálya?
Nincs programod a nyárra?
A Mi a pálya? - Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 azonosítószámú
projektünk keretében a következõ programokat kínáljuk neked:

Megvalósult programunk
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ Hetes Sporttábort szervezett
2012. június 18 -  22 között.
A programok 8.00-18.00 óráig tartottak. A hétfõi nap a Miklósfai Parkerdõben
zajlott vetélkedõkkel színesítve, kedden lovaglás volt a fõ program, szerdán
strandolás, csütörtökön kirándulást tettek a résztvevõk a Csónakázó-tóhoz, pén-
teken pedig prevenciós elõadásokat hallgatott az ifjúság a közlekedésbiztonság-
ról és az elsõsegélynyújtásról, de a foci sem maradhatott el.
A program értékelése: A tábor, mint az ifjúságsegítés eszköze, sajátos szocia-
lizációs, közösségfejlesztõ és nevelési szintér volt, amely élményszerzéssel, a
tábori programba integrált képzéssekkel, tartalmas és értékteremtõ szabadidõs
programokkal járult hozzá a résztvevõ fiatalok személyiségfejlõdéséhez. A He-
tes sporttábor egyúttal természetbeni juttatás, egyedüli üdülési lehetõség is volt
a részvevõ 20 hátrányos helyzetû fiatal számára, akik a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Központ ügyfelei közül kerültek ki. Meglátásunk szerint a nyári szün-
idõ alatt fontos feladata kell, hogy legyen a gyermek és ifjúsági korosztállyal
foglalkozó intézményeknek és szakembereknek, hogy minél több gyermek tud-
jon eljutni valamilyen táborba. 
A résztvevõ gyermekek a hetes sporttábort pozitívan értékelték és megköszön-
ték a részvételt. A programnak lehet utóélete is, ezért arra gondoltunk, hogy
majd a táborban résztvevõ gyermekeknek még a nyári szünidõ alatt (a Mozgás-
tér keretén belül) egy élménybeszámolót tartanánk és a tábor alatt készült fény-
képeket bemutatnánk. A program koordinátora Kissné Soós Renáta volt.
Ha nem akarsz lemaradni a programokról, további információ található a
projekt honlapján: www.miapalyank.hu. További információ: Gyõrfy Ani-
kó projektmenedzser 20/849-2341
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FELHÍVÁS
9. KANIZSAI BOR- ÉS
DÖDÖLLE FESZTIVÁL -
szeptember 7-8.
A fõzõversenyre 3 fõs csapatokkal
lehet jelentkezni, dödölle és tájjel-
legû étel kategóriában. A bordal-
nokok vetélkedõjére énekesek
nevezhetnek borról szóló dalokkal,
elõzetesen a bemutatásra kerülõ
mûsorról CD-t kérünk. Nevezési
határidõ: augusztus 30.
Részletes nevezési lapok és felhívások letölt-
hetõk a szervezõk honlapjáról (www.kanizsa-
gasztro.hu; ww.kanizsaikultura.hu ) vagy
személyesen átvehetõk a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ információs szolgálatánál
illetve a Tourinform Irodában.
Részletes információ kérhetõ a fõzõversenyrõl
Prikryl Józseftõl, a Kanizsa és Környéke
Gasztronómiai Egyesület elnökétõl a 30/261-
6198 telefonszámon.

Július 6. 18.30 óra
KINCSEINK - Doszpot Ferenc
kiállítása. Megtekinthetõ: augusz-
tus 31-ig
Július 6 19.30 óra
ÉLÕZENE A GESZTENYEFÁK
ÁRNYÉKÁBAN - Örökzöld és
Sanzon Est

Július 6. 19.30 óra
NYÁRESTI SZERENÁD: Bellák
Tibor - harmonika

Június 30-július 1.
"HAGYOMÁNYOK
NAPJA"
KISKANIZSAI BÚCSÚ

Programok:
Június 30.
17.30 Kiskanizsai Általános Iskola
Táncosai
18.00 Horváth György dalnok
18.30 Árvácska Dalkör és a
vendégeik
19.00 Zalagyöngye Táncegyüttes
mûsora
20.30 Utcabál a MAGTON
zenekarral
Július 1.
14.00 Motoros felvonulás és
Helikon Rádió kívánságmûsor
14.30 Herczeg Balázs Mókus
motoros show mûsora
15.30 Szikla Együttes koncertje
16.00 Tüttõ János Nóta Klub
17.00 Eurodance Táncegyüttes mûsora
18.00 Zalai Táncegyüttes
"Cigányritmus" c. mûsora
19.00 Horváth Gyula és
cigányzenekara
20.30 Harmonia Garden mûsora

E hét szombatján Múzeumok
éjszakája  keretében a Magyar
Plakát Házban kiállítás nyílt a
dualizmus korát bemutató
Nagykanizsáról és a városunk-
ban született világhírû zeneszer-
zõ, Sigmund Romberg  (Rosen-
berg Zsigmond) életérõl. A kiál-
lítás mellett koncerteket is tar-
tottak és záróráig a ‘20-as ‘30-as
évek amerikai  öltözeteibe búj-
hattak a látogatók. 

Elsõ látásra kissé szokatlannak
tûnhet a dualizmus kori Nagykani-
zsa, Sigmund Romberg és az Egye-
sült Államok húszas éveinek ösz-
szekapcsolása, de ez teljesen vilá-
gossá vált a rendezvény kezdetén.
A kiállítást Simonyi András volt
amerikai nagykövet, a Johns Hop-
kins Egyetem Transzatlanti Intéze-
tének ügyvezetõje internetes kap-
csolaton keresztül nyitotta meg. A
házigazda szerepét betöltõ Kõfalvi
Csilla bevezetõjében kiemelte,
hogy a városunk „arany korát” je-
lentõ dualizmusban  olyan fejlõdés
következett be Nagykanizsán, ami
a gazdaság és a kultúra területén is
kedvezõ feltételeket teremtett a
polgárosodásra. Ebben a korszak-
ban olyan nagyságok pályája indult
el, akikre nemzetközi hírnevük ré-
vén is büszkék lehetünk. Csak né-
hány híresség közülük: Zemplén
Gyõzõ fizikus, Herczeg Géza Os-
car-díjas forgatókönyv-író, Hevesi

Sándor színházigazgató, Farkas
Ferenc zeneszerzõ, Fejtõ Ferenc
történész, író és Sigmund Romberg
zeneszerzõ. A gazdaság, az oktatás,
a mûvészetek, a kultúra színvonala
és az innovációs potenciál ma is a
versenyképesség kulcsa-emelte ki
Simonyi András. Ha Nagykanizsa
sikeres kíván lenni, ezeket stratégi-
ai kérdésként kell kezelni. A kiállí-
tással egy térben annak a korszak-
nak a ruháit próbálhatták fel a láto-
gatók, amelyet röviden csak Jazz-
korszakként tartanak számon az
USA-ban. A jazzt ekkor King Oli-
ver, Louis Amstrong, Duke Elling-
ton, Paul Whitmann zenéje fémje-
lezte. George Gershwin, Irving
Berlin, Cole Porter, Rudolf Friml
és Sigmund Romberg számítanak a
kor legnevesebb zeneszerzõinek.
Az erõs urbanizáció mellett bein-
dul a sorozatgyártás, a  Ford T-mo-
dellje, a rádiózás és a hangosfilm is
elterjed. Einstein Nobel-díjas lesz.
Tombol a szesztilalom miatti
szeszcsempészet, az 1965-ig tartó
faji szegregáció, Klu Klux klán,
gengszterháborúk.  Charlie Chap-
lin és Rudolf Valentino a leghíre-
sebb férfi színészek. Ernest He-
mingway, William Falkner, F. Scott
Fitzgerald és Sinclar Lewis a leg-
népszerûbb írók. A flapperek meg-
jelenésével a divat is új irányt vesz
Coco Chanel-lel. Ez Sigmund
Romberg életútjának legterméke-
nyebb idõszaka a Broadway-n és

Hollywoodban. Ezek hát annak a
korszaknak a fõbb jellemzõi,
amelynek ruháit magukra ölthették
a „korzózni”  vagy csak fényké-
pezkedni akarók. 

A koncertek közül elsõként a
Tribute to Sigmund Romberg
quartet, a zeneszerzõ legnépsze-
rûbb  kompozícióiból összeállított
mûsort mutatta be, nagy sikerrel. A
zenekart Vámos Béla (tenorszaxo-
fon), Gayer Mátyás (elektromos
zongora), Kõfalvi Csaba (dob) és
Oláh Zoltán (bõgõ) alkotta. 

A koncert közben Halász Gyula
a Sigmund Romberg Emlékbi-
zottság elnöke megköszönte a
rendezvény támogatóinak segítsé-
gét. Záróakkordként a Kanizsa
Big Band  lépett fel. A program-
ban jelzett filmbemutatókat még
ez évben egy további  Romberg
program részeként rendezik meg.
A színvonalas kiállításért minden-
képpen dicséret illeti Kõfalvi
Csillát, a Magyar Plakát Ház
munkatársait, és a rendezvény le-
bonyolításáért, a Kanizsai Kultu-
rális Központ technikusait. A Mú-
zeumok éjszakájának e rendezvé-
nyérõl Gajáry Csaba és stábja
DVD-t készít.

(A rendezvényen készült képeket
megtekintheti a alábbi linken:
http://www.kanizsaujsag.hu/index.p
hp?m=1006&which_id=2656)

H.Gy.

KKiiáállllííttááss,, kkoonncceerrtteekk ééss ddiivvaattppaarrááddéé 
aa MMaaggyyaarr PPllaakkáátt HHáázz ééjjsszzaakkáájjáánn

Évrõl évre, ilyenkor júniusban
ajándékkal lepi meg városunkat
a Piarista Diákszínpad. Véletlen-
e, hogy a Nemzeti Összetartozás
napja közelségében tavaly Ta-
mási Áron, idén Sík Sándor drá-
májával szólnak nagyon is idõ-
szerûen magyarságunkról? 

Három éve Szent Istvánkor már
idéztünk több szívbemarkoló mono-
lógot a méltó utódot, mûve folytatóját
keresõ öreg királytól. Most se adhat-
juk alább: „Az Isten nem engedheti
meg, hogy az én népem szíve meg ne
nõjjön! Mért hozta volna ide messze
Keletrõl a magyart, mért adott volna
országot neki, mért küldött volna
bölcs Gézát, mért ültetett volna en-

gem ide a tüzes trónra, ha nem akar-
na velünk valami nagyot! Nem érti-
tek, kicsinyhitûek?” – próbálja meg a
lehetetlent, Vazult felnöveszteni a fel-
adatra. Végül fiától tanul, ráébred a
felajánlás értelmére, amikor Ilonát,
Imre özvegyét hallgatja: „Nekünk
balgáknak kellett lennünk a Krisztu-
sért... Mert, látod ... Imre azt mondta
... hogy õ nem tud segíteni a magya-
rokon. Hogy ember nem segíthet...
És azt gondolta, hogy kell tenni vala-
mit, ami ... ami... hogy magunkra kell
húzni az Isten kezét... Kényszeríteni
kell az Istent... hogy õ segítsen.” (Sík
Sándor: István király 1934. Szent Ist-
ván Társulat.)

A címben felsoroltak jutottak
elõször eszembe, amikor az elõ-

adás értékeit próbáltam szám-
bavenni. Köszönetünk egyaránt il-
leti a rendezõt: Kereszty Ágnes ta-
nárnõt és a Rachler Áron (István),
Dernánecz Daniella (Gizella),
Nagy Viktória (Ilona), Rafael Mó-
zes (Vazul), Varga Odett (Gyöngy),
Bognár Bence (Péter), Szalay And-
rás (Aba), Kovács Sándor József
(Buda), Csikós Márk (Sebös),
Haracsi Richárd (Szalók), Oláh
Norbert (Gellért), Mezriczky Mar-
cell (Walter), Sali Patrik és Koós-
Hutás Sebe (Ajtónállók), valamint
Farkas Viktória (Magyarok Nagy-
asszonya) összetételû szereplõgár-
dát. Kíváncsian várjuk a folytatást.

P.J.

TTûûzz,, ffeeggyyeelleemm,, sszzéépp bbeesszzéédd
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Horoszkóp

Üzleti ügyeit lehetõleg ne ezekben a napok-
ban intézze el, gondolja át, és várjon vele még
néhány napot. Ráférne önre is egy kis kikap-
csolódás, hívja meg kedvesét egy utazásra, és
elevenítsék fel a régi szép emlékeket.

Tanuljon meg végre bízni a párjában, és
osztozzanak egymás örömében, bánatában.
Ha nem tudja higgadtan megfogalmazni,
hogy mi a baja, akkor ne is várjon kettejük
kapcsolatában gyors javulást.

Ha azt mondaná önnek egy jós, hogy voltak,
és vannak rosszakarói, talán el se hinné neki.
Ha fele sem igaz ennek a kijelentésnek, azért
gondolkodjon el rajta, ha ráér. Egészsége
érdekében kerékpározzon sokat.

Jelentõs változásokra számíthat nyáron a
környezetében. Váltogatják egymást a
negatív és a pozitív hírek. Ha odafigyel
az immunrendszerére, simán átsiklik a
gondok felett.

Ha váratlanul jelentkezõ anyagi gondok
szorongatják, ne adja fel egykönnyen az
elveit, és varázslónak sem kell lennie ahhoz,
hogy változtasson pénzügyi helyzetén. Ke-
ressen valami elfoglaltságot a nyárra.

Boldog magánéletét még a külvilág
történései sem zavarják meg a nyáron.
Kalandozó képzeletének semmi sem
szab határt, melybõl talán csak Jupiter
üzenete zökkenti majd ki.

Közeledik a nyári szabadság, itt az ideje,
hogy ellazítsa magát. A csendesebb nyári
estéken gondolkodjon el azon is, hogy
érdemes-e elkötelezettséget vállalnia
valaki mellett, akár házastársként.

Szerénységgel is kerülhet a figyelem kö-
zéppontjába, és érhet el további sikere-
ket. Harmonikus párkapcsolatát ne akar-
ja elrontani azzal, hogy mindenáron tit-
kokat akar megtudni a barátjáról.

Üzleti ügyei továbbra is jól alakulnak, az
anyagiak miatt nem kell elvetnie a
házasság gondolatát. A Jupiter támogatja
a párkapcsolatát, csak legyen sokkal
határozottabb, mint eddig. 

Különös helyzetekben lehet része e-
zekben a napokban. Szerencsét, és vá-
ratlan találkozást jeleznek a csillagok.
Készüljön fel lelkiekben a fogadá-
sukra.

Jobban figyeljen oda az idõbeosztására,
mert sorra elmaradhatnak a betervezett
munkái. Nem kerget elérhetetlen álmo-
kat, mert a megvalósításukat a Jupiter is
segíti.

Ne idõzzön el túl sokat a napi fela-
dataival, és hétvégére feledje el a munka-
helyi történéseket. Ha karriert, és si-
kereket akar elérni a munkájában,
szokjon hozzá a szerepléshez. 

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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Garázs eladó Nk-án a Csokonai

úton. Érd.: 0630/258-2205
(7511K)

Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072 

Katonaréten 70 m2-es, kétszo-
bás, konvektoros, jó állapotú csa-
ládi ház 450 m2-es telekkel eladó.
Érd.: 0630/988-5957 (7512)

Bagolai hegyen pince ked-
vezményesen eladó, 780 négy-
szögöl területen, teljes felszere-
léssel, jól termõ gyümölcsfák-
kal. Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érd.: 0630/473-
9120 (7503K)

Csengery út elején udvari
garázs bérbeadó. Tel.: 0693/312-
767 (délután)

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

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

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

Úszótanfolyam indul a nyári
szünetben! Öt éves kortól minden
jelentkezõt szeretettel várok. Tel.:
0692/312-798, 0630/319-7662,
0620/365-4324 (7510K)

Lada 1500-as személygépko-
csira masszív csomagtartó eladó.
Érd.: 0630/389-5918 (7513K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. június 28.14

intézményvezetõ szakirányú közalkalmazotti
építõ üzemmérnök felsõfokú megegyezés szerint
informatikai rendsz.fenntartó szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsõfokú megegyezés szerint
mélyépítõ tech. vagy mérnök szakirányú megegyezés szerint
eladó építõ osztályra szakirányú megegyezés szerint
sportbolti eladó +  webáruház kez. szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
lakatos szakirányú megegyezés szerint
karosszéria lakatos szakirányú megegyezés szerint
teherautó-szerelõ szakirányú megegyezés szerint
elektromûszerész szakirányú megegyezés szerint
kárpitos szakirányú megegyezés szerint
nehézgép-kezelõ szakirányú megegyezés szerint

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

Könnyû fizikai munkára (cím-
kézés, készletezés), keresünk diáko-
kat, 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.

2012.07.05. (csütörtök) 10:00 – 15:00 Perfect Med Gyógycentrum, 
Nk. Erzsébet tér 8. (a Bolyai iskolával szemben)

VVéérraaddááss - VVöörröösskkeerreesszztt

Az Utánpótlás Futball Club
Nagykanizsa éremátadójára volt
hivatalos Fülöp Márton (képün-
kön a kiosztó egyik pillanatá-
ban), az angol Premier League-
ben szereplõ West Bromwich
Albion válogatott kapusa. A dél-
zalai városban a hálóõr élményei
mellett természetesen szólt a jö-
võbeli terveirõl is az UFC ifjú fo-
cistáinak, s az Angliában pro-
fiskodó labdarúgó egyáltalán
nem zárta ki annak lehetõségét,
hogy országot vált.

– Nyolc éve vagyok a szigetor-
szágban, s ami biztos, néhány
nap múlva jár le a szerzõdésem
klubomnál – fogalmazott az ifjú
focisták elõtt a WBA játékosa. –
Szívem szerint országot is válta-
nék és gyakorlatilag minden eu-
rópai lehetõségre nyitott vagyok,
ami elõsorban jelentheti a német,
francia, portugál, spanyol ligát,
vagy éppen Olaszországot is.

Fülöp Mártonnal tartott édes-
apja, egyben menedzsere, Fülöp
Ferenc is, s õk adták át az UFC
U13-as és U15-ös korosztályá-
nak azokat a jól megszolgált
bronzérmeket, melyeket az után-
pótlás NB II Dél-nyugati cso-
portjában utánpótlásbajnokság-
ban szereztek a futballisták.

Nem maradhatott ki természe-
seten a meglepetések sora sem a
programból, egyrészt az UFC
legjobbnak tartott kapusainak a
válogatott portás kesztyûit nyúj-
tották át, majd pedig következhe-
tett a büntetõrúgások sora az
Angliában légióskodó játékos-
nak, aki ezúttal – fõleg a kiseb-
bek – kedvére „lepkézhetett” a
gólvonalon.

A díjkiosztón nem csupán
nagyválogatott, de az utánpótlás
vonalon fokról-fokra elõbbre lé-
pegetõ futballistát is felfedezhet-
tünk. Ráadásul nagykanizsait. Õ
Pál Dávid, aki a tavasz folyamán

nem csupán az akkor még NB I-
es ZTE FC-ben mutatkozhatott
be, de az U19-es magyar váloga-
tottnak is lassan biztos tagjává
vált.

– Az iskolát még mindenképp
szeretném Egerszegen befejezni és
a klubnál is élõ a szerzõdésem.
Természtesen nagy élmény volt a
legfelsõ osztályban bemutatkozni,
illetve Tuboly Frigyes szövetségi
edzõ vezette nemzeti csapattal
részt venni például a szerbiai Eb
elitkörben.

S ha már az egykori UFC-s
játékos szóba került, rövid lel-
tárt készítettünk a ma már nem
kanizsai színekben játszó (re-
ményteljes egykori) kanizsaiak-
ról: Mavolo Paolo éppen Pál
Dávid cseréjeként szintén debü-
tált az NB I-ben tavasszal és
úgyszintén a ZTE-nél Vittman
Ádám gyarapíthatta NB I-es fel-
lépéseinek számát. Papp Szilárd
a sokáig a visszakerülésre is
esélyes Szolnoki MÁV-nál har-
colt ki magának biztos csapat-
tagságot az NB II-ben és Burucz
Barna mérkõzésszámára sem le-
hetett különösebb panasz a má-
sodosztályú Bajai LSE együtte-
sénél.  

P.L.
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Fadd-Domboriban rendezték a
triatlon korcsoportos diákolimpia
országos döntõjét, ahol Novák
Ferenc (1997; Kiskanizsa – ké-
pünkön), a Délzalai Vízmû SE
úszója – egyben triatlonosa –
remekül szerepelt. A sportág egyik
legnagyobb utánpótlás-versenyén
sorozatban harmadik éve állhatott
fel a dobogóra. Az ifjú sportolónak
ezúttal 300 métert kellett úszni, 8
kilométert kerékpározni és 2 km
futást teljesíteni, hogy végül feláll-
hasson a dobogó második fokára.

Novák Ferenc felkészítõ edzõi
Polgár Sándor (úszás) és Kovács
Balázs (kerékpározás, futás)
voltak.

MMáássooddiikkkkéénntt aazz
oorrsszzáággoossoonn
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2012. június 28.

A Ladák hosszú ideig történõ,
úgymond hobbi terelgetése után
Németh Lajos és párja Kocsis
Borbála tavaly elhatározták, õk
bizony komolyabb szintre helye-
zik autó- és sebességmániájukat,
s beneveztek az ország egyik ra-
lisprint bajnokságába, mely nagy
részt tolnai helyszíneket takar.

A páros már túl volt két futamon
is, amikor beszélgettünk a sprinte-
sek világáról, de az nyomban le-
szûrhetõ volt, ide is elkél a jó érte-
lemben vett fanatizmus.

Idén már egy Opel Kadett GSI-t
hajtanak – a kuriózumok kedvelõ-
inek: francia rendszámmal –, és a
H5-ös kategóriában (az a mezõny
2000 köbcentiméterig takarja a
hajtómûvek nagyságát) versenyez-
nek. A futamok leginkább 5-6

gyorsaságit ölelnek fel, s amíg
nem volt biztos a hazai királykate-
gória, vagyis a rali ob jövõje, szá-
mos ottani versenyzõ szállt be a
sprintesekhez.

A sorozat elõzetes tervei alapján
két zalai futam is van szerepel a
programban, vagyis nincs kizárva,
hogy a duót „hazai” környezetben
is láthatják szurkolóik.

A Tolna megyei Kurd és Len-
gyel települések körzetében ren-
dezték a TME-TTH Rally/Sprint
Kupa sorozatának harmadik futa-
mát, melyen a Németh Lajos-Ko-
csis Borbála páros (PRO-LOG
Racing Autósport Egyesület) ter-
mésztesen rajthoz állt a gyorsaság-
ikon.

Ahogy arról Kocsis Borbála be-
számolt, nagyon jó pályán mehet-
tek az autósok, õk is sikeresen tel-

jesíteni tudták, s ami a leglényege-
sebb volt, mûszaki hiba nélkül.

Kategóriájukban, a H5-ben 4. he-
lyezést értek el (abszolútban a 36.
pozíciót szerezték meg) az erõsnek
tekinthetõ mezõnyükben. A bajnok-
ságban ez a helyezés öt pontot je-
lentett számukra, amivel nem lehet-
tek elégedetlenek. (A második futa-
mukon, a Nagyszékely mellett ren-
dezett fordulóban a 7. helyen zártak
kategóriájukban, s az abszolútban a
33. pozíciót jelentette.)

Júniusban már a Dunántúl déli
részét érintõ ralisprint bajnokság
4. fordulóját Majs-Nagynyárád
térségében rendezték, ahol a Né-
meth Lajos-Kocsis Borbála páros
jórészt földes pályán bizonyítha-
tott, de nem vallottak szégyent,
mivel a H5-ösök között második
helyezést értek el (ez abszolútban
a 19. helyet jelentette). Ráadásul
ezen eredményük már 16 pontot
hozott a konyhára, lévén kettes
szorzójú volt a verseny.

A beszámolókból kiderült, re-
mek pályákon mehettek, és az
egész csapat kitett magáért, ráadá-
sul a körítés is nagy élményt nyúj-
tott számukra. Ezt – csak jó érte-
lemben – tetézte az éjszakai futa-
mok hangulata, s az autót nem kí-
mélve küzdötték fel magunkat a
második helyre – így kategóriáju-
kon belül elõször a dobogóra is
felállhattak Némethék.

A következõ futam Hõgyész-
Gyönk térségében lesz július 21-
én.

P.L.
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Alabdarúgó megyei másodosztály-
ért játszott kvalifikáló találkozót a Pa-
lin FC (képünkön), a megyei III. vo-
nal Déli csoportjának második helye-
zett gárdája Sárhidán a Zalaháshágy
SE – az Északi csoport ezüstérmesé-
nek – együttesével. A forgatókönyv
úgy alakult, ahogy egy ilyen kiélezett
összecsapáshoz dukál, hiszen a rendes
játékidõ után 1-1-re állt a mérkõzés (a
nagykanizsaiaktól Zborai Gyula volt
eredményes). Jöhetett a hosszabbítás,
melyben már nem született újabb talá-
lat, következhettek hát a büntetõk, s
azokat a paliniak rúgták jobban: 6-5-
re nyert Buda Péter játékos-edzõ csa-
pata, megteremtve ezzel annak lehe-
tõségét, hogy a PLC ismét a második
vonalban szerepelhessen.

Fociztak a veteránok is
Az„Egy életen át kell játszani” elne-

vezésû veterán labdarúgó bajnokság

újabb megyei fordulóját bonyolították
– ezúttal az NTE-pályán – a Lenti-Len-
dava, a Nagykanizsa, valamint a Zala-
egerszeg csapatainak szereplésével.

A bajnokság úgynevezett tavaszi
félévének zárása volt a legutóbbi
játéknap, melynek keretében elsõ-

ként az egerszegiek mérkõztek a
kanizsaiakkal, s nyertek 1-0-ra. A
lentiek és lendvaiak közös együtte-
sét aztán a házigazdák gyõzték le 2-
1-re, végül a Zalaegerszeg második
mérkõzését 2-1-es sikerrel abszol-
válta a Lenti-Lendava ellenében.

PPaalliinniiaakk ssiikkeerree aa ssáárrhhiiddaaii oosszzttáállyyoozzóónn

Évadzáróját tartotta a Nagy-
kanizsai Izzó SE nõi és férfi ké-
zilabda csapata, s nem csupán
az elmúlt bajnoki pontvadásza-
tot értékelték, de a jövõrõl is szó
esett néhány szó erejéig. Mint is-
mert, a nõk az NB II Dél-nyuga-
ti csoportjában sereghajtóként
(tizedik pozíció), míg a férfiak a
12 csapatos mezõny hetedik he-
lyén végeztek – szintén a sportág
harmadik vonalában.

Lássuk, mit hozhat a már nem is
oly távoli idõszak, vagyis a követke-
zõ szezon. Mint azt Musits Ferenc
egyesületi elnök elmondta, a höl-
gyeknél az NB II-t csak akkor érde-
mes vállalni, ha néhány rutinosabb
játékossal is fel tudnák tölteni a kere-
tet, mivel a juniorok között hetedik-
ként zárt együttes a következõ idény-
ben sem rendelkezne a felnõtt szint-
hez kellõ tapasztalattal. (Amint az tu-
dott, a keret gyakorlatilag egy játék-
napon kétszer mérkõzött a felnõtt és
junior bajnokság égisze alatt...)

– Csak úgy van értelme az NB II-
nek a nõknél, ha vannak húzó játéko-
sok, s ebbõl a szempontból gyakorla-
tilag nem is az az elsõdleges szem-
pont, hogy helyi kézilabdázók jöhet-
nek-e ez esetben csak szóba, hiszen a
keszthelyi-vonyarci mellett a csurgói
vonal is él – mondta az elnök. – Ha
nem sikerül összetoborozni rutinos
kéziseket, akkor marad a megyei
bajnokság számunkra.

A kérdés azért is aktuális, mert a
nevezési határidõ június 30. Ugyan-
akkor olyan információk is napvilá-
got láttak a klub háza táján, hogy a fi-
atalok közül többen is úgy gondolják,
ha a negyedosztály következik, ott in-
kább nem játszanának, az nem kellõ-
en motiváló tényezõ a részükre. Úgy
viszont gyakorlatilag elfogyna a csa-
pat... S akkor a „hazai” csarnok esete
még szóba sem került, bár azért a sze-
replés azon bizonyosan nem múlna.

– A legideálisabb persze az len-
ne, ha lenne a szintnek megfelelõ
létesítmény és NB II is – hangzott
Musits Ferenc részérõl. Úgy tûnik,
õsztõl ismét a helyettesítésre már
„jól bevált” Zsigmondy-csarnok-
ban mérkõznek a kézilabdázók. 

P.L.

NNaaggyy aa
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A Nyári Olimpiai Játékok tiszte-
letére saját tervezésû és építésû
bringakocsival vág neki a Nagyka-
nizsa-London távnak Hegedüs Ta-
más és Hodák Sándor, két vállal-
kozó szellemû kanizsai kerékpá-
ros. A négykerekû bringakocsi jú-
lius 14-én délelõtt 9 órakor indul a
több mint kétezer kilométeres útra
a nagykanizsai Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumtól, érintve Nagykani-
zsa testvérvárosait (Csáktornya,
Gleisdorf, Puchheim), hogy az Al-
pok hegyeinek leküzdése után au-
gusztus 6-án érkezzen meg a brit
fõvárosba a vízilabda és kajak-ke-
nu finálék idõpontjaira. 

A duónak küldetése van, ugyan-
is bizonyítani szeretnék, hogy akár

emberi erõvel hajtott, környezet-
barát jármûvel is el lehet jutni egy
távoli szigetre. Emellett a céljuk,
hogy népszerûsítsék Nagykanizsát
és ezen keresztül Zala megyét.

Hegedüs Tamás fejében megszü-
letett a gondolat és felkérte Szantner
Gyula jármûgyártó gépész üzem-
mérnököt a rekumbens (fekvõ ke-
rékpár) megépítésére. A kanizsai
bringakocsi egyedisége abban rej-
lik, hogy a megépítéséhez két fek-
võbringát hegesztett össze a terve-
zõje. A mountain bike hajtás mellett
a „négylábú” drótszamár teljesen
egyedi tervezésû és gyártású futó-
mûvet kapott. A kerekeket pontosan
úgy állította be Szantner Gyula,
mintha egy személygépkocsi alvá-
zát tervezte volna meg. A hajtáshoz
kellett beállítani a kifli alakú ké-
nyelmes fekvõüléseket.

Figyelemre méltó e két kanizsai
polgár leleményessége, akarata és ki-
tartása. Kövessük figyelemmel az
elõkészületeket és a cél eléréséig ve-
zetõ utat.  A következõ weboldalon
találhatnak képeket és információ-
kat: https://www.facebook.com/brin-
gakocsi

ÉÉrrttéékk,, CCééll,, AAkkaarraatt
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