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II.. KKaanniizzssaaii SSöörrffeesszzttiivvááll ééss

FFúúvvóósszzeenneekkaarrii TTaalláállkkoozzóó

Emléklappal és ajándékkosár-
ral köszöntötte 103. születésnapja
alkalmából Leveli Pál palini la-
kost a város önkormányzata ne-
vében Cseresnyés Péter polgár-
mester. További életéhez jó erõt,
egészséget, sok boldogságot kí-
vánt, és megígérte, hogy jövõ
ilyenkor, szeptember 21-én újra
találkoznak. A köszöntõn a csa-
ládtagok mellett részt vett a terü-
let önkormányzati képviselõje,
Bicsák Miklós is.

Pali bácsi szemüveg nélkül fel-
olvasta az emléklapra írtakat, és
megköszönte a gratulációt. Min-
dennapi elfoglaltságai közé tarto-
zik az újságolvasás, a séta, s köz-
ben meglátogatja a közelben élõ
lányát is. A hosszú élet titkáról
nem tudott semmi különöset el-
árulni. A táplálkozás terén nem
volt válogatós, bármit megevett a
paprikás krumplitól kezdve a dö-
dölléig. Fiatal korában sokat dol-
gozott, feleségével hat gyermeket
neveltek fel, tizennégy unokája, ti-
zenegy déd-, és öt ükunokája van.

AA 110033 éévveess 
LLeevveellii PPaallii
bbááccssii sseemm
ttuuddjjaa aa
hhoosssszzúú éélleett
ttiittkkáátt
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Gayer Mátyás trió
sikere London

Összecsaptak a kis
matematikusok

Izgalmasan eltelt nyár,
õszi újrakezdés a Családok
Átmeneti Otthonában

Kipróbálták az 
„5 postkocsi” turisztikai 
termékeit

Kanizsai fotóssiker 
a Kun Világtalálkozón

Sánci kérdések, 
polgármesteri válaszok

Immár három futtatóval
és „mobil”, ipari 
víztömlõvel is 
büszkélkedhet az állatmenhely

Messze hív a Nagy
Folyó...

Kvíz reggel, délben, este,
éjszaka

Kaland két keréken
Kiss György: Olimpia

után 2012
Göndör: Ezúttal is

kérdések sorával rukkolt ki
a honatya

Hazaérkezett sikeres
erdélyi szerepléseirõl a 
Ritmus Kórus

Felemás megemlékezés

Hogy naponta képben
legyen városáról...
mert az interneten 
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu

Kövesse 
okostelefonján is:

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!

A Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és
Közmûvelõdési Kft. „Új szakma,
új esély” projektzáró konferen-
ciájára került sor a napokban,
melynek keretében ismertették a
20 hónapos idõintervallum so-
rán megvalósult eredményeket
és elgondolásokat.

A projekt támogatását 100 száza-
lékban az ESZA Nonprofit Kft. biz-
tosította, melynek összege 76 millió
forint volt. Ez egy szakmát adó kép-
zési programot is magában foglalt, s
öt helyszínen 10 település (Surd,
Hahót, Felsõrajk, Sormás, Nagyka-
nizsa, Pötréte, Alsórajk, Belezna,
Liszó és Nemespátró) lakóinak be-
vonásával valósították meg. A majd
90 személybõl 81 OKJ-s bizonyít-
ványt szerzett. A tanfolyam résztve-
või regisztrált munkanélküliek és
olyan inaktív személyek voltak,
akik már nem is szerepeltek nyil-
vántartó adatbázisokban.

A célcsoport targoncavezetõ,
raktárkezelõ, motorfûrész-kezelõ
és számítógépes adatrögzítõ képe-
sítést szerezhetett. Az oktatáson
belül volt önismereti tréning, kom-
munikációs-konfliktuskezelõ tré-
ning, de digitális írástudás prog-
ram és álláskeresési tréning is sze-
repelt a projekt tartalmában.

Az elsõ képzési blokk még Sur-
don 2011. április 5-én, a második
2011. július 7-én Nagykanizsán,
míg a harmadik 2011 októberében
Sormáson indult. A negyedik és
ötödik csoport már az idei évben
rajtolt Hahóton, illetve Felsõraj-
kon és a szakembergárdát a Fel-
nõttképzési, Pedagógiai és Humán
Szolgáltató Kft. biztosította. Raj-
tuk kívül három szociális munkás
segítette elõ a képzések zavartalan

menetét, s írószer-, valamint élel-
miszercsomagokkal igyekeztek a
célcsoport tagjainak mindennapi
kiadásait csökkenteni.

A záróprojekt keretében több
elõadás is elhangzott, melyek kö-
zül például Czmerk József, a helyi
munkaügyi központ kirendelt-
ségvezetõjének beszámolója az it-
teni vonzáskörzet foglalkoztatási
helyzetérõl, illetve arról szólt,
hogy az álláskeresõk munkába ál-
lását milyen szolgáltatásokkal se-
gíthetik elõ.

A Magyar Kardiológusok Tár-
sasága és a Magyar Nemzeti Szív-
alapítvány minden évben szep-
tember utolsó vasárnapján, a Szí-
vünk Napján hívja fel a figyelmet
a szív és érrendszeri megbetege-
dések gyakoriságára, a minden-
napi életben is megvalósítható
megelõzési módszerekre. 

A Szív Világnapja Alkalmából
szombaton délelõtt 10 órától
egész napos rendezvényt szerve-
zett a Szívbetegekért Egyesület a
HSMK-ban. A találkozót megtisz-
telte jelenlétével Cseresnyés Péter
polgármester. Az intézmény elõtti
téren Hegedûs Györgyné, az egye-
sület elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. Többek között elmondta,
az összejövetel megszervezésére
pályázat útján százhúsz ezer forint
támogatást kaptak az Egészség-
ügyi Alaptól. Hogy sikeresen vég-
zik a tevékenységüket, azt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy a
közgyûlés is felfigyelt a munká-
jukra, és a Fidesz-frakció a képvi-
selõk felajánlásának köszönhetõ-
en összesen száztíz ezer forintot
ajánlott fel az egyesület fenntartá-
sához.

Az ünnepélyes megnyitót köve-
tõen gyógytornász irányításával

tornával folytatódott a nap, majd
kulturális programok, operettmu-
zsika, táncegyüttesek szórakoztat-
ták a közönséget. Az érdeklõdõk
közben egészségügyi méréseken
vehettek részt. Az egész napos be-
mutatkozások sorában szó volt töb-
bek között a gyógyteákról és a fû-
szernövényekrõl, a természetes táp-
lálkozásról, a békés konfliktusren-
dezésrõl és az érterápiáról. Bemuta-
tót tartott hajanalitikus, mesterfod-
rász és méhész. Az orvosi elõadá-
sok 12.30 órakor kezdõdtek el. 

A Kanizsai Múzeumért Alapít-
vány kuratóriumi ülését követõ-
en Dr. Polay József kuratóriumi
elnök számolt be az alapítvány
munkájáról, többek között az el-
készült Patkófal szeptember 27-i
átadásáról.

A múzeum jövõjét illetõen Dr.
Polay József elmondta, a közeljö-
võben születik meg a döntés a me-
gyei jogú városok, köztük Nagyka-
nizsa, múzeumainak jövõjét illetõ-
en. A korábbi kormányrendeletet,
mely azt taglalta, hogy a megyei jo-
gú városok múzeumai az adott vá-
ros kezelésébe kerülnek, pontosít-
ják. 

A kuratóriumi elnök hangsúlyoz-
ta, továbbra is várják a támogatók
jelentkezését a Szent Lujzát ábrázo-
ló templomi ablaküveg helyreállítá-
si munkálatainak anyagi biztosítá-
sához, mely díja 600 ezer forint.
Eddig egy nagyobb, 300 ezer forint
összegû felajánlás is érkezett, azon-
ban az adományozó kérte a neve el-
hallgatását. A gyûjtés tovább foly-
tatódik, õsszel a múzeum, az alapít-
vány és a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamara levélben for-
dul a kamarához regisztrált vállal-
kozásokhoz, azt kérve ebben, hogy
mindössze kétezer forinttal támo-
gassák a helyrehozatalt. 

Idén februárban döntött a kurató-
rium arról, hogy a Kanizsai fejet-
len, fehér mén legendájához, me-
lyet Halis István gyûjtött, kapcsolja
a kanizsai Patkófalat, a szerelmesek 

(folytatás a 4. oldalon)

ÚÚjj sszzaakkmmáákkkkaall 
bbiizzttoossííttaannáánnaakk úújj
eessééllyytt

AA SSzzíívvüünnkk NNaappjjaa 
–– aa SSzzíívv VViilláággnnaappjjaa

AAvvaattjjáákk aa PPaattkkóóffaallaatt,,
ffeelleelleevveennííttiikk aa KKaanniizzssaaii
ffeejjeettlleenn,, ffeehhéérr mméénn
lleeggeennddáájjáátt
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2012. szeptember 27.

Mindenekelõtt engedjék meg azt,
hogy Kovászna város alapításának
60. évfordulóján átadjam Önöknek
Nagykanizsa város közösségének, va-
lamennyi lakójának és Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyûlésének,
személy szerint Cseresnyés Péter Pol-
gármester Úrnak üdvözletét, Nagyka-
nizsa város baráti ölelését a testvéri
Kovászna valamennyi lakójának.

A felkérést Lõrincz Zsigmond Pol-
gármester Úrtól kaptam e Tudomá-
nyos Konferencián való felszólalásra.
Mindenekelõtt, Nagykanizsa város
testvérvárosának, Kovászna városnak
a témakör szabadságával élve, a cím-
ben is jelzett testvérvárosi gyökereket
olyan aspektusban mutatnám be, há-
rom történelmi korszakban, amelybõl
kiviláglik az, hogy a székelyek és a
magyarok testvéri kapcsolatai kiállták
az idõk próbáját, és mindenkor volt
valami olyan, különleges, mágnessze-
rû vonzás a két nép között, melynek
okait úgy gondolom a magyar nemzet
történetébõl, e tiszta vízû forrásból
merítve folytathatjuk, gondolatot éb-
reszthetünk és ezt az ünnepi napot fé-
nyesebbé tehetjük.

Három történelmi korszakot
mutatnék be, hangsúlyozom na-
gyon röviden, de mégis a tudomá-
nyosság igényével. Elsõként
Szent László király uralkodásá-
nak idején, a XI. század végén, a
XII. század elején a székelységet
érintõ nagy változásokról kívánok
szólni. Másodsorban Bocskai Ist-
ván erdélyi fejedelem testámentu-
mi rendelésével kapcsolatos gon-
dolataimat szeretném megosztani.
Végül pedig a Trianoni ország-
vesztést követõ rövid idõszak
vizsgálata, a magyarság és a szé-
kelység viszonyai Magyarország
megcsonkítása után témakört

bontanám ki. A beszéd ezen
részét adjuk közre.

A harmadik, és a dolgozat szem-
pontjából kardinális kérdésként meg-
jelölt trianoni országvesztés a magya-
rokat és a székelyeket a legdrasztiku-
sabb módon szakította el egymástól.

Évek kellettek ahhoz, hogy eb-
bõl a zsibbasztó állapotból valami-
lyen épkézláb gondolat is megszü-
lethessen, én úgy gondolom, hogy
ebben igen nagy szerepet játszot-
tak az erdélyi írók, az erdélyi szép-
míves céh könyvkiadásai, név-
szerint Gróf Kemény János áldo-
zatos munkája, a Marosvécsi Íróta-
lálkozó, a Helikon Íróközösség.

A Marosvécsi Írótalálkozót jóval
megelõzõen, 1921. januárjában nyom-
tatja ki Kós Károly „riadót fújó röpira-
tát” „Ébredj kétesztendõs álmodból,
szemedet nyísdd ki, nézz széjjel, és állj
az új életben tusakodni akarók közé!”

A Trianoni Szerzõdést aláírták: le
kell vonni a tanulságot, szembe kell
néznünk a kérlelhetetlen valósággal,
és nem szabad ámítanunk magunkat.
Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és
akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.
Fölébredtünk, tisztán lakarunk látni.
Szembe akarunk nézni az Élettel,
tisztában akarunk lenni a helyzetünk-
kel. Ismerni akarjuk magunkat…
Kétesztendeje, hogy sokan közölünk
imádkozni tanultak, és sokan átko-
zódni is. És sokan álmodni is megta-
nultak, sírni is, de legtöbben a vize-
ket néztük, a mi vizeinket, …sokat
néztük a vizeket és sokan közölünk
el is indultak a vizek mentén le a he-
gyekbõl, ki arra napnyugat felé, hogy
onnan soha vissza ne jöjjenek… de
az imádkozás ideje eltelt. És el az át-
kozódás ideje is. Az álmodozásnak is
vége és a sírásnak is. Aki pedig elin-
dult a vizek mentén, az többé ide

nem jöhet vissza, aki közülünk el-
megy, az ne is kívánkozzék közénk
vissza soha, annak itt helye nem lesz
soha és jussa sem lesz annak.

A mi igazságunk: a mi erõnk. Az
lesz a mienk, amit ki tudunk küzdeni
magunknak. Bátraknak kiálltok hát, a
harcolni akaroknak, a kötelesség-
tudóknak, a látniakaróknak, az elõre-
nézõknek. Álljanak elõ, ne szégyen-
kezzenek, ne aludjanak, ne duzzogja-
nak. Az Élet nem vár, az Élet rohan.

Nyíltan és bátran kiálltom a velünk
megnagyobbodott Romániának: mi
magyar fajú, magya hitû és magyar
nyelvû polgárai Romániának, nemze-
ti autonómiát akarunk, aminek birto-
kában bennünk Nagyrománia meg-
bízható polgárságot fog nyerni.

Kiálltom a jelszót: építenünk kell,
szervezkedjünk hát a munkára!

Úgy gondolom, hogy ezek a gon-
dolatok, Kós Károly szent szavai ta-
nításul szolgálnak ma napság is,
meg kell egymást hitünkben erõsíte-
ni, ezért kell a testvéri kapcsolatokat
ápolni, ezért kell a magyarországi
magyaroknak erdélyi magyarokhoz,
az erdélyi magyaroknak a széke-
lyeknek a magyarországi magyarok-
hoz acélsodrojnál is erõsebb köte-
lekkel hurkot kötni, hiszen megért-
jük e kapcsolatok gyökereit, megért-
jük a testvéri kapcsolódás okát, csak
e három önkényesen kiragadott tör-
ténelmi pillanat is megerõsíthet ben-
nünket abban a hitben, hogy ez vala-
mennyiünknek szent küldetés.

Isten éltesse a 60 éves Kovászna
városát és Isten éltesse valamennyi
székely és nem székely lakóját.

(A teljes elõadást a www.kanizsa-
ujsag.hu-n olvashatják.)

6600 éévvee vváárrooss KKoovváásszznnaa

Kovászna (Covasna), tizenhá-
romezer lakosú város Romániában, a
Keleti-Kárpátok lábánál, Brassótól
65 km-re északkeletre. 1990-tõl tart
kapcsolatot Nagykanizsával, 1993-
tól Nagykanizsa testvérvárosa. Elsõ
ismert írásos említése 1548-ból való,
a lakosság száma a 19. század köze-
pén háromezer volt, városi rangot
1952-ben kapott. 1992-ben a 12500
lakos kétharmada magyar, egyhar-
mada román nemzetiségû volt. A vá-
ros két részbõl áll, a nagyobb, ala-
csonyabban fekvõ városrészben van
az utóbbi évtizedekben épült város-
központ, a magasabban fekvõ rész
Vajnafalva, itt többségében román
nemzetiségû lakosság él. 

Várossá nyilvánításának 60. évfordulóját ünnepelte Nagykanizsa test-
vérvárosa, Kovászna. A szervezõk kitettek magukért a négynapos ren-
dezvényen. A szokásos, sörsátrak alatti eszem-iszom és koncertek mel-
lett egymást követték a kulturális események – adta hírül az erdély.ma.
A Kovásznai Mûvelõdési Központban színvonalas tudományos kon-
ferenciával tisztelegtek az évforduló elõtt, ahol jelen voltak a testvér-
városok, Csenger, Pápa, Gyula és Nagykanizsa küldöttei is. Váro-
sunk nevében Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ, aki kö-
szöntõje után elõadást is tartott.

Szeptember 29. 14.30 óra
KULTÚRSZÜRET
rendezvény a szüret és a kultúra je-
gyében
A kanizsai közmûvelõdési intézmé-
nyek (KKK, HEMO, KODÁLY,
MINDENKI HÁZA) közös rendez-
vénye Miklósfán. Helyszín: Min-
denki Háza Miklósfa. Program:
14.30-tól szüreti felvonulás, 15.00-
tól az intézmények mûvészeti cso-
portjainak fellépése. Közben fõzõ-
verseny. 19.00-tól bál. Báli belépõ-
jegy és tombola: 500 Ft
"SZILÁNKOK" - Ferkovics Jó-
zsef képzõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: október 15-ig
Október 2. 14.30 óra
SZÉKELY DRÁGAKÕ - a koron-
di Tótfalvi József aragonit ásvány-
gyûjteményének bemutatása. Meg-
tekinthetõ: november 4-ig a HSMK
nyitvatartási idejében.
Október 4., 11., 18., 25. 16.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bér-
lettel 600 Ft/család. 
www.kerekito.hu 
Október 5. 10 óra
Aradi Udvar
ÜNNEPI MÛSOR 
AZ ARADI VÉRTANÚK 
TISZTELETÉRE
Közremûködnek: a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai
Október 6. és 20.
AGYKONTROLL
TANFOLYAM INDUL GYER-
MEKEKNEK 
Tanulási és stresszoldó módszerek
elsajátításához nyújt segítséget a
tanfolyam. Jelentkezni és érdeklõd-
ni lehet Kelemen Gyula oktatónál a
30/9299752-as telefonszámon.

Október 3. 9 óra
"NAGYKANIZSÁTÓL A DO-
NIG. A 9. KÖNNYÛ HADOSZ-
TÁLY A KELETI HARCTÉREN
1942-1943" - tudományos emlék-
ülés. A belépés díjtalan

PARAFRÁZISOK - Z. Soós Ist-
ván kiállítása
Megtekinthetõ: december 1-ig

Szeptember 29. 18 óra
CANTILENA LEÁNYKAR - tíz
éves jubileumi koncert

KATONA GYÖRGY festõmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ: október 25-ig
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(folytatás a 2. oldalról)
...terét, fáját és padját. Azóta kö-

zel fél év telt el, és realizálódtak a
legendához kapcsolódó ötletek. A
Patkófal avatására szeptember 27-
én 14.30-kor kerül sor, melyre sok
szeretettel várnak minden érdeklõ-
dõt. Remélik, hogy a város egy kul-
tikus helyévé és idegenforgalmi ne-
vezetességgé válik majd a Patkófal. 

Egy középiskolás diák részérõl
merült fel az ötlet, hogy film is ké-
szülhetne a Halis legendához kap-
csolódóan, így a Batthyány Lajos
Gimnázium egy kihívást intéz a
többi iskola felé. A feladatuk az len-
ne, hogy forgassanak le egy filmet,
melyek közül majd kiválasztják a
legjobbat, mely felkerülne a leg-
népszerûbb videómegosztó oldalra. 

Említést tettek egy, még megva-
lósítás alatt álló ötletrõl is, misze-
rint a Múzeum tér bejárati oldal fe-
letti helyiségnek funkciót kellene
adni. Itt egykoron a zsalugáterek
mögül a tiszttartó kiabálta a hajdú-
nak, hányat kell ütnie. Így arra gon-
doltak, aki idegenként jár a város
ezen területén, hadd tudja meg,
hogy milyen kiállítások vannak a
múzeumban, mely feladatra Gyuri
bírót (Cser György) vélték a legal-
kalmasabbnak. A tervek szerint
Gyuri bíró makettje fogja minden
nap hívogatni az embereket. A ru-
házat, a háromkerekû kiskocsi, me-
lyen az ablakhoz tolják, már elké-
szült, már csak a bábú sminkelése
és a hangosítás hiányzik. 

Ezt követõen elhangzott, elké-
szültek és már szép számban vásá-
roltak is a várostörténeti ajándék-
tárgyakból, a hûtõmágnesekbõl, a
négyféle patkóból, a réz városcíme-

rekbõl és a képeslapokból, azonban
a vasember figura elkészítésének
elõkészületei még zajlanak. 

Musztafa, Kanizsa várának
utolsó basája, elvinni nem tudván
õket, mély verembe rejtette össze-
rablott kincsét a vár kényszerû
átadása elõtti utolsó sötét éjsza-
kán.

Visszajövünk még, vissza Kani-
zsára hamarosan! – e szavakkal
buzdítva magát, és abban bízva,
hogy egy fehér mén földre ontott
vére elrejti aranyát, legkedvesebb
paripája büszke nyakát vágta át,
habzó sötét vérét a rejtekhelyre
csorgatva. Ám hiába visszavágyó
reménye – soha erre többé nem járt,
de a kincset sem látta senki azóta. 

Nem úgy a basa fejetlen lovát.
Leginkább mikor szél tépi a fákat, az
éjféli órákban száguld a Várréten át,
mondják, kik látták, elhullajtott pat-
kóit mutatva bizonyíték gyanánt.

Úgy gondolva, szerencsét hoznak
e patkók, volt, ki közelgõ meggaz-
dagodásának jeleként pillantott rá,
volt, ki szerelme beteljesedését re-
mélte tõle, míg mások a Kanizsára
visszatérés ígéretének tekintették. 

A Várréten a fejetlen fehér mén
még ma is õrzi a kincsek helyét, ám
azt mindmáig csak a sejtelmesen
zúgó szél ismeri, míg a patkók újra
és újra megtalálhatóak.

Ha szerencsére, szerelemre vá-
gyik, vagy a városba szeretne visz-
szatérni, vegyen a „kanizsai szeren-
csepatkóból”, vagy a szerelmesek

patkójából, melyeket akár ki is sze-
gezhet a múzeumi patkófalra. Ám,
ha kisebb szuvenírt óhajt vásárolni,
ajánljuk az ólom, vagy a kerámia
patkót, mely hasonlóan pozitívan
hathat jövõjére. Vásárlási lehetõ-
ség: a Fõ úti múzeum épülete, a
múzeum melletti trafik, vagy a
Tourinform iroda, (Csengery út 3).

A Rózsa Bölcsõde Gyermekei-
ért Alapítvány kuratóriumának,
a bölcsõde dolgozóinak, valamint
a szülõk összefogásának köszön-
hetõen Rózsaligetet és kerti tavat
avattak az Egyesített Bölcsõde
Rózsa Bölcsõdéjének udvarán. 

Az épületek által védett, koráb-
ban ruhaszárítónak használt terület
átalakításának ötlete az egykori
Kismackó csoportból indult –
mondta köszöntõjében Körmendi
Viktória intézményvezetõ. A kerti
tó kialakítása a Vertalics házaspár
keze munkáját dicséri, akik annak
ellenére is felajánlották a tevékeny-
ségüket, hogy kisgyermekük már
kikerült a bölcsõdébõl. A liget ki-
alakításában sokat segítettek a szü-
lõk, különösen az apukák, a bölcsõ-
de dolgozói, és Helyes Zsuzsanna

kuratóriumi elnök, aki jól gazdál-
kodott az alapítvány vagyonával. 

Köszöntõ szavaiban Cseresnyés
Péter polgármester többek között
kiemelte: ez a kis sziget, amit ideva-
rázsoltak, segít abban is, hogy a jö-
võ nemzedéke, a mostani egy-két
éves korosztály még jobban vigyáz-
zon a környezetére. És azon túl,
hogy egy kis közösség kovácsoló-
dott össze a szülõkbõl és az intéz-
mény dolgozóiból, sikerül majd el-
érni azt is a gyerekeknél, hogy meg-
becsüljék a munkát és a természetet.
A polgármester elismerõen jegyezte
meg; azért, hogy ilyen szép zöldte-
rületek, parkok övezik a lakótelepe-
ket, és nem egy betonrengetegbõl
áll a város, a kanizsai polgárok, és
az elmúlt évtizedekben regnáló vá-
rosvezetés nagyon sokat tett.  

Az új rózsaligetet Sifter Gergely
katolikus káplán és Deme Dávid
evangélikus lelkész áldotta meg. Az
avatási ünnepséget fotókiállítás zár-
ta az intézmény galériájában. A
Zalaerdõ Zrt. dolgozóinak alkotása-
iból összeállított A zalai erdõk cso-
dái címû fotókiállítást Rosta Gyula
vezérigazgató nyitotta meg. 

Szeptember 27-én, lapzártánk-
kor a nagykanizsai Tourinform
Iroda ismét megszervezi Turizmus
világnapi akcióját az Erzsébet té-
ren, ezúttal a Zrínyi Miklós – Bo-
lyai János Általános Iskola Bolyai
Tagintézményével karöltve.

– A tavalyi Világnap mottója a
„Tourism-linking cultures”, azaz
„a turizmus, mely kultúrákat köt
össze” volt. Idén a megújuló ener-
giák és a turizmus kapcsolatára te-
võdik a hangsúly – számolt be Bali
Vera irodavezetõ a Turizmus Vi-
lágnapi megmozdulásukról. Hoz-
zátette, bár az eredeti tervet, az
áramfejlesztõ biciklit nem sikerült
megvalósítani, de az Erzsébet térre
egy sebességmérõvel ellátott hely-
hez kötött kerékpárt kihelyeznek,
melyet bárki megtekerhet majd.
Továbbá, az alsósoknak egy rajz-
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A retró jegyében a bajcsai Kul-
turális Egyesület szeptember 15-
én „falunapot” szervezett a város-
részben. 

A szabadtéri rendezvényen a
hivatalos kezdési idõpontra meg-
telt a kultúrház elõtti tér. Az egye-
sület elnökének rövid bevezetõje
után városunk polgármestere Cse-
resnyés Péter nyitotta meg a ren-
dezvényt. Ezt követõen több mint
kétórás rendkívül színes, változa-
tos kulturális mûsor következett.
Közben elkészült az adományok-
ból készített halászlé, birkapör-
költ, gulyásleves, valamint a ren-
dezvény végéig folyamatosan
volt kapható prósza és lángos.

Rendkívül figyelemre méltó
volt, hogy az egyesület új veze-

tésének nagyszerû szervezõ
munkájának köszönhetõen ed-
dig soha nem látott létszámban
vettek részt a település lakói a
legkisebbektõl a legidõsebbe-
kig. A városrész képviselõjének
Tóth Nándor valamint a sok ön-
kéntes segítségével egy zökke-
nõmentes, gördülékeny rendez-
vénynek voltunk szemtanúi,
résztvevõi.

A kulturális mûsor végén tom-
bolahúzásra került sor. Jól példáz-
za a rendezvény sikerét, hogy 770
tombolát és 230 támogatói jegyet
sikerült eladni. A színes rendez-
vényt hajnali öt óráig tartó bál
zárta.

Ennek a cikknek a megírásához
az vezetett, hogy a saját valamint

a résztvevõk nevé-
ben köszönetüket fejezzük ki az
egyesület új vezetõinek név sze-
rint Pintér Gabriella elnöknek,
Weinhoffer Zita elnökségi tagnak,
Farkas Csabánénak (Timi) az el-
lenõrzõ bizottság vezetõjének ál-
dozatos munkájukért.

Bebizonyították, hogy lehet
olyan rendezvényt is tartani ahol
különbözõ gondolkodású embe-
rek együtt tudnak szórakozni és
jól érezni magukat.

Szolgáljon ez tanulsággal az
olyan városi politikusoknak, mint
Marton István, dr. Fodor Csaba és
Sajni József.

Uraim, lehet követni a példát.
Köszönettel a szervezõknek: 

Vukics József

EEggyy rréésszzttvveevvõõ sszzeemméévveell:: KKiiss ffaalluu nnaaggyy nnaappjjaa,, ttaannuullssáággookkkkaall

AA „„KKaanniizzssaaii ffeejjeettlleenn,,
ffeehhéérr mméénn lleeggeennddáájjaa””

RRóózzssaalliiggeett 
ééss kkeerrttii ttóó aavvaattóó

ÚÚjjddoonnssáággookk aa
nnaaggyykkaanniizzssaaii
TToouurriinnffoorrmm IIrrooddáábbóóll
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2012. szeptember 27.

pályázatot Zölden nyaraltam cím-
mel, a felsõsöknek pedig ugyan-
ezen elnevezés alatt egy esszépá-
lyázatot írtak ki. A térre ellátogató
középiskolás korosztálytól viszont
azt kérték, hogy fényképezzék le
turista szemmel nézve a várost és
ezt osszák meg a Tourinform iroda
facebook oldalán. A legjobb alko-
tásokat mindhárom kategóriában
díjazzák. 

Bali Vera az iroda sikerérõl is be-
számolt, miszerint a minõsített iro-
dák között tartják számon a váro-
sunkbeli Tourinformot. Ugyanis, a
Tourinform hálózat franchise rend-
szerben mûködik, melynek szak-
mai irányítója a Magyar Turizmus
Zrt.. Július 1-jével osztályozták az
irodákat, így minõsített és normál
irodára. Az országban közel 150
iroda van és abból 27 lett minõsí-
tett, és ezek között szerepel a nagy-
kanizsai is. 

– Különbözõ kritériumoknak
kellett megfelelni. Többek között
el kellett érni az évi négyezres lá-
togatottságot, a negyedéves fel-
adatokat minimum 95 százalékos-
ra kellett teljesítenünk és a Nem-
zeti Turisztikai Adatbázist (ami az
itthon.hu háttere) folyamatosan
töltenünk kellett, saját kiadvány-
nyal és honlappal kell rendelkez-
ni. Mivel minden kritériumnak
megfeleltünk, így a vasárnapi
nyitvatartástól eltekintettek –
mondta el az irodavezetõ. Zala
megyébõl Zalaegerszeg és Nagy-
kanizsa szerepel a minõsített iro-
dák között. Ez a kiemelt pozíció
különbözõ kedvezményeket je-
lent, mint például a vásárokon va-
ló megjelenés támogatását.

További újdonság, hogy július vé-
gén elkészült a Tourinform új kiad-
ványa a Magyarország-Horvátor-
szág IPA Határon Átnyúló Együtt-
mûködési Program, a KaCSa II. pro-
jekt keretében. A HatodHét határ-
ban, hat nap a határ mentén címû ki-
advány angol, horvát és magyar
nyelven mutatja be a két testvérvá-
ros és térségének nevezetességeit és
rendezvényeit, egy 6 napos kikap-
csolódást ajánlva az ide érkezõknek.
A brosúra hiánypótlónak mondható,
hiszen ilyen jellegû kiadvány még
nem jelent meg a városról. 

Újabb várostörténeti márvány
emléktáblát avattak a Nagykani-
zsai Városvédõ Egyesület tagjai,
ezúttal a Batthyány utca 10. szám
alatt levõ épület, az egykori

„Semál” laktanya homlokzatán,
ezzel megörökítve annak történe-
tét az utókor számára.

A Batthyány utcai házat 1860-
ban azzal a szándékkal építette az e
célra alakult részvénytársaság, hogy
a lakosság házait katonamentesen
tartsa, hiszen szállásadási kötele-
zettségük volt a katonaság felé.
Olyan jól sikerült a beruházás, hogy
ezt követõen egymás után hozták
létre a laktanyákat, 1874-re már hét
kaszárnya volt Kanizsán, melyeket
magánszemélyek birtokolták, és ad-
ták bérbe a katonaságnak. A nagy
laktanyák felépültével ezek felesle-
gessé váltak, és a részvénytársaság
is megszûnt 1890-ben.

Azokon az épületeken helyeznek
el emléktáblát Nagykanizsán Tar-
nóczky Attila kutatásai nyomán,
amelyek valamilyen építészeti, vá-
rostörténeti, kultúrtörténeti vagy
egyéb helytörténeti hagyománnyal
rendelkeznek.

A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakkép-
zõ Iskola Thúry Tagintézményé-
nek diákjai sikeres gyakorlaton
vettek részt az opatijai testvéris-
kolában, illetve a horvát tanuló-
kat viszontfogadták a zalakarosi
szállodákban. A tájékoztatón
résztvevõ diákok, az intézmény
vezetõi és az érintett szállodák
képviselõi számoltak be élménye-
ikrõl, illetve a horvátországi kap-
csolat kialakításáról.

– A Thúry György Tagintézmény
2004 óta van kapcsolatban az opati-
jai vendéglátó középiskolával, ezt
még Cseke Zoltán az iskola akkori
igazgatója építette ki – kezdte a saj-

tótájékoztatót Szermek Zoltán fõ-
igazgató. Ezen kapcsolat keretében a
nyári szünetben két hetes szakmai
gyakorlaton vesznek részt a legered-
ményesebb szakács, cukrász és pin-
cér tanulók Horvátországban, illetve
az ottani diákok Zalakaroson. Az
opatijaiak munkakörei nálunk még
bõvülnek a front office és a house-
keeper feladatkörökkel. Az együtt-
mûködés a tavalyi év kivételével fo-
lyamatosnak tekinthetõ. Eddig a
nagykanizsai középiskola tanulói
Opatijában, Rijekában, Lovranban
és Selcén jártak. A fõigazgató hang-
súlyozta, ez a kapcsolat a két iskola
között szakmai szempontból rendkí-
vül fontos, hiszen a tanulók megis-
merkedhetnek egy másik ország
mentalitásával, vendéglátási szoká-
saival és ételeivel.

A fogadó szállodák részérõl Var-
ga Lajosné, a zalakarosi Freya hotel
igazgatója és Üsztöke Botond, a
Karos Spa Hotel vezérigazgatója
osztották meg tapasztalataikat. El-
mondták, felkészültek voltak a hor-
vátországi tanulók, sikerült bekap-
csolódniuk a szálloda életébe. Az
idõ elõrehaladtával pedig egyre
több feladatot bízhattak rájuk. 

– A közvetlen munkatársaik di-
csérték a diákjainkat, mindenki ma-
ximálisan elégedett volt velük – ezt
már Hajnesné Balazsin Mária kísé-
rõ tanár fûzte hozzá. Hozzátette,
szakmai pluszt kaptak, és adtak is
az ottani vendéglátósoknak, hiszen
kérésre elkészítették nekik a mi éte-
leinket is, így a dödöllét és a tartár-
mártást, melyek nagy sikert arattak.
Egy dologban láttak hiányosságot,
ez pedig a nyelvtudás.

A kanizsai közmûvelõdési in-
tézmények – a Kanizsa Kulturá-
lis Központ, a Honvéd Kaszinó, a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdé-
si Ház és a Miklósfai Mindenki
Háza – hagyományteremtõ céllal,
elsõ alkalommal rendezik meg
szombaton délután a Kultúr-
szüretet, a szüret és a kultúra je-
gyében. A rendezvény részleteirõl
Dömötörffy Sándor, a Miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület elnöke és Kámánné
Szép Terézia, a Kodály igazgatója
tartott sajtótájékoztatót.

A mûvelõdési intézmények kul-
túrcsoportjainak bemutatkozása
mellett felelevenítik a régi, falusi
szüreti szokásokat, és az elmarad-
hatatlan szüreti bált. A lovas, hin-

tós, zenés felvonulás szombaton
délután 14 órakor indul az Erzsébet
térrõl Miklósfára, ahol a helyiekbõl
álló énekes-táncos menet csatlako-
zik hozzájuk. 

A Kultúrszüretet Cseresnyés Pé-
ter polgármester nyitja meg 15.30
órakor. A szórakoztató programok,
bemutatók közben fõzõverseny is
zajlik, az est szüreti mulatsággal zá-
rul. Belépõdíjat nem kell fizetni, a fi-
nomabbnál finomabb ételeket bono-
kért lehet megkóstolni. Szeretettel
várják a Mindenki Házába a város
minden lakóját. Kámánné Szép Teré-
zia az elmondottakhoz örömmel
fûzte hozzá, hogy szinte egy egész

napot együtt tölthetnek a kulturális
intézmények munkatársai, egyúttal
jobban megismerhetik Miklósfát is.
Magánemberként is a város gyöngy-
szemének tartja a településrészt,
ahol a vállalkozóktól kezdve az egy-
szerû emberekig nagy összetartás
jellemzi ezt a lakosságot. Ugyanak-
kor eljött az ideje annak, hogy még
szorosabbá fûzzék a kulturális intéz-
mények, egyesületek és alapítvá-
nyok az egymás közötti kapcsolatot.
A rendezvény jó példa lesz erre is,
érdemes tehát ellátogatni szombaton
Miklósfára. 

Az esõs idõ ugyan keresztül-
húzta – a hagyományoknak
megfelelõen –, az Autómentes
Napon megszervezett 10. Vasem-
berke Kupa indítását, így a ver-
seny megnyitójára be kellett vo-
nulni a nyolc általános iskola 80
felsõs tanulójának, valamint a
segítõknek, és a kísérõ tanárok-
nak a HSMK színháztermébe. 

(folytatás a 7. oldalon)

EEmmlléékkttáábbllaa aazz eeggyykkoorrii
llaakkttaannyyaa hhoommllookkzzaattáánn

HHoorrvvááttoorrsszzáággbbaann 
jjáárrttaakk aa TThhúúrryyss ddiiáákkookk

KKuullttúúrrsszzüürreett
MMiikkllóóssffáánn

MMiikkllóóssffaaii iisskkoolláássookk
ggyyõõzzeellmméévveell zzáárruulltt 
aa VVaasseemmbbeerrkkee KKuuppaa 
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(folytatás az 5. oldalról)
A 12 órás versenyt megnyitó

Cseresnyés Péter polgármester
utalva erre a kis akadályra meg is
jegyezte, akik részt vesznek a ku-
pán, amúgy is be akarják bizonyíta-
ni, hogy minden viszontagság elle-
nére teljesítik a feladatokat. Egy ér-
dekes, élményekkel, kemény pró-
bákkal és kitartást igénylõ elfoglalt-
sággal fûszerezett napot kívánt a le-
endõ „vasemberkéknek”. Arra kérte
õket, hívják fel barátaik, ismerõseik
figyelmét a mozgásra, az alternatív
közlekedésre, hiszen nemcsak autó-
val lehet utazni, vannak más közle-
kedési eszközök is. Az Autómentes
Nap Vásárcsarnok mellett zajló
sportbemutatóira pedig SMS-ben is
meghívhatják õket. 

A vetélkedõ, melynek legfõbb
célja az volt, hogy minden tanuló si-
kerélményhez jusson, egyben felké-
szítést jelentett a nagyobb megpró-
báltatásokat igénylõ, középiskolá-
soknak szóló Vasember Kupára is. 

A Vasemberke Kupa gyõztese a
Miklósfai Általános Iskola, 2. a
Kõrösi-, 3. a Péterfy Általános iskola
csapata lett. Az 1. Stúdio21 pólópá-
lyázat nyertesének járó díjat a Roz-
gonyi iskola csapata vihette haza. 

Kiállítás nyílt Milena Mladeno-
va és Ludvig Dániel alkotásaiból a
Palini Általános Iskolában. Az is-
kola tanulói ez ízben sem csak
szemlélõi voltak az eseménynek,
hiszen mûsorral is közremûköd-
tek. A tárlatot Szegletes Gábor
mûkedvelõ nyitotta meg.

Köszöntõjében elsõként a kép-
zõmûvészet jelentõségérõl, fogal-
máról szólt. Elmondta, a festészet
az emberiség legõsibb tevékenysé-
gei közé tartozik, hatszor idõsebb,
mint az írás. 

„Az elsõ festmények 32000
évesek” – mondta. „Szerintem
élményt és ezen belül is egy tar-
tós élményt jelentenek, mivel
bármikor megtekinthetem, min-
den alkalommal más és más
részletet fedezhetek fel benne,
attól függõen, hogy éppen mi-
lyen hangulatban vagyok.
Ugyanakkor egy kép vagy szobor
képes megnyugtatni, vagy éppen
motiválni valamilyen irányba. A
mûvészet határtalan is egyben,
de a jelen esetben szó szerint is
az, mivel Miléna Mladenova
Bulgáriából érkezett hozzánk. A
mûvészek a világ bármely tájáról

is érkezzenek minden esetben a
nyitottságot hozzák magukkal
más kultúrák iránt.”

Véleménye szerint fontos, hogy
minden alkotás tükrözze a mûvészi
szabadságot, mely jelen esetben ab-
ban is megmutatkozott, hogy az al-
kotások nem kaptak sem nevet, sem
címet, azt mindenkinek saját sza-
badsága lesz eldönteni, hogy mit
gondol róla. A mûvészek ott is át-
lépték a megszokott hagyományos
beidegzõdéseket, hogy mindkét
mûvész más jellegû alkotásokkal
jelent meg ezen a kiállításon, mint
ami általában jellemzi õket. Miléna
szobrászként festõvászonra vetített
gondolatait mutatta be, míg Ludvig
Dániel festõként, harmonikus vilá-
gát térben ábrázolva láttatta. 

Katona György gazdag alkotói
életpályájának jelentõsebb „mér-
földköveit” tekinthetik meg az
érdeklõdõk – festmények formá-
jában – a Magyar Plakát Ház-
ban. A reprezentatív tárlaton fel-
sejlik a mûvész „sok arcú” énje és
kötõdése szülõföldjéhez, ihleté-
nek bölcsõjéhez, Erdélyhez.

Nem kell ahhoz a határon túlra
utaznunk, hogy elmélyedhessünk
akár a Szilágyság, akár a tiszta né-

pi kultúra szépségeiben. Elég meg-
tekintenünk Katona György festõ-
mûvész munkáit, máris közelségbe
kerül hozzánk a derût és melankó-
liát sugárzó, természeti, emberi ér-
tékekben egyaránt gazdag Erdély.
A Nagyváradon született pedagó-
gus-alkotó 1989-ben települt Ma-
gyarországra, lakóhelyéül a Pápa
melletti Kéttornyúlakot választotta.
Ám költözése nem jelent vízvá-
lasztót mûvészi pályafutásában,
ugyanis folyamatosan termékeny-
ség, megújulás jellemzi festõi habi-
tusát – mint a kései Rembrandt-ét.
Egyedi technikával készített fest-
ményein túl köztéri alkotások,
szobrok, grafikák és absztrakt mû-
vek dicsérik keze munkáját. Érthe-
tõek, ugyanakkor elgondolkodtató-
ak Katona György munkái – szólt
köszöntõjében a szombati tárlat
nyitón Kõfalvi Csilla, a Magyar
Plakát Ház vezetõje. A mûvész éle-
tét, szerteágazóan sokrétû képi vi-
lágát Papp Miklós, az alkotó sze-
mélyes jó barátja mutatta be. El-
mondta: a kiállított portrék, tájké-
pek, csendéletek, szakrális ábrázo-
lások ugyan küzdelmes útról tanús-
kodnak, ám a hit és a belsõ lelki
harmónia derûssé, élet-igenlõvé te-
szi Katona György alkotásait. Nem
véletlen tehát – világított rá beszé-
dében a mûvész-tanár –, hogy a
legnagyobb kortárs alkotók közt
tartják számon a lélekben erdélyi,

rendkívül vallásos festõ virtuózt,
aki dédanyai ágon Ady Endréhez
fûzõdõ rokoni szálakkal büszkél-
kedhet. Ám szerénysége és provin-
ciális neveltetése miatt mindössze
azt válaszolta kérdésünkre Katona
György, híres „elõdjét” illetõen,
hogy bennük – a mûvészet szerete-
tén túl – egy dolog közös: az erdé-
lyi táj, a haza iránti elkötelezettség.
A tárlat október 20-ig látogatható.

TTeesszzii aa ddoollggáátt aa TTEESSZZII

A TEvékeny SZeretet Iskolája
idén is segíti a rászorulókat. Évnyitó
istentisztelet keretében veszi kezde-
tét az a munka, mely során piarista
tanulók látogatnak el immáron ötö-
dik éve az Idõsek Otthonába, a Fo-
gyatékkal Élõk Integrált Intézmé-
nyébe és a kórház ápolási osztályára.
Tanulóink saját otthonukban is felke-
resnek idõs embereket, ahol a szük-
ség szerinti aktuális feladatokat lát-
ják el. Az idei munkaterv szeptember
25-én, kedden 11.45-kor fog össze-
állni a segítõ programot igénylõ in-
tézmények részvételével a Piarista
Kápolnában. Ha van környezetük-
ben a gyerekek szolgálatára rászoru-
ló idõs ember, kérjük, jöjjenek el! –
tájékoztatta lapunkat Steinhardt
Tamásné tanárnõ, a piarista diákok
szeretetszolgálatának vezetõje.

B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M
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2012. október 1. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 2. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. október 3. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 4. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 5. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. október 6. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. október 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. október 8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 9. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. október 10. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 11. ARANYSZARVAS ARANYSZARVAS 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. október 12. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. október 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. október14. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. október 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 17. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 18. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. október 19. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. október 20. ARANYSZARVAS ARANYSZARVAS 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. október 21. SZENT GYÖRGY TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. október 22. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 08.00
2012. október 23. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 08.00 - 07.30
2012. október 24. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 25. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. október 26. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. október 27. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 08.00
2012. október 28. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. október 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 30. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. október 31. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 08.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett ookkttóóbbeerrbbeenn

HHaattáárrttaallaann mmûûvvéésszzeett
PPaalliinnbbaann

EErrddééllyyii sszzíívv iihhlleettttee
eeccsseettvvoonnáássookk
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2012. szeptember 27.

Kanizsai 
HASZNOS

Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO

Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott 

kellékanyagok 100% garanciával.
Tel.: 0670-517-7836

Hórusz OPTIKA
8800 Nagykanizsa, Király u. 32.

Telefon: 06 (30) 587 2150

Orvosi szemvizsgálat

Balaskó István
TV-k, LCD-monitorok, videók,
DVD-k, távirányítók javítása.
Nagykanizsa, Zrínyi u. 20.

Tel.: 0630 597 1530

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladék-
gyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és helyszíneken:

1. október 5. 13.30- 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. október 5. 13.50- 14.00 Bagola, buszforduló
3. október 5. 14.15- 14.40 Sánc, posta elõtti buszmegálló
4. október 5. 14.55- 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. október 5. 15.30- 16.10 Hevesi u. ABC
6. október 5. 16.20- 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. október 5. 17.00- 17.30 Rózsa u. kispiac
8. október 5. 17.40- 18.10 Kazinczy u.
9. október 5. 18.25- 18.40 Alsótemplom elõtti parkoló  
10. október 6. 8.00- 8.40 Palin, Szálfa u.
11. október 6. 8.50- 9.20 Napraforgó tér
12. október 6. 9.35- 10.00 Petõfi u. - Honvéd u. sarok
13. október 6. 11.30- 12.20 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 6. 12.35- 12.45 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 6. 13.00- 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola 
16. október 6. 13.40- 14.10 HSMK parkoló
17. október 6. 14.20- 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 6. 15.00- 15.30 Olaj ABC

Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 

VVeesszzééllyyeess hhuullllaaddéékkggyyûûjjttééssii aakkcciióó

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16,00 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától
20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. szeptember 28-
án (pénteken) a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. október 1-jén 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát 2012. október 1-jén (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. október 1-jén (hét-
fõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Ál-
talános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap I. hétfõjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Isko-
lában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-
ta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. október 1-jén
(hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Meghívó
Nagykanizsától 
a DDonig

A Zala Megyei Levéltár
és a Thúry György Múzeum
tisztelettel meghívja Önt 
a Nagykanizsától a Donig –
A 9. könnyû hadosztály a
keleti harctéren, 1942-1943
címû tudományos 
emlékülésre.
Idõpont: 2012. október 3. 
(szerda) 9.00 óra
Helyszín: Medgyaszay Ház
(Nagykanizsa, Sugár u. 5.)

PPrrooggrraamm

Megnyitja: Balogh László
(gimnázium igazgató, 
Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város kulturális bizottságának
elnöke)
Elnököl: Kiss Gábor (igazgató,
Deák Ferenc Megyei Könyvtár,
Zalaegerszeg

EEllõõaaddáássookk

Prof. Dr. habil Szakály Sándor Dsc.
(történész, tanszékvezetõ egyetemi
tanár, Károli Gáspár Református
Egyetem, Budapest): A 9. könnyû
hadosztály parancsnokai és törzs-
tisztjei, 1942-1943
Dr. Szabó Péter Dsc. (hadtörténész,
tudományos fõmunkatárs, HM Had-
történeti Intézet és Múzeum, Buda-
pest): A zalai frontkatonák hétköz-
napjai, 1942-1943
Molnár András (igazgató, Zala Me-
gyei Levéltár): A zalaegerszegi
17/III. zászlóalj a Donnál, 1942-
1943
Cseh Valentin (muzeológus, Ma-
gyar Olajipari Múzeum, Zala-
gerszeg): Nagykanizsai tüzérek a
Donnál, 1942-1943
Bekõ Tamás (segédlevéltáros, Zala
Megyei Levéltár): Zalatárnokiak a
Donnál, 1942-1943
Hangodi László (muzeológus, Vá-
rosi Múzeum, Tapolca): Helyi lapok
tudósításai a tapolcai honvédek Don
menti harcairól
Paksy Zoltán PhD (fõlevéltáros, Za-
la Megyei Levéltár, Zalagerszeg):
Zala megye, mint háborús hátország
1942-1943
Erõs Krisztina (levéltáros, Zala Me-
gyei Levéltár): Zala megye hõsi ha-
lottai, 1941-1945

NEM FÉLÜNK 
A VESZÉLYES 
EMBEREKTÕL!
„Veszélyes hivatások” tematikával

indul hagyományos „Októberi esték”
elõadássorozatunk a Piarista Iskol-
ában. Október 1-jén, hétfõn 18
órakor elsõ vendégként Pavelcze

László vészhelyzet-kezelési igazgatót várjuk. Remélhetõleg nem történik
a világban semmi olyasmi, ami érkezését meghiúsíthatná. Minden érdek-
lõdõt szertettel várunk az iskola rendezvénytermében! (Belépõdíj nincs.)
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A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskod-
ni évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Saubermacher-Pannonia Hul-
ladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2012. október 2-án, 3-án és 4-én (kedden,
szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az
egész városban. 
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent
említett napokon biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ
edényekhez.

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

KKoonnttéénneerrmmoossááss

hi
rd

et
és

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §
rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás köz-
szolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefax száma: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., Tel.: 06-20/849-2300; Fax: 06/93-510-077). Kapcsolattartó: Cseresnyés
Péter polgármester (email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: 
Autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési felada-
tok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város vonatkozásában közszolgál-
tatási szerzõdés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a
menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatáro-
zott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelû
mellékletét képezõ menetrend szerint kell végezni. 
3. A szerzõdés meghatározása:
Közszolgáltatási szerzõdés.
4. A szerzõdés idõtartama:
Kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra, - 2013. január 1. napjától 2020. de-
cember 31. napjáig - 8 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1.
6. A teljesítés helye: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60.
nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 
2012. december 10. 10.00 óra.
10. Szerzõdéskötés tervezett legkésõbbi idõpontja: 2012. december 20.
11. Elbírálás módja és szempontja: 
A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bí-
rálati szempontok alapján az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó
ajánlattevõvel köt szerzõdést. 
12. A pályázati kiírás beszerzésének feltételei: 
A pályázati kiírás ellenértéke: 50.000 Ft + ÁFA összeg. 
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Ma-
gyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 szá-
mú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával ve-
hetõ át hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra között a
következõ címen:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Városfejlesztési Osztály.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték
megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ru-
házható. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre: 
A pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számá-
ra biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhe-
lyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában
is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti el-
bánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.

PPáállyyáázzaatt aauuttóóbbuusssszzaall vvééggzzeetttt 
mmeenneettrreenndd sszzeerriinnttii sszzáállllííttáássrraa
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1. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. 48 m2, raktár, 550 Ft/m2/hó+ÁFA= 699 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. 15 m2, pince, 300 Ft/m2/hó+ÁFA=
380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A
bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 28. 8 - 8.30 óráig. Aversenytárgya-
lás ideje: 2012. október 01. 9 óra 10 perc. Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.

2. Csengery u. 2.
23 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:   100

Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra
20 perc. Megjegyzés: volt gyermekcipõ bolt.

3. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra
30 perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia  Biztosító iroda.

4. Csengery u. 6.
93 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra
40 perc. Megjegyzés: volt Two Big Brothers.

5. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. szep-
tember 28. 12 - 12.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
9 óra 50 perc. Megjegyzés: volt festékbolt.

6. Deák tér 13 - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet, 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 9.30 - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
10 óra. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.

7. Erzsébet tér 18.
117 m2 üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 11.30 - 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
10 óra 10 perc. Megjegyzés: volt  cipõbolt.

8. Rozgonyi u. 1.
48 m2 iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 28. 11 - 11.30 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 10 óra 20 perc.

9. Rozgonyi u. 1.
21 m2 iroda, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 50
m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 28. 11 - 11.30 óráig.
A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 10 óra 30 perc.

10. Fõ u. 9. fsz.
167 m2 iroda, 3000 Ft/m2/hó+ÁFA = 3810 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria, 1500 Ft/m2/hó+ÁFA =

1905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84 m2 raktár
galéria, 800 Ft/m2/hó+ÁFA= 1016 Ft/m2/hó. Összesen: 271m2. . Abérlemény
megtekinthetõ: 2012. szeptember 28. 10 - 10.30 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2012. október 01. 10 óra 40 perc. Megjegyzés: volt Sopron Bank.

11. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:   100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 10.30 - 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
10 óra 50 perc. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.

12. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
11 óra. Megjegyzés: volt kisposta.

13. Fõ u. 23.
21 m2 üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2012. szep-
tember 28. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. október 01. 11
óra 10 perc. Megjegyzés: volt  mobiltelefon üzlet.

14. Erzsébet tér 1.
19 m2 üzlet, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 9 - 9 óra 30. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 9 óra.

15. Csengery u. 7.
311 m2 pince, 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 10.30 - 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
11 óra 20 perc. Megjegyzés: volt fitness stúdió.

16. Fõ u. 8.
40 m2 üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 11 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október 01.
11 óra 30 perc. Megjegyzés: volt iroda.

17. Eötvös tér 27.
234 m2 üzlet, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szep-
tember 28. 8.30 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje 2012. október 01. 11
óra 40 perc. Megjegyzés: volt  élelmiszer diszkont.

18. Thury György tér
56 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100Ft/m2/hó+ÁFA=   127Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012.
szeptember 28. 12 - 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. október
01. 11 óra 50 perc. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.

19. Kalmár u. 6. 
Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alapterületû üzletek bérleti

díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1270 Ft/m2/hó, amely a villany és a víz kivéte-
lével a rezsiköltséget is tartalmazza. (Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsi-
költség mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcsõ 50Ft/m2/hó+ÁFA= 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 28. 8 - 9 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2012. október 01. 12 óra. 

Aversenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Nagykanizsa
Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet. Érdeklõdni: 93/311-241, 30/2273-192 telefonszámokon

AA NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. ((NNaaggyykkaanniizzssaa,, GGaarraayy uu.. 2211..))
NNYYÍÍLLTT VVEERRSSEENNYYTTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSTT HHIIRRDDEETT 
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Õszi külgazdasági 
programjaink
A nagykanizsai vállalkozások

külgazdasági kapcsolatainak fej-
lesztése, kiépítése érdekében ka-
maránk exportösztönzõ progra-
mot dolgozott ki. Segítségével a
vállalkozások kapcsolati tõkére,
beszállítói pozíciókra tehetnek
szert a határ menti horvát piacon. 

A szakmai program elsõ részé-
ben szeptember 6-7-én két napos
látogatást szervezett Kamaránk a
határ menti horvát csáktornyai,
kaproncai, belovári kamarákhoz. 

Elsõ állomás Csáktornya volt,
ahol a delegáció a kamara vezetõi-
vel találkozott. Az EU-s csatlakozás
miatt õk különösen fontosnak tart-
ják a kapcsolatfelvételt, a tapaszta-
latokat szívesen fogadják. Második
helyszínen, Kaproncán a 20 kani-
zsai vállalkozó a Podravka cégnél
gyárlátogatáson vehetett részt.

A horvátországi látogatás utol-
só állomásaként Belovárba érke-
zett a csapat, ahol üzleti kapcsola-
tok kiépítésére volt lehetõség, va-
lamint látogatást tettek a 20. Õszi

Belovári Vásáron. 
A program második részében,

október 18-án Nagykanizsán a
horvát kamarákkal együttmûködve
a Nagykanizsai kereskedelmi és
Iparkamara horvát-magyar keres-
kedelemfejlesztési konferenciát és
üzleti partner találkozót szervez.  

A programok az Nemzetgazda-
sági Minisztérium pályázati támo-
gatásával valósulnak meg. 

REG-NET Mûhelytalálkozó
A Szlovénia-Magyarország Ha-

táron Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 keretében
megvalósított REG-NET projekt
vezetõ partnere Zala megyei mû-
helytalálkozót tartott szeptember
19-én Zalaegerszegen, melyen Ka-
maránk munkatársai is részt vettek. 

A rendezvényen bemutatásra
került a REG-NET projekt, vala-
mint a határon átnyúló együttmû-

ködések eddigi tapasztalatai és a
jövõre vonatkozó elképzelések. 

ECO-HUB projekt

Kamaránk a Szlovénia-Magyar-
ország Határon átnyúló Együttmû-
ködési program 2007-2013 kereté-
ben az ECO-HUB elnevezésû pro-
jektben vállalt partnerséget, amely
2014. szeptemberéig tart. 

A projekt célja, támogatás nyúj-
tása a kkv-nak, innovatív, környe-
zetbarát termékek és szolgáltatá-
sok létrehozására. 

Segíteni szeretnénk a vállalkozá-
sok környezettudatos gondolkodá-
sát, és felhívni a figyelmet a projekt
során 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 kamarai tagjaink és
partnereink közremûködésére
számítunk.   

Pályázati felhívás 
A Nagykanizsai Kereskedelmi

és Iparkamara Elnöksége pályáza-
tot hirdet kamarai szakképzési

szakértõi névjegyzékébe történõ
tagság felvételére/meghosszabbí-
tására az alábbi területeken:

Szakmai Vizsgabizottság Te-
rületi Vizsgabizottsági Tag Név-
jegyzékbe történõ felvételé-
re/meghosszabbítására,

Gyakorlati oktatás képzési
helyszíneinek ellenõrzése; az
együttmûködési megállapodás, a
tanulószerzõdéssel foglalkoztatott
tanulói munkahelyek, iskolai tan-
mûhelyek alkalmassági ellenõrzé-
sére, látogatására létrehozandó
névjegyzékbe történõ felvételé-
re/meghosszabbítására.

A pályázati adatlap és minden
szükséges információ elérhetõ
honlapunkon: www.nakkik.hu

„Elsõ munkahely 
garancia” program
A Nemzetgazdasági Minisztéri-

um és a Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatal a Megyei Kormányhivatalok
Munkaügyi Központjainak közre-
mûködésével Központi Munkerõ-
piaci programot hirdet „Elsõ mun-
kahely garancia” néven.

A program célja a pályakezdõk
elsõ munkahelye és a szükséges
munkatapasztalat megszerzésé-

nek elõsegítése. A legkorábban
szeptember elsejétõl induló fog-
lalkoztatásához 2012. december
31-ig 100 %-os bérköltség támo-
gatást igényelhet az a foglalkozta-
tó, aki a feltételeknek megfelelõ

regisztrált pályakezdõt munkavi-
szony keretében alkalmaz. A
program forrása a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Alap központi kereté-

bõl biztosított 3 milliárd Ft. A tel-
jes programidõszak 2012. augusz-
tus 6-tól 2012. december 31-ig
tart, ezen belül a foglalkoztatás tá-
mogatására 2012. szeptember 1-
tõl december 31-ig van lehetõség. 

Felhívás gyakorlati 
képzésben résztvevõ 
vállalkozások részére
A Magyar Közlöny 2012. évi

114. számában megjelent a Kor-
mány 240/2012. (VIII. 30.) Korm.
rendelete a gyakorlati képzés költ-
ségeinek a szakképzési hozzájáru-
lás terhére történõ elszámolásánál

figyelembe vehetõ gyakorlati kép-
zési normatívák mértékérõl és a
csökkentõ tétel számításáról szóló
280/2011. (XII. 20.) Korm. rende-
let módosítása. 

A fent nevezett módosítás ered-
ményeképpen 2012. szeptember 1-
tõl szakmánként vannak meghatá-
rozva a szakképzési hozzájárulás
terhére történõ elszámolásánál fi-
gyelembe vehetõ normatívához
tartozó súlyszorzók, melyek mér-
téke megváltozott, a legtöbb eset-
ben emelkedett a 280/2011. (XII.
20.) Korm. Rendeletben foglaltak-
hoz képest. A szakképzési hozzájá-
rulás terhére igénybe vehetõ nor-
matíva összege nem változott, az
továbbra is 440.000 Ft/év/tanuló. 

Szintvizsga feladatbank
Az új szakképzési törvény ren-

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2012. szeptember 27.10

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

2012. október 3-án 14.00 órakor
A munka világában bekövetkezett változásokban történõ eligazo-
dás segítése érdekében Kamaránk a Zala Megyei Kormányhivatal 

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
közremûködésével

„Munkajogi változások az új Munka Törvénykönyve 
hatálybalépésével”

címmel konzultációs fórumot szervez.

Helyszín: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 
Szolgáltató Irodája (8800 Nagykanizsa, Ady u. 1. )

MEGHÍVÓ
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delkezései szerint azoknak a szak-
iskolai tanulóknak, akik 2012.
szeptember 1-én az új képzési for-
ma szerint kezdik meg a tanévet
2013. tavaszán szintvizsgát kell
tenniük. Jelenleg 42 új szakképe-
sítés rendelkezik azokkal a tan-
ügyi dokumentumokkal, amelyek
az új szintvizsga feladatok kidol-
gozásához szükségesek. Ezért eh-
hez a 42 szakmához készültek el
az új szintvizsga feladatok, ame-
lyek a www.nakkik.hu kamarai
honlapunkon elérhetõek.

Új piacfelügyeleti törvény
Az Országgyûlés 2012. június

18-án fogadta el a termékek piac-
felügyeletérõl szóló 2012. évi
LXXXVIII. Törvényt, mely
2012.09.01-jén lépett hatályba, és
egységes keretet kíván teremteni a
piacfelügyelet számára. A Pftv. a
termékek alapvetõ biztonsági és
megfelelõségi követelményeire, a
gazdasági szereplõk kötelezettsé-
geire, a piacfelügyeleti ellenõr-
zésre és intézkedésekre, valamint
a piacfelügyeleti hatóságok egy-
más közötti, továbbá az Európai
Bizottsággal történõ együttmûkö-
désére vonatkozóan tartalmaz elõ-
írásokat. A törvényrõl bõvebben
honlapunkon tájékozódhat. 

„LEGJOBB NÕI 
MUNKAHELY 2011” DÍJ 
A kezdeményezés célja, hogy rá-

mutasson az esélyegyenlõségi szem-
pontok mellett a nõk foglalkoztatásá-
nak gazdasági szükségszerûségére. 

A pályázaton két munkaadói cso-
port vehet részt: 20-250 fõ munka-
vállalót foglalkoztató, valamint 250
fõnél több munkavállalót foglalkoz-
tató vállalkozások. Határidõ: 2012.
október 30. További információ:
www.legjobbnoimunkahely.hu

Gratulálunk kamarai 
tagunk újabb elismeréséhez
A Kanizsa Trend Kft. ülõgarni-

túrája kapta meg a Magyar Ter-
mék Nagydíjat, melyet Miklós
Zsolt ügyvezetõ igazgató  ünnepé-
lyes keretek közt vett át a Parla-
mentben  szeptember 4-én. A díjat
a Pantone nevû új ülõgarnitúra ki-
fejlesztéséért kapta a cég. A leg-
rangosabb minõségi elismerés ko-
moly marketingértékkel bír a ha-
zai piacon. 

BEMUTATKOZNAK 
KAMARAI TAGJAINK
Gyenese Gabriella 
egyéni vállalkozó

Közel 30 évvel ezelõtt léptem át
az iskola küszöbét fodrász képesí-
téssel a kezemben és azonnal mun-
kába is álltam a Nagykanizsai Álta-

lános Szolgáltató Szövetkezetnél.
1990-ben úgy döntöttem, hogy
egyéni vállalkozóként, a Hámán
Kató Leánykollégiumban bérelt
üzlethelyiségben folytatom tovább
tevékenységemet. Azóta üzletet
váltottam, vendégeim és a szépülni
vágyók a Bíbor Business Center el-
sõ emeletén találnak meg.

Több éves szakmai tapasztalat-
tal a hátam mögött, 1995-ben sike-
res mestervizsgát tettem. 2001 óta a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara önkéntes kamarai tag-
ja, valamint a 2007-ben megalakult
Fodrász Klub alapító tagja vagyok.

Az elmúlt évek alatt folyama-
tosan foglalkoztam tanulók gya-
korlati oktatásával. A szakmai
vizsgabizottsági tagi névjegyzék-
ben szerepelek, szakmunkásvizs-
gák vizsgabizottságának tagja-
ként, szakmai versenyek zsûri-

tagjaként rendszeresen meghí-
vást kapok. Az „asztal másik ol-
dalán” is szívesen állok: ezt bizo-
nyítja a rangos szakmai verse-
nyeken elnyert 30 oklevél és 8
serleg. Sikereim közül a legked-
vesebb számomra a 2003-ban
szervezett I. Nagykanizsai Nem-
zetközi Fodrász- és Kozmetikus-
verseny Legkreatívabb Nagyka-
nizsai Versenyzõ díja.

Részt veszek szakmai bemuta-
tókon, továbbképzéseken, ame-
lyek lehetõséget teremtenek a fod-
rász szakma újdonságainak elsa-
játítására. Büszkén elmondhatom,
hogy a Loreal Akadémián Zsidró
Tamás  hajvágó mesterkurzusát is
elvégeztem. 

Szabadidõmben nagy lelkese-
déssel nagybõgõzöm, egy népze-
nekar tagjaként idõnként helyi
rendezvényeken is részt veszek. A
miklósfai Répafõzõ Verseny és a
nagykanizsai Dödöllefõzõ Ver-
seny állandó - évek óta dobogós -
versenyzõje vagyok.

Sikereimet családomnak is kö-
szönhetem, támogatásukkal több
tudok lenni, mint fodrász.

Jelenleg Szabó Anikó hajtan
oktatónál tanulok, aki Magyaror-
szág egyetlen gyémánt okleveles
hajanalitikusa, hajszakértõje.
Több éves tanulás után szeretnék
én is "hajorvossá" válni, bár tanul-
mányaim és tapasztalataim alap-
ján eddig is sok vendégemnek
tudtam segítséget nyújtani a
gyógyulásban. Szalonomban min-
den érdeklõdõt szeretettel várok.
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2012. szeptember 27.

MMeesstteerrvviizzssggaa
kköötteelleezzeettttsséégg 22001155-ttõõll

A 2011. évi CLXXXVII. törvény értelmében
a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként –
azon szakképesítések esetén, amelyekben a
mestervizsga követelményeit a szakképesíté-
sért felelõs miniszter kiadta – 2015. szeptember 1-tõl csak olyan személy ve-
het részt, aki mestervizsgával rendelkezik. 

A gyakorlati oktatók részére 2015. szeptember 1-tõl kötelezõen elõírt mes-
tercím megszerzésre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egy kedvezõ fel-
tételeket teremtõ projekt elõkészületeit folytatja. 

A várható feladat tervezéséhez és a szakmailag alátámasztott pályázati
program kidolgozásához nélkülözhetetlen a gyakorlati képzésben oktató
szakemberek teljes körû felmérése, amelyben kérjük a gyakorlati képzést
folytató vállalkozások szíves közremûködését.

Egyben tisztelettel várjuk a mestervizsga iránt érdeklõdõk jelentkezését.

AA SSzzéécchheennyyii KKáárrttyyaa aa vváállllaallkkoozzáássookk 
hhiitteelleessssééggéénneekk jjeellkkééppee
KKeerreessssee nnáálluunnkk aa nnééppsszzeerrûû hhiitteelleekkeett

Szolgáltató irodájába betérõk többsége a folyószámlahitelt részesíti elõnyben. A lik-
viditási problémák áthidalását szolgáló változat sikere meghosszabbíthatóságában rejlik. Általában az elõírt feltételek-
nek megfelelõ bt-k, kft-k, egyéni vállalkozók, szövetkezetek használják ezt a formát, amely saját erõ meglétét nem vár-
ja el. Ötszázezer és 25 millió forint közötti tartománya is elõnyös. 
A beszerzéseket segítõ forgóeszköz hitel igénylõinek többsége a folyószámlahitellel párhuzamos használatának lehetõségét
aknázta ki, hiszen a két konstrukció együttesen mankót ad a vállalkozásoknak a talpon maradásért való küzdelemben. 
A legújabb pillérek, a beruházási, valamint az önerõ kiegészítõ, illetve támogatást megelõlegezõ hitelek.
A tavaly õsszel indult Széchenyi Agrár Kártyát az egyéni vállalkozók, õstermelõk, családi gazdaságok, társas vállalko-
zások egyaránt megkedvelték. 
A kedvezõ kamatozású, vissza nem térítendõ támogatással kiegészített Kombinált mikrohitelt újonnan alakult vállalko-
zások is igényelhetik, s ingatlanvásárlások esetén rendkívüli elõnyei vannak. 
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják.
Tel: 93/516-670; 30/754-3616
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Elõször a nyár folyamán a teraszo-
kon trécselõknek, ejtõzõknek tûnt fel
a látvány, aztán már arra is volt pél-
da, hogy a 2011-ben zalai Miss Al-
pok-Adriának választott hölgy mun-
kahelyének közelében fékezett autó,
s pattantak ki belõle lefotózni a jár-
gányt – persze a pillák miatt...

– Ez elég érdekes helyzet, hi-
szen még a baráti körömben is
megoszlanak a vélemények róla,
vannak, akik azt mondják, szép, de
van, aki szerint meg..., hmm, in-
kább maradjunk annyiban, hogy
annyira nem kedvelik. – válaszol
ez irányú felvetésünkre mosolyog-
va az idén Pécsett már lediplomá-
zott Alexandra.

–  Hogyan kezdõdött a lassan
már három hónapos optikai tuning
története?

– Elõször az egyik amerikai so-
rozatban, a Beverly Hills 90210-
ben láttam ilyen dekorációt, majd

itthon Bálint Antóniát is mutatták
be olyan autóval, melyen voltak
autópillák. Nekem megtetszett, s
innen már sínen is volt az elkép-
zelés: Budapestrõl rendeltem
meg õket, majd már Kiskanizsán
tette fel egy mûanyagos szakem-

ber. Nem egyenként, hanem
egészben lehetett felrakni a sort,
és vannak úgynevezett szemkon-
túrjai, azok a kövek, melyeket
szintén látni lehet. Gyakorlatilag
egy nap alatt el is készült, arra
kellett csak várni, hogy a ragasz-
tó megszáradjon.

– S vajon milyen mértékben kell
vigyázni rá?

– Tulajdonképpen strapabíró, de
azért mindig szólok, amikor kézi
mosóba viszem, hogy mi a helyzet
és figyelnek is rá. Elméletileg a
gépi mosót is kibírná, de én eleve
nem adom az autómat gépibe, mert
a feketét elég rendesen karcolja...

Mindenesetre mint már írtuk,
igencsak feltünõ jelenség lett – az
autó is. S a megfogalmazás nem
véletlen, hiszen Szandrának van-
nak még komoly elképzelései a
szépségversenyeken való indulás-
sal. Ismert, hogy az Alpok-Adria
versenyen egészen a nemzetközi
döntõig jutott. Persze, idõközben
az élete már változott, jelenleg hi-
vatási elfoglaltságával is illik „ösz-
szeegyeztetni” elgondolásait. S ak-
kor még ott vannak a további pszi-
chológiai tanulmányok, szóval az
ember csak pislog, bár lehet, idõ-
vel még a kisautó is megteszi...

P.L.

ÉÉpppphhooggyy ccssaakk nneemm ppiissllaanntt
Törpilla... Ez eddig rendben is lenne, a kedves rajzfilmfigurát is-

merjük a Hupikék törpikékbõl, de mind jobban hódítanak az úgy-
nevezett autópillák is. Lugosi Alexandra neve szépségkirálynõként
(nem csupán) széles e városunkban is roppant ismert, s ha e két
dolgot összerakjuk, jöhet egy német kis személygépkocsi, melynek
elülsõ lámpáin „szempillák” díszelegnek... Lássuk, hogyan is áll
össze a kép!

Egy golyós õrület, a kettle-
bell szedi áldozatait Nagyka-
nizsán. A fertõzöttek száma
egyre emelkedik. Tüneteik a
rövid idõ alatt bekövetkezõ
izomtömeg-növekedés, a túl-
súlyosoknál fogyás és a rend-
kívül jó közérzet, kiegyensú-
lyozottság. 

Városunkban már második éve
vannak jelen a kettlebellesek és a
minap ismét indítottak új, kezdõ
csoportot a Bíbor Fitnessben, aho-
va sok szeretettel várják az izmo-
sodni, fogyni és állóképességükön
javítani vágyókat.

De tulajdonképpen, mi is az a
kettlebell? Ha didaktikusak sze-
retnénk lenni, akkor leginkább
egy olyan ágyúgolyóra hasonlít,
melynek fogantyúja van. A szár-
mazását tekintve orosz eredetû,
gyökerei több mint háromszáz év-
re nyúlnak vissza. Ekkor a mezõ-
gazdaságban a termény lemérésé-
re használták, azonban hamar fel-
fedezték a gyakori emelés pozitív
élettani hatásait.

Az eszközt hatékonnyá a mö-
götte álló Russian Kettlebell Chal-
lenge (RKC) rendszer teszi, me-
lyet egy orosz erõnléti kiképzõ,
Pavel Tsatsouline dolgozott ki
majd 12 éve. A módszer azóta is
folyamatosan fejlõdik, gyakorla-
tokkal bõvül, de elveiben változat-
lan maradt. 

A kettlebell esetén a fogás nem
a tengelyen történik, messze esik
a súly középpontjától, így folya-
matos koordinációt és nagy erõ-
kifejtést igényel. A helyes kivite-
lezés kizárólag egyszerre, több
izomcsoport bevonásával, illetve
ezek összehangolásával érhetõ el,
ezért nem következik be az iz-
mok rövidülésének köszönhetõ
merev mozgás. A konditermi gé-
pekkel ellentétben fejleszti a
mélyizmokat, amelyek edzettsége
kulcsfontosságú a derékfájás,
hátfájás leküzdésénél. Ezen kívül
funkcionális, kõkemény izomza-
tot épít hajlékonnyá és mobillá
tesz, hihetetlen állóképességgel.
Mellékhatásként a túlsúlyosak le-
fogynak, aki túl vékony, megerõ-

södik.
Nem ritka
a heti egy kilo-
gramm zsírvesztés, mely
nem jár együtt súlyvesztéssel. A
szakmailag jól betanított gyakor-
latok hatásai és a változás már
három hónap múltán észlelhetõ-
ek.

Az edzéseket bárkinek
ajánlják kortól, nemtõl és
edzettségtõl függetle-
nül. Használói között
találunk fegyveres
testületeket (az
orosz Spetznaz,
az USA elnöki testõrsége, a ma-
gyar TEK), élsportolókat (judo
válogatott, testépítõk, amerikai
focisok, vízilabdások, kajak-kenu
válogatott), ismert személyeket

(Lance Armstrong, Sylvester
Stallone) és persze átlagembere-
ket is.

V.M.

KKeettttlleebbeellll NNaaggyykkaanniizzssáánn –– iissmméétt iinndduull kkeezzddõõ ccssooppoorrtt
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2012. szeptember 27.

Horoszkóp

A nyárvégi szabadsága nemcsak az egész-
ségének tett jót, hanem szinte megváltoz-
tatta a korábbi szemléletmódját is. A csa-
ládját érintõ egyszerûbb döntéseknél lehe-
tõleg kérje ki a párja véleményét.

Jó formában lesz ezekben a napokban. Ha egy
laza kikapcsolódásra vágyik, látogasson el
szombat délután a miklósfai Kultúrszüret fesz-
tiválra. Ha elõtte netán váratlan vendég kopog-
tat be az otthonukba, vigyék magukkal õt is. 

Váratlan fordulatok színesítik ezen a hé-
ten az életét. Az események között cél-
szerû lesz némi szünetet beiktatnia. Nem
kell mindjárt autóba ülni, jó alkalom le-
het erre akár a kerékpározás is.

Ezekben a napokban gondolja meg ala-
posan, milyen fontos titkot árul el a bará-
tainak. Kikapcsolódásként teremtsen egy
olyan világot maga körül, akár virágok-
ból, ami megnyugtatja. 

Rendet szeretne tenni érzelmi életében,
de úgy tûnik, egyedül nem sikerül. Sze-
retne végre megismerkedni valakivel, s
erre a csillagok állása szerint a miklósfai
szüreti bálban lesz is alkalma.

Jó hangulatban, tettre készen telnek el a
napjai, és a munkahelyén elismerésre
számíthat. Bár a rutinszerû munkát nem
igazán kedveli, a párja energiájából most
sokat profitálhat ön is.

A tenni akarás lesz jellemzõ önre ezek-
ben a napokban. Ha valami gond adódott
mostanában a párkapcsolatában, a kien-
gesztelõdésre jó alkalmat lelhet a miklós-
fai szüreti bálban.

Fordítson több idõt baráti kapcsolatai ápolá-
sára, hiszen nem csak munkából áll a világ.
Ha el szeretné érni élete célját, akkor halad-
jon a saját elképzelései szerint kitûzött úton,
és ne figyeljen a kritikus megjegyzésekre.

Ha meg akarja õrizni a lelki nyugalmát, ne fi-
gyeljen oda a környezetében élõk kritikus
megjegyzéseire. Mutassa ki a párjának bátran
az érzelmeit, és ne legyen szemérmes. Igaz-
ságérzetével sajnos megbánthat másokat.

Most ne erõltesse azokat a dolgokat,
amelyek maguktól nem oldódnak meg.
Szabaduljon meg a korábbi, merev néze-
teitõl, és engedje el magát. A hétvégén
lesz erre alkalma bõven. 

Ne aggódjon folyton a pénzügyei miatt,
kösse le a gondolatait valami mással, és
foglalkozzon többet azzal, amit szeret.
Ha másképpen nem megy, keressen ma-
gának új barátokat, új célokat.

Ne essen kétségbe attól, ha nem úgy ha-
lad a dolgaival, ahogyan elképzelte. Az
idegeskedés helyett legyen figyelme-
sebb, és ne hagyja, hogy bárki is eltérítse
az elképzelésétõl. 

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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Katonaréten Levente u. 4. szám

alatt 70 m2-es, két szobás, fedett tera-
szos, kívülrõl hõszigetelt, felújított, be-
lülrõl jó állapotú családi ház 450 m2-es
telekkel eladó. Irányár: 13,9 millió Ft.
Tel.: 0630/988-5957 (7519K)

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 gyü-
mölcsfákkal. Víz, villany bevezetve, a
közlekedés jó. Érdeklõdni: 0630/473-
9120 (7503K)

Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagy-
kanizsán, a Csengery út elején az ud-
varban. Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)

Nk-án a Munkás úti garázssoron
hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7525K)

Lada 1500-as személygépkocsira
masszív tetõcsomagtartó kedvezõ áron
eladó. Érd.: 0630/389-5918 (7513K)

Szakképzett kéz- és lábápoló,
mûkörömépítõ vállalkozó vállal mû-
körömépítést 3000 Ft-tól, gyógy-
pedikûrt 3000 Ft-ért. Tel.: 0630/270-
8592 (7520K)

Matematikából érettségire felké-
szítés. Egyetemistáknak analízis,
valószínûségszámítás, statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyak. Érd.:
0630/668-6307 (7518K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi  népi pa-
rasztbútorokat és ruhákat, valamint

használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Tel.: 0620/555-3014 (7523K)

Idõs személy gondozását vállalnám
Nagykanizsán. Érd.: 0630/225-0217 (7526K)

Nyugdíjas kõmûves vállal kemen-
ce, grillsütõ építést és egyéb kõmûves
munkát. Érd.: 0630/425-4252 (7527K)

Ápolást, gondozást - akár éjszaka is -
vállalok. Érd.: 0620/382-3085 (7528K)

Idõs néninél gondozást, bevásárlást,

takarítást vállalok. Érd.: 0630-360-
6500 (7529K)

55 éves független, rendezett anyagi kö-
rülményekkel rendelkezõ, magas, igé-
nyes, sportosan elegáns,  társaságkedvelõ
férfi keresi hasonló hölgy ismerettségét
52 éves korig. Leveleket Liliom jeligére
kérem a hetilap szerkesztõségébe.
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Könnyû fizikai munkára 
(címkézés, készletezés), 
keresünk diákokat, fiatalo-
kat, letenyei raktárba!
Munkavégzés: hétfõtõl-szombatig,
délelõttös, délutános ill. éjszakás mû-
szakban. Kulturált, tiszta munkakö-
rülmények, rugalmas munkarend,
korrekt bér. Közlekedés: ingyenes
céges buszjárattal! 
Érdeklõdni: 0620/913-71-10;
0630/983-33-87, 
e-mail: diakmelo@diakmelo.hu 
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.

2012.10.02. kedd 11:00 – 14:00 Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28.
2012.10.02. kedd 15:30 – 17:30 Pölöskefõ, Faluház

Véradás Magyar VVöröskereszt

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (7.) – Komárom
VSE (14.) 7-1 (2-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 6. forduló. Nagyka-
nizsa, 120 nézõ. Vezette: Tuczai
(Király, Horváth Zs.). G.: László
R. (2., 80.), Babati T. (40., 83.),
Rieger (56., 65.), Szép D. (63.);
Gulyás T. (59.). Kiállítva: Cs. Hor-
váth G. (15.)

NTE: Freischmid - Rákhely M.,
Baranyai Z., Kotnyek I., Szép D. -
Rieger (Petánovics M., 73.), Bo-
zsoki, Nagy T. (Kocsis D., 87.),
Babati T. - Cs. Horváth G., László
R. (György M., 86.). Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.

Az egykori „kultikus eredmény-
jelzõ-telenített” Olaj-pályán jobban
nem is kezdõdhetett volna a sereg-
hajtó elleni találkozó, hiszen László
Roland révén már a 2. percben meg-
szerezte a vezetést a kanizsai együt-
tes (1-0). Aztán Cs. Horváth Gábor
adhatta át nem sokkal a kapitányi
karszalagot egyik csapattársának,
hiszen a játékvezetõ durva játékért
kiállította. Ettõl függetlenül nem

fordult meg a játék menete, amiben
lényeges szerepe volt Szép Dávid
középre kanyarított szabadrúgása
után Babati Tamás fejesgóljának az
elsõ félidõ hajrájában (2-0).

Az 50. percben Nagy Tamás
hosszú indításával László robogott
el a jobb oldalon, aki a középen
üresen érkezõ Rieger Márk elé ta-
lált, õ pedig a kapust is kicselezve
helyezett a kapu jobb oldalába (3-
0). Ezután ugyan szépítettek a ven-
dégek Gulyás Tamás révén (3-1),
de Szép a 63. percben kiugorva a
bal oldalon fejezte be eredménye-
sen a támadást (4-1). Rá két percre
Rieger egy mélységi indítás után a
kapus mellett 25 méterrõl továbbí-
tott a hálóba (5-1), majd a 80.
percben Rákhely Martin beadása
után László a rövidre érkezve pör-
getett elegánsan a hosszúba (6-1).
A 83.-ban ezúttal Bozsoki Imre
léphetett ki, középre adása után
pedig Babati továbbított a kapu
jobb oldalába (7-1).

Koller Zoltán: „Érdemes megje-
gyezni, hogy roppant fiatal csapa-
tunk emberhátrányban is remekül

teljesített, s volt olyan labdarúgónk,
aki már hosszú ideje nem jegyzett
találatot. Azt is tegyük hozzá, hogy
az NTE labdarúgóinak „újkori” NB
III-as történetében hét gólt meg nem
ért el a csapat, vagyis csak gratulál-
ni tudok futballistáimnak..."

Az NTE fölényes gyõzelme akár
megalapozója is lehet egy jól sik-
erült vasárnapi pápai kiruccanás-
nak. A „nagy” Lombard Pápa
csapata pénteken meccsel a Gyõr-
rel az OTP Bank Liga NB I-ben,
így jó az esély arra, hogy a kaniz-
saiak ellen a Dél-Zalából indult
Markek Tamás áll a sárga-feketék
kapujában. A másik tõlünk szár-
mazó labdarúgójuk, Csepregi
Tamás viszont továbbra is
sérülésébõl lábadozik...

Városrészi csapatok rangadója
volt a megyei labdarúgó bajnokság
második vonalában Nagykanizsán,
hiszen a Kiskanizsa fogadta a
Bagola együttesét. A nem túlzottan
eseménydús mérkõzés elsõ félide-
jében a vendégek labdabiztosabb
kontrái jelentettek üde színfoltot, a
második játékrészben viszont a tü-
relmes, igaz, nem látványos fut-
ballt bemutató Sáskák biztosan
húzták be a gyõzelmet. Nagy Ro-
land visszatérése a kiskanizsa-

iakhoz érdekesre sikeredett, csere-
ként történt beállása után elsõ lab-
daérintésébõl gólt szerzett...

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák (5.) – Bagola
VSE (14.) 2-0. G.: Pécsi A., Nagy
R. Kiskanizsa: Munkácsi Zs. -
Ganzer Sz., Csordás M., Piecs L.,
Cserfõ H. (Pécsi A.) - Farkas M.,
Németh R., Dolmányos, Visnovics
I. - Földesi, Kálcsics F. (Nagy R.).
Edzõ: Sneff Ferenc. Bagola: Cser
D. - Kovács Bálint, Kalamász, Szi-
geti, Böröcz P., Horváth A., Kovács
K., Kovács Balázs (Kékesi), Rácz
K. (Takács P., Kalmár I.), Popovics
L.  (Kocsis R.), Kisharmadás G. Já-
tékos-edzõ: Popovics Lajos.

Reák-Gép Kft. Baki SE (13.) –
Palin FC (8.) 0-3. G.: Bársony
Sz., Takács A., Horváth Gábor.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port: Zalakaros (1.) – Miklósfa
SE (5.) 0-0.

Bajcsa SE (11.) – Liszó SE
(13.) 5-2. Bajcsai g.: Tóth Gy. (3),
Vlasics N. (2).

Nõi NB II: Pécsi Vasutas SK
(6.) – Nagykanizsai TE 1866 (8.)
2-1. Kanizsai g.: Szekeres K. Kiál-
lítva: Szabó Zs. (NTE)

P.L.
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2012. szeptember 27.

Öt éves sakkozó palántát 
is köszönthettek
Immár a XXIV. Batthyány-Ka-

nizsa Kupa, egyben III. Bagonyai
Attila Nemzetközi Ifjúsági Sakk-
versenyt rendezték a nagykanizsai
Batthyány Lajos Gimnáziumban.
A kilenc fordulós, svájci rendszer-
ben bonyolított tornára hat korcso-
portban nevezhettek az indulók –
egyben számos versenyzõ a hatá-
ron túlról is – tudtuk meg Kercs-
marics József fõszervezõtõl.

A legfiatalabbaknál (a 8 éven
aluliak) Diller Denis szerezte meg
a gyõzelmet, a B korcsoportban
Tubak Dániel lett a legjobb. A 12
éven aluliaknál Horváth Balázs
volt a legjobb. A D csoport (14 éve-
sek) mezõnyében Werner Anna
nyert, míg az E-ben Grimm György
szerepelt a legjobban. A legna-
gyobbaknál (18 évesek) Nagy Gá-
bor igazán nagy teljesítményt nyúj-
tott, hiszen 7,5 pontot gyûjtött.

Csapatban a három fiatalabb
korcsoport sakkozóit felölelõ ver-
sengésben a Tapolca I került a lis-
ta élére, megelõzve a szombathe-
lyi Haladást és a Tapolca II-t, míg
a nagyobbaknál Decs KSE, Tapol-
ca, Nagykanizsai Batthyány
(Havanecz Bianka, Huszár Nóra,
Hajas Tamás) volt a sorrend.

A torna legfiatalabb játékosa a
mindössze 5 esztendõs Gaál
Zsóka (Tapolca) volt, a legjobb le-
ány sakkozó Werner Anna (Decs),
míg a legjobb fiú sakkozó Diller
Denis (Eger) lett. A kanizsai kü-
löndíjazottak Horváth Csongor
Endre és Hajas Tamás voltak.

Ezüstérmesek 
a softballos hölgyek
Érd adott otthont a honi softball-

bajnokság négyes döntõjének, me-
lyen a Röntgen Kanizsa Ants együt-
tese is résztvevõ volt az Érd Wild
Cats, a Szentendre Sleepwalkers,
valamint a Sopron csapata mellett.

Az elõdöntõben a kanizsaiak a
Szentendrével mérkõztek, s nagy
csatában nyertek Gyimes Mag-
dolnáék 11:10-re. A fináléban az-
tán következhetett a házigazda,
mely csapat az utóbbi idõszakban
igencsak megerõsödött, köszön-
hetõen például amerikai dobó-
juknak. A szezon elején a kani-
zsaiakkal felváltva nyerték mecs-
cseiket, most a döntõben azonban
a „vadmacskák” nyertek 14:8-ra.
Érdekesség, hogy a dél-zalaiak a
találkozón az utolsó felvonásig
még 8:6-ra vezettek, de a sötéte-
déshez az ellenfél jobban alkal-
mazkodott.

P.L.

Az elmúlt hétvégén rendezték a
fõváros II. kerületében a postások
kispályás labdarúgó-tornájának or-
szágos döntõjét, a IV. PostaBiz-
tosító Kupát, melyen a nagykani-
zsai DPSE (Dunántúli Postás
Sport Egyesület) is érdekelt volt –
címvédõként. A kanizsaiak ezúttal
is kitettek magukért, hiszen végül
a második helyen végeztek.

A legjobb tizenhat csapat négy
négyes csoportban kezdett, a kani-
zsaiaknak a Szolnok (0-0), a Buda-
pest 70-es Posta (6-0), valamint a
Hódmezõvásárhely (2-1) jutott. A
negyeddöntõben aztán a tavalyi fi-
nálé ismétlõdött az Ózd-Putnokkal
(3-3), s ezúttal is – hetesekkel – a

dél-zalaiak sikere született. Az elõ-
döntõben a Balatonfüred (3-1) el-
len sem volt megállás, a kupáról
döntõ találkozón azonban a Pécs

jobbnak bizonyult a nagykanizsai-
aknál (0-2).

P.L.

A férfi vízilabda Magyar
Kupa-selejtezõ A csoportjában
a meccsdömping múlt szomba-
ton kezdésként rögtön a Sze-
ged – Kanizsa mérkõzéssel in-
dult, s a Bajnokok Ligája-in-
duló dél-alföldiek megadták
maguk számára az alaphangot,
hiszen 26-4-re gyõztek a házi-
gazdák ellen.

A lelki hadviselés idõben nem
megfelelõ alkalommal történt a kani-
zsai uszodában, hiszen a taglalt mér-
kõzés után törött bent a kulcs a zár-
ban, ami mintegy tízperces fejtörést
okozott – na nem az egész szegedi
együttesnek, csupán a tettet elkövetõ

játékosnak. Majd a szakik gyorsan
orvosolták a bajt, Vincze Balázs edzõ
legénysége meg ejtõzhetett egy jót a
délutáni találkozójáig.

Közben a fradisták döntetlenre
végeztek a Kaposvárral, s ahogy
az egyik nagykanizsai nézõ fo-
galmazott: „Most majd minden
azon múlik, hogy közülük melyik
veri agyon jobban a Kanizsát...”

A kalkuláció ugyanis abból
indult ki, hogy a Szeged mindkét
elsõosztályú ellenlábasát legyûri.
Nos, a somogyiakkal szemben ezt
érvényesítették is, aztán a zöldek
plusz tizenötre végeztek a zalaiak-
kal, míg a kaposváriak csak plusz
kilenccel. Ennek tetejében a Sze-

ged Beton végül döntetlent játszott
a Ferencvárossal... A két továbbju-
tó pedig ez a két legénység lett.   

A nagykanizsai MK-selejtezõ
eredményei: A-HID Szeged Beton
VE - Heat Group Kanizsa VSE 26-
4, Kaposvári Vízilabda Klub - Fe-
rencvárosi TC Waterpolo 8-8, Ka-
posvári VK - Szeged Beton 7-16,
FTC - Kanizsa VSE 21-6, Kanizsa
VSE - Kaposvári VK 6-15, Szeged
Beton - FTC 8-8.

A rangos ellenfelekkel vívott
torna a dél-zalaiaknak kiváló
felkészülésként szolgálhatott a
bajnoki idényre.

P.L.
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CCíímmvvééddõõkkéénntt eezzúúttttaall mmáássooddiikk hheellyyeenn

A Nagykanizsai TE 1866 kadet
vívói válogató versenyen Buda-
pesten léptek pástra évadkezdés
gyanánt. A kanizsai klub népes
mezõnnyel indult az év elsõ ha-
zai válogatóján (név szerint: Do-
bó István, Erdõs Péter, Bagarus
András, Farkas Márton, Osvald
Anna, Varga Frida, Kungli Bor-
bála, Vernyel Sára, Flumbort Sá-
ra, Áfra Eszter).

A kanizsai nõi szakág volt ered-
ményesebb, leginkább Osvald An-
na (képünkön) révén. Mezõnyében
27 versenyzõ indult. A csoportküz-
delmek után Osvald (6 gyõzelem,
0 vereség), Vernyel (4 gy., 2 v.),
Kungli (4 gy., 2 v.), Flumbort (3
gy., 2 v.) és Áfra (3 gy., 3 v.) került

fel a 32-es táblára. Vargának (2
gy., 3 v.) vívnia kellett a 16-ért,
ami nem sikerült neki, 15:13-ra ki-
kapott. A 16-ból a 8-as döntõbe
egyedül Osvald Anna jutott to-
vább, szigetszetmiklósi ellenfelét
magabiztosan verte meg 15:4-re. A
többiek Vernyel, Kungli, Flumbort
és Áfra is elvesztette asszóját a
döntõért. A nyolc között aztán a
legeredményesebb kanizsai meg
sem állt a fináléig.

Eredményei a fõvárosi
versenyen:  4-be jutás: Osvald -
Kelecsényi Mira (BVSC) 15:7.
Elõdöntõ: Osvald - Kelecsényi Lé-
na (BVSC) 15:13. Döntõ: Osvald-
Drajkó Lili (Kárpáti) 8:15.

P.L.
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Az õszi idõszakban sajnos jellemzõen
megszaporodnak a közúti balesetek, a gép-
jármûvezetõk ugyanis nem mindig igazod-
nak a megváltozott környezeti és idõjárási
viszonyokhoz, és gyakran megfeledkeznek
az autó szakszerû, szezonális karbantartá-
sáról is.

Bár napközben még meleg van, és hétágra
süt a nap, az esti lehûlések már jelzik az õsz és
a tél közeledtét. A korai sötétedés, a hajnali
köd, a gyakori esõzések egyértelmû jelei az
idõjárás-, és egyben az út- és látási viszonyok
változásának. Éppen ezért, mint minden sze-
zonváltáskor, az õsz beköszöntével is fontos
elvégeznünk a gépjármû karbantartását, egyút-
tal meggyõzõdnünk arról, hogy a megváltozott
közlekedési környezetben is biztonságosan au-
tózhatunk.

– Õsszel a látási viszonyok jelentõsen rom-
lanak, hiszen korábban sötétedik, a rendszeres
ködtõl, esõtõl és sártól pedig az utak csúszós-
sá válnak. Miközben a fékút megnövekszik, a
látótávolság csökken – figyelmeztet Istiván
Tamás a Weltauto nagykanizsai szakértõje. –
Éppen ezért ebben az idõszakban kiemelten
fontos a fékek szakszerû átvizsgálása, a világí-

tóberendezések, az akkumulátor, a gumiab-
roncsok és a folyadékszintek ellenõrzése, vala-
mint a gépjármû teljes szezonális átvizsgálása. 

Miután az õsz a nagy esõzések idõszaka,
ezért közlekedésbiztonsági szempontból alap-
vetõ,  hogy szélvédõnk mindig tiszta, átlátható
legyen. Lehetõség szerint az õsz beköszönté-
vel cseréljük le az ablaktörlõ lapátokat, ellen-
õrizzük a szélvédõmosó folyadékot és figyel-
jünk arra, hogy mindig elegendõ mennyiségû
ablakmosó legyen a tartályban. 

– Fontos, hogy a szélvédõt nem csak kívül
kell alaposan megtisztítani, hanem a belsõ fe-
lét is, mivel párásodás esetén a lerakódott
koszréteg gátolja a vezetõt a kilátásban – teszi
hozzá Istiván Tamás. – Ellenõrizzük továbbá a
pollenszûrõ állapotát, valamint ügyeljünk az
esõvíz elvetõ nyílások tisztaságára, mert ha el-
tömõdnek, a víz könnyen az utastérbe juthat,
ahol komoly károkat okozhat. 

Fontos, hogy vezetési technikánkat is a
megváltozott idõjárási viszonyokhoz igazít-
suk. A csúszós utakon az autó stabilitása meg-
változik, ezért ilyen esetekben kerüljük a hirte-
len kanyarokat, az erõs gyorsításokat és a
gyors fékezéseket, hiszen a jármû könnyen ki-
csúszhat és kormányozhatatlanná válhat. Fo-

lyamatosan lassítva, inkább motorfékkel csök-
kentsük a sebességet. 

Az õszi környezeti változások nem csak a gép-
jármûvezetõket érintik. A kerékpárosok, gyalogo-
sok, hozzászokva a nyári idõszak késõi sötétedé-
séhez, az õszi estéken sokszor nehezen észlelhe-
tõen közlekednek az úttesten. Ezért lakott terüle-
ten már szürkületkor és a koraesti órákban is óva-
tosabban és körültekintõbben vezessünk. A tanév
megkezdésével az iskolák közelében meg-
növekedett gyalogosforgalomra kell számítani,
ezért itt is lassítsunk és figyeljünk a gyerekekre.

Az Ön legközelebbi Weltauto 
márkakereskedése: 
Weltauto Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Petõfi út 95.
www.istivanauto.hu

Itt az õsz
Figyeljünk a biztonságos közlekedésre!

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu
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