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Kanizsa„Együtt kell küzdenünk min-
dazokért az eszmékért, ame-
lyekért ‘56-os példaképeink is
küzdöttek.”

Ködös idõ fogadta az 1956-os
forradalom 56. évfordulója alkal-
mából rendezett városi ünnepség
résztvevõit október 23-án reggel a
Deák téren. Az önkormányzat által
szervezett városi ünnepség a
Nagykanizsai Fúvószenekar ünne-
pi térzenéjével vette kezdetét,
majd – a Kanizsa Lovas Klub Ha-
gyományõrzõ Huszárjai, a Törté-
nelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagyságának vitézei, valamint
a Thúry Baranta Közösség közre-
mûködésével –, ünnepélyes zász-
lófelvonással folytatódott a ren-
dezvénysorozat.

Az emlékezés résztvevõi a Deák
térrõl az ’56-os Emlékkertbe sétál-
tak, ahol koszorúkat helyeztek el
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 50 évfordulója tiszteletére
állított Hõsök emlékmûvénél, azt
követõen a nagykanizsai áldoza-
tokra emlékezve annál a kopjafá-
nál, amelyet 1989. október 23-ára,
a forradalom elsõ szabad ünneplé-
sére állítottak. A koszorúzási ün-
nepség Orbán Nándor, a kanizsai
nemzetõrség egykori parancsnoka
emléktáblájánál fejezõdött be. 

A délelõtti program következõ
helyszínén, a Hevesi Sándor Mû-
velõdési Központban az 1956-os
forradalom és szabadságharc 56.,
valamint a Magyar Köztársaság
kikiáltásának 23. évfordulója al-
kalmából rendezett ünnepi emlék-
mûsor részese lehetett a közönség.
Emlékbeszédet Cseresnyés Péter,
városunk polgármestere, ország-
gyûlési képviselõ mondott. Ver-
ses-zenés összeállítással a Dr. Me-
zõ Ferenc Gimnázium diákjai sze-
repeltek. Az elõadást Teleki Tünde
tanár rendezte.

A beszédét Cseresnyés Péter
egy visszatekintéssel kezdte, majd
a magyar szabadság ünnepével és
a magyarok mai útkeresésével
folytatta.

– Több mint fél évtizede annak,
hogy az Egyesült Államok akkori
elnöke, az ifjabbik George Bush
összekeverte két forradalmunkat.
A Kossuth Lajos emlékére szerve-
zett ülésen az ötven évvel azelõtti
eseményekrõl, vagyis 1848 helyett
1956-ról beszélt. Õ is érezhette,
több ez egyszerû tárgyi tévedésnél, 

(folytatás a 2. oldalon)

’56 

36.qxd  2012.10.30.  12:38  Page 1



mert fél év múlva, eredeti prog-
ramját megváltoztatva Budapestre
látogatott, kifejezetten az 1956-os
forradalom 50. évfordulója kapcsán.

Ma már ez is történelem, de talán
jelzi, mit tudnak rólunk, mit tudnak a
mi szabadságharcainkról a fejlett-
nek mondott Nyugaton, ott, ahol
most – talán tudtukon kívül - az egy-
kori császári illetve szovjet hatalom-
hoz hasonlóan, újra elvárásoknak
nevezett igát akarnak ránk tenni.

Pedig ’56 szomorú végkifejleté-
ért õk is felelõsek.

Ahogyan Jules Superville írta
Magyar barátainkhoz címû versé-
ben:„Rossz sorsotok nekünk bû-
nünkül rovatik majd fel…”

1956 – hasonlóan 1848-hoz – a
magyar szabadságvágy szimbólu-
ma. Annak jelképe, hogy nemzetünk,
szabadulva a szolgalelkûség rab-
igájából, a saját kezébe akarta ven-
ni a sorsát, a maga ura akart lenni,
amire múltja, polgárainak tehetsége
és szorgalma feljogosította. Hõseink
a külföldi diktátumok démonától
akartak szabadulni – és akarták
megszabadítani az országot. 

Így október 23-a a magyar sza-
badság ünnepe. Azokra emlékezünk
ma, akik néhány nap leforgása alatt
hétköznapi emberekbõl, gyári mun-
kásokból, földmûvelõkbõl, egyete-
mistákból forradalmárok, hõsök,
majd mártírok lettek. Õk felismer-
ték saját szerepüket, és annak tuda-
tában harcoltak, hogy nem saját
magukért, hanem a nemzet szabad-
ságáért, gyermekeikért, jövõjükért
fognak, ha kell, meghalni. 

És amire vágytak, ma már tud-
juk, idõvel beteljesedett. Magyar-
ország elnyerte a szabadságot.

Ma újabb kihívások elõtt állunk.
Már csak ezért, az õ bátor helytál-
lásuk, emlékük miatt sem hagyhat-
juk, hogy hiábavaló legyen ez az
áldozat. Hogy mi, 56 évvel késõbb
élõk újra a szolgalelkûség bûnébe
essünk, és engedjük a különbözõ

érdekek diktátumnak tûnõ elvárá-
sainak, hogy ismét kívülrõl mond-
ják meg, mit tegyünk, mit tehetünk.
Idõszerû, és ismert események
azok, amikre célzok!

Magyarország mára bebizonyí-
totta, hogy az Amerikából induló
válságot a saját erejébõl le tudja
gyõzni. Sokkal könnyebben átvé-
szelhetnénk ezt az idõszakot - ha
hagynák -, hogy a magunk urai le-
gyünk, a magunk tudásával, a ma-
gyar emberek megértésének segít-
ségével és szolidaritásukkal oldjuk
meg a nyolc év örökségének bék-
lyójával nehezített feladatokat.

De nem hagyják. Pedig a fojtoga-
tó hitel terhe nélkül is finanszírozha-
tó az ország, mégis a gazdasági igát
– jól láthatóan – a nyakunkba, mind-
annyiunk nyakába akarják tenni. 

A pénzvilág és az Unió bizottsága
olyan feltételeket, elvárásokat tá-
maszt, amelyeket az õ elképzeléseik
szerint csak megszorításokkal lehet
teljesíteni. Olyan intézkedéseket vár-
nak el, amiket a magyar kormány a
magyar emberek érdekében nem akar
és nem fog teljesíteni. Azt akarják,
hogy csökkentsük a nyugdíjakat,
csökkentsük a fizetéseket és emeljük a
közvetlen adókat. Azt akarják, hazai
drukkerek támogatásával, hogy köz-
vetlenül az emberek vállára tegyük a
terhet, mint ez történt 2009-ben.

Vagyis csupa olyat akarnak,
amikrõl már bebizonyította a tör-
ténelem, hogy semmiféle ered-
ményre nem vezetnek. De õk csak
ebben tudnak gondolkodni.

És nem tetszik nekik, hogy mi a
bankokat és a nemzetközi vállala-
tokat adóztatjuk meg, azokat, ame-
lyek az elmúlt idõszak haszonélve-

zõi voltak. Õk viszont az emberek-
rõl húznának le újabb és újabb
bõrt, tönkretéve õket, tönkretéve a
jövõjüket. 

1956. mintha csak egyetlen, fáj-
dalmas segélykiáltás lenne. Egy jaj-
szó, egy sikoly, amely aztán elhalt a
magyarokat körülvevõ nagy csend-
ben, hogy aztán sokáig csak az
orosz lánctalpak csikorgása, ágyú-
szó és robbanás zaja hallatszódjék. 

De mi tudjuk, 1956 több volt,
mint egy fájdalmas segélykiáltás. 

1956 volt az elsõ szög egy véres
diktatúra koporsójában. 1956 törté-
nelemfordító évszám. A magyarok,
áldozatukkal, ha nem is azonnal, de
megváltoztatták a nagyhatalmak ál-
tal megrajzolt világot. Mert a ma-
gyar szabadságvágy, szabadságsze-
retet nem engedte, nem tûrhette,
hogy mások diktáljanak, hogy má-
sok mondják meg, mi a jó nekünk. 

Mondhatjuk azt is: 56 év után újra
egy jelentõs figyelemfelhívás hallat-
szik Magyarországról. Magyaror-
szág újra más utat keres. A magyarok
újra másként keresik a kivezetõ utat.
És újra kiállunk magunkért, az or-
szágunkért, a jövõnkért, és nem utol-
só sorban az Európai Unióért.

A tét ugyanis már régen nem az
IMF-megállapodás. A tét ennél
sokkal nagyobb. A tét gyermekeink
és unokáink sorsa.

Most arról kell döntenünk, hogy
feltételek nélkül engedünk-e újra ér-
dekeinknek nem megfelelõ elvárá-
soknak, politikai folyamatoknak. En-

gedünk-e az olyan érdekeink ellené-
ben ható elvárásoknak, amelyekhez
történelmi súlyukat tekintve hason-
lók ellen annak idején a ’48-as és az
’56-os magyarok fellázadtak, és so-
kan közülük az életüket adták azért,
hogy ne az elvárók vigadjanak.

Most kell összezárnunk, most
kell összefognunk. 

Együtt, közösen kell küzdenünk
mindazokért az eszmékért, amelye-
kért ’48-as és ’56-os példaképeink is
küzdöttek. És Magyarország érdeké-
ben most félre kell tenni a belpolitikai
megfontolásokat, most nem az szá-
mít, hogy ki jön jobbról és ki balról. 

Igen, tisztelt hölgyeim és uraim,
ezt a küzdelmet – ismét! – együtt
kell megvívnunk, hogy 2012 ne
csak egy semmibe tûnõ „pusztába
kiáltás” legyen, hanem történe-
lemfordító dátum, Magyarország
erkölcsi felemelkedésének éve.

Mert erre a kiállásra kötelez
bennünket 56 hõseinek emléke!

Az ünnepi program befejezése-
ként 18 órakor indult a hagyomá-
nyos fáklyás emlékezõ séta a Kos-
suth téri Kórház-kápolnától. Állo-
másai a forradalom nagykanizsai
eseményeinek egykori helyszíne:
az ’56-os Emlékkert, az Erzsébet
tér és a Deák tér.

(Az eseményen készült
további fotóinkat a
www.kanizsaujsag.hu

galériájában tekinthetik meg.)
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Felnõtt Városi Ügyelet – 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8- (Bagolai sor
felõl), tel: 06-92-321-000. Hétköznap: 16.00-07.30 óra, hétvégén, ünnepnap:
07.30-07.30 óra. 
Gyermek Városi Ügyelet - 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8- (Bagolai sor
felõl), tel: 06-92-321-000. Hétköznap: 16.00-07.30 óra, hétvégén, ünnepnap:
07.30-07.30 óra.

VVáárroossii oorrvvoossii üüggyyeelleett

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az aláb-
biak szerint alakul:
2012. október 26. – munkanap (hétfõi munkarend), ügyfélfogadás: 8-16 óráig
2012. október 27.  – munkanap (pénteki munkarend) ügyfélfogadás: 8-12 óráig
2012. november 1. – munkaszüneti nap
2012. november 2. – pihenõnap (az ügyfélfogadás szünetel)
2012. november 10. – munkanap (pénteki munkarend), ügyfélfogadás: 8-12 óráig.

Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõ

MMuunnkkaasszzüünneettii nnaappookk aallaattttii mmuunnkkaarreenndd
aa PPoollggáárrmmeesstteerrii HHiivvaattaallbbaann
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Egy nagyon fontos rendez-
vénysorozat részeként – a Beth-
len-év jegyében hívta találkozó-
ra a Nagykanizsáról elszárma-
zottakat Cseresnyés Péter, a vá-
ros polgármestere, országgyûlési
képviselõ a Medgyaszay Házba.

– Egy régi álmunkat sikerült meg-
valósítani – hangsúlyozta köszöntõ-
jében Cseresnyés Péter. – A hagyo-
mányteremtõ céllal rendezett elsõ ta-
lálkozón az a cél vezérelte a szerve-
zõket, hogy a városunkból elszárma-
zó sok értékes ember ne csak rokon-
látogatóba jöjjön haza, hanem talál-
kozzanak egymással, és segítsék öt-
leteikkel Nagykanizsa fejlõdését. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ked-
ves Kanizsaiak! – e szavakkal kezd-
te beszédét a polgármester, majd így
folytatta: – Engedjék meg, hogy ezt
a megszólítást használjam, hiszen,
meggyõzõdésem szerint, aki egyszer
kanizsai volt, az kanizsai is maradt,
bárhová is sodorta az élet.

Pont ez a gondolat vezérelt ben-
nünket, amikor megfogalmazódott
az ötlet: szervezzünk egy találkozót,
amelyen a városhoz kötõdõ, de már
nem itt élõ, nem itt dolgozó emberek-
kel találkozhatunk, és megbeszélhet-
jük, ki mit gondol a mai Kanizsáról,
fejlõdési lehetõségeirõl. Nem titkolt
szándékom, hogy ötleteket, javasla-
tokat gyûjtsek városfejlesztési mun-
kánkhoz, a továbblépéshez, Nagyka-
nizsa további építéséhez. És termé-
szetesen egy ilyen alkalom kellõ le-

hetõséget biztosít a nosztalgiázásra,
a baráti találkozásokra is.

2012. Bethlen-év Nagykanizsán.
Fõhajtásnak és tisztelgésnek szánjuk
ezt az emlékévet gróf Bethlen István
egykori miniszterelnökünk elõtt, aki
egy cikluson keresztül Nagykanizsa
országgyûlési képviselõje volt. Annyi

kiváló, Kanizsához kötõdõ, nagy for-
mátumú ember közül azért pont rá
esett a választásunk, mert az õ mun-
kássága, politikai, közéleti tevékeny-
sége példa közösségünk számára.
Kormányfõként, a trianoni gyalázat
után, egy évtized alatt felvirágoztatta
a mentálisan mélyre süllyedt csonka
országot. Minõségi oktatást, ipart te-
remtett, és a magyar emberek tehet-
ségére és szorgalmára alapozta az
ország megújítását. A külföldi nyo-
másnak pedig nem engedett, illetve
csak annyiban, amennyiben az Ma-
gyarország érdekét szolgálta.

A Kanizsáról Elszármazottak Ta-
lálkozója a Bethlen-év egyik fontos
eseménye, és ugyanúgy hagyo-
mányt szeretnénk teremteni ezzel,
mint például a februári Bethlen-
bállal, amely megidézte a múlt szá-
zadfordulót követõ polgári idõk
hangulatát.

Nagykanizsa új utakon jár, és
most ahhoz kérem a segítségüket, ja-
vaslataikat, bölcsességüket, hogy
ezen a megkezdett, helyenként rögös
úton végig tudjunk menni. Ahhoz ké-
rem bátorító, támogató kiállásukat,
és – aki vállalja – munkájukat, hogy
legyen elég erõnk ahhoz, hogy ne
forduljunk vissza, bármilyen aka-
dályt sodorjon is utunkba az élet. 

Örömmel mondhatom, vannak
jó hírek Nagykanizsán. Hogy a
legutóbbival kezdjem: a GE váro-
sunkban indítja el LED-lámpa
gyártását, ami rendkívül komoly
fejlesztést jelent, és biztonságot ad

az ott dolgozóknak. A tervezett és
már korábban bejelentett leépítési
folyamat tehát megáll, sõt esély
van a bõvülésre, a folyamatos fej-
lõdésre. Rendkívül hosszú és ke-
mény tárgyalások eredménye ez a
Nagykanizsa számára elõnyös fej-
lesztés, amely kormányzati szerep-

vállalással jön létre. 
A munkahely-megõrzés mellett

munkahelyteremtésrõl is beszámol-
hatok. Egy olasz tulajdonú, jelentõs
európai piaci részesedésû vállalkozás
vízszivattyú gyárat létesít városunk-
ban, amely hosszú távon mintegy 150
embernek kínál biztos megélhetést. 

És nemcsak a kincstári optimizmus
mondatja velem: van esély arra, hogy
ezt a vállalkozást újabbak kövessék. 

Az is a közelmúlt híre, hogy Nagy-
kanizsa megvásárolja a Sauberma-
cher-Pannonia Kft.-ét. Ennek fedeze-
te egy korábban kibocsátott, de ed-
dig fel nem használt eurókötvény. A
tranzakcióval a város tulajdonába
kerül a közel kétmilliárd forintos ár-
bevételû, hulladékgazdálkodással
foglalkozó, Magyarország több pont-
ján is telephellyel rendelkezõ cég,
amely 105 településen végez közszol-
gáltatási tevékenységet.

Kérdezhetnék, hogy miért vesz a vá-
ros egy hulladékgazdálkodási céget? –
Nos, a válasz kézenfekvõ. Egy jól mû-
ködõ, nyereséget termelõ vállalkozás-
ról van szó, és ezzel a lépéssel, a hul-
ladéktörvény változása miatt, 150
munkahelyet tudunk megtartani. És az
sem mellékes szempont, hogy a vásár-
lással, a vízszolgáltatás mellett, egy
újabb fontos közszolgáltatás lesz tisz-
tán önkormányzati tulajdonban, ami
feltétlenül biztonságot, kiszámítható-
ságot jelent a kanizsaiak számára.

Ám mielõtt azt hinnék, gyõzelmi
jelentéssel készültem, el kell mon-
dani azt is, hogy mint minden ma-
gyarországi településnek, nekünk
is vannak problémáink. A gazdasá-
gi világválság és a külsõ kénysze-
rek hatására az önkormányzati
szektor élete sem fenékig tejfel. 

A kiterjedt intézményhálózat
fenntartása, mûködtetése jelentõs
forrást vesz igénybe, és egyes szek-
torokban a piac szûkülése adóki-
esést jelent a város számára. Ép-
pen ezért megragadunk minden
olyan lehetõséget, amikor a város

bemutatása, ajánlása mellett az itt
mûködõ vállalkozásokat próbáljuk
üzleti kapcsolatok kiépítésében se-
gíteni. Rendeztünk már horvát-ma-
gyar és szlovén-magyar üzletem-
ber találkozót, tavaly pedig több
ázsiai ország nagykövetének mu-
tatkozhattak be jelentõs potenciál-
lal rendelkezõ nagykanizsai cégek.

Ezt a találkozót azért is kezdemé-
nyeztem, hogy közösen, együtt pró-
báljunk újabb lehetõségeket megfo-
galmazni Nagykanizsa számára.
Természetesen még hosszan sorol-
hatnám örömeinket és nehézségein-
ket, de ezek valószínûleg úgyis szó-
ba kerülnek beszélgetéseink során. 

Én, még egyszer, azt kérem önöktõl,
hogy ötleteikkel, munkájukkal, kap-
csolataikkal segítsék Nagykanizsát,
azt a várost, amely most is számon
tartja önöket, amely számít önökre, és
amelyre önök is számíthatnak. 

A mai program forgatókönyve
szerint e rövid áttekintés után való-
ban interaktívvá válik a találkozó.
Van néhány téma, amelyrõl min-
denképpen szeretnék szót váltani a
jelenlévõkkel, és természetesen vá-
rom, várjuk a hozzászólásaikat.

A hozzászóló egykori kanizsaiak
– Dr. Járosi Márton, Prof. Dr.
Gadányi Károly, Király Lajos, Dr.
Petrekovics Perjés András és Fa-
ragó Sándor – egyöntetûen kije-
lentették, számíthat a város, a pol-
gármester a segítségükre.

A napi kapcsolattartás, tájéko-
zódás lehetõsége pedig hamarosan
meglesz számukra hírlevél formá-
jában. A fogadást követõen a ven-
dégek az Erzsébet térre sétáltak,
ahol meghallgatták a Nagykani-
zsai Fúvószenekar mûsorát, majd
megtekintették a belváros utcáit.

(Az eseményen készült
további fotóinkat a
www.kanizsaujsag.hu

galériájában tekinthetik meg.)

B.E.

KKaanniizzssaa –– GGyyöökkeerreekk 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2012. október 25.

Fo
tó

k:
 B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

AAkkii eeggyysszzeerr kkaanniizzssaaii vvoolltt......

36.qxd  2012.10.30.  12:38  Page 3



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2012. október 25.4

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) te-
lefonszámai 2012. július 5. napjától megváltoztak.
Az új számok:
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ: 06-20/324-0954
Kenyeres Andrásné gazdasági ügyintézõ: 06-20/323-5925
Tusják Renáta gazdasági ügyintézõ: 06-20/323-5925
Központi fax: 06-93/500-823

EEggéésszzssééggüüggyyii AAllaappeellllááttááss úújj sszzáámmaaii

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében, az Európai Unió, a Magyar Állam és az Európai Regi-
onális Szociális Alap támogatásával „Szakszerûség és minõség” címmel a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt TÁMOP-3.1.5-09/A-2 „Pedagógus-
továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerûsítése, pedagógusok új sze-
repben)” pályázaton a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola 5.200.000 Ft-ot nyert. 

A pályázat segítségével 3 fõ továbbtanulását tudtuk megvalósítani. 
Baráth Adrien Zalaegerszegen a BME közoktatási vezetõ szakvizsgázott pe-

dagógusképzésben vett részt, 2010.09.01-tõl. Diplomáját 2012.06.20-án kapta
meg. Tanulmányaihoz a pályázat tandíjjal, útiköltséggel járult hozzá. 

Baráth Zoltán Budapesten a Kodolányi János Fõiskola Minõségfejlesztõ-tanár
mesterszakán 2010.09.01-én kezdte meg tanulmányait. Diplomáját 2011.06.23-án
szerezte meg. Tanulmányaihoz a pályázat tandíjjal, útiköltséggel, tankönyvvásárlás-
sal járult hozzá. 

Balogh Tünde Budapesten az ELTE Pedagógus szakvizsga szakirányú tovább-
képzésben 2010.09.01-én kezdte meg tanulmányait. Oklevelét 2012.07.17-én
kapta meg. Tanulmányaihoz a pályázat tandíjjal, útiköltséggel, laptop és tan-
könyvvásárlással járult hozzá. Az elért képesítések nagyban hozzájárultak az in-
tézmény mûködésének szakszerûségéhez, tehetséggondozásban elindított folya-
matok fejlesztéséhez és továbbviteléhez. 

Baráth Adrien és Baráth Zoltán az intézményvezetés területén megszerzett ké-
pesítésük eredményeképpen már a projekt idõszakban hasznosították az elsajátí-
tott kompetenciákat. Új és szakszerû Pedagógiai Program és Minõségfejlesztõ
Program készült 2011-ben, valamint az intézményi szabályzatokat is az elõírá-
soknak megfelelõen módosították (SZMSZ, Házirend). 

Balogh Tünde a jelentéstételi idõszakban kiemelt idõt kapott a tehetséges növen-
dékekkel való foglalkozásra. A foglalkozás eredményeképpen növendékét, Arany
Franciskát felvették a szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolába 2012-ben.

Szakszerûség és minõség 
Pedagógus továbbképzések a mûvészeti iskolában

A Nagykanizsa és Térsége Mentõalapítvány 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a 

MENTÕK ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA
2012. november 10-én 18.30 órai kezdettel 

a sormási István Fogadóba.

Program: 
18.30 Vendégek fogadása

19.00 Megnyitó. Ezt követõen zenés, táncos mûsor. 
Közremûködik a Zhafíra Hastánc Stúdió.

20.00 Vacsora
21.00 Vígadó Duó (Ernszt Katalin és Nemere László musical

és operett mûsora). A zenét a Fantázia Zenekar biztosítja.

Éjfélkor tombolasorsolás értékes nyereményekkel!
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

Belépõjegyek 5.500 Ft-os áron, támogatójegyek 2.000 Ft-os áron
elõvételben kaphatók: Ténai Péter (06 70) 934 4561; 

Kalmár Anikó (06 20) 955 4114. 
Számlaszám: 12088007-01178926-00100003

Adószám adó 1%-hoz: 19284510-2-20

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

Az akció október 11 - november 30-ig tart.

Köszönet az 1%-ért
Az Olajipari Természetbarát Egyesület Nagykanizsa köszönetét fejezi

ki mindazon sporttársaknak, támogató barátoknak, akik személyi 
jövedelem adójuk 1%-át egyesületünk részére felajánlották. 

A befolyt összeget mûködési célra használtuk fel.
Kérjük, továbbra is segítsék munkánkat!

Adószámunk: 19267096-1-20
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"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumával együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõokta-
tási intézményben  (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappa-
li tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíj
idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2012/2013. tanév
második, illetve a 2013/2014. tanév elsõ féléve).
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZAT RENDJÉBEN!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmû-
ködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a re-
gisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrá-
ciót követõen az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetõjo-
gi felelõsséget vállalva. 
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KI-
TÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT PÁLYÁ-
ZATI ÛRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEKKEL
EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2012/2013-as tanév elsõ félévérõl.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élõ szemé-
lyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál
nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az
APEH adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, spe-
ciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács igény-
bevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban
él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum 
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy fõ-
re jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.
A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- Mûvelõdési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„BB””
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumával együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2012/2013.
tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelke-
zõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsõoktatási intézményben  (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) tel-
jes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ ta-
nulmányi félév (2012/2013. tanév második, illetve a 2013/2014. tanév elsõ fél-
éve).
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZAT RENDJÉBEN!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmû-
ködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, mely-
nek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a re-
gisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrá-
ciót követõen az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetõjo-
gi felelõsséget vállalva. 
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KI-
TÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT PÁLYÁ-
ZATI ÛRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEKKEL
EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2012/2013-as tanév elsõ félévérõl.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élõ szemé-
lyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál
nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az
APEH adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, spe-
ciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács igény-
bevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban
él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum 
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy fõ-
re jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.
A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- Mûvelõdési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa „„AA””

Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012.
október 26-án (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel kínál
hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti, valamint külterületi ingatlanokat a Cser-
fõi-, a Szentgyörgyvári-, a Mórichelyi-, a Förhénci- valamint a Kis- és Nagy-
bagolai hegyen és azok vonzáskörzetében. 
Érdeklõdni:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyon-
gazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) címen és a 20/500-
724 telefonszámon lehet.

ZZáárrttkkeerrttii,, kküülltteerrüülleettii iinnggaattllaannookk
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Szeptember végén jött a hír,
idén elmarad a nagy múltú
nagykanizsai jazzfesztivál. Elõ-
ször arra gondoltam, hogy ez egy
bulvárhír, mert az elképzelhetet-
len, hogy a rendszerváltás óta 21
éve folyamatosan tartó fesztivál-
sorozat megszakad. Sajnos, a hír
igaznak bizonyult. A Kanizsai
Kulturális Központ (KKK) veze-
tõje bejelentette, hogy idén el-
marad a nemzetközi jazzfeszti-
vál. Az elõzményekrõl és a foly-
tatásról, a tanulságok levonása
mellett nem árt megemlékezni.

Abban azt hiszem, mindenki
egyetért, hogy a csaknem négy évti-
zedes múlttal rendelkezõ nagykani-
zsai jazzfesztivál városunk egyik ki-
emelkedõ kulturális értéke. Olyan ér-
ték, amelyet hosszú idõn át irigyeltek
más dunántúli városok, megyeszék-
helyek. Az itt fellépõ élvonalbeli ha-
zai zenekarok és világsztárok kon-
certjei a magyar jazz-történelem jeles
napjai közé sorolhatók. Gondoljunk
csak többek között azokra a kiválósá-
gokra, akik egyetlen magyarországi
koncertjüket itt tartották. Az, hogy
idén szervezési, kommunikációs és
forráshiányos okok miatt megszakadt
a jazz fesztiválok sora, egy folyamat
eredménye. Egy évek óta zajló leépü-
lés utolsó stációja. Ennek okait fel
kell tárni, és a kellõ tanulságok levo-
nása után teljesen új alapokra helyez-
ve kell újjászervezni ezt a rendez-
vényt. A jazzfesztivál megszervezése
nem lehet hitbizomány, amivel ké-
nye-kedvére rendelkezhet bárki. Ez
igenis közügy. A20. század végén, de
különösen a 21. században legtöbben
a csapatmunka sikerére építenek.
Ezért is érthetetlen, hogy KKK veze-
tõi miért hagyják ki azokat a munka-

társakat a szervezési és elõkészítési
szakaszból, akiknek napi kapcsolatuk
van jazz zenekarokkal és zenészek-
kel. Elkoptatottnak tûnõ idézet, de ma
is helytálló: KELL EGY CSAPAT!
Nagyon árulkodó az, ami a kanizsai
abszurd csúcsa, hogy évek óta hétpe-
csétes titokként kezelik a jazz feszti-
válok programját és csak a fesztivál
elõtt pár héttel hozzák nyilvánosság-
ra. Hogyan lehet így szponzorokat
keresni és közönséget szervezni? Azt
is be kellene végre látni, hogy az or-
szágos programokkal – a jazzfeszti-
vál idejére- csak egyedi, minõségi
programokkal lehet konkurálni. A
gagyiért, vagy a középszerû progra-
mokért senki nem jön Kanizsára. A

veszprémi fesztivál jó példa arra,
hogy évek alatt miként lehet felépíte-
ni egy ezreket vonzó fesztivált, mi-
ként lehet nagy szponzorokat bevon-
ni. Tény, hogy a városi nagy rendez-
vényekhez minden szervezõ ugyan-
azt a vállalkozói kört akarja bevonni,
akik egyébként példás módon nem
csak kulturális programokat támogat-
nak. Muszáj azonban a városon kívü-
li forrásokat is bevonni – mert ilye-
nek vannak- s, ha szükséges önkor-
mányzati segítséget kérni a szponzo-
rok felkutatására. Nem szabad fõként
a pályázati sikerre alapozni, orosz ru-
lettet játszva. Az elõzményekhez hoz-
zátartozik, hogy az I. Kanizsai Sör-
fesztivál és Fúvószenekari Találkozó
– amin 300 fúvószenész is fellépett-
csak erõsíthette volna a jazzfesztivált,
hiszen a fellépõk egy jó részét is érde-
kelhette volna a jazz. A két szervezõ-
gárdának – az ilyenkor elvárható ön-
kormányzati koordináció hiánya mi-
att- nem sikerült kompromisszumra
jutni. Mi történt ezután? A KKK sér-
tõdötten visszatáncolt, míg a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület pár hét lefor-
gása alatt, széles összefogással meg-
szervezett egy kiváló Jazz Estet októ-
ber 21-ére. Szerencse a történetben
az, hogy a Kanizsa Big Band aktuális
koncertjét az elõzõ nap tartotta, így
lett teljes a nagykanizsai jazz-hétvége
2012-ben. 

A Magyar Plakát Házban tartott
Big Band koncert vendégszólistái ez-
úttal Lakatos Ágnes (ének), és
Csuhaj-Barna Tibor (bõgõ) voltak. A
mûsor vázát a kanizsai zenekar által
bemutatott jazz örökzöldek adták, és
néhány új kompozíciót is hallhattunk.
Örömteli volt konstatálni a fiatal jazz-
isták fejlõdését. Különösen Varga
Dani és Cseke Dániel játéka, szólói
tûnnek egyre magabiztosabbnak. A

Lakatos Ágnes és Csuhaj-Barna Ti-
bor alkotta Voice and Bass duótól két
izgalmas szerzeményt is hallottunk
az est során. Egészen különleges volt
Mahalia Jackson: Keep Your Hand
To The Plow spirituáléjának, és az
Avishai Cohen: Alone Basela számá-
nak duóra adaptálása. Virtuóz pro-
dukció volt, nem kevésbé, mint a The
Man I Love és a The Girl From
Ipanema közismert bossa nova tol-
mácsolása, amely jó illeszkedett a ze-
nekar latinos kompozícióhoz. A Ka-
nizsa Big Band érezhetõen „rágyúrt”
erre a koncertre. Ezek után várható
volt, hogy a siker nem marad el.

Avasárnap tartott Jazz Estre zsúfo-
lásig megtelt a Magyar Plakát Ház ki-

állítóterme. A rendezvényt Cseres-
nyés Péter Nagykanizsa polgármes-
tere nyitotta meg. Beszédében remé-
nyét fejezte ki, hogy a jazz fesztivál
szervezõinek jövõre sikerül megszer-
vezni az idén elmaradt rendezvényt.
A Jazz-est szervezõinek, támogatói-
nak pedig megköszönte azt a példás
összefogást, amivel rövid idõn belül
tetõ alá hozták ezt a rendezvényt.

A jazz-hétvége második napját a
Gayer Mátyás Trió indította. A tehet-
séges zongoristával „gondban van” a
média, mert egyszerûen követhetetlen
az a sikerszéria, amit Matyi produkál.
Jószerivel minden héten lehetne róla
öles cikkeket írni, hogy hol milyen
versenyen ért el elõkelõ helyezést, és
éppen milyen nemzetközi hírû zené-
szekkel lépett fel Európában. Ez utób-
biból magam is kaptam ízelítõt Graz-
ban, ahol a briliáns technikájú ameri-
kai trombitás, Jim Rotondi zenekará-
ban játszott Matyi. A másik kanizsai
tehetség, Farkas Norbi is rengeteget
koncertezik különbözõ formációk-
ban. Õ is tagja annak az európai fiatal
tehetségekbõl összeállított szupercsa-
patnak, akik egy svájci jazz-kurzuson
vívták ki maguknak ezt az elismerést.
Ez lemezfelvétellel és európai turné
lehetõségével jár. A trió dobosa az uk-
rán Oleg Markov, aki fergeteges szó-
lóival ismét maradandó élményt nyúj-
tott.

A hangulatos koncert után egy al-
kalmi zenekar, a Fours Quartet lépett
fel. A tanítványok koncertje után a ta-
nárok elõadása következett. A quar-
tetben Fekete-Kovács Kornél szárny-
kürtön, Bacsó Kristóf szaxofonokon,
Soós Márton bõgõn, míg Kõfalvi
Csaba, dobon játszott. Mûsorukon
világhírû szerzõk, így Thelonious
Monk, Ornette Coleman, Jackie
McLean és Bacsó Kristóf saját szá-

mai hangzottak el. A hazai jazz-világ
középnemzedékét alkotó alkalmi for-
máció létrehozása a kanizsai Kõfalvi
Csaba érdeme, amihez külön gratulá-
lunk. Fekete-Kovács Kornél és Ba-
csó Kristóf szereplésérõl csak felsõ-
fokon lehet írni, és ez a szólók után
felhangzó tapsokból is érezhetõ volt.

A Creatív Art Trió a több évtize-
des zenei múltra visszatekintõ
C.A.E formáció folytatója. A zene-
kar vezetõje a Kossuth-díjas elõadó-
mûvész, zeneszerzõ, zongoramû-
vész Vukán György. A másik állandó
tag Berkes Balázs bõgõs, akinek hi-
bátlan, magas színvonalú játékának
ezúttal is tapsolhattunk. Neki köszö-
nettel tartozunk azért is, amiért hosz-
szú idõn keresztül szervezte a kö-
zönséget a nagykanizsai jazz feszti-
válokra. Például Eddie Gomez-Jere-
my Steig duó koncertjére. A trió do-
bosa ezúttal Balázs Elemér volt, aki
Kõszegi Imrével felváltva játszik
Vukánékkal. Sokat vesztett az aki,
lemaradt errõl a koncertrõl. Ez egy-
szerûen csodálatos volt! Vukán
György megszámlálhatatlan kani-
zsai fellépései közül ez biztosan az
elsõ háromban van. A koncert köz-
ben végig az volt a benyomásom,
hogy ez Vukán zenei pályának az
összegzése, ami persze nem igaz, hi-
szen egy ilyen gazdag és tartalmas
zenei életpályát lehetetlen egy kon-
certbe sûríteni. Inkább ízelítõje,
kvintesszenciája volt ez a Vukán-i
zenei világnak. Balázs Elemér kifi-
nomult stílusa, dobolásának hangsú-
lyai kiválóan illeszkedtek Vukán és
Berkes lírai elõadásmódjához.

Összegzésképpen elkönyvelhet-
jük, hogy a szervezõ Kanizsa Turiz-
musáért Egyesület és segítõi
Horányi Iván, Gayer Tamás és
Kõvalvi Csaba bemutatták azt, hogy
minként lehet egy rendezvényt sike-
resen, jó hangulatot teremtve létre-
hozni. A rendezvény koncepciójának
köszönhetõen, szép íve volt az egy-
mást követõ koncerteknek. Sikerült
fokozni a hangulatot, s ezzel azok-
nak is maradandó élményt nyújtani,
akik még csak most ismerkednek a
jazzel. Errõl, ilyen hangulatú koncer-
tekrõl, ilyen minõségrõl kellene,
hogy szóljon a kanizsai jazzfesztivál,
mert ezzel meg lehet szerettetni a
jazz mûfaját. Öröm volt látni a sok fi-
atal érdeklõdését és jó lenne, ha a
többi jazz koncerten is ilyen szép
számmal vennének részt.

(Az eseményen készült
további fotóinkat a
www.kanizsaujsag.hu

galériájában tekinthetik meg.)

H.Gy.
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Nagyszabású koncerttel ünne-
pelte fennállásának tízéves évfor-
dulóját a Cantilena Leánykar. A
Kiskastélyban szombaton megtar-
tott rendhagyó zenei esten kortárs
szerzõk – többek között – Farkas
Ferenc, Hajdú Sándor és Balázs
Árpád mûvei csendültek fel. 

Egy évtized nagy idõ, úgy egy
ember, ahogy egy mûvészeti cso-
port, jelen esetben a leánykar életé-
ben is. Pedig nem az akarat, hanem
a véletlen hozta úgy – még 10 évvel
ezelõtt – hogy Vámosné Fordán

Yvette, a Farkas Ferenc Zene - és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola ze-
netanárának szolfézscsapata Baráth
Zoltán igazgató kérésére fellépett
egy, az intézményben szervezett
mûsoron. Ekkor még nem kialakult
énekkarként, ám késõbb – vélhetõ-
en az éneklés közös szeretete – ösz-
szeverbuválta a lányokat. „Talán ez
volt az elsõ mérföldkõ a kórus életé-
ben, hiszen minden itt kezdõdött el”
– idézi fel a Cantilena Leánykar ala-
kulásának kezdeti idõszakát a kar-
vezetõ. Ahogy Vámosné Fordán
Yvette fogalmazott – „mertünk ki-

csibõl nagyban gondolkodni.” Eh-
hez minden bizonnyal hozzájárultak
a zenei táborok, ahol kiálltunk a
„nagyközönség” elé. A közösen át-
élt élmények még inkább összehoz-
tak bennünket, kialakult állandó kó-
rusmagunk is.”

„ Nevünk, a Cantilena, amolyan
nomen est omen. Jelentése „dal-
lam” – ez igazán testhezálló név
volt a kezdetben 10 éves gyerme-
kekbõl álló kórusnak úgy, ahogy a
késõbbi leánykarnak is – véleke-
dett a karnagy. – A legfontosabb
azonban az, hogy a tagok nem mu-
szájból, hanem szívbõl énekelnek.
Ez az, ami már összetart minket tíz
éve, még úgy is, hogy az alapító
növendékek közül többen már
egyetemen folytatják tanulmányai-
kat, ám változatlanul szoros kap-
csolatban állunk velük” – mondta
Vámosné Fordán Yvette, ahogy azt
is, hogy új tagokat is szívesen fo-
gadnak. A jelentkezésnek nem fel-
tétele a képzett hang – emelte ki a
karnagy – csak az elhivatottság és
az éneklés szeretete. Nyitottnak
lenni a klasszikus és a modern ze-
ne iránt, hiszen mûvészeti reperto-
árunk széles, felöleli a kortárs mu-
zsikát, és a „halhatatlanokat” is. 

„Természetesen külsõ segítség
nélkül elképzelhetetlen lett volna a
Cantilena Leánykar talpon maradá-
sa. Nagykanizsa Önkormányzatá-
nak állandó, önzetlen támogatásá-
nak és a barátaink, szimpatizánsa-
ink patronálásának köszönhetõen
aktívan jelen vagyunk a város mûvé-
szeti életében, és ennek folytán biza-
kodva tekintünk a jövõbe. Keressük
a bel- és külföldi kapcsolat felvételi
lehetõségeket, szeretnénk megmé-
rettetni, minõsíttetni magunkat.
Legközelebb tavasszal, az Érden
tartandó Magyar Zeneiskolák kó-
rusfesztiválján. Ehhez persze elen-
gedhetetlen anyagi hátterünk meg-
szilárdítása, támogatóink jóvoltá-
ból. Valamint további baráti kap-
csolatok kialakítása, elmélyítése
más kórusokkal, ahogy a Zalaeger-
szegi Zeneiskola kórusával már
hosszú évek óta tartó baráti- és
munkakapcsolatunkra is büszkék
vagyunk. Ahogy Kollonay Zoltán
zongoramûvésszel és Hajdú Sán-
dorral közös együttmûködésünkre.
A zeneszerzõ, karnagy gyermekver-
seket zenésített meg kórusunknak,
melybõl késõbb önálló Hajdú-estet
szerveztünk. Nagyon büszkék va-
gyunk még arra is, hogy a 2011-es
város napján felléptünk az Ünnepi
Közgyûlés elõtt.”

Szabó Zsófia

„„MMiinnddeenniikk eemmbbeerrnneekk aa lleellkkéébbeenn ddaall vvaann””

A Hyány Galéria legújabb tár-
latán Takács Alexandra és Po-
szovecz László végzõs diákok
munkáit tekinthetik meg az ér-
deklõdõk. A pénteken nyílt kiál-
lításon a kezdõ tehetségek tanul-
mány-és önálló rajzai láthatóak.

A Batthyány Lajos Gimnázium
galériájában ezúttal két, az intéz-
ménybe járó fiatal mutatkozott be.
Kiállított munkáik helyt állnak a
képzõmûvészet szerteágazó világá-
ban és a mûvészet mai modern ér-
telmezésében, ugyanis tanulmány-
rajzaik nem éppen tekinthetõk
szokványos, hétköznapi tárlat-
elemnek. A továbbtanulás elõtt álló
diákok mûvészeti magánórákon
fejlesztik, bõvítik tudásukat: távo-
labbi céljuk ugyanis az, hogy olyan
intézményben folytatják tanulmá-
nyaikat, ahol szükség van (mûsza-
ki) rajzismeretekre is. Mindemellett
pedig nem elhanyagolható az sem,
hogy Takács Alexandra és Po-
szovecz László otthonában – nem-
csak iskolai körülmények között –

is szeret alkotni. Errõl árulkodnak a
tárlaton látható önálló, kötetlen té-
májú rajzaik.  Közelképet a fiata-
lokról és az alkotás örömeirõl Ba-
logh László az intézmény igazgató-
ja és Stamler Lajos pedagógus
adott. Elmondták: a Hyány Galéria
igazi értelme az, amikor helyt adhat
szárnypróbálgató talentumoknak.
Ezenfelül  még az is, hogy egykori
BLG-s diák nyitja meg a két fiatal
tárlatát: Bekõ Veronika képzõmû-
vész-tanár, alkotó. A Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola pedagógusának, csakúgy,
mint Stamler Lajosnak, szívügye a
tehetséggondozás: az alkotásaikkal
bemutatkozó diákok mûvészeti ta-
nulmányait továbbtanulásra felké-
szítõ foglalkozások keretein belül
patronálja BLG-ben tanító kollégá-
jával közösen. Az Országos Képzõ-
és Iparmûvészeti idei kiállításon két
olajfestményével is bemutatkozó
alkotómûvész, Bekõ Veronika be-
szédében kihangsúlyozta az értékek
fontosságát. Rávilágított: nem min-
den mûvészet, amit a mai világban

annak tartanak. Ahogy az életben
sok minden, így a mûvészet is tor-
zul, ám fontos a helyes értékrend
kialakítása és tudni kell szelektálni
a bõség és sokaság halmazában –
különösen azoknak, akik ilyen fia-
talon érdeklõdnek a képzõmûvészet
iránt, illetve akik hobbi szinten al-
kotnak. A diákok továbbtanulásá-
hoz is szükséges a rajzismeret,
ugyanis Takács Alexandra az ipari

formatervezés iránt érdeklõdik, míg
Poszovecz László inkább mûszaki
tanulmányok iránt. Egymástól gyö-
keresen eltérõ érdeklõdési körük
mûvészetükben is felsejlik – mond-
ta Bekõ Veronika – mert Alexandra
finom, lágy vonalvezetéssel dolgo-
zik, László pedig letisztult, mar-
káns, határozott formákat alkot. 

Szabó Zsófia

SSzzáárrnnyybboonnttooggaattóó ffiiaattaallookk kkiiáállllííttáássaa aa HHyyáánnyy GGaalléérriiáábbaann
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A Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület kiadásában jelent meg
a Nagykanizsai Honismereti Fü-
zetek sorozat 38-ik köteteként
Deák-Varga Dénes, városunk fõ-
építészének Nagykanizsa közép-
kori rotundái – A rotunda-
építészet gyökerei címû kötete. A
könyv számos korabeli metszettel
és térképpel illusztrálva mutatja
meg városunk rotundáit és annak
eredetét, történelmi hátterét.

– Az emberek többsége nincs
tisztában a rotudák fogalmával,
így kézenfekvõ a kérdés, milyen
építészeti alkotásokat képzeljünk
el a szó hallatán?

– A rotunda latin eredetû szó és
körépítményt jelent, így használhat-
juk a körtemplom kifejezést is, mely
sokkal közérthetõbb. Az angolszász
nyelvterületen a modern kör alakú
épületek, pavilonok megnevezésére
is használják. Nálunk csupán csak a
koraközépkori kör alakú templomo-
kat jelöli ez a fogalom. Ezek eldugott
parányi épületek, falusi keresztény
templomocskák, melyek általában

csak töredékesen maradtak meg.
Építésük a XI-XIII. századig az
egész Kárpát-medencében virágzott,
jelenleg már több mint száz közép-
kori rotunda léte bizonyított a koráb-
ban említett területen – ismertette a
fogalmat Deák-Varga Dénes. 

– Hol találhatóak bizonyítottan
létezett körtemplomok?

– Az ország megyéi közül Zala
megyében tudunk a legtöbb kerek
templom létérõl, számuk megközelí-
ti a tíz darabot, ezzel szemben más
megyében mindössze egy-kettõ,
esetleg három található. Ez össze-
függ részben azzal, hogy a Nyugat-
Dunántúl a török által nem volt
olyan nagymértékben feldúlva. Kal-
lósdon látható egy teljesen ép kerek
templom, ezt a török után újították

fel. A bagodi kupolája hiányában
már csak részben áll. Zala megyében
több régészeti leletrõl is tudunk és
érdekességként szolgál, hogy Nagy-
kanizsa közigazgatási területén kettõ
is bizonyítottan állt. Az Árpád-kori
Szent Margit plébániatemplom lété-
rõl okleveles adatokból illetve török
kori metszetekbõl tájékozódhatunk,
azonban a pontos helyét nem sike-
rült meghatározni. Valószínû, hogy
valahol a mai Magyar utca és Dózsa
György utca, esetleg Garay utca ke-
resztezõdése környékén építhették.
Itt temetõnyomokat találtak a régé-
szek és ebbõl gyanítják, hogy a

templom is valahol ott állhatott. A
könyvben egyrészt arra a négy darab
török-kori metszetre hívtam fel a fi-
gyelmet, amelyek a kanizsai
rotundát is ábrázolják. Ez már magá-
ban véve is kuriózum, mivel alig tu-
dunk középkori metszeten megörö-
kített rotundáról. A Szent Margit
templom metszetén kívül, a
nagykállói rotundáról maradt fenn
rajzemlék. A másik Nagykanizsa
környéki emlék a liszói, jankapusz-
tai elágazásnál található, itt a közép-
korban Mórichely falu volt. A lelõ-
helyét régésztileg is azonosították,
de sajnos részletes feltárás a mai na-
pig nem történt. A mórichelyi kerek
templomhoz, mely a könyv borító-
ján is látható, a török idõkben egy
kis palánkvárat építettek, ahonnan a
közeledõ ellenséget figyelhették.
Várként csak egy-két évtizedig mû-
ködhetett, mivel felrobbantották.

A nagykanizsaiaknak büszkének
kell lenniük ezekre az emlékekre,
mivel kuriózumnak számítanak. A
Szent Margit kerek templomba te-
mették el Thury Györgyöt annak
idején és a sírját csodálatos módon a
törökök nem rombolták le. Ezt azzal
magyarázzák, hogy a törökök is
tisztelték bizonyos fokig a hõs el-
lenfél emlékét. Az 1690 körüli met-
szeteken még látszik, romba akkor
dõlt, amikor a császári csapatok
visszafoglalták Nagykanizsát. 

– A könyvben azt írja, hogy nem
ön választotta a témát, hanem az
szólította meg önt. 

– Elsõ találkozásom a körtemplo-
mokkal Kaposváron volt, ahol egy, a
kora gótika idejébõl származó rotun-
da falmaradványai láthatóak. A kora
gótika idején már a kerek építmé-
nyek nem voltak elég modernek és
divatba jöttek a támpilléres és sok-
szögû szerkesztési rendszerek az
építészetben. Ezért váltottak át a

nyolcszögû formára, ezek mind a
13. század végérõl datálódnak. Az-
tán egyre több rotundával ismerked-
tem meg. A kerek templomokkal ak-
kor kezdtem el áthatóbban foglalkoz-
ni, amikor a munkám révén Nagya-
tádra kerültem, melynek Bodvica
városrészében egykor állt egy kör-
templom. Amilleneumra való elõké-
születek során javasoltam az eltûnt
építmény feltárásának a lehetõségét,
aminek létezésére okleveles adatok
és térképek is utaltak. Indult is egy
ásatás, mely nem vezetett ered-
ményre. Ezt követõen egy amatõr
régészetet kedvelõ fiatalember a
helybeli idõs emberek elmondása
alapján megtalálta a helyét és egy
második ásatás alkalmával teljes
egészében sikerült is feltárni. 13.
századinak, a mórichelyivel egy-
idõsnek becsülték, azonban sajnos
visszatemették, mivel egy-két tégla-
sornyi maradt meg az alapokból. Te-
hát a téma nem újkeletû, már több
mint tíz éve foglakoztat, de megírva,
ilyen átfogó tanulmányként nem je-
lent még meg. Most kaptam bízta-
tást a Nagykanizsai Városvédõ
Egyesülettõl. 

– A könyvben két tanulmány talál-
ható. Az elsõ a kanizsai vonatkozása
miatt érdekes, annak történelmi emlé-
keirõl szól. A másik tanulmányban
olyan dolgokat fogalmaztam meg a
kerektemplomok eredetével kapcso-
latban, amelyeket eddig még nem na-
gyon összegeztek így. Igazából két
újdonsága van a tanulmánynak. Az
egyik az, hogy köralakú templom-
építmények egész Európában megta-
lálhatók, azonban két markáns cso-
portra oszthatóak. Létezik egy nyu-
gat-európai típus, mely egyértelmûen
levezethetõ a római építészetbõl, en-
nek a továbbfolytatása. Ezek jellem-
zõen dobszerûek, belül pillérgyûrûn
álló, bazilikásan kiemelt középrésszel

építették. Ugyanakkor a rotundák kö-
zép-európai típusa a Kárpát-meden-
cére koncentrálódik, de jelen van
Csehországban, Lengyelországban,
valamint Németország és Ausztria
egyes részein is. Átmérõjük viszony-
lag kicsi, belsejük általában egyterû.
A másik felfedezés, annak ellenére,
hogy se az örményekkel se a grúzok-
kal a magyarságnak nincsen kimutat-
ható kapcsolata, a kaukázusi és a ma-
gyar építészetnek mégis fejlett kap-
csolatrendszere van. Napjainkban
kezdtek el foglalkozni a történészek
az Azerbajdzsán területén az 1300-as
éveket megelõzõen fennállt Albánia
nevû keresztény országgal. A törté-
nelmi adatok arról szólnak, hogy ez
az ország sokat szenvedett a tõlük
északra élõ hunok betöréseitõl. A ka-
ukázusi Albánia, ahol kerektemplom
is található, fordított arra gondot,
hogy hunok által lakott területek ke-
resztény térítõket küldjenek. Feltehe-
tõleg a kaukázusi országból terjedt
tovább a hunok felé a kerektemplo-
mok építése, mely vélhetõen az ava-
rok közvetítésével került át a Kárpát-
medencébe. Tehát ez az építészeti je-
lenség keletre mutat és a Kaukázus
környéki építészettel mutat párhuza-
mot. Ennek a kultúrának a közvetítõi
valószínûleg az avarok voltak, õk
hozhattak be a Kárpát-medencébe
olyan népcsoportokat, amelyek kau-
kázusi eredetû, keresztények voltak –
részletezte a fõépítész.

Deák-Varga Dénes könyve zár-
szavában leírja, fontos, hogy tisz-
tában legyünk nemzeti történelmi
értékeinkkel, és ne hagyjuk azokat
a szomszéd népek által kisajátíta-
ni. És nem utolsó sorban az Árpád-
kori rotundák nyomait követve
esetleg eljuthatunk õshazánk újra
történõ felfedezéséhez. 

Varga Mónika

AAzz ÁÁrrppáádd-kkoorrii rroottuunnddáákk nnyyoommáábbaann
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A Thúry György Múzeumban
mutatták be a Zrínyi – Újvár
emlékezete címû könyvet, mely-
ben hosszú évek kutatómunkája
jelenik meg, számos tévhitet osz-
lat el és feleletet ad eddig megvá-
laszolatlan kérdésekre is. 

A kötetet – melyet Hausner Gábor
és Padányi József szerkesztett – R.
Várkonyi Ágnes, az MTA levelezõ
tagja, az ELTE professzor emirátusa
mutatta be. – Ha valaki megkérdezné
tõlem, hogy hogyan tudnám ennek a
könyvnek a lényegét egyetlen mon-
dattal kifejezni, akkor azt mondanám,
hogy máig élõ történelem – kezdte a
könyv ismertetését. A kötetben törté-
neti tanulmányok, az ásatások törté-
nete, az eredmények és jelentõs for-
rásanyag található. Elmondta, a várat
Zrínyi Miklós építette 1661-ben a
Mura bal partján, Kanizsával szem-
ben, hódoltsági területen. A Kanizsa
védelmére létesített erõdítmény
mindössze három évig állt, ugyanis
1664 júniusában elfoglalták, majd jú-
liusban felrobbantották. Újraépítésé-
nek tilalmát az ugyanabban az évben
megkötött vasvári békébe is belefog-
lalták. Helyérõl, stratégiai jelentõsé-
gérõl mindezidáig meglehetõsen ke-
vés információval rendelkeztünk,

ugyanis már a kortársak körében is
eltérõ volt a megítélése.

A kötet a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum, a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem, a Somogy és Zala
Megyei Múzeumok Igazgatósága,
valamint az érintett két önkormány-
zat összefogásának az eredménye.
Munkájuk során, a terepen meghatá-
rozták a sáncok és az 1664. évi ost-
rom nyomait és ezzel párhuzamosan
a levéltári, az elbeszélõ forrásokat,
valamint a képi ábrázolásokat össze-
gyûjtötték, ennek nyomán indult meg

a várudvar régészeti feltárása. Bécsi
levéltári és eddig még ismeretlen tö-
rök forrásoknak a magyar fordításait
is vizsgálták. A könyv az eddig elért
eredményekrõl számol be, bár még a
kutatási program nem zárult le.

A vár létrejötte és története elvá-
laszthatatlan városunk történelmé-
tõl. A Zrínyi – Újvár az egyetlen
olyan emlékhely, amely a mai Ma-
gyarország területén a költõ-hadve-
zér Zrínyi Miklós emlékét hirdeti. 

V.M.

ZZrríínnyyii - ÚÚjjvváárr eemmlléékkeezzeettee

A Kanizsai Múzeumért Alapít-
vány kuratóriumi ülésén ezúttal
a múzeum jövõjét, a kuratórium
belsõ ügyeit, az ajándéktárgya-
kat és az új ötleteket, eseménye-
ket érintõ kérdésekkel foglalkoz-
tak az alapítvány tagjai.

Dr. Polay József – akit egyhangú
szavazással ismét a kuratórium elnö-
kének választottak további egy évre –
elmondta, megszülettek a múzeum
jövõjével foglalkozó utolsó törvé-
nyek, melyek gyakorlati megvalósítá-
sával kell foglalkozniuk az év végéig.
Hozzátette, a megyei múzeumigazga-
tóval történt elõzetes szakmai megbe-
szélések bíztatóak, ezt követõen Cse-
resnyés Péter polgármesternek kell
egyeztetéseket folytatnia a szaktárca
és a megye adminisztratív vezetõivel.

AKanizsai Patkófal ünnepélyes át-
adását követõen további feladatként
tûzték ki a legenda elterjesztését,
melynek érdekében kihelyezik a há-
zasságkötõ terembe a legendát és a
patkók képét. Ezen kívül szeretnék,
ha a középiskolát és az egyetemet be-
fejezõk tarisznyájába egy kis ólom-
patkó kerülne és kérik õket, szegeljék
fel közös patkójukat a falra. A jövõ

évben az általános és középiskolások
részére a török idõkbõl vetélkedõt
rendeznek, melyben hangsúlyos sze-
repet kap a legenda, a meg nem talált
kincs keresése és a fejetlen fehér mén
vágtájának megörökítése. 

A Fejetlen fehér mén emlékpatkót
idén három cégnek adományozzák,
így a Szabadics Zrt.-nek, a Nagyka-
nizsai Faipari Szakosztálynak és a
Draskovics Gravo Stúdiónak. Októ-
ber 25-én az adományozottak egy
valódi fejetlen fehér mén patkót sa-
ját kezûleg szegelnek fel a múzeum
Fõ úti kapujára, illetve kapnak mellé
egy tanúsítványt és egy kis patkót is
melyet hazavihetnek.

A kuratórium elnöke szólt a 2013-
ra tervezett Zrínyi Miklós a költõ és
hadvezér és Kanizsa vár bevételi kí-
sérletei címû konferenciáról is, mely-
nek apropója, hogy 1663-ban Zrínyi
elhatározta, visszafoglalja a várat a
töröktõl. Ennek érdekében 350 éve
adófizetõ pórnak öltözve, kikémlelte
a vár erõsségeit. Annak jeléül, hogy a
várban járt, a várkapu belsõ oldalára
beakasztotta a monogramos buzogá-
nyát. A látogatás következménye-
ként leváltották a kanizsai török ba-
sát, és következõ évben meg is kez-

dõdött az ostrom, mely a siker elõtt
pár nappal befejezõdött. A költõ és
hadvezér elõtt tisztelegve jövõre el-
készítik a Kanizsán hagyott buzogá-
nyának kicsinyített mását, mely bõ-
víti az ajándéktárgyak körét. Továb-
bá kérik a lakosság segítségét, adja-
nak ötleteket, milyen ajándéktárgya-
kat látnának szívesen.

– A vasemberke figura készítõjét
anyagi okok miatt még nem sikerült
megtalálni – mondta az elnök. Hoz-
zátette, a TISZK jelezte, hogy for-
galmazná a múzeum által készített
ajándéktárgyakat a Fõ úti boltjában. 

A Mi múzeumunk címû Múzeu-
mok Õszi Fesztiváljának programjait
Száraz Csilla múzeumigazgató ismer-
tette. A Thúry György Múzeum prog-
ramjai közt szerepel a Kincskeresõ
Kalandtúra a kiállításban és a Rejtett
zugok a múzeumban – Ki vagyok én?
– Mivel foglalkozik a restaurátor, a ré-
gész és a történész. Ezeken kívül meg-
hirdettek egy rajzpályázatot A múze-
um és én címmel. November 9-én pe-
dig kiállítás nyílik az Együtt Kis-
kanizsáért Egyesület válogatott felvé-
teleibõl és a múzeum fotótárából.

V.M.

AA MMúúzzeeuummookk ÕÕsszzii FFeesszzttiivváálljjáárróóll

Családi hétvége
Október 26-28.

Október 26. 17 óra
Magyar Plakát Ház
CAKÓ FERENC grafikus-
mûvész kiállítása
A kiállítás-megnyitó alkalmából
Cakó Ferenc homokanimációs
prezentációval mutatkozik be a
látogatóközönségnek.
Megtekinthetõ: november 17-ig

Október 26. 18 óra
Medgyaszay Ház
"CSAK A STONES" - Tisztel-

gés az 50 éves Rolling Stones
elõtt. Közremûködik: Tengs-Lengs
együttes (Budapest). A belépés díjta-
lan.

Október 27. 8.30 óra - Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
UTAZÓ PLANETÁRIUM -
ELÕADÁSOK
Belépõdíj: 300 Ft/fõ
Elõadások: 8:30-tól  30 perces
elõadások, 45 perces ciklusokban,
25-30 nézõvel
A jegyek a helyszínen
megvásárolhatók, de elõzetes
igénybejelentés/helyfoglalás java-
solt 25-30 fõs iskolai csoportok
számára Vilmos Mihálynál. Tel.:
30/8191-348

Október 28. 15 óra - Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
Családi hétvége keretében -
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Õszi díszek készítése termésekbõl

Október 28. 16.30 óra - Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
CSINTEKERINTÕ - Bognár
Szilvia gyermekmûsora
Belépõdíj: 700 Ft

Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ további programjai:
Október 29. 14 óra
SZÜNIDEI KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ
Töklámpás készítése papírból
vagy tökbõl (A faragni való tököt
hozni kell)

Október 30. 10 óra
SZÜNIDEI KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ - Halloween-i
mozgóbábok készítése

Október 30. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
ExperiDance: LILIOMFI
Az elõadás az ExperiDance -
Román Sándor Tánctársulata és a
Nemzeti Táncszínház közös pro-
dukciója. (Budapest)
Rendezõ: Román Sándor
Belépõdíj: 3 700 Ft
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Kanizsai
HASZNOS

Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO

Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott 

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

hi
rd

et
és

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m38.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m314.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m315.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m318.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m322.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m324.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m325.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)

Kertek, sziklakertek, 
dísztavak, öntözõrendszerek

kialakítása, fenntartása
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2012. október 25.

Horoszkóp

Érdemes lesz elgondolkodnia a kapcso-
latán. Ha nem telnek gördülékenyen a
napjaik, szenteljenek egymásnak több
idõt. Használja jobban a képzeletét, és ha
kell, újuljon meg külsõleg is.

Szabad óráiban jobban figyeljen arra, hogy
érzelmi téren mit jelez a szíve. A csillagok
azt ígérik, nyugodtan kergethet tovább e té-
ren is illúziókat. A párja nem követelõzik,
és nem lesznek teljesíthetetlen vágyai.

Kitartásra lesz szüksége október utolsó napja-
iban. A rajongását jobban mutassa ki párjá-
nak, ha azt akarja, hogy õ is felviduljon. Ne
zárja ki az otthonukat érintõ újítási ötleteibõl,
mert a sikerélmény mindenkinek fontos.

Ha el akarja kerülni a vitatkozással ter-
hes estéket, ne állítson fel a párjának sza-
bályokat az otthoni viselkedésre. Ezáltal
sokkal nagyobb eséllyel szerezhetnek
egymásnak szép perceket, órákat.

Ha úgy érzi, veszekednie kell a párjával,
mert csak így tudja megnyugtatni magát,
jusson eszébe, hogy a boldogság nem tart
örökké. Ezért ne engedje, hogy gyorsan
elillanjon.

A kötelességtudat kevésbé inspirálja a hét-
végén. Azonban sokkal nagyobb kedve
lesz egy érzelmes együttléthez a párjával.
A Neptunusz is valami meglepetésre ké-
szül, találják ki együtt, hogy mi lehet az. 

Legyen visszafogottabb a hétvégén, mert
akaratos viselkedésével magára haragíthatja
a párját. Hogyha nyugalomra vágyik, mond-
jon le a túlzott elvárásairól, és mindjárt ró-
zsaszínben láthatja a világot maga körül.

Igaz az az állítás, ahogyan az operettben
is éneklik: illúzió a szerelem. De nem-
csak a dal, az õszi évszak, a hulló faleve-
lek kedveznek az álmodozásnak, hanem
egy új ismerõse is erre inspirálja.

Sokat dolgozik mostanában, a pénzügyek
terén is szerencsés, éppen ezért ideje, hogy
nagyobb hangsúlyt fektessen a párkapcsola-
tára. Az õsz aranyszínûre festi a természetet,
az erdõt, aranyozza be ön is a társa életét.

Vad kalandozásra számíthat, ha elfogad-
ja barátai kirándulás-meghívását. Tisztá-
ban van vele, hogy a magány nem tesz
jót sem a testnek, sem a léleknek. Ennek
érdekében kerülje el az egyedüllétet. 

Ha lehet, a múlt történésein, hibáin ne vitat-
kozzanak a párjával. Alapozzák meg együtt-
létüket szép szavakkal, elõzékenységgel. Jó
formában lesz a hétvégén, nyugodtan elvál-
lalhatja a családi tennivalókat.

A párjával együtt mindketten tudják, bát-
rabbnak, magabiztosabbnak érzi magát, ha
õt is maga mellett tudhatja a vállalkozásá-
ban. A jó hír mellett azonban olyanok is
adódhatnak, amelyek csalódást okoznak.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

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

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

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

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi  népi
parasztbútorokat és ruhákat, vala-
mint használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7523K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, mosógépét, gáztûzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.:0620/510-2723
(7530K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.:
0620/510-2723 (7531K)

Középiskolába felvételizõk részére,
nyelvvizsgára készülõknek, korrepetá-
lásra szorulóknak német nyelvbõl kö-
zépiskolai nyelvtanár oktatást vállal
Nagykanizsán és környékén. Tel.:
0630-377-6527 (7533K)
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2012.10.27. szombat 09:00 – 13:00 óra Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium.
14:30 – 16:30 Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28. 2012.10.30. kedd
10:30 – 13:00 óra Kanizsai Dorottya Kórház – Központi labor
14:30 – 16:30 Tótszentmárton, Faluház 

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

Németországba hetenként 
kisbuszokkal (háztól-házig is)!

Tel.: 0672-441-542, 
0630-237-5007

Dajka tanfolyam indul Nagykani-
zsán 2012. októberben (70 ezer Ft
vizsgadíjjal, két-három részlet). Tel.:
0620/4237877, 0630/6374083
Ny.sz.: 05-0219-04

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.10.27-én 8 órakor hétvégi

2012.10.30-án 16 órakor hétközi
elõadásokkal személyautó, motor

és segédmotor kategóriákban
2012.11.05-én 16 órakor

gépkezelõ (targonca, emelõgép, 
földmunkagép)

A 2012.11.17-ei vizsgára 
jelentkezéseket még elfogadunk!

Az úgynevezett legkezdõbb re-
pülõmodellezõknek, vagyis a
szabadonrepülõknek szervezték
a Canissa Modellezõ SE Nagy-
kanizsa klubjának részérõl a
Kosztelni László Emlékversenyt
a kiskanizsai reptéren.

– Az említett kategóriában a re-
pülés lényege, hogy a modellezõk-
nek öt start-lehetõségük van arra,
hogy masinájukat legalább 120
másodpercig a levegõben tartsák –

tudtuk meg a Canissa MSE részé-
rõl Lekszikov Zsolttól. – Amelyek
természetesen ez idõ alatt akár nem
kis távolságra is elszállhatnak 50
méter magasra történt felhúzásuk
után. Egy-egy rajt között egy órá-
nyi eltérés van, vagyis a pilótának
igencsak igyekeznie kell, hogy
visszaérjen a becserkészett repülõ-
jével együtt a kiindulási pontra,
hogy aztán újra startolhasson vele.

A kanizsai eseményen két kategó-
riában, F1H-ban, valamint a szén-

savmotorosoknál, az F1K-ban tették
próbára tudásukat a modellezõk –
mintegy harmincan. A hazaiak ezút-
tal csupán rendezõként mûködtek
közre, viszont érkeztek Szombat-
helyrõl, Várpalotáról, Zalaegerszeg-
rõl és Zalalövõrõl is repülõsök.

Mindenesetre a nagykanizsaiak
célja, hogy klubjuknál ismét bein-
duljon a modellezés ezen válfaja és
erre ifjúsági szekciót is indítanának.

P.L.

FFööllddeett éérrtt rreeppüüllõõkk uuttáánn kkuuttaattvvaa......

A Kanizsa Kajak-Kenu Klubnál
az utóbbi hetek is tartogattak még
utánpótlásuk számára verseny-
programot, melyekrõl Varga Péter,
az egyesület elnöke számolt be.

„Tolnán egyfajta évadzáró és nép-
szerûsítõ regionális versenyt rendez-
tek – kezdte az elöljáró. – Az esemé-
nyen 22 magyarországi kajak-kenu
klub közel 250 utánpótláskorú ver-
senyzõje vett részt. Klubunk 3 ver-
senyzõt indított, akik közül Süle Ta-
más az Mk-1 2002-es korcsoport
500 m-es futamában 14 versenyzõ
közül az elsõ helyet szerezte meg im-
ponáló, három hajóhossznyi elõny-
nyel. Testvére – a 2000-es születésû-
eknél –, Süle Gergõ az Mk-1 4000
m-es futamának 16 indulója közül
nyolcadik lett, míg az Mk-1 2001-es
leányok 4000 m-es mezõnyében Ge-
rencsér Adrienn tizedikként zárt a 22
indulóból.”

Egy másik helyszínen is bizo-
nyíthattak a kanizsai fiatalok.

„Kaposváron a hagyományos-

tól kissé eltérõ duatlont bonyolí-
tottak. A kajakozásból és futásból
álló versenyszámokban 18 hazai
egyesület közel 200 kajakosa,
köztük hét nagykanizsai indult.
Közülük az idei évben vidékbaj-
noki címet szerzett Simon Csaba
a 1997-es születésûek között 3.
helyen érkezett célba népes mezõ-
nyében. A 2001-es születésû Var-
ga Viktória korosztályában ne-
gyedikként zárt, Simon Barnabás
pedig a 2002-es korcsoportban
lett ötödik. Süle Tamás az egy év-
vel idõsebbek között indulva ha-
todik, Süle Gergõ pedig hetedik-
ként zárt. Minden korosztályban
az elsõ 6 helyezettet jutalmazták
éremmel, így 4 sportolónk is
büszkén jöhetett haza medállal a
nyakában.”

Az év végéhez közeledve per-
sze eljött az összegzés ideje is a
kajakosoknál. Ahogy a közölt
eredményekbõl is kitûnik, van-
nak olyan fiatalok, akiket meg
lehetne tartani a kajakos sport

mellett, s a klubnál ez is a cél,
hogy a jelenleg edzésbe állított
nebulók közül legkevesebb 6-7
gyermeket megtartsanak. Igaz,
az elkövetkezendõ hónapok alatt
ez még inkább kemény feladat
lesz, hiszen innentõl gyakorlati-
lag következhetnek a kondi-, a
futó-, és gimnasztika-edzések –
korántsem hajókban... A klubnál
azért sem szokványos a helyzet,
hiszen az egyesület színeiben a
felnõttek között induló Németh
Ádám, s a mini-kajakban edzõdõ
sportolók között gyakorlatilag
van 10-12 esztendõ korkülönb-
ség. Ekkora generációs eltérést
pedig nem egyszerû szinkronba
hozni, mindenesetre az õszi ered-
mények arra engednek következ-
tetni, hogy ha kicsit is szisztema-
tikus képzésben részesülnek az
ifjoncok, a továbbiakban is ér-
hetnek el majd szép helye-
zéseket... 

P.L.

ZZáárrttaakk aa kkaanniizzssaaii kkaajjaakkoossookk 

Székesfehérváron rendezték a
8-11 évesek, valamint a 12 éves és
annál idõsebb úszók felmérõjét. A
fiatalabbaknál négyen indultak a
kanizsai Délzalai Vízmû SE színe-
iben (Kiss Eszter - 2003, Kovács
Kolos - 2003, Nagy Anna - 2003,
Nyeste Dorka - 2004) és mind-
egyikük egyéni csúcsot úszott.

A nagyobbaknál tíz kanizsai raj-
tolt (Abay Nemes Anna (képünkön)
- 1996, Doszpoth Csenge - 2001,
Gayer Márton - 1998, Hederics
Hanna - 2000, Kálovics Noémi -
2002, Kantó Loretta - 2001, Mol-
nár Flóra - 1998, Szörcsök Enikõ -
2002, Zámodics Márk - 1997, Zsir-
ai Dorka - 2001) és részükrõl a
nyári ifjúsági Eb-n váltóban ötödik
Abay Nemes Anna három aranya
(100 m hát, 100 m gyors, 1500 m
gyors), egy bronza (50 m gyors),
Molnár Flóra két aranya (50 m
gyors, 100 m gyors), két bronza (50
m mell, 100 m mell), illetve
Zámodics Márk két aranya (50 m
gyors, 100 m gyors) jelentette a
dél-zalai éremkollekciót.

Zámodics Márkék november 2-
4. között Százhalombattán úsznak
a Rövidpályás Országos Bajnok-
ság keretében.

P.L.

AA vváállttóóbbaann EEbb-ööttööddiikk
AAbbaayy iitttthhoonn iiss
rreemmeekkeelltt
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Harmadik mérkõzését is nagy
fölénnyel nyerte meg a nõi ko-
sárlabdázók második vonalában
szereplõ Kanizsai Vadmacskák
együttese. A jól összehangolt vé-
dekezésük eredménye volt, hogy
a házigazdákat hatvan pont alatt
tartották a tatai mérkõzésen.

Tatai SE (6.) – Kanizsai Vad-
macskák SE (1.) 57-82 (7-24, 9-
22, 18-23, 23-13)

Amatõr nõi NB I kosárlabda-
mérkõzés, találkozó az elsõ fordu-
lóból. Tata, 100 nézõ. Vezette:
Sentényi, Szabó A.

Kanizsa: Fekete Cs. (16), Fuisz
(22/3), Olasz A. (10), Hegyi (8),
Jurkó (8). Csere: Jagarics (11),
Oros (2), Nagy D. (2), Rajkai, Si-
mon (3/3). Edzõ: Farkas József.

Mire a hazaiak eszméltek, a Ka-
nizsai Vadmacskák együttese már

el is lépett tõlük nagyon a mérkõ-
zés elején. Az elsõ húsz perc után
kialakult 30 pontos különbségnél
volt nagyobb elõnye is a vendé-
geknek a második tíz percben (32),
s a 24. percig is csupán 18-at kap-
tak a dél-zalaiak. A találkozó kez-
detén elhúzó kanizsaiak az utolsó
játékrészre ugyan valamelyest ki-
engedtek, de gyõzelmük egy per-
cig sem forgott veszélyben, s to-
vábbra is száz százalékosak az
Amatõr Nõi NB I Nyugati csoport-
jában.

Farkas József: „Szenzációs elsõ
félidei teljesítményünkkel alapoz-
tuk meg gyõzelmünket.”

Murafém Kanizsa KK SE '11 –
PTE-PEAC 91-89 (27-18, 27-25,
17-18, 20-28)

Férfi Hepp Kupa kosárlabda-
mérkõzés. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Benedek, Szalai Zs.

Kanizsa: Molnár G. (17/6), Lo-
vas (22/3), Murvai (9/3), Zsámár
K. (9), Hoffmann (12/3). Csere:
Mészáros R. (13/3), Németh M.
(8), Horváth G. (1), Tóth B., Ko-
vács Cs. Edzõ: Farkas József.

Egy párosításban osztálykü-
lönbség esetében mindig
bravúros töltete van annak, ha az
alacsonyabb ligás jut tovább a so-
rozatban. Nos, a férfi Hepp Ku-
pában kanizsai szempontból ezút-
tal errõl volt szó, hiszen az NB II-
es hazaiak gyõztek az NB I B-ben
szereplõ pécsiek legénysége el-
len. Tulajdonképpen a végéhez
közeledvén vált egyre izgalma-
sabbá a meccs, hiszen jött az el-
lenfél becsülettel...

Farkas József: „A végére igen-
csak fogyóban voltunk, hiszen Mé-
száros és Zsámár is kipontozódott.
Mindenesetre örülünk a sikernek, s
várjuk az újabb, minden bizonnyal
szintén NB I B-s ellenfelet.”

P.L.

EEggyy eeddzzõõ,, kkéétt eesseett

A Kincsem Park, illetve az
alagi tereppálya elõször adott
otthont (nemzetközi) lovastusa
versenynek, s a háromnapos via-
dalon a nagykanizsai Horváth
Klaudia (képünkön) is indult a
balatonlellei Caballus Club szí-
neiben.

A kanizsai illetõségû lovas
Galatea Vob nevû lovával az A0
ifiben a végsõ gyõzelmet is meg-
szerezte a hibátlan terep- és díjug-
ratópálya-teljesítéssel. Mindezt
úgy, hogy a kezdõ számban, va-
gyis a díjlovaglásban még a har-
madik helyen állt, s innen sikerült
mezõnyében egészen az elsõ pozí-
cióig érnie a patinás helyszínen
bonyolított military versengés ke-
retében.

P.L.

AArraannyyrraa lleelltt 
aa KKiinnccsseemm PPaarrkkbbaann

Újbuda FC (6.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (11.)
1-0 (0-0)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, Budapest, 100 nézõ.
Vezette: Ábrahám T. G.: Rajnay
(70.)

NTE: Freischmid - Rákhely,
Baranyai Z., Cserfõ L., Szép D. -
Bozsoki - Rieger (László L., 80.),
Nagy T., Babati T. - Cs. Horváth
G. (Petánovics M., 71.), László R.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Pedig a találkozó nem ezt ígér-
te, hiszen a mérkõzés menete so-
rán a kanizsaiak két nagy helyzetet
is rontottak, míg a több NB I-es ta-
pasztalattal bíró játékost is fel-
vonultató Újbuda csak labdabir-
toklásban nõtt valamelyest ellen-
fele fölé. A második félidõ felénél
aztán Cs. Horváth Gábor egy sze-
rencsétlen összefejelésbõl kifolyó-
lag orvosi ellátásra szorult, s amíg
a vendégek tízen voltak a pályán,
a hazaiak Rajnay Attila révén
megszerezték – mint késõbb kide-
rült – a gyõztes gólt.

P.L.

GGóóll llééttsszzáámmhhááttrráánnyy
ssoorráánn - kkiiáállllííttááss nnééllkküüll

Szekszárdon rendezték a 2012-
2013. évi duatlon diákolimpia or-
szágos döntõjét és a kanizsai szí-
neket számos sportoló képviselte –
nem is eredménytelenül – az ösz-
szesen 1074 egyéni versenyzõ és
294 csapat küzdelmében. A nagy-

kanizsai gyermekek a versenyen-
gedéllyel nem rendelkezõ verseny-
zõk között a B kategóriában indul-
tak egy gyõzelmet és egy harma-
dik helyzést is elérve.

Egyéni eredmények:
I. korcsoportos (2004-ben vagy

késõbb születettek) lányok: 500 m
futás – 2 km kerékpározás – 250 m
futás: 3. Kiskó Réka (Miklósfa).

II. kcs. (2002-2003), fiúk: 1 km fu-
tás - 4 km kerékpározás - 500 m futás:
1. Kurucz Levente (Kõrösi-Péterfy;
képünkön a dobogó tetején).

II. kcs. (2002-2003) lányok: 9.
Varga Laura (Rozgonyi)

Csapatban:
II. korcsoportos csapatverseny,

fiúk: 4. Kõrösi-Péterfy (Kurucz
Levente, Horváth Milán, Németh
Lajos, Dezsõ Patrik).

II. korcsoportos csapatverseny,
lányok: 5. Rozgonyi (Varga Laura,
Varga Nóra, Bakonyi Blanka, Vö-
rös Vanda Boglárka).

III. korcsoportos (2000-2001)
csapatverseny, lányok: 6. Kiskanizsa
(Kocsis Liliána, Valusek Cintia, Né-
meth Klaudia, Szakonyi Eszter).

P.L.

SSzzeekksszzáárrddii dduuaattlloonn eellssõõsséégg

Évtizedes otthonukat adják fel
a Nagykanizsa Ants baseballozói,
s költöznek a Thury-pályáról, va-
gyis a víztorony mellõl a Bá-
nyász-sporttelepre – tudtuk meg
Fertig István csapatvezetõtõl.

További információ is akad házuk
tájáról: ugyan az NB II-ben bajnok-

ságot nyertek, de maradnak a máso-
dik vonalban. Emelett viszont pályá-
zati vonalon végre lehetõségük akad
egy úgynevezett dogógép beszerzé-
sére, mellyel jó néhány éves lemara-
dást pótolhatnak.

Az új „hazai környezet” pedig az
Olajbányász-stadion tõszomszédsá-
ga lehet. Fertig István elmondta, régi

„lakhelyükön” a körülmények már-
már tarthatatlanná váltak. A megron-
gált, letaposott kerítésektõl az üveg-
szilánkokkal felszórt salakos pálya-
részig tartott a negatívumok sora. A
kialakítást olyan áron is vállalnák,
hogy az új baseball-pálya kialakítása
sem lehetséges ingyen és bérmentve,
s a kapott támogatásokat az új játék-
tér kialakításába is invesztálnák.

P.L.

KKööllttöözznneekk aa bbaasseebbaalllloossookk

36.qxd  2012.10.30.  12:38  Page 15



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2012. október 25.16

A használtautó piacon érdemes körültekin-
tõen szétnézni, hiszen továbbra is gyakoriak a
visszaélések és a megtévesztõ ajánlatok. Érde-
mes az alábbi 5 pontból álló lista figyelembe
vételével választani. 

1. Jelöljük meg a célt!
Fontos meghatározni, milyen célra szeretnénk

használni a gépkocsit. Rendszeresen autóznánk
hosszú távra, családi kirándulásokat tervezünk,
vagy csak munkába járnánk vele? Autópályán
vagy földutakon használjuk majd a jármûvet?
Mindezek összeírása után jobban meg tudjuk fo-
galmazni, hogy milyen az ideális autó számunk-
ra, és nem fogunk elcsábulni egy szép, de célja-
inknak nem megfelelõ gépjármû láttán.

2. Külsõ szemle és a motortér átvizsgálása 
A kiválasztott autót mindig természetes fény-

ben és tiszta állapotban nézzük meg, mert csak
így tudjuk felderíteni az esetleges karosszéria és
fényezési hibákat. 

– Ellenõrizzük a karosszéria elemek találkozá-
sát, figyeljünk a hézagokra, lemezhullámokra,
valamint a jégkárok nyomaira. Érdemes festék-
vastagság mérõvel is megvizsgálni az autót –
mondja Istiván Tamás a nagykanizsai Weltauto
szakértõje. – Fontos, hogy a megvásárolandó
gépkocsi alvázát is tételesen átvizsgáljuk, és az
autót megemelve a motortér is jobban szemügyre

vehetõ. Nézzünk be a motortérbe, vizsgáljuk meg
a hûtõ- és víztartályokat, valamint az esetleges
sérüléseket, repedéseket.

3. Nézzünk be az utastérbe kicsit más szem-
mel is!

Ha kilométeróra visszatekerésre gyanakszunk,
akkor figyeljünk a pedálkopásra, az ülések, a vál-
tó és a kormány állapotára. Gyanús lehet, ha ezek
nagyon újszerûek, vagy láthatóan cserélve voltak.
A beázások nyomaira, az ülések állapotára, a hiá-
nyos, repedt elemekre is figyeljünk, és próbál-
junk ki minden eszközt a kocsiban (ablakemelõ,
ablaktörlõ, tükörállítás, rádió, stb.).

4. Ellenõrizzük a papírokat és próbáljuk ki az
autót!

Nézzük át az autó papírjait, és kérjük el a
szervizkönyvet. Amennyiben a tulajdonos nem
rendelkezik szakszerûen vezetett szervizkönyv-
vel, akkor próbáljuk meg bekérni a javításokat
igazoló dokumentumokat, számlákat. A kivá-
lasztott autót mindenképpen vigyük el egy pró-
bakörre, amelynek során ellenõrizzük a kor-
mány, a fék, a váltó mûködését, és figyeljünk a
zajokra, zörejekre. – A papírok vizsgálatánál
fontos, hogy a tulajdoni viszonyok rendben le-
gyenek. Ha a tulajdonossal nem áll módunkban
találkozni, akkor kérjünk az eladótól megbízási
szerzõdést, elkerülve a késõbbi jogvitákat. Ha a
gépkocsi hitellel terhelt, elõször elõleget adjuk,

és csak a hitel kifizetése után rendezzük a teljes
vételárat – teszi hozzá Istiván Tamás, a Weltau-
to szakértõje.

5. Kérjük szakember segítségét!
Javasolt még az adás-vétel lebonyolítása elõtt

az eladóval együtt egy márkaszervizbe bevinni az
autót, a szakértõi átvizsgálás során ugyanis teljes
pontossággal felmérhetõ az autó állapota, lekér-
hetõ az elõélete, és az apróbb hibák, újrafestések
is kiderülnek. De a legjobb, ha eleve olyan keres-
kedésbõl választunk autót, ahol eladás elõtt a
gépjármûveket átvizsgálják, a szükséges javításo-
kat elvégzik, és az eladott autókra garanciát vál-
lalnak. 

Az Ön Weltauto szakértõje: 
Weltauto Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Petõfi út 95.

www.istivanauto.hu

Öt fontos tanács használtautó 
vásárláshoz
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