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Kanizsa

A Nyugat–Pannon Jármûipari
és Mechatronikai Központ Non-
profit Kft.-vel (NYPJMK) kö-
tendõ megállapodás ünnepélyes
aláírására került sor a Polgár-
mesteri Hivatalban. A szerzõ-
dést, mellyel városunk a kft.
résztulajdonosává vált Cseres-
nyés Péter polgármester és Szí-
jártó Zsolt ügyvezetõ igazgató ír-
ták alá. 

– Egy folyamatnak az utolsó ál-
lomásán vagyunk, melynek leg-
fontosabb része már lezajlott a
döntés megszületésekor, hogy
Nagykanizsa tagja lesz a jármûipa-
ri együttmûködésnek. Ezt követõ-
en a szerzõdést is megkötöttük –
mondta Cseresnyés Péter. Ezzel

utalva a közelmúltban aláírt szer-
zõdésre, mellyel Nagykanizsa
csatlakozott a NYPJMK-hoz, ne-
gyedik városként az alapító Szom-
bathely, Szentgotthárd és Zala-
egerszeg után. A négy város alkot-
ta központ tíz év alatt egymilliárd
euró tõkebefektetést és tízezres
nagyságrendû új munkahelyet re-
mél a gépipar, a jármûipar és az
elektronikai ipar területén.

Hozzátette, jelen szerzõdés alá-
írásával városunk, mint a gazdasá-
gi társaság tagja anyagilag is hoz-
zájárul ahhoz, hogy számos mun-
kahely jöjjön létre az elkövetke-
zendõ idõszakban. Ahogy a polgár-
mester mondta, erre minden lehe-
tõség megvan, hiszen a kormány-
nak határozott célkitûzése az, hogy

a 2014-2020-as uniós pénzügyi
ciklusban kiemelt helyet kapjon a
gazdaság fejlesztése és ezen belül a
munkahelyteremtés. Magyarország
jármûipari centrummá vált, a gyõri
és a kecskeméti gyártóközponttal
és azt szeretnék, ha a vasi-zalai vá-
rosok alkotta jármûipari központ
harmadik területi egységként be-
kapcsolódna ebbe. Ez jelentõs mér-
tékben hozzá tud járulni a nemzet-
gazdaság fejlõdéséhez. Kiemelte,
ezen dolgozik a terület politikai ve-
zetése, a vállalkozók, a kamarák és
a NYPJMK is. 

Szíjártó Zsolt a polgármester ál-
tal elmondottakhoz kapcsolódva ki-
emelte, Nagykanizsa azzal, hogy a
NYPJMK-nak a résztulajdonosává

(folytatás a 2. oldalon)
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KKaanniizzssaa –– GGaazzddaassáágg
(folytatás a címlapról)

vált, teljes jogú tagságával a
gazdasági fejlesztési programban
részt vesz. A befektetése megtérül,
hiszen hatása milliárdokban mér-
hetõ a város és a térsége számára.
Hangsúlyozta, Nagykanizsa a tér-
ségi együttmûködéssel felkerült a
kiemelkedõen fejlõdõ ipari növe-
kedési zóna térképére, ami a város
hosszú távú fejlõdése szempontjá-
ból kiemelkedõen fontos. Ezzel
összefüggésben fontos, hogy a
Szombathely, Zalaegerszeg,
Nagykanizsa és Szentgotthárd
négyszögben megvalósuló gazda-
sági és ipari fejlesztési program a
következõ hét évben valóban sike-
res legyen. 

Az együttmûködés kiterjed a
gazdaság szereplõire. A városban
és a térségében mûködõ és dolgo-
zó vállalkozások üzleti kapcsolata
sokkal szorosabbá válik, illetve ki-
nyílnak azok a lehetõségek, me-
lyek eddig nem voltak teljes körû-
en kiaknázva. A helyi kis- és kö-
zépvállalkozásoknak a megerõsí-
tésére és a beszállítói lehetõségek-
nek a kiaknázására mindenképpen
számítanak. A város számára új
befektetések, beruházások való-
sulhatnak meg a következõ idõ-
szakban. 

– A felsõoktatási és a középszin-
tû intézményekkel is szeretnénk
együttmûködést kialakítani. A tér-
ségben több szereplõje van ennek,
de célszerû összehangolni ezt a le-
hetõséget a térségben élõ fiatalok
számára a lehetõ legoptimálisab-
ban úgy, hogy minden város a ma-
ga vonzerejével hosszú távon tud-
ja biztosítani azt a humánerõfor-
rás-szükségletet, mely a gazdasági
és az intézményrendszert ki tudja
szolgálni – emelte ki az ügyveze-
tõ. 

A kutatásfejlesztésen és az inno-
váción túl pedig az infrastrukturá-
lis fejlesztésre is koncentrálnak,
hogy az észak-déli kapcsolati háló
is biztosítva legyen, mellyel a
munkaerõ- és az árumobilitás erõ-
sítése lehetõvé válik. 

Zárásként, a szerzõdés aláírása
elõtt, Cseresnyés Péter emlékezte-
tett, a városban tudatos építkezés
folyik. Térségben gondolkodnak,
és erre dolgoztak ki egy egész tér-
séget érintõ koncepciót, stratégiát,
egy integrált fejlesztési tervet,
mely minden döntés során útmuta-
tóként szolgál, és alapja minden
támogatásnak és központi forrás-
hoz való jutásnak.

V.M.

Zala megyében az elõzõ havi-
nál 5 százalékkal, az egy évvel
korábbinál pedig csaknem 30
százalékkal volt kevesebb ápri-
lisban az álláskeresõk száma –
közölte a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja pénteken az MTI-vel.

Április végén 12 280 regisztrált
álláskeresõ volt Zala megyében, a
márciusinál 650-nel, az egy évvel
korábbinál pedig 4,9 ezerrel keve-
sebb. A nyilvántartott álláskeresõk
11 százaléka, mintegy 1,4 ezer fia-
tal pályakezdõ. 

A korábbi évek adatai szerint az
elmúlt évek áprilisában – az elõzõ
havihoz képest – minden alkalom-
mal 5 és 9 százalék közötti mérték-
ben csökkent az álláskeresõk szá-
ma, ami fõként a szezonális mun-
kaerõigények bõvülésének kö-
szönhetõ, de az idén a képzések in-
dulása is nagyban hozzájárult a
csökkenéséhez.

A nyilvántartott álláskeresõk
aránya április végén 9,4 százalék

volt Zala megyében; a márciusi-
nál 0,5 százalékponttal, az egy
évvel korábbinál pedig 3,6 száza-
lékponttal alacsonyabb. Március-
hoz képest a megye valamennyi
területén visszaesett a nyilvántar-
tott álláskeresõk száma. A legala-
csonyabb (7,2 százalék) volt a
mutató a szezonális hatásokra
legérzékenyebb keszthelyi tér-
ségben, míg Lenti és Zalaeger-
szeg térségében 8,5 százalék volt
a ráta értéke. Letenye térségében
volt a legmagasabb (13,2 száza-
lék) a munkanélküliek aránya, de
Zalaszentgrót és Nagykanizsa
térségében is meghaladta a muta-
tó a 10 százalékot.

Az év negyedik hónapjában 1,9
ezer új álláshelyet jelentettek be a
munkáltatók, fele-fele arányban
támogatott és nem támogatott fog-
lalkoztatás keretében. Legnagyobb
számban – a korábbi hónapokhoz
hasonlóan – segéd- és alkalmi
munkát kínáltak.

Az áprilisban regisztrált állás-
keresõk (1,3 ezer ember) 10 szá-

zaléka korábban még nem szere-
pelt a nyilvántartásban. Az ismé-
telten álláskeresõvé válók több
mint fele egy éven belül vált újra
munkanélkülivé, viszont közel 20
százalékuknál már 4 évnél is
hosszabb idõ telt el a regisztráci-
óból való kikerülésük óta. Az ál-
láskeresõk közül több százan se-
géd-, vagy alkalmi munkát vé-
geztek korábban, de bolti eladók,
irodai adminisztrátorok, mecha-
nikai-gépösszeszerelõk, felszol-
gálók, tehergépkocsi-vezetõk, la-
katosok, vagyonõrök és szaká-
csok közül is 20 fõt meghaladóan
kerültek nyilvántartásba.

A regisztrációból kikerülõ csak-
nem 1970 álláskeresõ közül több
mint 1,3 ezren tudtak elhelyezked-
ni, 300-an támogatott foglalkozta-
tás keretében. 

Az év elsõ 4 hónapjában ösz-
szesen 5,9 ezer álláskeresõ állt
munkába Zala megyében, fele-
fele arányban támogatott, illet-
ve támogatás nélküli munkahe-
lyen.

MTI - Kanizsa

TToovváábbbb ccssöökkkkeenntt aazz áálllláásskkeerreessõõkk 
sszzáámmaa ZZaalláábbaann

Zala megyében munkahelyte-
remtõ beruházásokra 222 millió
forintot meghaladó támogatást
nyertek el a munkaadók - közöl-
te a Zala Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központja az
MTI-vel.

A beruházásokra 41 zalai mun-
kaadó nyújtott be sikeres pályáza-
tot, a megítélt támogatási összeg-
bõl (222,4 millió forint) 125 sze-
mély, köztük 85 álláskeresõ több-
letfoglalkoztatását tudják biztosí-
tani. 

A beruházások 20 településen
valósulhatnak meg, amelyek közül
9 hátrányos helyzetû. A legtöbb
beruházás Zalaegerszeghez kötõ-
dik, míg a legnagyobb támogatási

összeget (37,4 millió forintot) a
Zalaszentgróton mûködõ, lábbeli-
gyártással foglalkozó vállalkozás
nyerte el.

A pályázók a munkahelyte-
remtõ a fejlesztéseket egyebek
között az élelmiszeripar, a bútor-
gyártás, a mezõgazdasági gép,
textil nagy- és kiskereskedelem,
a vendéglátás, valamint az út- és
autópálya-építés területén való-
sítják meg. 

Vállalkozóvá válást elõsegítõ
tõkejuttatásra 44-en nyújtottak be
pályázatot, az összes támogatási
igény csaknem 110 millió forint. A
munkaügyi szervezet eddig 17 pá-
lyázati támogatásról döntött, ebbõl
áprilisig 9 hatósági szerzõdést kö-
töttek meg. 

A sikeres pályázatoknál a tevé-
kenységi kör a bútorgyártás, a
nyomdaipar, az iparmûvészeti bõr-
termékek készítése, a vendéglátás,
az ipari takarítás, a méhészet, a
cukrászat, a húsnyúltenyésztés, a
kipufogógyártás és a fotózás. A be-
nyújtott (még elbírálás alatt lévõ)
pályázatokban új ötletek is megfo-
galmazódtak, közöttük kõfaragás,
internetes kereskedelem, zenész
tevékenység is szerepel - tájékoz-
tatott a munkaügyi központ.

A hivatal közölte azt is, hogy a
múlt év decemberétõl idén márciu-
sig több mint száz téli közfoglal-
koztatáshoz kapcsolódó tanfolyam
indult Zala megyében. A képzése-
ken 2327 ember vett részt, közülük
2201-en már sikeres vizsgát tettek.
A 2013 decemberében indult téli
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó
képzésekre összesen 162 millió fo-
rintot fordítottak.

MTI - Kanizsa

MMuunnkkaahheellyytteerreemmttõõ
bbeerruuhháázzáássookk aa mmeeggyyéébbeenn
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Az ápolók napja a világon min-
denhol azokról az emberekrõl
szól, akik a betegekkel a legköz-
vetlenebb kapcsolatban állnak.
1820. május 15-én született
Florence Nightingale brit ápoló-
nõ, aki a krími háborúban önkén-
tes ápolónõket toborzott, mentet-
te, ápolta a sebesülteket, majd ké-
sõbb ápolónõképzõ iskolát alapí-
tott. Rá emlékezve tartják az
Ápolók Nemzetközi Napját. 

A Kanizsai Dorottya Kórházban
ez alkalomból köszönték meg az
ápolók áldozatos munkáját. Flo-
rence Nightingale oklevelet kapott
Némethné Császár Zsuzsanna higi-
énikus, Szerdahelyi Erzsébet
asszisztens, Dömötörfy Sándorné
szülésznõ, továbbá Kiss Anita és
Ácsné Papp Éva ápolók. Az elis-
meréseket Dr. Brünner Szilveszter
fõigazgató adta át. A Magyar Ápo-
lási Egyesület díszoklevelét Ko-
bánné Márkus Éva ápoló vehette át
Boros Károlyné megyei vezetõtõl. 

A városvezetés nevében Cseres-
nyés Péter polgármester köszöntötte
a szakma képviselõit. Beszédében
kiemelte: fontosnak tartja, hogy
évente legalább egy alkalommal kö-
szönetet mondjanak azoknak az em-
bereknek, akik segítenek a nehéz
helyzetbe jutott embertársaikon. 

A „lámpás hölgy” élete példamu-
tató lehet mindannyiunk számára.
Gazdag család gyermekeként a leg-
elesettebbek szolgálatába állt. Nem
a kényelmes életet, hanem egy kö-
zösség szolgálatát választotta élet-
céljául. Önök például – mutatott rá a
jelenlévõkre –, ugyancsak nagy utat
jártak be. Azok az emberek, akik
kedves szót, biztatást, fizikai, vagy
lelki simogatást kaptak, mindig há-
lásan gondolnak önökre. Az ápoló-

nõk munkáját végül egy Albert
Schweitzer idézettel köszönte meg a
városvezetõ: „A világ jövõje nem at-
tól függ, hogy mennyire értjük, ha-
nem hogy mennyire tiszteljük az
életet.” Amikor az elesetteken segí-
tenek, ezt a bizonyos életet tisztelik
a hivatásuk mindennapjaiban – tette
hozzá azt kívánva, a mindenapjaik-
ban minél több törõdést tudjanak ad-
ni az embereknek, és minél keve-
sebb szenvedést kelljen látniuk. 

Dr. Brünner Szilveszter fõigaz-
gató beszédében hangsúlyozta:

– Az ilyen ünnepi alkalmak lehe-
tõséget teremtenek arra is, hogy
megismerjük az intézmény történe-
tét, bepillantsunk a jelenébe és ké-
pet alkossunk a jövõjérõl. Ugyanak-
kor lehetõséget biztosítanak arra is,
hogy megemlékezzünk a történelem
sodrából kiemelkedõ személyisé-
gekrõl és példamutató tetteikrõl. 

A fõigazgató az ápolónõk mun-
kájának mérhetetlen fontosságára
Florence Nightingale életének ki-
ragadott eseményeivel mutatott rá.
A „lámpás hölgy” élhette volna a
gazdagok biztonságos, ámde unal-
mas életét, nõként szervezhette

volna a társadalmi összejövetele-
ket, de ez a jövõkép nem elégítette
ki õt. Lázadt a nõk beskatulyázott
szerepe ellen, és hitt abban, hogy
ennél többre hivatott, küldetésre
szomjazott. 

– Példa lehet számunkra az, hogy
tenni akart. Tenni akart egy olyan vi-
lágban, mely alapjaiban utasította el a
változásokat. Nem ismert jobb érzést
annál, mint amikor segíthet az embe-
reken. Az 1854-es londoni kolerajár-
vány idején önkéntes ápolónõként
dolgozott. Betegei rajongtak érte,
angyalként tekintettek rá. Egyik leg-
fõbb munkája a Notes on nursing te-
kinthetõ az elsõ ápolási kézikönyvnek.
De ezen felül több mint 200 tanulmá-
nya, cikke, könyve, kiterjedt levelezé-
se és számtalan naplója maradt az utó-
korra. Életébõl azonban a legfonto-
sabb kiragadni való példa – mely
életfilozófiájának is tekinthetõ –, a
szeretet. Követte Paracelsus tanítá-
sát: „Aszeretet a legjobb gyógyszer.”
A betegek állapotát folyamatosan
ellenõrizte, éjszakánként egy lám-
pással a kezében járkált az ágyak kö-
zött, így érdemelte ki a „lámpás
hölgy” nevet. Nem álltak a pártjára,
féltékenység és áskálódás kísérte. Õ
azonban a nehézségek közepette is
az emberi hang, a mosoly és a szere-
tet fontosságát hangsúlyozta. Szerin-
te az ápolónõnek két fegyvere van: a
szakértelem és a szeretet ereje. Val-
lotta, hogy nem elég a testet kezelni,
a lélekre is figyelni kell.

Péter Zsuzsanna ápolási igazgató
beszédében arra emlékeztetett,
hogy Magyarországon az ápoló-
képzés egyik legkiemelkedõbb
alakja Kossuth Zsuzsanna, Kos-
suth Lajos húga (1817-1857), aki-
nek nevét az országban több
egészségügyi intézmény is viseli.
Õ volt hazánk elsõ országos fõápo-

lónõje, aki tevékenységét Florence
Nightingale-nél korábban kezdte
meg. Véleménye szerint hazánk
minden ápolójának fejet kell hajta-
nia Kossuth Zsuzsanna elõtt, hi-
szen olyan szellemi örökséget ha-
gyott ránk, ami a ma és a jövõ ápo-
lója számára példaértékû. Mi ápo-
lónõk történelmet írtunk a Magyar
Ápolók Napja közjogi elismerésé-
nek alkalmával – jegyezte meg.
2014. február 19-20-án a Magyar
Tudományos Akadémián ünnepel-
hettük a Magyar Ápolók Napját és
az Egészségügyi Szakdolgozók
45. Jubileumi Országos Kongresz-
szusát. A Magyar Ápolási Egyesü-
let kezdeményezésére a Magyar
Országgyûlés február 19-ét, Kos-
suth Zsuzsanna születésének év-
fordulóját a Magyar Ápolók Nap-
jává nyilvánította. 

Az ápolási igazgató a szakmát
napjainkban foglalkoztató kérdé-
sekkel kapcsolatban felidézte, a la-
kosság elöregedése és az orvostudo-
mány fejlõdése a fejlett országok-
ban folyamatosan növeli az ellátási
igényt, ráadásul az egészségügyben
a technológiai fejlõdés – ellentétben
más ágazatokkal – nem vált ki élõ-
munkát, hanem növeli a szakember-
igényt. Az ápolói létszámhiány vi-
lágszerte a kritikushoz közelít, bizo-
nyított tény, hogy Európában is kró-
nikus az ápolóhiány, ami a becslé-
sek szerint 2020-ra eléri a 29 száza-
lékot. A gazdagabb régiók ezt a
munkaerõ elszívásával oldják meg
azokról a területekrõl, ahol keve-
sebb fizetésért dolgoznak az ápolók. 

Az ünnepi pillanatokat követõen
szakmai elõadásokkal folytatódott
az Ápolók Nemzetközi Napja a
kórházban.

B.E.
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Az idei tavasz legnépszerûbb
magyar mondata kétségkívül
ez: Folytatjuk. Ezt idézi szlo-
genként a Polgári Kanizsáért
Alapítvány is, amikor az egy-
nyári palántákra való feliratko-
zásra hívja a Keleti városrész
lakóit. 

Május 31-én, szombaton 8-11
óra között a Hevesi ABC elõtt je-

lentkezhetnek mindazok, akik
vállalják, hogy a rákövetkezõ
pénteken juttatott palántákat nem
csak elültetik, hanem gondozzák
is, pénztárcájukat sem kímélve él-
tetõ vízzel látják el a kánikulában.
Így a társasházak elõtti közterüle-
ten sokak szemét gyönyörködtet-
heti a virágözön. A szemét másik
jelentése ellen azonban hadüzenet
ez a virágosítás. Hiszen sok jó ér-
zésû kanizsai felháborodik az el-
szórt hulladék, a rongálás, a van-
dalizmus láttán. Egy megoldás
van: mi legyünk többen.

Ez, a palántaosztás elõtti jó idõ-
ben történõ beharangozás arra is al-
kalmat ad, hogy azok, akik új vi-
rágágyás kialakítását tervezik, rá-
készüljenek. Fogjanak össze a la-
kóközösségek a terület fölásására.
Akár szerezzenek be virágföldet,
talajtakaró fenyõkérget (mulcsot),
amely gátolja a talaj kiszáradását
és a gyomosodást, egyben ki is
emeli a színeket. Az új virágágyás
helyét azonban úgy válasszák meg,
hogy ne akadályozza a gépi fûnyí-
rást, ezért a járdaszegélyhez kap-
csolódjon.

Virágosítás? 
Folytatjuk!

AAzz ááppoollóónnõõ kkéétt ffeeggyyvveerree:: aa sszzaakkéérrtteelleemm ééss aa sszzeerreetteett 
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Mozgalmasan telt a Családok
Hete programsorozat a Nagyka-
nizsai Egyesített Bölcsõde mind a
négy tagintézményében. Lukács
Erika, a Belvárosi Bóbita Bölcsõ-
de vezetõje elmondta, a nyílt hét
legfontosabb célja a bölcsõde és a
család kapcsolatának elmélyítése. 

Az egy hét során a szülõk nem-
csak betekintést nyerhettek kisgyer-
mekük bölcsõdei életébe, hanem a
programsorozat aktív részesévé is
válhattak. Délelõtt játékidõben
várták õket a gyermekük csoportjá-
ban, míg délutánonként változatos
családi programokon vehettek részt
közösen. Az intézmény vezetése azt
is fontosnak tartja, hogy a gyerme-
kek év közben készült alkotásait
megismerjék a szülõk, a hozzátarto-
zók az apró kezek munkáiból össze-
állt Bölcsõdegalériában. Szintén
nagy jelentõséget tulajdonítottak a
kóstolgatónak, ahol nem csak a kor-
szerû táplálkozási elvek és konyha-
technikai eljárások figyelembe véte-
lével készült bölcsõdei ételeket ízlel-
hették meg az érdeklõdõk, de elsajá-
títhatták az ételek elkészítésének a
módját, melyekhez receptgyûjte-
ményt is mellékeltek. E két rendez-
vény mind a négy bölcsõde prog-
ramjai között szerepet kapott, a töb-
bi azonban bölcsõdénként eltérõ
volt. Kiemelt szerep jutott az egész-
séges életmódra nevelésnek, kör-
nyezetünk megóvásának és szépíté-
sének, a család fontosságának, így
ezekhez kapcsolódóan parkosítás,
közös sütés-fõzés, barkácsolás,
sportdélután, interaktív zenés játék
és mese, illetve a témákhoz kapcso-
lódó elõadók várták az érdeklõdõket
– foglalta össze a rendezvények so-
rát a tagintézmény vezetõ.

Két újabb eredményrõl
adott tájékoztatást Tislérné
Tóth Zsuzsanna, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatóhe-
lyettese.

Szolnokon rendezték meg a Curie
Kémia Emlékverseny országos dön-
tõjét, melyen Kolozsvári Péter (9.D)
az 5. helyen végzett, felkészítõ taná-
rát, Dénes Sándornét pedig kiemel-
kedõ tehetséggondozó munkájáért
jutalmazták. Horváth Lóránt (9.B) a
Lóczy Lajos Országos Középiskolai
Földrajzi Tanulmányi Versenyen 6.
helyezést ért el, õt Alexa Péter segí-
tette a felkészülésben.

Dél-olaszországi látogatáson
vett részt 2014. április 8-12. kö-
zött öt diák és két tanár a Nagy-
kanizsai Mûszaki Szakképzõ Is-
kola és Kollégium Cserháti Tag-
intézménye képviseletében – szá-
molt be lapunknak Faludi Zol-
tán projektkoordinátor.

2013-ban indult ez a projekt az
EU által támogatott egész életen át
tartó tanulás Comenius iskolai
együttmûködések alprogramja ke-
retében, melynek hivatalos nyelve
az angol. Célja, hogy a résztvevõ
olasz, lengyel, szlovák, magyar
partneriskolák bemutassák saját
országukat a maguk készítette kép-
regények, filmek, kiállítások segít-
ségével és létrehozzanak egy úti-
könyvet.

A második találkozó helyszíne a
Nápoly-közeli Rionero in Vulture
városában volt, ahol a résztvevõk
közösen dolgoztak a vállalt felada-
tok teljesítésében. A magyar ven-
dégek a Vezúv és Nápoly látványa
mellett sok más felejthetetlen él-
ménnyel gazdagodtak. A vegyes
csoportokban versengõ diákok
Gallipoli Cognato természetvédel-
mi területen térkép és iránytû se-
gítségével tájékozódási feladato-
kat oldottak meg. Megcsodálhat-
ták a vadregényes Basilicata régió
híres barlangvárosát, Materát, ahol
Pasolini forgatta a Máté evangéliu-
ma vagy Mel Gibson A passió cí-
mû filmjét. Útjuk során ellátogat-
tak többek között Venosa és Mon-
ticchio településekre.

Rionero városának az 1980-as
földrengés után épített középisko-

lájában a négy nemzet képviselõi
bemutatták országuk városait, ne-
vezetességeit, nemzeti parkjait a
saját maguk készítette reklámfilm
segítségével. Az eddig összeállított
képregények, fotók felhasználásá-
val kiállítást is rendeztek itt, az in-
tézményben, tehát ilyen módon a
tágabb közönség is betekintést
nyerhetett a közös munkába.

A házigazdák hangulatos mû-
sorral kedveskedtek a vendégek-
nek, amelybõl nem hiányozhatott a
zene, a tánc és a helyi ételek sem.
A következõ találkozóra Nagyka-
nizsán kerül sor novemberben,
amikor az útikönyv harmadik feje-
zetét dolgozzák ki a résztvevõk.

Mikó Edit alkotásaiból nyílt
kiállítás a Nagykanizsa és Térsé-
ge TISZK Alkotó Ifjúság és Ká-
véházban Színe fonákja címmel.
A tárlat június 15-ig látogatható.

A vendégeket Árvainé Kartai
Csilla köszöntötte, majd Mérksz
Andor ügyvezetõ igazgató nyitotta
meg a tárlatot. A kiállításról beve-
zetõt Kovácsné Nemes Adél peda-
gógus mondott. Ahogy megtudtuk,
Edit a Batthyány Lajos Gimnázi-
umban tett érettségijét követõen a
Nyugat-magyarországi Egyetem,
Savaria Egyetemi Központ Mûvé-
szeti, Nevelés- és Sporttudományi
Karán, képi ábrázolás szakon ta-
nult tovább. Három évet töltött itt,
a másodiktól festõ szakirányon.
Majd szombathelyi tanulmányait
megszakítva két éve felvételt nyert
a Magyar Képzõmûvészeti Egye-
tem festõrestaurátor szakára. 

A letenyei alkotó bemutatkozó
kiállításán válogatást láthatnak a
látogatók, a képek keletkezésük
idõpontját tekintve is sokfélék. A
legkorábbi egy férfiportré a szom-
bathelyi évekbõl, ezt követi há-
rom, a képzõmûvészeti egyetemi
felvételire készült akvarellmásolat.
A kiállítás nagy részét a már egye-
temi keretek között született fest-

mények adják, azonban kifejezet-
ten a kiállításra is készültek fest-
mények, melyek otthoni munka
eredményei.

Országos versenyeken kiemel-
kedõ eredmények születtek a Dr.
Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Thúry Tagintézményében tanuló
diákok körében, melyrõl az in-
tézményegység igazgatója, Rá-
bavölgyi Attila számolt be la-
punknak.

Beke Leila 12. a osztályos tanu-
ló a SZÉTV (kereskedelem-mar-
keting szakmacsoport) országos
döntõjébe jutott, majd a Szolnokon
megrendezett fináléban a rendkí-
vül elõkelõ 15. helyezést érte el.
Munkájában Majorné Jakabfi Éva
segítette. 

Bálint Petra 9.d osztályos tanu-
ló az Országos Szépíró Verseny
döntõjében jeleskedett, ahol 9. lett,
míg Tihanyi Klaudia, a 9.e-bõl a
döntõbe jutott. Felkészítõik Dani
Noémi és Hajnesné Balazsin Má-
ria tanárnõk voltak.

A Rozgonyi Úti Általános Is-
kola galériájában nyílt kiállítás
B. Tóth Írisz (Böjti Balázsné) fes-
tõmûvész alkotásaiból. 

A kiállítás résztvevõit Jeszenõi
Csaba igazgató köszöntötte, aki
elmondta, az alkotó, Böjti Balázs-
né több szállal is kötõdik az intéz-
ményhez. Ugyanis óvónõként dol-
gozik a Rozgonyi Óvodában, míg
unokája a Rozgonyi Úti Általános
Iskola elsõ osztályos tanulója. 

Ahogy a festõmûvész elmondta,
több mint tíz éve kezdett el komo-
lyabban foglalkozni a festészettel.
Korábban akril képeket készített,
majd ezeket felváltották az olaj-
festmények, miután Röszler Mária

SSzzüüllõõkkkkeell eeggyyüütttt 
aa bbööllccssiibbeenn

KKéémmiiáábbóóll,, 
ffööllddrraajjzzbbóóll jjeelleess

NNááppoollyy kköözzeelléébbeenn
mmuuttaattttáákk bbee ttuuddáássuukkaatt
aa ccsseerrhhááttiissookk

Mikó EEdit 
kiállítása aa TTISZK
galériájában

JJóóll sszzáámmoollnnaakk,,
sszzééppeenn íírrnnaakk

BB.. TTóótthh ÍÍrriisszz 
ffeessttmméénnyyeeii 
aa rroozzggoonnyyii
ggaalléérriiáájjáábbaann
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nagykanizsai festõmûvész tanítvá-
nya lett, akit példaképének tekint.
Képeivel örömet, harmóniát, szép-
séget szeretne belopni az emberek
hétköznapjaiba.

Május elején a Kárpát-meden-
ce legjobb 5-8. osztályos mateko-
sai Dunaszerdahelyen mérték
össze tudásukat a Nemzetközi
Magyar Matematikaversenyen.
A középiskolások már 1992 óta
vehetnek részt ilyen jellegû talál-
kozókon, ám a „kicsik” számára
idén elõször írták ki a versenyt a
legjobb felvidéki, kárpátaljai, er-
délyi, délvidéki és Magyarország-
ról érkezett magyar diákok részé-
re – tudatta lapunkkal Tislérné
Tóth Zsuzsanna, a Batthyány
Gimnázium igazgatóhelyettese.

Ettõl még értékesebb az az ered-
mény, amelyet a dél-zalai küldött-
ség tagjai elértek. Erdõs Gábor ta-
nár úr a szakköreire járó diákok
közül a három legjobbat kísérhette
el a versenyre, akik mindannyian
az élmezõnyben végeztek. II. díj-
ban részesült Szinyéri Bence (Bat-
thyány L. Gimnázium, Nagykani-
zsa, tanára Országné Szita Ágnes),
valamint Busa Máté (Arany János
Tagiskola, Bánokszentgyörgy, ta-
nára Busáné Nagy Edina) 8. osztá-
lyos tanulók. III. díjban részesült:
a hetedikes Csertán András (Bat-
thyány Lajos Gimnázium, Nagy-
kanizsa, tanára Erdõs Gábor). 

Az ehhez szükséges tudnivaló-
kat pedig játékos formában sa-
játították el minap a Piarista Is-
kola diákjai, akikkel a klíma
nemzetközi akciónapja alkalmá-
ból a HUMUSZ Szövetség ani-
mátorai töltöttek el egy ese-
ménydús napot csütörtökön,
több helyszínen zajló, „kérdezz-
felelek” foglalkozásokon. 

Az Ökollégium projekt részét
képezõ „legújabb” rendezvény a
piarista intézmény egész felsõ ta-
gozatát megmozgatta. A közel
nyolcvan tanulónak a Humusz-os
szakemberek tanították meg sok
más mellett azt, hogyan válhatnak
tudatos vásárlóvá, mik azok a ter-
mékek, amiket véletlenül se pakol-
janak a kosarukba, vagy hogyan
lehet hulladékból újrahasznosított

tárgyakat kreálni, anélkül, hogy
pénzt adnának érte. 

Az ilyen hétköznapi praktikák,
környezettudatos megoldások ki-
dolgozásában pedig élen jár az em-
lített közremûködõ szerv, a HU-
MUSZ, régebbi nevén a Hulladék
Munkaszövetség, amit még 1995-
ben alapított öt magyar környezet-
védõ szervezet. A piarista iskola
felsõsei a szövetség animátoraitól
„elleshették”  –  a három helyszí-
nes állomáspontokon – azokat az
életmódmintákat, amik jóvoltából
valóban tenni tudnak földünk klí-
májának megóvásáért. 

A Nagykanizsa Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Péterfy
Sándor tagintézménye több mint

20 éve, 1993-tól minden év máju-
sában megrendezi az intézmény
névadója, Péterfy Sándor tiszte-
letére meghirdetett mûvészeti és
tantárgyi versenyt. 

A Péterfy tanulmányi versenyen
és mûvészeti vetélkedõn kezdetben
csak a városi iskolák tehetséges ta-
nulói vettek részt, majd a kör kibõ-
vült egész Zala megyére. Így a
mostani megmérettetésen már 20
általános iskola diákjai indultak el. 

Az ünnepélyes megnyitón Kó-
kainé Hámorszki Éva igazgatónõ,
és Horváth Tiborné tagintézmény-

vezetõ köszöntötte a szülõket, a
közel száz tanulót és a meghívott
vendégeket. A versenyt a Nagyka-

nizsai Tankerület képviseletében
Suhai Zsolt pedagógus nyitotta
meg. A versenyzõk rajzaiból nyílt
kiállítás alkotásairól Babati Csaba
rajztanár osztotta meg gondolatait
a jelenlévõkkel. 

A megnyitó délelõttjén angol és
német társalgási verseny zajlott a
7-8 osztályos tanulók körében. A
felsõsök már korábban, a tanév so-
rán kétfordulós magyar nyelvi le-
velezõs megmérettetésen is szá-
mot adtak tudásukról. Közülük a
legjobbak jutottak be a nagykani-
zsai döntõbe. A nap második felé-
ben folytatódott az alsó tagozato-
sok mûvészeti vetélkedõje és ver-
sengése mesemondás, rajz, mate-
matika és népdaléneklés kategóri-
ákban.

Jutalmul emléklapot és csokolá-
dét vehetett át minden tanuló a
helyszínen, a legjobbak jutalmazá-
sára pedig az ünnepélyes ered-
ményhirdetés keretében május 27-
én kerül sor.

B.E. - Sz.Zs. - V.M.
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2013 januárjában indította
a Nagykanizsai Civil Ke-
rekasztal Egyesület az eddigi
legsikeresebb – TÁMOP-
5.5.2-11/2-2012-0014 VÖDÖR
– Vidéki Önkéntes Döntések
Rendszere (fõként önként) cí-
mû projektjét, az „Önkéntes-
ség elterjesztése a konver-
gencia régiók területén”
program keretében.

Az egyéves programmal a
kerekasztal az önkéntességet
népszerûsítõ és elterjesztõ
programsorozatot valósított
meg a nagykanizsai járás te-
rületén az egy forint híján,
húszmillió forint uniós támo-
gatással. A kezdeményezés
célja az volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet az önkéntesség fon-
tosságára, valamint hogy

közhasznú önkéntes munka
útján minél több szociálisan
hátrányos helyzetû embernek
biztosítsa a jogosultságot a
foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásra. 

Az öt éves fenntartási idõ-
szakban a finanszírozott idõ-
szakhoz hasonló intenzitással

kerülnek folytatásra a prog-
ramelemek. A Halis István
Könyvtár alagsorában tovább-
ra is várja ügyfeleit a Nagyka-
nizsai Önkéntes Pont.

Záróközlemény

SSzzlloovváákkiiáábbaann 
iiss jjóóll mmaatteekkoozzttaakk

ÕÕkk mmáárr tteetttteekk 
aa kkllíímmaavvééddeelleemméérrtt

MMeeggyyeeii ttaannuullmmáánnyyii
vveerrsseennyy ééss mmûûvvéésszzeettii
vveettééllkkeeddõõ 
aa PPéétteerrffyybbeenn

TTiisszztteelltt nnaaggyykkaanniizzssaaii PPoollggáárrookk!! 
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei

Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. május 26-án (hét-
fõn) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
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Hatvan éves érettségi találko-
zójukat tartották a kanizsai ala-
pító gépiparisták a hét végén vá-
rosunkban. Hatvan éve annak,
hogy elbúcsúztak szeretett isko-
lájuktól és a várostól. 

Most többek között azért jöttek
össze, hogy megörökítsék a követke-
zõ nemzedékeknek, hogyan építették
fel szinte a semmibõl a technikum
szellemi katedrálisát, hogy maradan-
dó emléket állítsanak tanáraiknak és
oktatóiknak, akik felkészítették õket
arra az alkotó életre, amely sokak
számára már befejezõdött. És számot
adjanak arról, hogyan éltek a kapott
tudással, a szellemi örökséggel, hogy
mit alkottak, mit adtak a családjuk-
nak, közösségüknek és a hazának.
Hogy mit hagytak az utódaikra. 

A Medgyaszay Házban rendezett
ünnepség Nemzeti Himnuszunkkal
kezdõdött, melyet egymás kezét
fogva énekelték el a gépiparisták. A
három osztály mintegy 30 tanuló-
ját, valamint tanáraikat, Borsfai
Gézáné Halmai Lujzát, Járosi Ká-
rolyt és Dr. Lovász Györgyöt a talál-
kozó megszervezésére felkért Dr.
Járosi Márton, városunk díszpolgá-
ra köszöntötte. 

Tiszteletbeli Kanizsai Gépiparista
oklevelet kapott a 2012-es találkozó
megszervezésért Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képvi-
selõ, Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK-, Czupi Gyula, a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár igazgatója,
Veilinger Lívia, a Kanizsa TISZK
titkárságvezetõje és Stahl György.
Megérkezéskor valamennyi részt-
vevõ egy emlékfüzetet kapott aján-
dékba, mely tartalmazza az alapító
évfolyam tablóját, a 2012. évi gépi-
parista találkozó rövidített beszédeit
és a mostani találkozón résztvevõk

neveit. Az alapító gépiparisták éle-
téhez kapcsolódó relikviákat a
Thúry György Múzeum vezetése
nevében Kunics Zsuzsa igazgatóhe-
lyettes vette át megõrzésre.

A városvezetés nevében Cseres-
nyés Péter polgármester köszöntöt-
te a résztvevõket. Beszédében ki-
emelte: életük iskolapéldája annak,
hogy egy teljes életet hogyan kell
leélni. Nem unalomban, hanem te-
vékenyen, mert a tevékenység, a
munka, a küzdelem ad értelmet az
életnek. Az ad sikerélményt az em-
bernek, hisz siker, sikerélmény nél-
kül nagyon unalmas lehet mindany-
nyiunk élete. A küzdelmet – mely-
hez az önök személyes példája ad
erõt –, folytatni akarjuk, hogy
Nagykanizsa ismét a régi fényében
csillogjon. Végezetül arra kérte a
jelenlévõket, hogy vigyék tovább a
kanizsai emlékeiket és beszélgeté-
seikben hívják fel a figyelmet a vá-
rosra, amely a szocializmus évei
alatt, sõt az elmúlt 20 évben elfelej-
tõdött, és arra vár, hogy újra meg-
kaphassa a régi – XIX. század végi
– XX. század eleji – fényét, amire
büszkék vagyunk. Ezért küzdünk,
és ebben a küzdelemben kérünk
önöktõl segítséget – fejezte be gon-
dolatait a polgármester. 

Dr. Járosi Márton emlékbeszéd-
ében hangsúlyozta: 

– Azért jöttünk hogy ünnepel-
jünk, találkozzunk, örüljünk egy-
másnak, emlékezzünk és megaján-
dékozzuk egymást, majd Mi ma-
rad meg? címmel felolvasta az ala-
pító gépiparisták üzenetét. 

– 60 éve annak, hogy elbúcsúz-
tunk szeretett iskolánktól és a vá-
rostól. A földi létünk lejár, de a
szeretet örökké megmarad. Ez a
szeretet tartott össze bennünket, ez
ösztökélt arra, hogy erõlködjünk,

haladjuk meg testi nyomorúsága-
inkat, s ismét, talán még egyszer
utoljára, találkozzunk. 

Nagy fejedelmünk, Bethlen Gábor
a Nagyenyedi Kollégium szabályait
1662-ben írásban rögzítette, melyben
egyebek között ez állt: „tanulmányai-
dat szorgalmasan alapozd meg, hogy
néped és hazád számára hasznos le-
hess.” – Minden valódi magyar isko-
lának, kollégiumnak ez a legfõbb tör-
vénye. A mienké is ez volt – folytatta
Dr. Járosi Márton. Emléktáblánkon is
ez áll: a gépipari technikum tanárai és
szakoktatói itt képeztek technikuso-
kat a nemzeti ipar szolgálatára 1951-
1956 között. Mi elmondhatjuk, hogy
megtartottuk ezt a szabályt, az itt
szerzett tudással szolgáltuk hazánkat.
Nyomot hagytunk. A két éve szer-
kesztett emlékkönyvünkben megörö-
kítettük a következõ nemzedékek-
nek, hogyan építettük fel nehéz idõk-
ben, szinte semmibõl nemcsak a
technikum berendezéseit, hanem a
technikum szellemi katedrálisát is. Is-
kolai emléktáblánkkal erre utaló ma-
radandó emléket állítottunk tanára-
inknak és oktatóinknak. 

Családjainkban is továbbadtuk a
szeretetet és a tudást, hiszen csak a
tudás és a szeretet az a két dolog,
amit ha adunk, a sajátunk sem
csökken, hanem növekszik. A tu-
dásunkkal létrehozott alkotásaink,
s átadott szeretetünk él tovább ha-
zánkban és utódainkban. 

Az alapító gépiparisták üzenetét
az utánuk jövõ nemzedéknek egy
Reményik Sándor vers szavaival
fejezte ki Dr. Járosi Márton. 

„Ha csak egy lelket szebbé, job-
bá tettem,/ Ha csak egy szívbe
szent magot vetettem,/ Ha csak
egy lángot növeltem az égig/ Egy
ügyet védtem utolsó csepp vérig:/
Ha így éltem, ha így alkottam én:/
Beiktatódott ez a költemény/ A vi-
lág örök fundamentumába,/ Isten
szívébe és önönmagába./ S nincs,
ami onnan kitépje, kivágja.”

A gépiparista induló eléneklése
után az öregdiákok az egykori
technikum kertjébe vonultak és
megkoszorúzták a Piarista iskola
fõépületén, 2012-ben felavatott
gépiaristák dombormûvét. Koszo-
rúzás közben azokért kondult meg
a harang, akik testben már nem le-
hettek az emlékezõkkel. Az össze-
jövetelt Gazda Zoltán szavalata
tette még emlékezetesebbé.

B.E.

KKaanniizzssaaii ggééppiippaarriissttáákk üüzzeenneettee

Fo
tó

:B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

A helyi olvasási lehetõségek
bõvítésére, a nyilvános könyvtá-
rak gyûjteményi fejlesztésére, új
könyvek és egyéb információ-
hordozó könyvtári dokumentu-
mok beszerzésére 553 önkor-
mányzat kap összesen 240 millió
forint támogatást az Emberi
Erõforrások Minisztériuma
Kultúráért Felelõs Államtitkár-
ságától. Ebbõl több mint egy
millió forinttal részesül a Halis
István Városi Könyvtár. 

A támogatás maximum harma-
da a könyvtár mûszaki eszközei-
nek, berendezési tárgyainak meg-
újítására is fordítható - olvasható
az államtitkárság szerdai közlemé-
nyében.

Az összegzés szerint a települé-
sek abban az arányban részesülnek
a 240 millió forint összértékû tá-
mogatásból, amennyit erre a célra
tavaly fordítottak.

A támogatásokat legkésõbb má-
jus 30-ig folyósítják a települési
önkormányzatoknak. A könyvtá-
raknak ellenõrizhetõ módon kell
felhasználniuk a támogatást, a te-
lepülési önkormányzatoknak de-
cember 31-ig kell elszámolniuk az
összeggel.

MTI-Kanizsa

KKöönnyyvvttáárrii
ffeejjlleesszzttééssrree
ttööbbbb mmiinntt
eeggyymmiilllliióó
ffoorriinnttoott kkaapp
vváárroossuunnkk
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A magyarok a Nyugat világát
akarják, nem azt gondolják,
hogy „menjünk inkább Tádzsi-
kisztánba” – jelentette ki a De-
mokratikus Koalíció (DK) elnö-
ke szerdán Nagykanizsán, lakos-
sági fórumán.

Gyurcsány Ferenc közölte: ha a
magyarok fenn akarják tartani kul-
túrájukat, mentalitásukat, de akár
nyelvüket, olyanokkal kell össze-
fogniuk, akik hozzájuk nagyon ha-
sonlóak. 

A „megátalkodott” Európa-párti
DK tagjai azt gondolják, hogy ab-
ban a világban, amely politikai,
gazdasági, kulturális küzdelmek-
kel jár, „ha meg akarjuk védeni a
mi sajátos nemzeti érdekeinket,
akkor jobban járunk, ha összefo-
gunk”, és egy 500 milliós közös-
ség tagjai vagyunk – tette hozzá.

A jobboldal inkább szabadság-
harcot folytat, „egyik kezükkel üt-
nek, másik kezüket meg tartják a
pénzért”, de „a Rákóczi szabadság-
harcot sem a Habsburgok finanszí-
rozták” – fogalmazott a DK elnöke. 

„Orbánnak el kell döntenie,
hogy az európai közösség tagja
akar lenni, vagy inkább keletre vá-
gyik”. A miniszterelnök „járja a
Kállay-kettõst, egyet jobbra, egyet
balra, de ez a tánc elõbb-utóbb
botlással fog járni” – mondta
Gyurcsány Ferenc.

A volt miniszterelnök kitért
Áder János köztársasági elnöknek
a parlament alakuló ülésén mon-
dott beszédére, amelyben azt fo-
galmazta meg, hogy lezárult a
rendszerváltozás, ne akarjon senki
szimbólumokról vitatkozni. 

„A legmélyebben nem értek
egyet a köztársasági elnök úrral”,
mert egy politikai párt nem mond-
hatja, hogy „itt van vége a történe-
lemnek”. Neki inkább biztatnia
kellene az embereket, hogy mond-
ják el a véleményüket, „nem a párt-
jának a világlátását kell mindenki-
nek elfogadnia” – tette hozzá.

Gyurcsány Ferenc szerint az áp-
rilisi parlamenti választáson az or-
szág többsége kormánypártok bu-
kásukat akarta, mert mellettük 2,1
millióan, ellenük több mint 2,5
millióan szavaztak. 

„Többen akarták a távozásukat,
mint ahányan a maradásukat, a vá-
lasztói akarat tekintetében nem-

csak hogy nem kétharmados, ha-
nem kisebbségi kormánya van Ma-
gyarországnak” – jegyezte meg.

Magyarország „ennél jobb kor-
mányt érdemel”, az emberek ne
fogadják el, hogy alávetettek, be-
csapottak, kihasználtak. 

Ez a kormány „folyamatosan
küzdeni, háborúzni akar”, de az
emberek békét akarnak, kiszámít-
hatóságot – vélekedett az egykori
kormányfõ.

Gyurcsány Ferenc feltette a kér-
dést: amikor Putyin elfogadható-
nak gondolja, hogy „erõszakkal el-
csatol egy független államhoz tar-
tozó területet, destabilizál egy or-
szágot, hogyan lehet értelmezni a
miniszterelnök szavait, hogy õ au-
tonómiát kíván a határon túli ma-
gyaroknak és állampolgárságot
ígér nekik”?

„A földrög és vér alapú politizá-
lás Közép-Kelet-Európában a le-
hetõ legveszélyesebb” – jelentette
ki a DK elnöke. Ugyanakkor hoz-
zátette: az állam a polgárok szö-
vetsége, függetlenül a nemzetisé-
güktõl, származásuktól, politikai
meggyõzõdésüktõl.

Ma akkor tehet egy kormány a
legtöbbet a világ magyarságáért,
„ha megbízható, erõs, kiszámítha-
tó, tisztességes partner, alapvetõen
polgári demokratikus, szabad vi-
szonyokat teremt, védi a polgárait,
függetlenül attól, hogy milyen
nemzetiségûek”, és nem kísérel
meg beavatkozni más államok bel-
ügyeibe. „Aki tiszteletet kíván
Magyarországnak, elsõsorban tisz-
tességesen viselkedik” – hangsú-
lyozta Gyurcsány Ferenc.

Országjárásuk nagykanizsai
állomásán sajtótájékoztatót
tartott Szigetvári Viktor, az
Együtt PM társelnöke és
Krasztev Péter, a pártszövetség
európai parlamenti képviselõ-
jelöltje.

Kampányuk utolsó idõszakának
kulcskiadványát jöttek bemutatni
– mondta elöljáróban Szigetvári
Viktor, majd rátért az EP-választás
jelentõségére, mely azért is fontos
a párt számára, mert önálló erõ-
ként, szövetségben tudják megmé-
rettetni magukat. 

Emlékeztetett rá, hamar,
mindössze 8 nap összegyûjtötték
a 27-28 ezer aláírást, ami egy

egy éve létezõ szervezet eseté-
ben komoly eredmény. Az euró-
pai választási kampány nem
könnyû, hiszen egy komolyabb
vereség után vannak. Nem söp-
rik szõnyeg alá, hogy õk és a
pártszövetség is követett el hibá-
kat tavasszal. Nemcsak a kam-
pányban voltak hibák, hanem ab-
ban a politikai, személyi és
programajánlatban, amelyet a
választók elé állítottak. Nem vé-
letlenül önkritikusak. Jelöltjeik
jó politikusok, fiatalok és idõ-
sebbek, szakértõk, közöttük van-
nak olyanok is, akik a civil moz-
galomból jöttek, van aki a zöld
ügyekhez, a mezõgazdasághoz, a
társadalomtudományokhoz ért,
vagy éppen eu-s szakértõ. Az eu-
rópai parlamenti választásoknak
az a belpolitikai jelentõsége,
hogy a választók most elõször
választhatnak több baloldali,
bal-közép párt között. Nem fog-
nak egymás ellen negatív kam-
pányt folytatni, nem szidják egy-
mást. Tisztességes, reális, balol-
dali, balközép-alternatívát jele-
nítenek meg Magyarországon,
melyre van nyilvános program-
juk. Azért érdemes rájuk szavaz-
ni, mert bennük van a bal-közép
oldal megújulásának ereje. Õk
tudnak a legtöbbet tenni annak
érdekében, hogy változzon vala-
mi 2018-ra. 

Krasztev Péter az Együtt-PM
EP-képviselõjelöltje, a Pozsonyi
Magyar Intézet korábbi vezetõje
elmondta, ha kikerülne Brüsszel-
be az ország jóvoltából, elsõdle-
ges céljaként az ország arculatát
szeretné szebbé, vonzóbbá tenni
az európai népek közössége elõtt.
Véleménye szerint az ország poli-
tikusainak mindenhol tárgyalá-
sokra, kiegyezésre kell törekedni,
szövetségeseket kell keresnie, és
nem ellenségeket vizionálni, el-
lenséggé tenni potenciális szövet-
ségeseket. Egy olyan politikát,
szemléletet szeretnének megho-
nosítani Brüsszelben, ami Ma-
gyarországot nem kis dühös em-
berként láttatja, hanem tárgyalás-
ra, együttmûködésre képes part-
nerként. Az Együtt PM Szövet-
ségnek az a legfõbb célja, hogy a
tõke szabad áramlása mellett
megvalósítsák a munkaerõ szabad
áramlását is, amin azt értik, hogy
a magyar munkavállalók, és a
külföldön tanuló magyar diákok
egyenrangú európai állampolgár-
ok lehessenek a helyben lévõkkel,
és a külföldiek is ugyanezt kapják
meg nálunk.

A Fidesz véleménye szerint
Gyurcsány Ferenc, a Demokrati-
kus Koalíció elnöke, Bajnai Gor-
don, az Együtt-PM vezetõje és
„az egész bukott baloldal” nem
segíteni és támogatni akarja Ma-
gyarország törekvéseit Brüsszel-
bõl, hanem akadályozni.

A kormánypárt nagykanizsai
szervezete az MTI-nek arra rea-
gált, hogy Gyurcsány Ferenc, illet-
ve Szigetvári Viktor, az Együtt-
PM társelnöke szerdán egyaránt
felkeresi a várost, pártjaik EP-
kampányaihoz kapcsolódó ország-
járásuk során.

A közlemény szerint a baloldal
az Európai Parlamentet arra akarja
felhasználni, hogy “onnan gyako-
roljanak nyomást a magyar kor-
mányra és onnan indítsanak táma-
dásokat hazánk ellen, nem törõdve
annak gazdasági és egyéb követ-
kezményeivel”.

A Fidesz-KDNP olyan képvise-
lõket küld az unióba, akik „kiállnak
nemzeti érdekeinkért”, megvédik a
magyar földet, a munkahelyeket, a
rezsicsökkentést, a magyar családo-
kat és nem hagyják, hogy az euró-
pai baloldal diktáljon Magyaror-
szágnak – áll a közleményben.

Nõi szimpatizánsok gyûrûjé-
ben ismertette az MSZP Európa
Parlamenti választási program-
ját keddi, nagykanizsai látogatá-
sa alkalmával dr. Gurmai Zita, a
párt újrainduló EP-képviselõje.
A Deák téren tartott sajtótájé-
koztatón a politikus elmondta: a
jövõben is kiemelten fog küzdeni
a nõk esélyegyenlõségéért. 

– Az országban ugyanis nagyon
sok egyenlõtlenség van, ez különös
tekintettel igaz a nõkre. A nehéz
helyzet sajnos a fiatalokra is igaz,
hiszen õk adják a 600 ezer külföld-
re vándorolt magyar többségét. 

Mivel itthon nincs elég stabil
megélhetés és munkahely, így so-
kuk vissza sem jön, ami hatalmas

(folytatás a 8. oldalon)

DDKK –– GGyyuurrccssáánnyy:: 
aa mmaaggyyaarrookk aa NNyyuuggaatt
vviilláággáátt aakkaarrjjáákk

EEggyyüütttt PPMM –– aazz EEPP
vváállaasszzttááss 
jjeelleennttõõssééggéérrõõll

FFiiddeesszz:: aa bbaalloollddaall
BBrrüüsssszzeellbbõõll 
aakkaaddáállyyoozznnii aakkaarrjjaa
MMaaggyyaarroorrsszzáággoott

MMSSZZPP –– ddrr.. GGuurrmmaaii
ZZiittaa:: „„EEuurróóppaaii ffeejjjjeell,, 
mmaaggyyaarr sszzíívvvveell 
ggoonnddoollkkooddoomm””
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Három napon át városunk
adott otthont a Magyar Népmû-
velõk Egyesülete 31. Vándorgyû-
lésének. Az elõadássorozattal és
számos egyéb programmal szí-
nesített rendezvényre az ország
minden részébõl érkeztek a nép-
mûvelõ – mûvelõdésszervezõ –
szakma képviselõi. 

A HSMK-ban plenáris üléssel
kezdõdött vándorgyûlésen a köz-
mûvelõdés fejlesztési lehetõségei-
rõl is szó esett, csakúgy, mint a
kultúrházak, illetve -intézmények
jelenlegi helyzetérõl. Mindezt
megelõzõen, még az ünnepélyes
megnyitón – Farkas Tibor, a Zalai
Közmûvelõdésért Egyesület elnö-

kének köszöntõje után – Cseres-
nyés Péter elöljáróban örömét fe-
jezte ki az iránt, hogy idén Nagy-
kanizsán rendezik meg az említett
rangos eseményt. A polgármester
emellett szavaiban a népmûvelõk
„felelõsségteljes munkáját” is ki-
emelte, valamint rávilágított a
szakmai konferencia lényegére:
mégpedig a résztvevõk közti kap-
csolatépítés, eszmecsere fontossá-
gára. 

A helyi közmûvelõdési intézmé-
nyeket Kovácsné Mikola Mária, a
„házigazda” Kanizsai Kulturális
Központ (KKK) igazgatója „mu-
tatta be”. Sajó Attila, a Magyar
Népmûvelõk Egyesületének elnö-
ke – csakúgy, mint a KKK vezetõ-
je – azt hangsúlyozta, hogy a ván-
dorgyûlés a (népmûvelõ) szakmai
presztízs emelését szorgalmazza. 

A megnyitót követõen Beke
Márton, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Közmûvelõdési
Fõosztályának fõosztályvezetõje

tartotta meg beszédét, szót ejtve
többek között a kulturális közfog-
lalkoztatásról is. 

A nap hátralévõ részében továb-
bi elõadásokat hallgathattak meg a
vándorgyûlés résztvevõi, ám a ren-
dezvény keretében az arra érdeme-
sek kitüntetéseket is átvehettek. Az
„Önkormányzatok a közmûvelõ-
désért” címet ez évben Sé község,
Hajdúszoboszló és Székesfehérvár
önkormányzata kapta. A Magyar
Népmûvelõk Egyesületének „Pla-
kett” díjával a budapesti Kapuvári
Beatrixot, a Drégelypalánkról ér-
kezett Pásztor Zsoltnét, valamint a
szegedi Török Józsefet jutalmaz-
ták. „Az Év Kulturális Plakátja
2013” pályázatot a vasvári Nagy
Gáspár Kulturális Központ Szé-
chenyi címû plakátja nyerte. 

A vándorgyûlés szerdán kerek-
asztal-beszélgetésekkel, a résztve-
võk számára szervezett fakultatív
programokkal – zalakarosi, lend-
vai és csáktornyai kirándulások-
kal, kanizsai városnézéssel – foly-
tatódott, csütörtökön pedig az
egyesület 2014-es közgyûlésével
zárult. 

Sz.Zs.

„„AA nnééppmmûûvveellõõkk nnaaggyy hhiivvaattáássttuuddaattttaall
ééss sszzeerreetteetttteell vvééggzziikk mmuunnkkáájjuukkaatt””
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(folytatás a 7. oldalról)
veszteség – jelentette ki elöljáró-

ban dr. Gurmai Zita, az Európai Szo-
cialista Párt Nõszervezetének és a
magyar szocialisták nõtagozatának
vezetõje. Teleki László országgyûlési
képviselõ köszöntõje után arról is
szólt az EP-képviselõ, hogy a követ-
kezõ hétéves tervben az ifjúsági mun-
kanélküliségre 6 milliárd eurót sike-
rült elkülöníteni. 

– Az Unió arra is jelentõs forráso-
kat ad, hogy a fiatalok a saját hazá-
jukban is tudjanak boldogulni. A tu-
dást, melyet itt szereztek, országha-
tárokon belül hasznosítsák. Ennek
pedig az a feltétele, hogy biztonságot
tudjunk adni minden magyar család-
nak, az Unión belül – szögezte le
Gurmai, hozzáfûzve, ha a május 25-i
választáson az emberek az MSZP lis-
tájára adják voksukat, akkor ez meg-
hozná a kívánt változásokat. 

– Az Európai Parlamentben
hosszú idõ után most újra többség-
be fognak kerülni a szocialisták.
Ezért is fontos, hogy az MSZP mi-
nél nagyobb arányban tudja képvi-
selni a magyar érdekeket és balol-
dali értékeket – fogalmazott. 

A munkahelyek megteremtésével
kapcsolatban azt jelentette ki, munkát
csak úgy lehet biztosítani minden
embernek, ha az iparfejlesztés és a
szakképzés nagyobb hangsúlyt kap. 

– Nem csak árokásókra, szemét-
szedõkre van szükség – ahogy ezt a
Fidesz szeretné – hanem valódi,
szakképzett munkaerõre. Az ország
és Európa gazdasági fellendülését
nem lehet a közmunkára építeni. 

Elmondta azt is, hogy az elmúlt
években, az Orbán-kormány alatt a
nõk és férfiak közötti „bérolló” jóval
szélesebbre nyílt. Azonos munkakör-
ben a férfiak egy évnyi fizetéséért a
nõknek egy év és 75 napot kell dol-
gozniuk Magyarországon. 

– Az uniós átlag pedig 60 nap.
Azt is csökkenteni kellene, de Ma-
gyarországon látványosan rosszabb
a helyzet. Ez is szerepet játszik ab-
ban, hogy a szegények között több
a nõ. Márpedig a szegénység jelen-
tõsen nõtt az Orbán-kormány alatt:
4,5 millióan nélkülöznek. Orbánék
egykulcsos adója a felsõ 10 száza-
léknak kedvezett, az alsó 90 száza-
lék kárára. 

Majd pontjaikat vázolván szólt
még a gyermekéhezés, valamint a
diszkrimináció megszüntetésérõl,
a bérolló bezárását illetõ stratégiá-
jukról, a szülõi szabadságjogok
megerõsítésérõl, rugalmas munka-
idõ és a munkamegosztás megte-
remtésérõl. 

Dr. Gurmai Zita helyi vizitjét
követõen Surdon is fórumot tar-
tott. 

Május 25-én, vasárnap Ma-
gyarország és így Nagykanizsa
választópolgárai arról dönthe-
tünk, hogy kik képviseljék ha-
zánkat az Európai Parlament-
ben. Arról kell döntenünk, hogy
a következõ öt évben kik lesznek
azok, akik valóban kiállnak Ma-
gyarország érdekeiért, tovább
harcolnak az eddig kivívott ered-
ményekért – olvasható a kanizsai
Fidesz sajtóközleményében.

A Fidesz-KDNP európai képvise-
lõi az elmúlt években bebizonyítot-
ták, hogy képesek és elkötelezettek
arra, hogy megvédjék a magyar csa-
ládokat, a munkahelyeket, a multi-
nacionális cégek lobbijával szemben
a rezsicsökkentést és a magyar föl-
det. Olyan képviselõkre van szükség
a jövõben is, akik nem engedik,
hogy a magyarokat másodrendû ál-
lampolgárokként kezeljék, hogy ér-
dekeinket a nyugat-európai orszá-
gok érdekei maguk alá söpörjék.
Mert történelmünk, hagyományaink

és gazdasági sikereink okán megér-
demeljük a tiszteletet mindenkitõl,
amit mi is mindenkor megadunk
másoknak. De azt sem engedhetjük,
hogy elvegyék a nekünk járó uniós
forrásokat, melyek tagságunk okán
jogosan illeti meg hazánk polgárait.
Azért kell küzdenünk, hogy a fej-
lesztési pénzek az igazán fontos cé-
lokat szolgálják: a munkahelyterem-
tést, a kisvállalkozók gyarapodását
és a magyar családok megerõsödé-
sét. És azt se engedhetjük, hogy lejá-
rassák hazánkat, és valótlan állítá-
sokkal olyan országnak mutassanak
minket, mint akik érdemtelenek ar-
ra, hogy a saját lábukra állva maguk
dönthetnek a jövõt érintõ nemzeti és
európai kérdésekrõl. Minden létezõ
eszközzel fel kívánunk lépni az el-
len, hogy a szélsõségesek, legyenek
akár baloldaliak vagy jobboldaliak,
lejárassák Magyarországot az Euró-
pai Parlamentben vagy más uniós
intézményekben. Nem engedjük,
hogy a magyar baloldal valótlansá-
gokat terjesszen hazánkról, mint
ahogy azt sem, hogy a radikális
jobboldal miatt munkahelyeket és
támogatási pénzeket veszítsünk el.

Szóljanak  barátaiknak  és  isme-
rõseiknek,  ha  erõs  érdekképvise-
letet akarunk Brüsszelben, min-
denkinek el kell mennie szavazni a
Fidesz-KDNP képviselõire!

FFiiddeesszz::
TTiisszztteelleetteett
MMaaggyyaarroorrsszzáággnnaakk,,
ttiisszztteelleetteett 
aa mmaaggyyaarrookknnaakk!! 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bér-
lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önko-
rmányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.

I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Nagykanizsa, Alkotmány u. 89/A. 
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. B. lh. fsz. 1.
3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 12. A. lh. IV. em. 1.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 1.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. V. lh. I. em. 7.
6. Nagykanizsa, Irtás u. 8. A. lh. I. em. 1.
7. Nagykanizsa, Király u. 37. I. em. 4.
8. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. III. lh. fsz. 2.
9. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
10. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
11. Nagykanizsa, Attila u. 6/C. IV. em. 1.
12. Nagykanizsa, Platán sor 4. XIII. em. 89.
13. Nagykanizsa, Ady u. 26. fsz. 1.
14. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. VII. em. 2.
15. Nagykanizsa, Zárda u. 7. III. em. 12.
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VII. em. 46.
17. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/4.
18. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
19. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. C. lh. III. em. 3.
20. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. E. lh. II. em. 3.
21. Nagykanizsa, Rózsa u. 22. C. lh. III. em. 11.
22. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 65.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu),
a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
tesszük közzé.

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookkrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Egészségvédelmi keretbõl történõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvé-
delmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alap-
ján. 

EEggéésszzssééggvvééddeellmmii kkeerreett 22001144

Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Ró-
zsa utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan ház-
számok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. május 30-án (pénte-
ken) 17,00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi
út 2.).

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt 2014. május 25-én (vasárnap) kb. 11.15 órakor (a 10.15
órakor kezdõdõ Szentmise után) a HÕSÖK Napja alkalmából rendezendõ
megemlékezõ ünnepségre.

Cseresnyés Péter polgármester

Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark

PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Kanizsa Lovasklub Hagyományõrzõ huszárjai, a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség - Vitézlõ
Oskola
Köszöntõ: Cseresnyés Péter polgármester
Ünnepi beszéd: Erdõs László nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti
Társkör elnöke
Ima az elesett hõsökért
Koszorúzás

HHõõssöökk nnaappjjaa KKiisskkaanniizzssáánn

A Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület 2014. május 24-én
(szombaton) 17 órakor a helyi hõsi emlékmûnél tartja az I. és II.
világháború helyi áldozataira emlékezõ tiszteletadását.

Jöjjön el, emlékezzünk együtt!

Az egyesület vezetõsége nevében köszönettel: 
Sajni József vezetõségi tag

AAzz II.. ééss IIII.. vviilláágghháábboorrúú hheellyyii áállddoozzaattaaiirraa
eemmlléékkeezznneekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a 2014.
évi Szociális keretbõl történõ támogatás elnyerésére.
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos
helyzetben lévõk szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önko-
rmányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetõek a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon/Felhívások menüpontban.

SSzzoocciiáálliiss kkeerreett 22001144

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
Május 23-án 16 órakor
Június 4-én 16 órakor
személyautó és motor 

csak 100.000 Ft

Május 27-én 16 órakor
B+E

Május 29-én 16 órakor
C, D, C+E

Június 3-án 16 órakor
gépkezelõ (targonca, emelõgép 

és földmunkagép)

A 2014.06.21-i GKI vizsgára 
jelentkezési határidõ: 06.11.
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VÁLLALKOZÓI DELEGÁCIÓ 
LÁTOGATÁSAA MÜNCHENI 
IFAT KIÁLLÍTÁSON

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a pályázati forrás-
ból megvalósított külgazdasági
programjai során 2013-ban ki-
emelten a bútoripar területén
mûködõ vállalkozásokat támo-
gatta. 

Kamaránk a 2014. évben a tá-
mogatott program segítségével a
vízgazdálkodással, vízkezeléssel
foglalkozó cégek részére biztosí-
tott lehetõséget külgazdasági kap-
csolataik fejlesztésére. A Nagyka-
nizsán kiemelkedõ hagyományok-
kal rendelkezõ és jelentõs eredmé-
nyeket felmutató vízkezeléssel
foglalkozó vállalkozások képvise-
lõi számára lehetõvé tettük a mün-
cheni Víz-, szennyvíz-, hulladék-
és nyersanyag-gazdálkodás Világ-
vásáron (IFAT 2014) történõ rész-
vételt. A rendezvényen résztvevõk-
nek lehetõségük volt, hogy hason-
ló, vagy a sajátjukat kiegészítõ
profilú vállalkozások termékeivel,

szolgáltatásaival, valamint a lehetõ
legújabb technológiákkal megis-
merkedjenek. Nagykanizsán szá-
mos vállalkozás foglalkozik vízke-
zeléssel. Többen közülük már szé-
leskörû külgazdasági kapcsolat-
rendszerrel rendelkeznek, de olya-
nok is vannak, akik egyelõre csak a
belpiacon dolgoznak. A világvi-
szonylatban is meghatározó szak-
mai rendezvényen történõ részvé-
telük minden szempontból nagy

jelentõséggel bír. A vízkezelés te-
rületén dolgozó cégek tevékenysé-
ge rendkívül fejlesztésigényes, és
piaci pozíciójuk megtartása, illetve
növelése szempontjából elenged-
hetetlen a technológiai fejlõdés. A
szakmai programon történõ rész-
vételt – pályázati támogatással –
12 fõ vállalkozó részére tudtuk
biztosítani, ezért a jelentkezésre
honlapunkon biztosítottunk lehetõ-
séget és a jelentkezéseket a beérke-
zés sorrendjében tudtuk elfogadni.

A tervezett programnak megfe-
lelõen május 5-én reggel 5 órakor
indult a delegáció busszal Mün-
chenbe.  Május 6-án és 7-én a tel-
jes napot vásárlátogatással töltöt-
ték a delegáció tagjai. A köny-
nyebb tájékozódás érdekében min-
den vállalkozást elláttunk a vásár
katalógusával, mely a több mint
3000 kiállító adatait tartalmazta,
így mindenki maga dönthette el,
hogy melyek az üzleti szempontok
alapján számukra fontos standok,
amelyeket felkeresnek.  A delegá-
ció összetétele vegyes volt: köz-
szolgáltató, tervezõ és kivitelezõ
vállalat, valamint kimondottan
projektekkel foglalkozó társaság is
a résztvevõk között volt. Ebbõl
adódóan voltak, akik elõre egyez-
tetett tárgyalásokon és elõadáso-
kon vettek részt, illetve célirányo-
san kerestek fel standokat. Akad-
tak azonban olyanok is, akik elsõ
alkalommal jártak az IFAT-on és
végigjárták az egész vásár terüle-
tét, amelyhez még a két teljes nap
is csaknem kevésnek bizonyult, hi-
szen 200.000 négyzetmétert meg-
haladó csarnok területének, illetve
a szabadban kiállított és bemuta-
tókkal színesített jármûparknak a

megtekintetése rengeteg idõt igé-
nyelt. A delegáció több tagja is
meglátogatta a „magyar standot”,
ahol többek között a HITA (Nem-
zeti Külgazdasági Hivatal), a
KSZGYSZ (Környezetvédelmi
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsé-
ge), valamint a Magyar Vízipari
Klaszter is képviseltette magát. A
résztvevõknek lehetõségük volt
már meglévõ üzleti-beszállítói
kapcsolataikat ápolni, illetve új
kapcsolatok kiépítését kezdemé-
nyezni.

A részvevõ vállalkozások kép-
viselõi egyértelmûen pozitívnak
értékelték a vásárlátogatást abból
a szempontból, hogy a jövõbeni
beszerzéseikhez megismerhették
a legújabb technológiákat és akár
már meglévõ partnereik új, eddig
még nem alkalmazott termékeit.

A vásárlátogatás az
NGM_SZERZ/102/1/2012 számú
szerzõdés alapján a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium támogatásá-
val valósult meg. 

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM A
VÁROSREHABILITÁCIÓ II. 
ÜTEMÉVEL KAPCSOLATBAN

A Városrehabilitáció II. ütemé-
vel kapcsolatban április 23-án tá-
jékoztató fórumot rendeztünk a
Vasemberházban az érdekelt vál-
lalkozások részére, ahol Horváth
István, a Nagykanizsa Vagyongaz-
dálkodási és Szolgáltató Zrt. pro-
jektmenedzsere tájékoztatta a
résztvevõket a legfontosabb tudni-
valókról az áru feltöltések megol-

dásával és a felújítás alatti zavarta-
lan mûködéshez szükséges feltéte-
lek biztosításával kapcsolatosan. 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
ÉS DÍJÁTADÁS AKAMARÁBAN

Április 29-én sajtótájékoztatót
tartottunk a NAKKIK szolgáltató
irodájában. Dr. Polay József elnök
tájékoztatta a sajtó képviselõit a
Városrehabilitáció II. ütemével
kapcsolatos fórumon elhangzot-
takról és a pénztárgép cserékkel
kapcsolatos legújabb információk-
ról. A sajtótájékoztatón részt vett
Cseresnyés Péter polgármester és

Bene Csaba, a Nagykanizsai Mû-
szaki Szakképzõ Iskola fõigazga-
tója is. A polgármester úr örömét
fejezte ki a kamara és az önkor-
mányzat együttmûködésérõl a
városrehabilitáció kapcsán és el-
mondta, hogy mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a kivitele-
zés zökkenõmentesen haladjon.  

A rendezvény keretében kö-
szöntötték a Szakma Kiváló Tanu-
lója Versenyen 1. helyezést elért
Huller Zsolt kárpitos tanulót és
felkészítõ tanárát Angyalosi Mik-
lósnét. A díjakat dr. Polay József
elnök és Cseresnyés Péter polgár-
mester adta át. 

ÜLÉSEZETT AZ ELNÖKSÉG 

Kamaránk elnöksége május 12-
én tartotta soron következõ ülését,
melyen dr. Polay József elnök be-
számolt az elmúlt idõszak fonto-
sabb eseményeirõl. Az elnökség
megszavazta és elfogadásra java-
solta a küldöttgyûlésnek a 2013.
évi gazdálkodást, a 2014. évi költ-
ségvetés tervezetet, az Alapsza-
bály és mellékleteinek módosítá-
sát. A küldöttgyûlés idõpontját
május 26-án 15.00 órára tûzték ki. 

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 
FÓRUM

Kamaránk május 13-án a Bene-
fit Line Kft.-vel együttmûködve
vállalkozásfejlesztési fórumot tar-
tott a Vasemberházban. A rendez-
vényen dr. Polay József elnök kö-

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2014. május 22.10

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
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szöntötte a résztvevõket, aki el-
mondta, hogy a kamarának érde-
ke, hogy a kis- és középvállalko-
zások minél jobb pozícióba kerül-
jenek. Ezt követõen Szabó Ferenc,
a Benefit Line Kft. értékesítési
igazgatója mutatta be a céget és a
vállalkozásfejlesztést a Benefit
Card rendszerén keresztül. Fõ
partnereik között említette többek
között a pályázatíró, a hitelforrás
finanszírozási, az üzleti megoldá-

sokkal foglalkozó csoportokat, a
vállalatirányítási rendszert, a tele-
kommunikációs költségoptimali-
zálást, valamint a külföldi piacra
való kijutás segítését. Ezt követõ-
en az ügyvezetõ felelõsségérõl, a
kötelezõ jegyzett tõkeemelésrõl,
valamint a társaság vagy személy
által befizetendõ adó csökkentésé-
rõl szóló elõadások következtek.

SZAKKÉPZÉSI HÍREINK

HETEDIKESEK 
PÁLYAORIENTÁCIÓS
PROGRAMJAI

Április-május hónapban kama-
ránk üzemlátogatások szervezésé-

vel segít a pályaválasztás elõtt ál-
ló hetedik osztályos tanulóknak.
A Kanizsa TISZK programjaihoz
kapcsolódva április 23-án a König
Cukrászüzem és a König Hotel
látta vendégül az érdeklõdõ gye-
rekeket. Megismerkedhettek a
cukrász, szakács, pincér szakma
szépségeivel és nehézségeivel.
Április 29-én a DKG-EAST Zrt.
mutatta be a megyénkben hiány-
szakmáknak számító hegesztõ,
gépi forgácsoló, szerkezetlakatos
végzettséggel rendelkezõk mun-

kakörülményeit és cégük tevé-
kenységeit. Május 5-én a FABAK
Kft. látott vendégül minket, ahol
az épületasztalos és kárpitos szak-
ma szépségeivel ismerkedhettünk
meg. Ezeken a rendezvényeken a
Palini Általános Iskola tanulói
vettek részt. Az elkövetkezendõ
hetekben a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskola tanulói látogatnak el a
szentgotthárdi OPEL gyárba, a
májusi programot 27-én a

Nagyrécsei Körzeti Általános Is-
kola tanulói zárják.

NAGYKANIZSAI SIKER 
A SZAKMA KIVÁLÓ 
TANULÓJA VERSENYEN

A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara 2014-ben hetedik alkalom-
mal rendezte meg a Szakma Kivá-
ló Tanulója Versenyt. A verseny or-
szágos döntõjét április 14-16 között
rendezték meg Budapesten a
Hungexpo Vásárközpont területén.
A verseny célkitûzése a gyakorlat-
igényes, fizikai szakmák – beleért-
ve a ráépülõ, magasabban kvalifi-
kált szakmákat is – társadalmi
presztízsének és vonzerejének nö-
velése, azok népszerûsítése volt. A
verseny és a fesztivál szlogenje: „A
jó szakma felér egy diplomával!”

A kárpitosok versenyében
Huller Zsolt, a Nagykanizsai Mû-
szaki Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium Zsigmondy-Széchenyi tag-

intézményének tanulója elsõ he-
lyezést ért el. Gratulálunk Zsolt-
nak és felkészítõ tanárának,
Angyalosi Miklósnénak. 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁS 
DIÁKOK UTAZTATÁSA
A SZAKMA SZTÁR
FESZTIVÁLRA

Kamaránk az elmúlt évekhez ha-
sonlóan két buszt indított az orszá-
gos döntõ meglátogatására. A fesz-
tiválra pályaválasztás elõtt álló ál-
talános iskolás diákokat vittünk el,
segítve ezzel a pályaválasztásukat.
A tanulók a gyakorlati versenyeken
túl elõadások, bemutatók megte-
kintésével is bõvíthették a szak-
mákról meglévõ ismereteiket. 

Kamaránk szakképzési és pálya-
orientációs feladatai az NFA-KA-
NGM-11/2013/TK számú pályázati
támogatásból valósulnak meg. A tá-
mogatást az NFA terhére Nemzet-
gazdasági Minisztérium biztosítja.

SEGÍTSÉG AZ 
ÉPÍTÕIPARI TARTOZÁSOK
KEZELÉSÉRE

Az iparági lánctartozások vissza-
szorítását célzó törvénymódosítások
kapcsán létrehozott Teljesítésigazo-
lási Szakértõi Szerv eljárása a Ma-
gyarországon történõ építési beruhá-
zásokra terjed ki. Segít a TSZSZ, ha
a teljesítésigazolást visszatartják, ha
a vitát bíróságot elkerülve kívánják
rendezni, de ha mégis a bíróság elé
kerül az ügy, a keresetet benyújtó fél
részére már rendelkezésre áll egy
olyan szakvélemény, amelyre a bíró-
ság az ítéletét alapozhatja. A benyúj-
tott kérelmek többsége magasépítési
kivitelezés, de akad közöttük terve-
zési és mélyépítési munka is. A
TSZSZ által lezárt ügyek közül már
több eljutott a bírósághoz és van
olyan ítélet is , amely a szakértõi ta-
nács által megállapított összeget tel-
jes mértékben megítélte a kérelme-
zõnek. Az ország minden részébõl
érkeznek ügyek a TSZSZ-hez, az el-

sõ nagykanizsai helyszíni szemle
után a szakértõk a kamarában ta-
nácskoztak. A TSZSZ eljárása az il-
letékes területi kereskedelmi és ipar-
kamaránál vagy az MKIK-nál kez-

deményezhetõ. Akérelem és mellék-
letei benyújthatóak lehetõség szerint
elektronikusan az MKIK részére a
kerelem@mkik-tszsz.hu e-mail cím-
re. A TSZSZ mûködését a Nemzet-
gazdasági Minisztérium támogatja. 

NE VÁRJON A NAV
BEHAJTÁSRA! HA MÉG 
NEM FIZETTE MEG A
KAMARAI HOZZÁJÁRULÁST,
SÜRGÕSEN PÓTOLJA!

Március 31-én lejárt 2014. évi
kamarai hozzájárulás megfizetésé-
nek határideje. Regisztrálni a vállal-
kozás alakulásakor kell. Kamarai
hozzájárulásként évente 5.000 Ft-ot
kell fizetni a székhely szerinti ke-
reskedelmi és iparkamarának. A re-
gisztráció nem jelent kamarai tagsá-
got. Az adatváltozásokat át kell ve-
zetni a KAMREG adatbázison. Aki
a 2012. vagy 2013. évit is elmulasz-
totta, még május 26-ig pótolhatja.
Ezt követõen a NAKKIK is átadja a
tartozók listáját a NAV-nak. Egyez-
tetés a 93/516-670-es telefonszá-
mon lehetséges. Számlaszámunk:
14100134-12287549-13000004  A
közleményben kérjük megadni az
adószámot. 
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PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss
Gyakornoki program, akár 100%-os bér- és járuléktámogatás-
sal. Meghosszabbított beadási határidõ!
A TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kiírás keretében azok a képzõhelyek, akik
tanulószerzõdés keretében tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoz-
tatni szándékoznak, vagy másnál végzett tanulót foglalkoztatnak
pályakezdõként, jelentõs támogatást kaphatnak. A pályázatok
benyújtása 2014. május 30-ig, elektronikusan. Bõvebb informá-
ció: http://palyazat.gov.hu/doc/3975.
A gyakornoki és mestervizsga program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt keretén belül valósul meg.

SSzzeerreezzzzeenn 
mmeesstteerrlleevveelleett 
8800%%-ooss 
ttáámmooggaattáássssaall!!
A támogatást tanulószerzõdéssel
diákot foglalkoztatók vehetik
igénybe.

2015. augusztus 31-tõl csak
mestervizsgát tett gyakorlati
oktatók képezhetnek szak-
munkás tanulókat a mester-
szinttel rendelkezõ szakmák-
ban.

A mestervizsgára jelentkezés álta-
lános feltételei:

megfelelõ szakképesítés(ek),
meghatározott szakmai gyakor-

lati idõ (többnyire a bizonyítvány
megszerzésétõl számított 5 év),

jelentkezési lap kitöltése.

„Lépjen ma, tegyen mestervizs-
gát holnap!”

A részletekrõl, személyre szabott
lehetõségekrõl várjuk érdeklõdését.

A program a TÁMOP-2.3.4.B-
13/1-2013-0001 számú, Dolgozva
tanulj! címû projekt keretén belül
valósul meg.
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Május 24.
XI. KÁRPÁT-MEDENCEI
"CSENGEY DÉNES" 
VERS-, PRÓZAMONDÓ ÉS
VERSÉNEKLÕ VERSENY
DÖNTÕJE
A verseny helyszíne a Honvéd
Kaszinó, a gála helyszíne a
Medgyaszay Ház. Szervezõ: a
Kanizsai Kulturális Központ.
Május 27. 18 óra 
A FINN ÉPÍTÉSZET
ÉRTÉKEI A
VILÁGÖRÖKSÉG 
RÉSZEKÉNT - Koppány Mik-
lós, építész, a Magyar-Finn Társa-
ság alelnöke elõadása. A belépés
díjtalan.
Május 27. 19 óra
PÁRKAPCSOLAT, 
ÖNÉRTÉKELÉS, 
BOLDOGSÁG - DR.
CSERNUS IMRE ELÕADÁSA
NAGYKANIZSÁN
Belépõdíj: 2 400 Ft. Kapunyitás:
18 óra, kezdés: 19 óra.
Május 28. 19 óra
NAGYKANIZSAI 
DUMASZÍNHÁZ
HADHÁZI LÁSZLÓ 
ÖNÁLLÓ ESTJE
Belépõdíj: 2 500 Ft. A jegyek elõ-
vételben megvásárolhatók a nagy-
kanizsai Tourinform Irodában és a
dumaszínház.jegy.hu weboldalon.

Május 23. 19 óra
A ZALA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR KONCERTJE
Vezényel: Pál János. Zongorán
közremûködik: Tóth László
Program: Liszt Ferenc: Les Pre-
ludes, Kodály Zoltán: Háry János
szvit, Liszt Ferenc: Magyar fantá-
zia. Belépõdíj: 1 000 Ft.
Május 27. 9 óra
Pavilon Napok rendezvény soro-
zat. VÁROSI ÓVODA PEDA-
GÓGIAI SZAKMAI NAP
- Rajzos-dalolás - elõadó: Katona
Borbála
- Az irodalom, a zene a játék je-
lentõsége az óvodás gyermekek
lelki egészségének megóvása ér-
dekében -  elõadó: Szabóné dr.
Gondos Piroska
- Minden a mozgás - elõadó: Hof-
ferné Dér Edit
További információ: Kossuth
óvoda, 06-20/483-6888

Május 30. 13 órától
GYERMEKNAP
Helyszín: 
Pipitér Óvoda

Kanizsai Vadmacskák SE: Fuisz
Viktória, Jurkó Noémi, Herman Alíz,
Kardos Réka, edzõk: Gábor Erzsébet és
Béres Sándor.

Kanizsa Birkózó Egyesület: Egyed
Zsanett, Egyed Balázs, Németh Márton,
Szabó Jázmin, Nemes Benjamin, Béli
Attila, Faludi Máté, edzõ: Szatmári
Zsolt.

Batthyány Lajos Gimnázium: Lu-
kács Márton lábtoll-labda, Baranyai Be-
nett lábtoll-labda, Kunics Bence lábtoll-
labda, Porgányi Anna tájfutás, Porgányi
Márk tájfutás, Erdõs Márton tájfutás,
Csertán András tájfutás, Jánoki Georgina
tájfutás, Varga Zsombor tájfutás, Tollár Sá-
ra karate, Borsos Lilla karate, Horváth
Klaudia lovaglás, edzõk: Révész Arany,
Erdõs Gábor, Kucskó Attila, Schaller Gá-
bor, Varga József.

Dél-zalai Vízmû SE: Abay Nemes
Anna, Molnár Flóra, Zámodics Márk,
edzõ: Polgár Sándor.

Szivárvány Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény: Szer-
dahelyi Krisztofer magasugrás, atlétika,
asztalitenisz, Magyar Bianka atlétika,
síkfutás, edzõ: Barbalics Galina.

Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézmény: Dara Zoltán
lábtoll-labda, Magyar Dániel lábtoll-lab-
da, Molnár Tamás lábtoll-labda, Pati Ta-
más lábtoll-labda, edzõ: Marton Géza.

Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium Cserháti Tagintéz-
mény: Farkas Balázs lábtoll-labda, Ben-
csik Martin lábtoll-labda, Lukács Bene-
dek lábtoll-labda, Büki Bernadett lábtoll-
labda, edzõ: Horváth Zsolt.

Kanizsa Boksz Klub: Virth Raj-
mund ökölvívás, Dernánecz István ököl-
vívás, Gazda Péter ökölvívás, edzõ: Kor-
pics Miklós.

Nagykanizsai Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoport: felnõtt csapat:
Petõházi Adél, Gaál Villõ, Gábor Evelin,
Nagy Krisztina, Szekeres Kinga, Né-
meth Larina, Lõrincz Henrietta, Sneff
Petra, Friskó Zsófia, Tófalvi Alexandra,
Vékási Virág. Gyermek csapat: Réz
Gréta Ilona, Gerencsér Zsófia, Szirtes
Berta, Szakács-Kovács Anna, Varga Lil-
la, Mátyás Flóra, Kövesdi Fanni, Szom-
mer Héra. Mini csapat: Szommer Héra,
Horváth Hanna, Szirtes Berta, Mátyás
Petra, Hosszú Szonja, Kanyó Sára, Hella
Zsanna, Kovács Lilien, Góber Tamara,
Góber Diána. Felnõtt csapat: Baj Bian-
ka, Sipos Vivien, Németh Fanni,
Kránicz Angelika, Szekeres Anett, Varga
Dóra, Gilincsek Laura, Simonka Noémi,
Takács Julianna, Szabó Alexandra,
Benczik Boglárka, Pelczer Dorina,
Kendli Diána. Edzõ: Szécsényiné Ká-
polnás Edina.

Nagykanizsai Judo Klub - Röntgen
Kanizsa KASI: Huszár Máté, Huszár
Martin, Sólyomvári Dávid, Szabó Má-
tyás, edzõ: Hóbár Péter, Böröcz Zsolt. 

Nagykanizsai Atlétikai Klub: Orso-
la Imre, edzõk: Parti Tibor és Rába Zsó-
fia.

Nagykanizsai Kõrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola Péterfy Tagintéz-
mény:Antal Viktória, Andrasek Szimon-
etta, Kunics Réka, Miholics Dóra atlétika,
edzõk: Sneffné Ágoston Mónika, Tur-
buczné Simon Judit.

Nagykanizsai Kõrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola Székhely: Völgyi
Marcell, Karosi Gergely, Léder Mátyás,
Rácz Balázs kosárlabda, Kurucz Leven-
te duatlon, edzõk: Silló Zsolt, Kurucz At-
tila.

Nagykanizsai Teke SE: Katona Te-
rézia, Sipos Károly, edzõ: Magyar Zol-
tán.

Aquaprofit Nagykanizsai Tungs-
ram Sakk-klub: Havanecz Bianka
sakk, edzõ: Sipos János.

TRI-CO Triatlon Klub: Csõgörné
Kenese Mária, Korcsmárosné Vígh Ro-
zália, Vránics László, Benedek János,
Csõgör Péter.

Miklósfai Általános Iskola: Andrási
Zsófia úszás, edzõ: Dergeczné Szabó
Sára.

Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry
Tagintézmény: Matola Viktória lábtoll-lab-
da, Morvai Noémi lábtoll-labda, Tóth Dori-
na lábtoll-labda, Vass Anasztázia lábtoll-lab-
da, edzõ: Gondi Zoltán.

Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola Szék-
hely: Balogh Eszter lábtoll-labda, Tüske
Boglárka lábtoll-labda, Vlasics Dalma láb-
toll-labda, edzõ: Farkas József. 

HSMK Premier Táncklub: Böjti
Blanka, Bunczom Evelin, Bunczom Fan-
ni, Kománovics Kyra, Lovkó Luca,
Papócsi Petra, Somogyi Nóra, Radics Van-
da, Sipos Eszter, Szabó Luca, Takács An-
na, Varga Petra, Vékási Dorottya, edzõk:
Németh Petra, Salamonné Kuzma Renáta. 

Zalaerdõ Torna és Természetjáró
Diáksport Egyesület: Gémesi Vivien,
Baksa Nikol, Hajmási Lili, Hajdu Fanni,
Hajdu Zsófia, Vizlendvai Sára, Soós
Csenge, Vastagh Lili, Vastagh Sára, Ko-
vács Csenge, Vizlendvai Áron, Németh
Rozi, Bozsoki Zsófia, Horváth Bence Ti-
bor, Salamon Panna, Szabó Kira, Muik
Kata, Molnár Simon, Németh Vilmos,
Németh Lajos, Szakonyi Máté, Tuboly
Dániel, Vizlendvai Máté, edzõk: Farkas-
né Bolin Ildikó, Vizlendvai László, Zakó
Szilvia, Szerdahelyi Lászlóné.

Ants Baseball Club: Fodor Eszter,
Horváth Melitta, Bohár Dorina, Németh
Anna, edzõk: Gyimesi Magdolna és
Kun Ádámné Poprádi Eszter.

Zemplén Ifjúsági és Sport Innová-
ciós Egyesület: Lukács Márton, Bara-
nyai Benett, Kunics Bence, Morvai No-
émi, Vlasics Dalma, Kovács Patrick, Ta-
kács Endre, Budavölgyi Kálmán,
Baloghné Munkácsi Andrea, Hóbor Ildi-
kó, Rábavölgyi Attiláné, Pintérné Hor-

váth Magdolna, Budavölgyi Kálmánné,
Lukács Benedek, Tolnai Gergely, Tolnai
Mihály, Tukszár Zsófia, Balogh Eszter,
Balogh Eszter, Kunics Réka, Huszár
Emil, edzõ: Budavölgyi Kálmán.

Nagykanizsai Torna Egylet 1866.
Judo szakosztály: Varga Zoltán, edzõ:
Mester Józsefné. Vívó szakosztály: Dobó
István, Bagarus András, Horváth Gergõ,
Bécsi Zsófia, Milassin Mór, Dobó Ádám,
Farkas Miklós, Osvald Anna. Nõi kard-
csapat: Kungli Borbála, Burján Anna,
Vernyel Sára, Flumbort Sára, Kozári Dó-
ra, Fata Nóra, Fata Flóra, Varga Frida,
Osvald Anna. Férfi kardcsapat: Abay
Ádám, Bagarus András, Balogh Ádám,
Farkas Miklós, Dobó István, Milassin
Mór, Dobó Ádám, Horváth Barna, Hor-
váth Gergõ. Edzõk: Piecs Adrienn és Kiss
György.  

Szan - Dia Fitness Sport Klub: Ujj Vik-
tória Zóra kötélugrás, tánc, Taródy Csenge
kötélugrás, Gerlinger Laura kötélugrás, tánc,
Hegedüs Zsófia kötélugrás, tánc, Herjavecz
Lilla kötélugrás, tánc, Gór Dóra kötélugrás,
tánc, Szalai Kata kötélugrás, tánc, Felsõ Bri-
gitta kötélugrás, tánc, Kocsis Lili tánc,
Novák Tamara tánc, Poszovecz Hanna tánc,
Lovkó Bonita tánc, Csányi Csilla tánc,
Szokol Fanni tánc, Skanecz Sára tánc, Nán-
dori Réka tánc, Tizedes Renáta tánc, Polgár
Borsika tánc, Várszegi Zsófia tánc, Horvát
Barbara tánc, Szabó Tímea tánc. Micimac-
kó csoport: Nyakas Emese,Varga Fan-
ni,Mátyás Ninetta, Kovács Kíra, Solymos
Vivien, Ács Barbara, Borsos Eszter tánc.
Barbie csoport: Avas Liliána, Varga Kata
Luca, Horváth Gréta, Szép Mínea Dalma
tánc. Udvaribolondok csoport: Avas Liliána,
Varga Kata Luca, Horváth Gréta, Szép
Mínea Dalma, Magyar Dorina, Szekeres
Zora, Lakner Dorina, Kiss Vera, Kovács
Panna Kata tánc. Pán Péter csoport: Kepe
Klaudia, Darázsi Laura, Polai Panna, Tár-
nok Viktória, Nándori Noémi, Molnár Lilla,
Váradi Luca, Kovács Réka, Tatai Zsóka
tánc. Tirol csoport: Kepe Klaudia, Darázsi
Laura, Tárnok Viktória, Nándori Noémi, Ta-
tai Zsóka tánc. Táncoló Talpak csoport:
Hóbár Helga, Lánczos Laura,  Lánczos Li-
liána, Dobrádi Réka, Sipos Rebeka, Szép
Olívia Csinszka, Péter Fanni, Zsohár Sára,
Zsirai Dorka tánc. Pocahontas csoport:
Magdics Maya, Horváth Kyra, Andor Fan-
ni, Parély Petra, Varga Izabella, Fodor Lídia,
Janzsó Laura, Kovács Patrícia, Tóth Bonita,
Kátai Lora, Spingár Fanni, Borsós Fanni
tánc. Az álomittas gardedám csoport: Hor-
váth Dóra, Kisgyura Anna, Sgánetz Eszter,
Nagy Fruzsina, Mercz Eszter, Csányi Csen-
ge tánc. Zorba csoport: Horváth Dóra, Kis-
gyura Anna, Sgánetz Eszter, Nagy Fruzsina,
Csányi Csenge tánc. Szépség és a szörnye-
teg csoport: Tar Eszter, Fótos Kitti,Dömötör
Eszter, Sipos Kata, Vitári Viktória, Kovács
Laura, Léránt Vivien, Májer Cintia, Szabó
Krisztina tánc. Szabó Péter kötélugrás, Ko-
vács Bence kötélugrás, Kovács Emese kö-
télugrás, Doucha Lilla kötélugrás, Erdélyi
Lujza kötélugrás, Erdélyi Sára kötélugrás,
Marton Júlia kötélugrás, edzõ: Vágó Lász-
lóné, Vágó László, Vágó Alexandra, Vágó
Diána.

DDííjjaazzttáákk aa kkaanniizzssaaii ssppoorrttoollóókkaatt
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2014. május 22.

Horoszkóp

Ha a múlt történéseibõl még mindig foglal-
koztatja valami, és idõnként megkeseríti a
napjait, borítson fátylat az egészre. Engedje
el, eressze szélnek, hiszen minden nap hoz-
hat valami szépet és jót az életébe. 

Mindenki jól járna azzal, hogyha kitartana
az elhatározása mellett. Legyen következe-
tes, és akkor senki sem tudja eltéríteni arról
az útról, amit kitûzött magának. A párjához
legyen kedvesebb az eddigieknél. 

A hétvégén egy vidám, hóbortos társa-
sággal fut össze a telke közelében. Jó
erõben lesznek valamennyien, használja
ki az alkalmat és vonja be õket egy kis fi-
zikai tevékenységbe.

Ne a tökéletes, hibátlan külsõt keresse az
ismerõseiben, hisz tudja, a mulandó szép-
ségnél sokkal fontosabb a belsõ tulajdon-
ság. A hét végén jó hangulatban lesz, ma-
gával ragadja a rossz kedvû barátait is.

Mostanában azt tapasztalja, csökkennek a
lehetõségei, és egyre nagyobb gondot okoz
a családja anyagi helyzete. Osszon, szoroz-
zon, beszélje át a dolgait akár a munkatársa-
ival, így könnyebben talál új megoldásokat.

Ne elmélkedjen túl sokat azon, hogy a
felvállalt feladataiból mit tud elvégezni
és mit nem a hét végéig. A párjával szin-
te csodákra képesek, de a hétvége legyen
a pihenésé, az ellazulásé. 

Ha rosszkedvûen ébred reggelente, ne ennek a
miértjén töprengjen, hanem kezdje a napot egy
kiadós reggeli tornával. Hétvégére, a nyári me-
leg beköszöntével semmi sem szab gátat energi-
ájának, elvégez minden szóba jöhetõ feladatot.

Ha elõre tudja, hogy a hétvégén vendég
érkezik a házhoz, ezúttal ne törekedjen
látványos süteménysütésre. Kreatív ötle-
teit késõbb bontakoztassa ki, lehetõleg
akkor, amikor a vendég már elmegy.

Ha unatkozik otthon a hétvégén, gondoljon
arra, hogy akár hasznossá is tehetné magát
némi ház körüli munkával. Amaradék ener-
giáját más célokra is felhasználhatja. Nem
kell tartania senki elutasításától sem. 

Ha tetszik, ha nem, a változó helyzetek
miatt idõnként önnek is aktualizálnia kell
a véleményét. Lehetõleg úgy álljon hoz-
zá a dolgokhoz, hogy ne az anyagi szem-
pontok kerüljenek mindig elõtérbe. 

Ha úgy érzi, folyton csak ön enged min-
denben otthon, épp itt az ideje, hogy vál-
toztasson ezen. A hétvégén például vá-
lassza azt az elfoglaltságot, ami a legjob-
ban esik önnek.

A hétvégén csak a vidám és a jó dolgokról
lesz hajlandó beszélni. Jókedvét csak fokoz-
za a nyárias idõ, de a hangulatára kedvezõen
hat a környezete is. Anyagiasságán egy kicsit
tegyen túl, hagyjon fel a spórolással. 

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az aláb-
bi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

Mérnök - Üzletkötõ felsõfokú megegyezés szerint
Minõségbiztosítási mérnök felsõfokú megegyezés szerint
Vasutüzemeltetési technikus szakirányú megegyezés szerint
Adminisztrátor középfokú megegyezés szerint
Áruszállító középfokú megegyezés szerint
Eladó szakirányú megegyezés szerint
Pincér szakirányú megegyezés szerint
Asztalos szakirányú megegyezés szerint
Lakatos szakirányú megegyezés szerint
Hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
Kõmûves szakirányú megegyezés szerint
Szakács szakirányú megegyezés szerint
Konyhalány 8 általános megegyezés szerint
Kézi összeszerelõ 8 általános megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet. 
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es köz-

mûvesített építési telek 30 m2-es bon-
tandó, vagy teljes felújításra szoruló
kis házzal a Pápai u. 22/a. szám alatt.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0620-
388-4056 (7633K)

Szentgyörgyvári hegy IV. hegy-
háton, a városhoz közel, lakható épü-
lettel, gyümölcsössel, teljes felszere-

léssel telek eladó. (Vezetékes víz,
kút, villany van.) Ár megegyezés
szerint. Érd.: 0630-4943-470
(7645K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklám újságja-

it elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)

Lakberendezési tárgyakat: porce-
lánt, falitálat, képet, réz, bronz tárgya-

kat, valamint papírrégiségeket (képes-
lap, fotó, levél, stb.) készpénzért vásá-
rolok. Tel.: 0630-3328422 (7640K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2014. május 22.14

Városunk hivatalosan is kö-
szöntötte azon sportolóit, edzõ-
it, akik eredményesen képvisel-
ték klubjaikat, iskoláikat, egy-
ben természetesen Nagykani-
zsát is különbözõ sportesemé-
nyeken.

Itt persze nem csupán az orszá-
gos bajnokságokra, diákolimpiák-
ra kell gondolni, hiszen jó néhány
Európa- és világbajnokság gyak-
ran látott vendégei is az eredmé-
nyes kanizsai indulók. Mint az ki-
derült, összesen 22 sportágban dí-

jazták a sportolókat, akik létszáma
bõven száz felett volt a HSMK
színháztermének falai között.

A díjazottak sora a hölgy kosárlab-
dázókkal indult, azon belül is Fuisz
Viktóriával, majd következtek az
olyan olimpiai sportágakban eredmé-
nyes, elsõsorban korosztályos indu-
lók – a teljesség igénye nélkül –, mint
a birkózók, cselgáncsozók, úszók
(képünkön Molnár Flóra és Zámod-
ics Márk), de nem maradhattak ki ter-
mészetesen a kitüntetettek sorából a
sakkozóktól kezdve a látványtánco-
sokig bezárólag sem a fiatalok.

A díjakat Cseresnyés Péter pol-
gármester, valamint Karádi Fe-
renc és Dénes Sándor alpolgár-
mesterek adták át a sportolóknak.

A díjazottak névsora lapunk 12.
oldalán olvasható.

P.L.

DDííjjaazzttáákk aa kkaanniizzssaaii ssppoorrttoollóókkaatt

A Nagykanizsai TE 1866 Judo
Szakosztálya a hétvégén ünne-
pelte a sportág 50 esztendõs ka-
nizsai fennállását, melynek kere-
tében felelevenítették az elmúlt
fél évszázad legfontosabb törté-
néseit, köszöntötték az edzõket,
sportolókat, vezetõket.

A szövetség részérõl Nagy
György, a honi szövetség fõtitkára
köszöntötte a szakosztályt, s a
szakmázás folytatódhatott azzal,
hogy felelevenítsék például a kez-
deteket Molnár Józseffel, a dzsúdó
kanizsai oktatásának meghonosí-
tójával – 1964-bõl... Ahogy az el-
hangzott, Tanár úr (hiszen csak így
szólították tanítványai, edzõkollé-

gái) az Újpesti Dózsától került le
Pécsre, s onnan a dél-zalai városba
és a történések aztán már írták ma-
gukat.

Az eltelt évtizedek alatt számos,
elsõsorban utánpótlás korcsoport-
ban – nem csupán országos, de
kontinensviadalokon – elért ered-
ményeknek örülhettek a több klub-
elnevezés alatt futó cselgáncsosok,
akik közül a legjobbakat külön is
köszöntötte Bobay Jenõ, az NTE
1866 egykori, Kiss György, a
nagykanizsai klub jelenlegi elnö-
ke, Mester József és Mester
Józsefné edzõk, valamint Cseres-
nyés Péter polgármester.

P.L.

CCsseellggáánnccss:: „„5500 éévv ttöörreetteelleenn hhiitttteell ééss aakkaarráássssaall””

A tekézõk NB II-es bajnoki
szezonjának második felében a
kanizsaiak produkáltak egy re-
mek szériát, az utolsó felvonás
azonban kevésbé sikerült.

Zalaszentgróti TK (5.) – Nagyka-
nizsai Teke SE (6.) 7:1. NB II Dél-
nyugati csoport teke-mérkõzés, 18.
forduló. Zalaszentgrót. Kanizsai
pontszerzõ: Bende Zsolt. Ifjúságiak:
Nagy Ádám - Vigh Levente 0:1.

A bajnokság utolsó fordulójá-
ban a kanizsaiak vereségükkel
visszaestek és a 6. helyen zárták
az NB II-es pontvadászatot.

Az ifjúsági csapatuk azonban el-
érte azt, amit a felnõttek tûztek ki
célul maguk elé, vagyis az idei baj-
nokságban a 3. helyen végeztek.
Ezen felül a Zalakaros ifjúsági csa-
pata (akik szintén kanizsai játéko-
sok) a 4. helyen végzett.

AA kköözzééppmmeezzõõnnyybbeenn
vvééggeezztteekk
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BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM 
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.
Tel.: 93/311-239, Fax: 93/310-435
Web: www.blg.hu, e-mail: blgkanizsa@blg.hu

Kedves Batthyánys, Landleros, Irányis „ÖRÖKdiák”!

Hagyományainknak megfelelõen immár ötödik alkalommal
rendezzük meg a Batthyánys, Landleros, Irányis Öregdiák Talál-
kozót, melyre szeretettel várjuk a Batthyány Lajos Gimnázium
minden „örökdiákját”. 

Az újabb találkozó programja a következõ:
2014. június 6., péntek 19.00 óra - HSMK: 

„BLGén” Kulturális Kavalkád a mai diákoktól
2014. június 7., szombat 15.00-16.00 - BLG nagyaula: 

- Köszöntõk: Balogh László igazgató, Molnár László BLIÖE-elnök
- „Pro Schola” - díj átadása
- Találkozás iskolánk néhány emblematikus tanáregyéniségével 

Ezenkívül osztályfõnöki órák a bejelentett érettségi találkozóknak a
volt osztálytermekben és nosztalgia-beszélgetések a BLG összes ter-
meiben.

Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevõk jelezzék részvételi
szándékukat elõzetesen az öregdiák-találkozó hivatalos email-címén:
talalkozo@blg.hu

Minden érdeklõdõt, „örökdiákot” tiszta, jó szívvel várunk!

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

BLG

Nagykanizsai Izzó SE (7.) –
Rinyamenti KC (1.) 21-28 (10-15)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 21. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Fábián, Földesi.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle 4, Musits
N. 4, Csató 2, Tompek 1, Kiss G.
9/3, Senger. Csere: Dencs Balázs
(kapus), Nagy B. 1, Sziva, Felde,
Korcsmáros B. Edzõ: dr. Woth Péter.

A Nagykanizsai Izzó igencsak
hézagos keretével indult neki a
már bajnok Rinyamenti KC elleni
találkozónak és a vendég nagyatá-
diak a papírformának megfelelõ-
en hozták is a mérkõzést.

Dr. Woth Péter: „Elsõsorban a
védekezésben múlt felül bennün-
ket ellenfelünk, valamint kiváló
napot fogott ki kapusuk.”

Nagykanizsai Izzó SE (6.) –
Kiskunhalasi UKSC (5.) 29-25
(15-16)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Drinóczi, Horváth K.

Izzó SE: Tóth Á. - Musits N. 1,
Kiss G. 5/1, Zsigmond, Tompek 2,

Szabó G. 11/2, Csató 4. Csere:
Dencs Balázs (kapus), Füle 5,
Sziva 1. Edzõ: dr. Woth Péter.

Az elsõ félidõben a gólok felváltva
estek (10. perc: 5-5), ezt követõen a
vendégek az egygólos elõnyüket a
félidõ végéig meg is õrizték. A máso-
dik játékrész elején a hazaiak egyen-
lítettek, majd át is vették a vezetést.
Az 50. percben kettõs emberelõnyét a
vendégcsapat nem tudta kihasználni,
az 55. percben aztán a vendéglátók
elõnye már 3 gól, majd a találkozó,
egyben az Izzó szezonbeli záró talála-
tát – már jól bevett szokás szerint –
Szíva Tamás szerezte büntetõbõl.

A meccset összességében parázs
hangulat és nagy küzdelem jelle-

mezte, hiszen a halasiak gyõzel-
mük esetén bronzérmesek is lehet-
tek volna. Az Izzó tavaszi teljesít-
ményérõl pedig annyit: 11 mérkõ-
zésébõl kilencet megnyert és a baj-
nokság második szakaszában
nyújtott teljesítménye a második
legjobb volt a mezõnyben, a sze-
zont összességében pedig a hato-
dik helyen zárta.

Dr. Woth Péter: „A fiúkat ezúttal
a szívük vitte elõre és döntõ volt a
második félidõbeli öt plusz egyes
védekezésünk eredményessége. A
junior kapusunk, Dencs Balázs tel-
jesítményét külön kiemelném.”

P.L.

TTaavvaasszzii mmáássooddiikk aa hhaattooddiikk hheellyyeenn

Kaposváron rendezték az Országos
Lovastusa-sorozat második forduló-
ját, melyen a Kanizsa Lovasklub szí-
neiben versenyzõ Egyed László több
kategóriában is bizonyíthatott több ló
nyergében is. Akanizsai egyesület lo-
vasának kaposvári eredményei.

CNC**: 1. Egyed  László Viking ne-
vû lován. "B" kategória: 3. Egyed
László Hûség nevû lován. "A" kate-
gória: 1. Egyed László Dalcoria nevû
lován. AO kategória: 3. Egyed László
Reál - Száll Korall nevû lován, 4. hely
Gressini Gárda nevû lován.

EEllssõõssééggeekk SSoommooggyybbóóll

A baseball Interliga B-cso-
portjának listavezetõje, a pozsonyi
Slovan látogatott az ismét a honi
legfelsõ osztályban szereplõ Nagy-
kanizsa Ants legénységéhez. A két
mérkõzést az idõjárási körülmé-
nyek miatt egy napon játszották
le.

Az eddigi mérkõzéseik mérlege
nem sok jót ígért a kanizsaiaknak,
hiszen 2007-ben a Slovan Bratis-
lava 3:0-ra, 2010-ben pedig 12:2-
re és 7:1-re nyert ellenük.

Nagykanizsa Ants (6.) – Slovan
Bratislava (1.) 0:17, 3:7. Ezúttal sem
a dél-zalaiak voltak az esélyesek, s ez
az elsõ meccsen igazolódott is: a szlo-
vákok 17:0-ra gyõztek. Jött a máso-
dik felvonás, akkor már jobban ment
a vendéglátóknak, hiszen a végered-
mény „mindössze” 7:3 lett oda.

– Sõt, igazság szerint azon 4:1
is lehetett volna nekünk, de sajnos,
nem tudunk élni a lehetõséggel –
fogalmazott Darabos Gábor edzõ.
– Jól küzdöttek a srácok, akik az
elsõ meccsre nem tudtak kellõkép-
pen ráhangolódni. Ilyenkor persze
be kell látnunk, két év az NB II-
ben rengeteg volt, ezt megérezzük.

RRáá kkeellll hhaannggoollóóddnniiuukk
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Dioptriás napszemüveg lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. május 1-31-ig érvényes.

2014.05.27. kedd 10:00 – 12:30 Garabonc – Ált. Isk., Fõ u. 60.
2014.05.27. kedd 14:00 – 16:30 Nagyrada – Ált. Isk., Kossuth u. 51.
2014.05.29. csütörtök 11:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28. 
2014.05.29. csütörtök 14:30 – 17:00 Tótszerdahely – Polg. hiv., Zrínyi tér 2.

Véradás - VVöröskereszt

VVeesseebbeetteeggsséégg aa ddiiaabbéétteesszzbbeenn
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében május

30-án, pénteken 15 óra 30 perckor Dr. Németh Anikó fõorvos tart
elõadást: Vesebetegség a diabéteszben címmel, a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében. 

Minden érdeklõdõt várunk!

Megnyitottuk fûrészáru 
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek, hajópadlók, lambériák,

OSB lapok különbözõ méretben és hosszban kaphatóak.

Nyitási KEDVEZMÉNY 3% (2014.05.30-ig)

Tekintse meg kínálatunkat!

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

KanizsaTISZK 
Felnõttképzési
Általános és Szakképzõ Iskola

Nagykanizsa, Erdész u. 30.
06 93/ 510-251
http://felnottiskola.kanizsatiszk.hu 

Iskolai nyílt napok minden érdeklõdõ számára!
2014. május 29. 10.00 óra - mûszaki szakmabemutató 
2014. június 5. 10.00 óra - programbemutató
TÁMOP 3.3.9.B-12/2-2012-0004 „második esély” program

Vinalia Canisa
14. NAGYKANIZSAI BORVERSENY

Idõpont: 2014. június 7.
Helyszín: Régimozi Étterem

(Nagykanizsa, Sugár u. 5.)

Nevezni 3 palack 0,75 l-es saját készítésû 
borral lehet.

Nevezési díj: mintánként 1000 Ft.

A mintákat a Mecsek Takarék helyi fiókjában
fogadjuk (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 15.).

Június 5-én 10-14 óráig 
és június 6-án 12-17 óráig.

A verseny rendezõje: Förhéncért Egyesület
Versenyigazgató: Förhénci Horváth Gyula

FÕTÁMOGATÓ:

Skanecz Sándor
elnök
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