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Felhívás
ajánlattételre
A Nagykanizsai
Kistérség Többcélú
Társulása
ajánlatokat vár
hordozható
számítástechnikai
eszközök szállítására,
nem közbeszerzési
eljárás keretében.

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIII. évfolyam 16. szám
2011. április 28.

Az ajánlatkérés
dokumentációja
személyesen átvehetõ
2011. május 3-ig a
Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulásának
Munkaszervezeténél,
Nagykanizsa,
Bajza u. 2-1. címen.
(Tel.: 06-93-326-323)
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2011.05.02. 16 óra hétközi
05.06. 16 óra
hétvégi elõadásokkal személyautó, motor, és segédmotor
kategóriákban
05.03. 16 óra
gépkezelõ (targonca, emelõgép
és földmunkagép)
05.05. 16 óra C, D, C+E
Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes tankönyvkölcsönzés

Régi vágya vált valóra

Bûcs Lajos magyar állampolgár lett

Úgynevezett egyszerûsített eljárás keretében kérvényezte és
kapta meg a magyar állampolgárságot Bûcs Lajos szamoskrassói lakos a Vasemberház Házasságkötõ termében a minap.
Bûcs Lajos nyolcvanöt éves
nyugdíjas tanárember, 1926. augusztus 14-én született a romániai
Szamosdobon, s jelenleg a Szamos
melletti Szamoskrassó község lako-

sa. Eredetileg tanító végzettséget
szerzett, de hosszú idõn át, mintegy
harminchét évig tevékenykedett
egy magyar nyelvû iskolában matematikatanárként, tizenhárom évig
igazgató is volt. Diákjai közül sokan tanultak tovább, végeztek
egyetemet. Fia Kanizsán él, lánya
pedig Németországban, így unokája is ott tanul jelenleg. Most épp
húsvétolni jött fiához és menyéhez,
de gyakran és szívesen látogat Ka-

nizsára. Megjegyezte, voltak olyan
idõk, amikor lakhelyén nem szabadott megszólalni magyarul. Szamoskrassót most már nem hagyná
el végleg, hiszen régóta él ott. Mint
mondta, a visszahonosítással régi
vágya vált valóra, Cseresnyés Péter
polgármester elõtt tett esküje, valamint a Himnusz közben nem is tudta visszatartani könnyeit.
Z.A.

Idõseknél járt a polgármester
Cseresnyés Péter is hivatalos
volt a Teleki utcai Idõsek Otthona és Gondozóháza lakógyûlésére, ahol a polgármester a városrekonstrukció részleteit mutatta
be az otthon lakóinak és dolgozóinak.
Nagy érdeklõdés követte a
rekonstrukciós munkálatokról,
fejlesztési elképzelésekrõl szó-

ló tájékoztatást. Cseresnyés
Péter hangsúlyozta, a város kiemelt figyelmet fordít idõskorú
polgáraira, a szociális intézményekben élõkre pedig kiváltképp. Ezt bizonyítják a gyûlésen ismertetett, 2011-es évre
megállapított intézményi térítési díjak is, amely szerint az
önkormányzat jelentõs összeggel járul hozzá a mûködés biz-

tosításához. A tájékoztatást követõen Péter Józsefné lakó az
Érdekképviseleti Fórum elnöke
számolt be éves munkájukról,
majd sor került az új tagok
megválasztására is. – tájékoztatta lapunkat Koller Jutka, az
Egyesített Szociális Intézmény
igazgatója.
K.H.
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Föld napi
hulladékgyûjtés,
több helyszínen

2011. április 28.

Kanizsai közös képviselõt díjaztak
Energia-m
megtakarítás a konferencia fókuszában

Ismét „fölszedtek pár kilót”,
ezúttal a Föld Napja alkalmából, április huszonegyedikén a 7es úton, a szabadhegyi körforgalom utáni területet, majd következõ nap a Csónakázó-tó környékét szabadították meg a szeméttõl a vállalkozók és a civilek.
A 7-es úton, a szabadhegyi
körforgalom után is jelentõs
mennyiségû, illegálisan lerakott
hulladékot gyûjtöttek össze a civilek, cégek és vállalkozások az
önkormányzat és a Magyar Közút Kht. által szervezett akció során. A hulladékgyûjtés a Csónakázó-tó környékénél folytatódott,
ahol a Kortárs Alapítvány munkatársai és kajakosok segítettek a
tó keleti partjának megtisztításában. A diákok és sportolók összesen tizenhat zsáknyi szemetet
gyûjtöttek össze, a délután folyamán pedig még környezetvédelmi elõadást is meghallgattak,
többek között a környezetszenynyezés büntetõjogi következményeirõl. „Levezetésként” a szervezõk szabadtéri fõzéssel és
karaoke-val kedveskedtek az
egész délelõtt dolgozó fiataloknak.

Bicikliztek
a rozgonyisok
a Föld Napján
Egész napos programokat
szervezett a Rozgonyi Úti Általános Iskola a Föld Napja alkalmából, melynek egyik fõ rendezvénye a kerékpáros felvonulás
volt.
A rozgonyis diákok osztályonként ötfõs csapatokba tömörülve
pattantak fel bicajukra kísérõ nevelõikkel együtt, majd az iskolától a nagybuszmegállón át, a Zrínyi utat és a HSMK-t is útba ejtve, majd több bevásárlóközpontot
megkerülve kerekeztek vissza a
Magyar utcán keresztül az alma
materhez. Délután rajzversenyen
és különbözõ vetélkedõkön is
részt vehettek a nebulók, valamint a versmondáson minden
osztálynak saját, a Föld Napja alkalmából írt verssel kellett elõrukkolnia.

Április 19-én zsúfolásig megtelt a kanizsai Inkubátorház
parkolója, ahol egy országos
szintû programot tartottak.
Az érkezõket egy megújuló
energia felhasználásokat bemutató
mobil kiállítás fogadta, Nagykanizsára érkezett ugyanis a Társasházi Háztartás szaklap, valamint a
Társasházak és Társasházkezelõk
Országos Egyesülete által szervezett roadshow. Ennek keretében
konferenciát tartottak, amelynek
fókuszában a társasházak törvényes és energia-hatékony mûködtetése állt. A nyitóelõadást Kámán
László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRt. vezérigazgatója tartotta, aki a kani-

zsai társasházi helyzetrõl és a panel-program tapasztalatairól osztotta meg gondolatait.
Az OTP elõadója a társasházak
energia megtakarításához nyújtandó hitelkonstrukciót mutatta be,
míg az Allianz képviselõje a kézzelfogható megtakarításokról tartott elõadást. Izgalmas prezentációval rukkolt elõ a Caparol Hungária márkaképviselõje, aki a rendszerszintû hõszigetelés módjait és
anyagait tárta a hallgatóság elé.
Ezután kellemes kötelességének
tett eleget Meichl Mátyás a Társasházi Háztartás lap fõszerkesztõje,
aki Energia Hatékonysági díjat
adott át Kiss Sándornak, a Városkapu krt. 3. számú ház közös képviselõjének.

A szünetben hosszas konzultáció
következett a megjelent cégek munkatársaival, akik immár társasházakra szabott konkrét kérdésekre is válaszoltak. Az MT Méréstechnika Kft.
az általa forgalmazott és rendszerbeállított mérõmûszerekrõl és annak
elõnyeirõl tájékoztatott. Régóta folyamatos az érdeklõdés a lakóközösségek részérõl a pályázati lehetõségek és források iránt. Ezekre kínált
megoldásokat és adott tippeket a PS
Tender Kft. elõadója. Különösen Zala megyében lehet érdekes a hõszivattyús rendszerek kiépítése és elterjesztése, hiszen erre a térség termál
kincse is kiváló lehetõséget nyújt –
summázta mondandóját Nyilas Melinda HGD Kft. marketing menedzsere. Dr. Bék Ágnes a Társasházak
és Társasházkezelõk Országos Egyesületének elnöke a társasházi törvény
változásairól és az SZMSZ módosításairól tájékoztatta a közös képviseletet ellátó személyeket és vállalkozásokat. Ahogyan az várható volt,
ezután jöttek azok a jogi kérdések,
amelyek konkrét problémák megoldásának lehetõségeit firtatták. A
hasznos ismeretekkel szolgáló konferencia végén a közös képviselõk
átvehették azt a több száz oldalas,
gyakorlatias szemléletû kiadványt,
amely a mindennapokban segíti a
társasházkezelõk munkáját.
K.H.

Informatikai eszközök az iskoláknak
Hamarosan nagyarányú oktatási infrastruktúra-fejlesztés indul annak a százhetvenhét millió
forintot biztosító pályázatnak a
segítségével, amelyet nemrég
nyert az önkormányzat. Cseresnyés Péter polgármester számolt
be a fejlesztések részleteirõl.
Mint a polgármester elmondta, a
pályázat során százhetvenhét millió forintot is meghaladó támogatást nyert a város, amelyet Kanizsa
tizenöt oktatási intézményének in-

formatikai fejlesztésére fognak
fordítani. Az úgynevezett digitális
írástudatlanság ugyanis még mindig jelen van a társadalomban, s
most ennek felszámolása érdekében tesznek egy jelentõs lépést. A
fejlesztéseknek köszönhetõen háromszáznegyvennyolc számítógéppel és kilencvenkilenc – interaktív táblákat és projektorokat
tartalmazó – tantermi csomaggal,
valamint digitális esélyegyenlõségi csomagokkal gazdagodnak a
város iskolái. Három csomag az

elektronikus alapú mérést és a csoportmunkát teszi lehetõvé, a wificsomagok a tantermek internetelérését biztosítják, a sajátos nevelési igényû tanulók fejlõdését pedig speciális számítástechnikai
eszközök fogják segíteni. Cseresnyés Péter elmondta, pár hónapon
belül elindul a beruházás, majd
elõreláthatólag a következõ tanév
elejére már meglesznek az eszközök.
Z.A.
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Fotó: Ziegler Anita

Az év bölcsõdei dolgozója Németh
Lászlóné, a Rózsa bölcsi nevelõje

Immár második alkalommal
tartották meg a Bölcsõdék Napját, melynek során elõadásokat
hallgathattak meg a bölcsõdei
dolgozók, valamint kiosztották
„Az év bölcsõdei dolgozója” címet is.
A húsvét hangulatához igazodva,
egy kisfiú és egy kislány ruhába öltöztetett nyuszi üldögélt a könyvtár
konferenciaterme elõtt. Cseresnyés
Péter polgármester köszöntötte a
bölcsõdei dolgozókat, és kiemelte,
minden rendezvény, amely gyermekekkel kapcsolatos, ünnep számunkra. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia a Család Évének nyilvánította a 2011-es évet, és ez azért is
fontos, mert a huszonegyedik században – nem csak hazánkban, ha-

nem a nyugati országokban is – válságba került a család intézménye.
Pedig a gyermek csak harmonikus
családban fejlõdhet egészségesen,
amely értékeket közvetít és példát
mutat számára a világban való eligazodáshoz. A polgármester rámutatott, fontos médium a tévé, de van,
amikor ki kell kapcsolni, mert gyakran nem azt az értékrendet közvetíti,
amelyet a Család Éve alapján kellene. Elmondta, a város önkormányzata mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy támogassa a bölcsõdéket és óvodákat, ezzel kapcsolatban jelenleg is folyik egy fejlesztés,
amelynek köszönhetõen negyven
gyermek kaphat bölcsõdei ellátást.
Maronicsné dr. Borka Beáta, a
szociális osztály vezetõje köszönte
meg az önkormányzat segítségét,

Egészségnap
a Hevesi iskolában

amelynek jóvoltából az anyák minél
elõbb vissza tudnak térni a munkahelyükre. Körmendi Viktória, az
Egyesített Bölcsõde intézményvezetõje pedig bemutatta a konferencia
díszvendégét, dr. Teleki Bélát, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem tanárát, akinek gondolatai és életútja
sokak számára lehet példamutató.
Elõadásában azt elemezte, vajon milyen okai lehetnek a családot érintõ
kríziseknek, válságnak. A téma
ugyan komoly volt, de elmés és humoros elõadásmódjának köszönhetõen jó párszor a nevetés moraja zúgott végig a termen. Elmondta, nem
ért egyet a Maslow-piramissal,
amely a szeretetnek, az önmegvalósításnak csak egy apró szeletkét
hagy, míg a biológiai szükségletekevés, ivás és szexuális igények kielégítése – kapják a legnagyobb
részt. Végeredményben azt a következtetést vonta le, hogy aki boldog
életet szeretne, azt csak ép családban
kaphatja meg, az ember önmegvalósítása is csak a családon keresztül
képzelhetõ el. A nap folyamán még
Hella Ferenc református lelkész tartott elõadást Hogyan élhetek átlagon
felüli életet címmel.
Ünnepélyes
záróakkordként
Cseresnyés Péter átnyújtotta az Az
év bölcsõdei dolgozója címet Németh Lászlónénak, a Rózsa Bölcsõde kisgyermeknevelõjének.
Z.A.

Több szakmunkásra van szükség
Közösen tartott sajtótájékoztatót a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Kanizsa
TISZK, amelynek apropója a
korszerû szakképzésre irányuló
fejlesztések kereteinek meghatározása volt, emellett a felek aláírtak egy, a korszerûsítéseket
elõsegítõ együttmûködési megállapodást is.
A kamara és az iskolák képviselõit köszöntve, Mérksz Andor, a Kanizsa TISZK ügyvezetõ igazgatója elmondta, az együttmûködés már
2008-tól, vagyis megalakulásuktól
elkezdõdött a kamarával, a gyakorlati képzés pedig kiegészült a felnõttképzéssel is. Mazzag Ferenc, a
ZMKIK elnöke ismertette az együtt-

mûködés eredményeit és a jövõbeli
terveket, amelyek között szerepel
negyvennyolc szakma elindítása,
amelyek közül tizenhárom esetében
érettségit lehet tenni. A harmincöt
szakma között szerepel például a bádogos, bútorasztalos, pincér, szakács
és géplakatos, míg utóbbi tizenhárom szakmához többek között a látszerész, fényképész, épületgépész és
mélyépítõ technikus tartozik. Ezeket
a szakmákat szeptembertõl már választhatják a diákok, de a TISZK pályaorientációs modellel is rendelkezik, melynek segítségével a nyolcadikos diákok és szüleik megismerkedhetnének az adott szakmákkal. A
cél az, hogy visszahozzák a hagyományos három éves szakképzést, így
már tizenhét évesen munkába állhat-
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nának a tanulók. A szakképzés fejlesztésével természetesen az is fontos feladat, hogy megfelelõ szakembereket képezzenek a munkaerõpiac
számára, hiszen egyre kevesebb a
szakmunkás az építõ-illetve a gépiparban is. A tervek szerint a gyakorlati képzés tanmûhelyekben történõ
megvalósítását követõen a tizedik és
tizenegyedik évfolyamosok már vállalkozásoknál, „élesben” tanulnák a
szakmákat. Mazzag Ferenc hozzátette, mindenképpen ki kell használni a
TISZK korszerû felszereltségét, a
város vállalkozóinak oktatásban betöltött szerepét pedig német illetve
svájci mintára növelni kell.
Z.A.

A tavaszi szünet elõtti utolsó
tanítási nap az egészséges életmód jegyében telt el a Hevesi
Sándor Általános Iskolában.
A könyvek a táskákban maradtak, a füzetek lapozgatása helyett
zene, tánc, testedzés várta az iskola minden tanulóját. Egészséges
élelmiszerekkel ismerkedhettek
meg, különbözõ szûrésen vehettek
részt, az elhangzott elõadásokkal
kapcsolatban tesztlapokat töltöttek
ki. A konyhai személyzet és tanárok együttmûködésének köszönhetõen számtalan vitamindús ételt
is megkóstoltak.

Tavaszi állásbörze
Több mint ezer érdeklõdõ jelent meg a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség
és Szolgáltató Központja hagyományos tavaszi állásbörzéjén a
HSMK-ban.
Az állásbörzén harmincnégy
munkáltató mintegy hétszáztíz állásajánlattal várta az érdeklõdõket.
A nagykanizsai kirendeltség területén a március 20-ai adatok szerint 5808 az álláskeresõk száma,
ami több mint öt százalékos csökkenést jelent az egy évvel ezelõttihez viszonyítva.

A GE önkéntesek
Magyarszerdahelyen
segítettek
A GE Hungary KFT Nagykanizsai Fényforrásgyár és a Zalaegerszegi Alkatrészgyár 51 fõs
önkéntes csapata száz fát, valamint száz cserjét ültetett el a
múlt héten a Magyarszerdahelyi
Rehabilitációs Intézet parkjában
a „Magyarszerdahelyi kastélypark rehabilitálása, pihenõhely
kialakítása program” keretében.
A nagyrészt vezetõkbõl álló önkéntes csapat tagjai részt vettek a
sportpályaépítés
elõkészületi
munkáiban is. A GE-s gyárak önkéntesei már negyedik alkalommal segítettek az intézet igazgatójának kérésére, s tervezik, hogy további munkálatokban is számíthatnak a segítségükre. A faültetési
akciót közös vacsorával zárták.
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momra külön örömet jelent olyan
szempontból, hogy én vagyok a
szennyvízprojekt felelõse, és
mint önkormányzati képviselõ, a
hozzám tartozó választókörzet
egy részét is érinti. Ebben a ciklusban a bajcsaiak elsõsorban ezt
kapják, út és járdafelújítással kiegészítve. Továbbá szeretném
visszaállíttatni a helyére a rendszerváltás idején a talapzatáról
valakik által elmozdított hõsi emlékmûvet, és pótolni a tetején állt
turulmadarat. Jelentõs kulturális
élet zajlik a településen, számos
rendezvényt tart a kultúrotthon. A
közelmúltban alakult meg a Bajcsai Kulturális Egyesület, mindig
hallat magáról a Nyugdíjas Klub,

2011. április 28.
lamit, mivel eddig csak kisebb
eredményeket tudtunk itt felmutatni. A csapadékvíz elvezetése
elodázhatatlan feladat, és a parkolóhelyeket is bõvíteni kellene.
A korábbi önkormányzati ciklusra visszatekintve mindenképpen
eredménynek tartom, hogy hoszszas vajúdás után részben pályázati pénzbõl, részben önkormányzati erõbõl megépült az
Egészségcentrum. Gyakorlatilag
három korszerû rendelõ áll a rendelkezésünkre, az ott élõk és az
ott dolgozók örömére. Jelenleg a
védõnõi szolgálat, a szolgálati lakások, a gyógyszertár külsõ
homlokzata rontja még a képet,
nyilván elõbb-utóbb ezeket is

Kapocs Kiskanizsa és a belváros között
A város peremkerületét körbejáró sorozatunkat Kiskanizsán kezdtük, és itt is fejezzük
be. Arra voltunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémákkal keresik fel önkormányzati képviselõiket az ott élõk.
Tóth Nándor a 11. számú egyéni
választókerület második ciklusban megválasztott képviselõje.
(Jelölõszervezete a FIDESZKDNP).
Képviselõi munkája mellet ellátja a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöki teendõit
is. A szennyvízberuházás tizenhárom településen valósul meg:
Nagykanizsán Korpavár, Bajcsa
és Szabadhegy területét érinti,
valamint a belváros néhány utcáját, ezen kívül tizenkét környezõ falut. Beszélgetésünk során
Tóth Nándor többnyire a problémákat említette meg, mondván, a
pozitívumokról az ember keveset
beszél.
– Bajcsán, Kiskanizsa déli részén, valamint a belváros Király
utcától a Kalmár utcáig húzódó
területén élõk érdekeit képviseli
a város önkormányzatában. Induljunk el Bajcsáról. Milyen kérésekkel fordul önhöz az ottani
lakosság?
– Bajcsa, egy részben önálló
életet élõ rendezett, szép falu.
Öröm ott élni, jó az autóbuszközlekedése, központi helyen található a játszótere. Azokhoz a
városkörnyéki településekhez tartozik, ahol még nincs csatornahálózat. Minden bizonnyal idén elkezdõdik, és két éven belül befejezõdik ennek kiépítése. Ez szá-

és tavaly újra lendületbe jött a
Sportkör, a futballcsapat. A
Kiskanizsához tartozó tagóvodában tizenöt kisgyermekkel foglalkoznak. Az orvosi rendelõ akadálymentesítése még elõttünk áll,
és a hegyi utak állapota is mindig
szóba kerül.
– Menjünk tovább Kiskanizsára.
– Itt visszatérõ kellemetlenséget jelent a tûzgyújtás, az égetés.
Kezdeményezni fogom a közgyûlésben a rendelet módosítását, a tûzgyújtási napok számának csökkentését egy napra. Sokan figyelmen kívül hagyják a
rendeletet, és a nap bármelyik
szakában képesek tüzet gyújtani,
mûanyagflakonokat, fóliadarabokat égetni. Néha úgy belepi
Kiskanizsát a füst, mintha egy
indiánfalu lenne. El lehet képzelni egy napsütéses szombat délutánt, amikor száradnak a ruhák
az udvaron, vagy éppen vendégeket fogad valaki, és a közelbõl
füstöt, bûzt hoz a szél. Fontos
feladat lenne a ravatalozó és a temetõi utak felújítása. Kiskanizsát
egységes egésznek kell tekinteni,
tulajdonképpen olyan a település, mint egy nagy falu. Képviselõtársammal, Dénes Sándor alpolgármester úrral kiválóan
együtt tudunk mûködni a
kiskanizsaiak érdekében. Mind a
ketten arra törekszünk, hogy a
ravatalozó még ebben a ciklusban megépüljön, mert a temetõ
útjaihoz hasonlóan, szinte használhatatlan állapotban van.
Elõbb-utóbb a városrész központjával, a Templom és a Szent
Flórián térrel is kezdeni kell va-

rendbe kell hozni. Az egymillió
forintos képviselõi keretembõl
egy fedett buszmegállót szeretnék építtetni a Bornemissza utcai
végállomásra. El kell mondani
azt is, szépen újul a Sarlósboldogasszony Plébániatemplom. Felújításához szûkös költségvetésébõl közel ötmillió forinttal járult
hozzá tavaly a város, és jelentõs
támogatást nyújtottak a hívek,
valamint a Kaposvári Püspökség.
Természetesen szükség van még
anyagiakra, mert a plébániához
tartozik a Fõrhénci kápolna, s arra is kellene költeni.
– Induljunk el a városba.
Hogyha megépül a régóta várt
kerékpárút, akkor tehetjük ezt
biciklivel is.
– A tervei elkészültek, a képviselõk egyetértenek a megépítésében, csak anyagi forrás hiányzik
még hozzá. Mindig azt vallottam,
a városi képviselõnek könnyebb a
dolga, mint a külvárosinak, mert a
városban, kis túlzással mondva akkor is történik valami, ha a képviselõ nem tesz semmit. Utak, járdák
folyamatosan épülnek, a régi épületek új külsõ megjelenést kapnak.
Az én körzetemet is érinti a belvárosi rekonstrukció, az Erzsébet tér
és a Bolyai iskola felújítása, de a
Király utcában is történnek majd
változások. Az autóbuszállomás
környékén folyamatos dilemmát
jelent a közrend és a közbiztonság
helyzete. A rendõrkapitánnyal és
az illetékesekkel többször tárgyaltam róla, hogy az éjszakai órákat
leszámítva szinte a nap minden
szakában zavarják az utazókat bizonyos személyek a viselkedésükkel. A biztonsági õr jelenléte sem

akadályozza õket, emellett – részben az én kérésemre is –, olyan kamerarendszer rögzíti az eseményeket, amit a rendõrségen is látnak.
Ezen kívül eléggé szemetes a
buszmegálló környéke. Bár felvetésemre azt a választ kaptam, ez a
kép jellemzõ más pályaudvarok
környékére is, úgy gondolom, ezt a
választ nem kell nekünk elfogadni,
közös értékeinkre vigyázni kell. A
Király utca 31-es számú ház lakói
többször megkerestek amiatt, hogy
az épülettömb nyitott udvarába a
fiatalok bejárnak dohányozni, szemetelni, hangoskodni. Felhívtam
az iskolák figyelmét, ha elindul az
ifjúságvédelmi õrjárat, térjenek be
oda is. Sokan kérik segítségemet a
kivágott fák tönkjeinek az eltávolításához. Ezen a téren is történt elõrelépés például a Báthory utcában.
A szennyvízberuházás ezt a körzetet, a Király utca egy részét, és a
Lékai Gyula utcát is érinti. Nagyobb esõzések alkalmával a
szennyvíz elönti az itteni utakat,
járdákat, kerteket, valamint a Vár
úton lévõ teniszpályákat. A csatornarendszer kiépülésével megszûnnek majd ezek a problémák is. Érdekes ez a körzet, mozgalmas élet
zajlik nap, mint nap a plaza, a vásárcsarnok és az autóbuszállomás
közelében. Nagyvásárok, bolhapiac idején adódnak kisebb-nagyobb
panaszok, de ezekkel együtt kell
élni. Személy szerint magam is
szeretném, de a képviselõk többsége is, hogyha meg tudnánk szüntetni a dohányzást a közterületeken, mert ebbõl is adódik a szemetelés. Sokan a cigarettacsikket a
kihelyezett gyûjtõk helyett a földre
dobják.
– Hol lehet önt elérni?
– Három helyen tartok
fogadóórát. Bajcsán, Kiskanizsán
és a belvárosban, de ez nem jelent
gondot számomra. A munkahelyemen hétfõtõl vasárnapig bármikor
megkereshetnek ügyes bajos dolgaikkal a választópolgárok. Meg is
találnak, még azok is, akiknek nem
én vagyok a képviselõje.
Összvárosi képviselõnek tartom
magamat, hisz nem elegendõ, ha
egy képviselõ csak a saját körzetére koncentrál. A választóim idõnként megjegyzik, hogy mit foglalkozom a város dolgaival. A város
ügyei ugyanolyan fontosak, mint
Kiskanizsáé, emellett állást kell
foglalni a város egészét érintõ témákban is. Például a belváros, a
kórház mindegyikünké…
Bakonyi Erzsébet
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Feliratkozás
a palántaosztás elõtt

Az egynyári virágoké lesz május elsõ három pénteke a Hevesi
ABC elõtt. A Polgári Kanizsáért
Alapítvány idén is, immár ötödik alkalommal a Keleti városrész társasházai elõtt a környezetük szépítését vállaló lakók segítségére siet.
– Május 6-án, pénteken 15 és 18
óra között jelentkezhetnek palántá-

ért mindazok, akik vállalják elültetésük után a gondozásukat is. A következõ péntek délután így minden feliratkozó biztosan hozzájut egynyárijához, melyet az alapítvány lefényképez. Így egy hétre rá hagyományosan fotókiállítás és kertészeti vetélkedõ várja a kertbarátokat a Hevesi
ABC-nél. – értesültünk a Polgári Kanizsáért Alapítványtól. – Az elmúlt
hetekben villámgyorsan váltották a

hosszú tél szürkeségébe beleunt szemünk elõtt a koratavaszi virágok, a
hagymás és gumós évelõk színpompája, a szebbnél szebb virágzó cserjék és díszfák. Mindezek azonban
idõhöz kötötten, igencsak végesen
nyílnak. Elvirágzásuk után ezért valamennyiünk belsõ igényét elégíti ki,
hogy az egynyári virágok hónapokon át vidámítanak. Ám ezek az egynyári növények mediterrán illetve
trópusi vidékeken honosak, tehát
fagyérzékenyek, kiültetésük a májusi
„fagyosszentek” elvonulása után
ajánlott. Ha túl korán ültetjük ki,
még ha esetleg nem is fagynak meg,
de semmiképpen nem ideális hõmérséklet számukra a hajnali 3-4 °C! Az
eredmény: növényeink gyökerei
megfáznak, palántáink legyengülnek, betegségekre, rovarkárra lehet
számítani. Innen tehát a Polgári Kanizsáért Alapítvány palántaosztásának hagyományos idõpontja.
K.H.
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Tiltakozik a
Bolyai is
A Bolyai János Általános Iskola alkalmazotti közössége is tiltakozik az önkormányzat által tervezett iskola összevonások ellen.
Az összevonás a Bolyai János
Általános Iskolát, a város egyik
szakmailag elismert, hatékonyan
mûködõ intézményét tagintézményként ellehetetleníti. – állítják
a dolgozók és kérik városunk választott, felelõsségteljes vezetõit,
fontolják meg a 191.065.644 forintos EU-s forrásból és 80 m Ft
saját forrásból felújított épület
nem szolgálja-e inkább gyermekeink korszerû nevelését, oktatását, mint az iskolaépület bármilyen más célra történõ felhasználását.

Egymilliót kóstál a belváros
madártávlati képe

Tavaszi állásbörze
A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft-nek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum" címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága 2009.
szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegû támogatásra (90%) érdemesnek ítélte. Önerõ (10%): 2.450.361 Ft. A projekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18 hónap idõtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Április 20. napján került megrendezésre a hagyományos tavaszi állásbörze a Vas
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ szervezésében. A munkaügyi központ munkáját segítette az elõkészületekben és a lebonyolításban is a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktuma, valamint a Mobil Régió elnevezésû horvát-magyar projekthez tartozó csáktornyai és varazsdi munkaügyi szervezet. Az állásbörzén összesen 32 munkáltató
kínált 102 munkakörbe 709 állásajánlatot.

2009 õsze óta folyt az a munka, melynek eredményeként –
számos dunántúli várost követõen – elkészült Nagykanizsa belvárosának madártávlati képe,
Somogyi Gyõzõ festõ- és grafikusmûvész alkotása. A képet elõször az anyagi támogatóknak és
a média képviselõinek mutatta
be Czupi Gyula könyvtárigazgató, amelybõl mindenki kapott
egyet-egyet összetekerve.
Sokan támogatták a Halis István
Városi Könyvtár Könyvtárpártoló
Alapítványának törekvését, a madártávlati kép elkészítését, mellyel
a könyvtár 60 éves születésnapja
alkalmából, május 1-jén ajándé-

kozza meg a várost. Az elképzelés
megvalósítása egymillió forintba
került. Közadakozásból a magánemberektõl összesen százharmincezer forint adomány gyûlt össze a
könyvtár rendezvényein. Az adakozók közt volt Dr. Ördög Ferenc
és Tarnóczky Attila (õk voltak a
kampány „arcai” is). A megvalósulást támogatta Nagykanizsa önkormányzata, városunk Oktatási
Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottsága, a DKG-EAST Zrt., a Nagykanizsai Városvédõ Egyesület, a
Kanizsa Plaza, a Tourinform Iroda,
a Sponzor Tours és a KKK Senior
Kosárlabda Csapat.
B.E.
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életének központi helye, valóban „fõ
tere”. Az itt álló hivatalokban (adó-,
illetékhivatal, törvényszék, posta,
távírda) s a közvetlen szomszédságban álló Városházán intézhették a
városlakók hivatalos ügyeiket. A heti
piacok, a vásárok és a téren körben
elhelyezkedõ üzletek nemcsak a városlakóknak, a környékbelieknek, a
vásárlátogatóknak, hanem a viszonteladóknak is minden igényt kielégítõ
bevásárlási lehetõséget nyújtottak. A
vásárokra idesereglett több ezer embernek, és az utazók szállását, ellátását a téren sorra nyíló szállodák, vendéglõk, kávéházak biztosították. Az

kocsiszín, fészer, magtár állt.
Az emeleti dísztermet a szálló
bérlõje, Reindl Károly1843-ban úgy
hirdette, mint amely az elõkelõ s kényelmes beosztása, s pompás díszítése folytán az ország legszebb termeihez sorozható. A század közepén a szállót már a város és a régió
legnagyobb szállodájaként ismerték. Nagytermében híres bálokat,
koncerteket, színielõadásokat tartottak, udvara a vándorszínészek, cirkuszosok játékhelyéül szolgált. Az
1860-as évek híres megyebáljainak,
és a január 7-ei „hetes báloknak” is
a Zöldfa adott helyet, de itt tartották

Vendégfogadók és korcsmák Kanizsa fõterén
A Mûemléki Világnap alkalmából Építõk és építtetõk címmel
régi tervrajzaiból rendezett kamara kiállítást a Thúry György
Múzeum.
Száraz Csilla múzeumigazgató
köszöntõ szavai után a kiállítást
Tarnóczky Attila pedagógus, helytörténész ajánlotta a vendégek figyelmébe. Kunics Zsuzsa történész, muzeológus szintén épületek
történetérõl szólt a Vendéglátóhelyek a kanizsai Fõ téren a dualizmus idején címû elõadásában.
Napjainkban sokat hallhatunk, olvashatunk az Erzsébet tér rekonstrukciójáról. Egyelõre markológépek dübörögnek a helyszínen, év
végére azonban befejezõdnek a
munkálatok. Felújításával a város
régi történelmi hangulatát kívánja
felidézni a városvezetés.
Az utazók pihenését és a lovak
ellátását szolgáló elsõ uradalmi
vendégfogadók a 18. században a
városba vezetõ forgalmas utak
mentén, és a városközpontban létesültek. A 19. század közepén a
nyugati irányból érkezõ utasok a
jelentõs forgalmú kiskanizsai vendégfogadóban és a Király utca elején a Bárány fogadóban szállhattak
meg. Somogy felõl érkezve a Soproni (a mai Teleki) utcában az
Ökör, s a városközpont felé kicsit
beljebb, a Sas fogadóban kaptak
szobát. Ezek szerényebb, négy-hat
szobával rendelkezõ vendéglõk
voltak, udvarukon kutak, a lovak
és kocsik számára istállók, fészerek, magtárak álltak. A város két
legjelentõsebb vendégfogadója a
városközpontban a hercegi várral
szomszédos Korona Szálló, és a
Fõtér sarkán álló uradalmi kvártélyház, a késõbbi Zöldfa Szálloda
volt. A Korona Szálló emeletén a

19. század közepén tizenkettõ,
majd tizenhat elegánsan berendezett szoba, a földszinten kávéház,
étterem, kerthelyiség szolgálta az
utazók és a helyi vendégek kényelmét. Ugyanebben az idõben, átalakítása után harminchét szobájával
a Zöldfa Szálloda már a város és a
régió legnagyobb szállodája volt.
Az 1870-es évekre a vendéglátóipar a legjövedelmezõbb iparágnak számított a városban.
Elõadásában Kunics Zsuzsa –
ezek közül – a Fõtéren létrejött és
virágzó, átalakuló, egymást követõ, sokszor egymással versengõ
vendéglátóhelyekrõl, szállodákról,
kávéházakról beszélt.
A Fõtér kialakulásakor (a török
kiûzése utáni idõszakban, a 18. század elején) még a központi fekvése
és a tágassága volt a döntõ. A Fõ úttal együtt „Piartzi utcaként”, késõbb „Piartz” néven tüntették fel,
mely jól tükrözi a tér funkcióját.
A heti piacoknak és országos vásároknak helyt adó nagyobb térség
körül magasodtak a városképet
meghatározó elsõ hivatali épületek, itt jött létre az új városmag. Az
uradalmi épületek közül kettõ is itt
kapott helyet a 18. század közepén: a csaknem teljes déli oldalt elfoglaló „Ser Ház és Boltok” néven
szereplõ épület, késõbbi nevén a
Vasemberház, az észak-nyugati oldalon pedig az uradalmi kvártélyház, a késõbbi Zöldfa Szálló.
A nagyobb kiterjedésû középületek mellett a 19. század elejétõl sorra
épültek a városi polgárok, kereskedõk lakásainak és egyben üzleteinek,
vendéglõknek, szállóknak, kávéházaknak helyt adó épületek. A 19. század második felében a tér már nem
egyszerûen egy „térség”, nem csak a
város legforgalmasabb piactere, hanem a város gazdasági és hivatali

említett uradalmi épületek is többékevésbé a vendéglátást szolgálták: a
szerzõdésekben „Piarczi nagy épület”-nek, késõbb Vasemberháznak
nevezett terjedelmes épületben már
az 1830-as években negyvenkét
emeleti szobát adott bérbe az uradalom. A földszinten a „Nagy Serház”
mellett tizenhét bolt és két mûhely
mûködött, továbbá a két városi kávéházból is az egyiket itt üzemeltette
Vakkant János az 1840-es évekig.
Ugyancsak a bérleti szerzõdések szerint volt az épületben a 19. század
közepén egy „vendégfogadó” is, valószínûleg egy kocsma. A másik uradalmi épület, a „dombi-korcsma” helyén már eleve vendégfogadónak
épült Kvártélyház állt.
Nem tudni, pontosan mikor kapta a Zöldfa nevet, de egy 1837
márciusi összeírásban az uradalom
által haszonbérbe adott létesítmények között már „Zöldfa avagy
Dombi fogadó” néven említik. A
szállóban harminchét szoba, három terem várta a vendégeket. Valószínûleg az 1830-as években
végzett jelentõs épületbõvítéskor
készült el híres emeleti nagyterme.
Az udvarban nagyméretû istálló,

„táncvigalmaikat” a neves kanizsai
egyesületek is. Országos és nemzetközi hírû mûvészek mellett az 1860as években a Kanizsai Dalárda is
rendszeresen „Dalestélyeket” adott
négyszáz fõs közönség elõtt.
Kanizsai látogatásai alkalmával
mindig itt, „megszokott helyén”
szállt meg Deák Ferenc is politikustársaival. A szálló nagytermében rendezték a követválasztási értekezleteket (1869), itt mondta el
beszédét például Jókai Mór is
Horn Ede mellett.
A nagyhírû Zöldfa Szálló végül
1871-ben bezárt, de sorsa azonnal
nem dõlt el. Csak öt évvel késõbb
hirdették meg eladásra bútorait,
csillárjait, hintóit, kocsijait.
Az eddig megjelent helytörténeti munkák szerint a törvényszék
már 1880-tól itt mûködött. Ezzel
szemben az épület még éveken keresztül honvédlaktanyaként szolgált, sõt 1884-ben a szálló újbóli
megnyitásának terve is felmerült.
Az átépítés után végül 1887 tavaszán költözött az új „Igazságügyi
palotába” a törvényszék.
B.E.

Átrendezõ világgazdaság
és Kanizsa stratégiája
A Kreatív Klub legutóbbi
zártkörû foglalkozását „Átrendezõ világgazdaság és városunk”
címmel tartotta a Halis István
Városi Könyvtárban.
A rendezvényre Cseresnyés Péter polgármester is elfogadta a
meghívást, elõadásában Nagykanizsa stratégiáját vázolta fel. A klub,

mint ahogyan Cseke Zoltán elnök
fogalmazott, együttgondolkodásra
készül a várossal. Az Identitás Szabadegyetem továbbfejlesztésérõl
és újraindításáról, Európai Identitás Konferencia és Fesztivál megvalósításáról tárgyalnak a közeljövõben a polgármesterrel.
B.E.
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Eladó és bérbeadó Förhénci ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Förhénci hegyen levõ zártkerti ingatlanait:
Hrsz:
11840
11885/14
11890/2
11909
11941
11943
12065/2
12071
12072
12101
12103
12104
12105
12163
12228/2

Megjelölés
szõlõ, szántó
szántó, erdõ
szántó, erdõ
szõlõ, gyep
szõlõ, gazdasági épület
gyep, gazdasági épület
kert, gyümölcsös, gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyümölcsös
gyümölcsös

Nagyság
5471
3069
3711
2416
6968
3168
4515
55
61
29
125
67
53
93
76

Hányad
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

Kié lesz a város bora?

hirdetés

2011. május 7-én 14 órai kezdettel kerül sor a Medgyaszay Házban, a Régimozi Étteremben (Sugár u. 5.) a nagykanizsai BORVERSENYRE.
A verseny kiírója és rendezõje: Nagykanizsai Hegyközség.
Nevezési feltételek: A versenyre azok a bortermelõk nevezhetnek, akik a Nagykanizsai
Hegyközség területén termelt, származási bizonyítvánnyal igazolt szõlõbõl készített
borral rendelkeznek. Nevezni a hegyközségi irodán lehet.
Nevezni május 4-ig, kitöltött nevezési lappal és a nevezési díj befizetésével lehet. Aminták ( fajtánként 4 db 0,75 literes palack) begyûjtését 2011. május 5.-én és 6-án (elõzetes
egyeztetés után) a hegybíró személyesen végzi. Nevezési díj: egy minta esetén 4.000 Ft,
további minták 500 Ft, amely tartalmazza az egységes üvegek és dugók árát. (A nevezési díjat a Nagykanizsai Hegyközség 14100134-65062249-02000008 számú, a Volksbank Rt. Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlája javára kérjük befizetni, átutalással,
illetve postai úton a számlaszámra való hivatkozással, vagy személyesen a bankfiókban,
Nagykanizsa, Király u. 36.) A bírálat nyílt értékeléssel történik!
ANagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területérõl származó borminták a hagyományoknak megfelelõen a város fehérbora és a város vörösbora címért is vetélkednek.
Versenyigazgató: Förhénci Horváth Gyula a Nagykanizsai Hegyközség elnöke.
A zsûri elnöke: Zilai Zoltán borász, a Magyar Szõlõ- és Borkultúra Nonprofit
Kft. ügyvezetõ igazgatója, a Magyar Borakadémia fõtitkára, nemzetközi borbíráló.
A borverseny fõdíjai: „A VÁROS FEHÉRBORA” és „VÁROS VÖRÖSBORA” cím elnyerése.
A rendezvény fõtámogatója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város.
A borversenyt ünnepi vacsorával és borkóstolóval zárjuk.
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Eladó és bérbeadó ingatlanok
a Szentgyörgyvári hegyen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Szentgyörgyvári hegyen levõ zártkerti ingatlanait:
Hrsz.
Megjelölés
Nagyság
Hányad
31915
gyep
2981
1/1
31918
gyep
160
1/1
31922
kert
320
1/1
31924
gyep
379
1/1
31928
gyep
1875
1/1
31933
gyep
2225
1/1
31935
gyep
257
1/1
31945/1
gyep
264
1/1
32727
szántó
2247
1/1
32746
kert
384
1/1
Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

MEGHÍVÓ
A Százak Tanácsa 2011 április 29-én (pénteken) 15.30-kor
NAGYKANIZSÁN a Halis István Városi Könyvtárban (Kálvin tér 4.)
mutatkozik be.

A SZÁZAK TANÁCSA
elsõ tizenöt évérõl és jelenlegi feladatairól
dr. Szijártó István ügyvivõ elnök
Nemzeti erõforrásainkról:

Az egészségügy
prof. dr. Naszlady Attila kardiológus, egyetemi tanár, az MTA doktora és Hornyák László közgazdász, az Orvostechnikai Szövetség elnöke

A kultúra kérdései
Albert Gábor József Attila-díjas Író, a Magyar Mûvészeti Akadémia tagja

Könyvbemutató
Rózsás János író, volt GULAG-rab a Százak Tanácsa tagja
Fogságom naplója és egyéb irodalmi munkáim sorsa " Habent sua fata libelli… ". A kötet a Szent György Könyvek sorozatában jelent meg - Szerkesztõ:
Szíjártó István - Kiadó: Balaton Akadémia. Házigazda: Rajnai Miklós Bánffy
Miklós-díjas bölcsész - Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem szervezõje
"Egy nemzetnek a zseniálisan gondolkodó fiai biztosítják népük örök életét."

Az elõadás ingyenesen látogatható!

)

2011.05.11.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

16.qxd

16.qxd

2011.05.11.
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Eladó önkormányzati ingatlanok

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz.

Helye

1. 30155/3 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek
2. 30155/4 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek

Nettó kikiáltási ár
4.080.000 Ft + ÁFA
4.080.000 Ft + ÁFA

A pályázat beadásának határideje: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10 óra, (2.) 11
óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. em. VII. iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Módja: személyesen vagy postai úton.
Pályázat bontásának idõpontja: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10.15 óra,
(2.) 11.15 óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. emeleti tárgyaló (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Pályázati tárgyalás idõpontja:
2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10.30 óra, (2.) 11.30 óra. Helye: NK MJV
Polgármesteri Hivatala I. emeleti tárgyaló (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.)
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlap Befektetõknek/Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK MJV Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., II.
em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778) kérhetõ.

Testvérvárosi pályázat 2011.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat 2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok
fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésõbb 2011. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.

Civil Pályázat 2011.
Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011”
címmel pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil
szervezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.
A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható
összeg összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szerzõdésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása,
és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január 1. és 2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011.
május 10.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen átvehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.

2011. április 28.

Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján
16,00 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák
Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2011. április 29-én
(pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. május 2-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. május 2-án (hétfõn)
16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, aznap 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, szintén aznap 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki
Házában.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. május 2-án (hétfõn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác
utcai iskola ebédlõjében.

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 281/2009. (VI. 15.) számú
határozatával döntött a Nagykanizsa, 7. sz. fõút - Kemping utca - Õrtorony u.
folytatása - Principális-csatorna általhatárolt tömb rendezés alá vonásáról,
melyet a B & H Régió Bt. készített el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett,
de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni
azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek" - Ezért a módosított tervet 2011. május 18-ig
kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

Épül a szökõkút!
A városrehabilitációs beruházás során az Erzsébet téren jelenleg a tereprendezés mellett a szökõkút kivitelezési munkálatai zajlanak. A
téren egy dísz és egy íves szökõkút létesül. A díszmedence a régi helyén, az
íves medence attól 6 méterre vele koncentrikusan helyezkedik majd el. A díszmedence három változó és látványos vízképnek ad majd helyet a közepébõl 8
méter magasságba is felszökhet a víz. A külsõ íves medence a térszint alatt helyezkedik majd el és 7db habosító fúvókával lesz ellátva.
Tovább folynak a Zrínyi u.- Teleki u összekötésének és az Arany J u. - Petõfi u. összekötésének kivitelezési munkálatai is. Az építkezéseken idõszakosan útlezárásokra számíthatnak.
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Pályázat sportegyesületek támogatására 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
66/2011.(IV.13) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozóan pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
1. A pályázat célja: Nagykanizsa város területén mûködõ Sportegyesületek, sportszervezetek A.), sportrendezvényeinek, valamint B.), létesítmény fenntartási célú 2011. évi támogatása.
2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ
és elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek.
3. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
A.) Sportrendezvény támogatás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 4 millió forint.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. május 2.
1. Minél magasabb színvonalú rendezvény szervezése.
2. Az utánpótlás korosztály részvételének minél magasabb aránya.
3. A rendezvény költségvetésének 50%-os megléte.
4. A rendezvényen résztvevõ lakosság minél nagyobb aránya.
5. A rendezvény nézõ látogatottságának minél nagyobb aránya.
6. Minél magasabb reklám érték a város szempontjából.
7. Az önkormányzat felé az általános elszámolási kötelezettségének
eleget tett.
B.) A létesítmény fenntartási célú támogatás
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7.5 millió forint.
Esedékessége 2011. július 1-tõl.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. május 31.
1. A támogatandó létesítményre biztosítással rendelkezik.
2. Az egyesületnek nincs köztartozása
3. A fejlesztéshez, vagy felújításhoz 50%-os önerõvel rendelkezik.
4. Az egyesület a közüzemi szolgáltatókkal szerzõdésben áll,
és számlafizetõ.
4. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban,
teljes körûen kitöltve , mellékleteivel együtt személyesen legkésõbb 2011. május 2. napjáig, valamint a B kiírás esetében 2011.május 31. kell eljuttatni a következõ címre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport
Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással
kiegészítheti pályázatát.
5. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati feltételként csatolni kell:
- Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének 2011.évi kivonata, és egyesületi
alapszabályának hitelesített másolatát.
- Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerzõdés másolatát,
- A pályázati cél részletes leírását
- A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét (Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre
igényel önkormányzati támogatást);
- A 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti nyilatkozatokat
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl
- A közüzemi szolgáltató igazolása. (szerzõdés, számlafizetés)
Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig mellékelni
kell:
- 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítésérõl (a pályázónak nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).
- Pályázó nyilatkozata a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról
6. A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780,
93/500-753)
7. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt
benyújtási határidõt követõen 15 napon belül.
Nagykanizsa, 2011.04.22.
Cseresnyés Péter polgármester
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Eladó és bérbeadó Cserfõi ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Cserfõ hegyen levõ zártkerti ingatlanait:
Hrsz.
10370
10490/1
10533
10539
10551
10552
10596
10621/2
10624/1
10625
10636/3
10637/2
10645/2
10664
10795
10799/2
10800
10801/1
10803
10806/1
10806/3

Megjelölés
gyep és egyéb építmény
szántó, gyümölcsös és út
gyep
kert, szõlõ, erdõ
gyümölcsös
gyümölcsös
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
szántó
szõlõ, gazdasági épület
gyümölcsös, erdõ
gyep
szõlõ, gyümölcsös
gyep, erdõ
szántó, erdõ
szántó

Nagyság
73
2974
1079
1770
604
170
182
50
3198
24
4393
3199
4606
2575
8014
5017
3314
1654
6121
7025
2988

Hányad
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
7/10
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

Eladó és bérbeadó Mórichelyi ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Mórichelyi hegyen levõ zártkerti ingatlanait:
Hrsz.
30818
30825
30831
30839
30849
30853
30922
30927
30947
31021
31072
31074
31077
31082
31083

Megjelölés
szántó, gyep
szõlõ, gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
szõlõ
kert
gyümölcsös, rét, kert
szõlõ, szántó, gyep
gyep
gyep
gyep
gyep
gyep

Nagyság
4242
4400
1114
1577
4091
3330
858
631
2697
7616
828
1008
389
523
1306

Hányad
1/1
2/8
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

Eladó és bérbeadó ingatlanok a
Kis- és Nagybagolai hegyen
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesítésre illetve
haszonbérbe adásra kínálja az alábbi Kis- és Nagybagolai hegyen levõ
zártkerti ingatlanait:
Hrsz.
20800/3
20884
21712
21781/1
21785

Megjelölés
szõlõ, gyümölcsös, szántó
gyep
szántó
szántó, erdõ, út
erdõ és út

Nagyság
5840
1905
5394
5986
24353

Hányad
3392/5840
1/1
1/1
1/1
1/1

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet, 6. ajtó és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

)

2011.05.11.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

16.qxd

16.qxd

2011.05.11.
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Kanizsa – Kamara
A Nyugat-dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége
április 14-én Gyõrben ipari tagozati ülést tartott, amelynek keretében a résztvevõk az AUDI gyárba
is ellátogattak. Bemutatták a Demonstrációs és Oktató Mûhelyt,
valamint a Széchenyi Egyetem
futó projektjeit is. Kamaránkat
Cserti József általános alelnök,
Draskovics Szilárd kézmûipari tagozati elnök és Miklós Zsolt ipari
tagozati elnök képviselte.
Nincs mese, nekik is
60 százalék az "elégséges"

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

Együttmûködés a NAV-val

Április 14-én Gyõrben a régió
adó-vámhatóságainak vezetõi és a
kereskedelmi és iparkamarák képviselõi írásba foglalták együttmûködési szándékukat. Varga Lászlóné a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága fõigazgatója tájékoztatott arról, hogy
a felek között már több sikeres
együttmûködés van, amit újra és
újra frissíteni érdemes. A hatóságnak és a vállalkozásoknak is hasznos az együttmûködés, elsõsorban
a pontos, és friss információk átadása lehet hasznukra. A megállapodást kamaránk képviseletében
Cserti József alelnök írta alá.
Régiós tagozati ülés

Április 15-én elnöki minimumvizsgát szerveztünk azoknak, akik
az Országos Elnöki Névjegyzékben szerepelnek, és a kamarának
átadott 125 szakképesítésben
érintettek az elnöki delegálásban.
A feladatok a gyakorlatban elõforduló vizsgaszituációk, elnöki
teendõk jogszabályi hátterének ismeretére, az egyes helyzetekben
alkalmazandó rendelkezések helyes megválasztásának felmérésére irányultak. A sikeres vizsgát
tett elnökök, szakértõk tanúsítványt kapnak.
Sikerek IV. SZKTV döntõjén

A jó szakma felér egy diplomával - Kétkezi szakmával is csinálhatsz karriert
Április 18-án megkezdõdtek a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi kamarák által
megrendezett Szakma Kiváló
Tanulója Verseny döntõi Budapesten. Kamaránk 80 általánosés középiskolások és kísérõik
utazásáról gondoskodott. A versenyek célkitûzése kiemelten a
fizikai szakmák társadalmi
presztízsének és vonzerejének
növelése, a szakmunkás pálya-

2011. április 28.

modell bemutatása és népszerûsítése volt.
Az országos döntõbe szakmánként a tíz legjobb elõdöntõs került. Büszkék lehetünk a Zsigmondy és Thúry SZKI diákjaira,
hiszen több megye továbbjutóinál
nagyobb számban kerültek be az
országos döntõbe, és helyezéseik
alapján mind a hatan mentesülnek
a szakmunkásvizsga alól.
Élelmiszer- és vegyi áru-eladó
kategóriában 7. Bakonyi Ramóna,
(tanárai: Csontos Zsuzsanna,
Majorné Jakabfi Éva). A szerkezetlakatosok között 1. lett Kovacsics István, (tanárai: Lukács
Emil és Somogyi Attila), 6. Gáspár Gábor (tanárai: Lukács Emil,
Somogyi Attila, Nyirádi Zsolt), 6.
Nagy Zoltán (tanárai: Lukács
Emil, Somogyi Attila, Nyirádi
Zsolt). Vízvezeték- és vízkészülék-szerelõ szektorban 4. Baranyai Tamás (tanárai: Nováczki
Gyula, Gerencsér Attila), 6. Boda
Tibor (tanárai:Nováczki Gyula,
Gerencsér Attila).
Gratulálunk a versenyzõknek,
felkészítõ tanáraiknak.
Új Széchenyi Terv
Információs Pont mûködik
a Kamarában
Kamaránk
csatlakozott az
Új Széchenyi Terv Információs
Pont hálózatához, amelynek célja
a vállalkozói szektor számára minél szélesebb körû, és elérhetõ tájékoztatás biztosítása. Csikné
Molnár Tünde és Bagonyai Szilvia munkatársaink naprakész információkkal várják az érdeklõdõ
vállalkozások megkeresését.
Növekszik a Minõsített
vállalkozók köre
A Bíráló Bizottság legutóbb április 20-án ülésezett. Eddigi döntései alapján az alábbi vállalkozások kapták meg a Tanúsítványt a
Nagykanizsa város Minõsített
vállalkozója címrõl:
Addinol Hungaria Kft., ASC

Vent Kft., Ács és Társa Bt.,
Baumeister Kft., BaumeisterInveszt Kft., BWT Hungária Kft. ,
C Mobil Labor Kft., DeFonTec
Kft., ETITEAM Kft., Ép-Kanizsa
Kft., Forklift '97 Kft., Gázgép
Kft., Griff Kft., HB-Ép Kanizsa
Kft., H-Csapó Bt., Kanizsa Ablak
Kft., Kanizsa Bau Kft., KanizsaKert Kft., Kanizsa Trend Kft., Kanizsa Pékség ZRt., KM Light Kft.
Konzultax Kft., MetPlus Kft.,
Nagy István, Par-Kom '94 Kfc.,
RMP Bt., Röntgen Kanizsa Kft.,
Saubermacher-Pannonia
Kft.,
SOLED Kft., Termoszervíz Kft.,
Vion-Mix Bt., Villtek Kft.
Osztrák munkaerõ-piaci
nyitás - május 1.

Április 21-én fórumot tartottunk, amelyet Dr. Polay József elnök nyitott meg. Dr. Domján Éva,
Ausztriában bejegyzett ügyvéd a
május 1-tõl érvényes új munkaerõpiaci, munkajogi szabályozásokról,
a kollektív szerzõdésrõl, a bérezésrõl, ill. az adó-és járulékfizetési kötelezettségekrõl tartott elõadást.
Egyéni munkavállalók május
elseje után elõzetes engedély és

Nagykanizsa város minõsített vállalkozója cím
A névjegyzékbe való felvételt kérelmezheti bármilyen tevékenységû, nagykanizsai székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ mikro-,
kis- és középvállalkozás. A kérelmet a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarához (8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.) kell benyújtani.
A minõsített ajánlattevõi felhívás és az adatlap a:
www.nagykanizsa.hu és a www.nakkik.hu honlapokon érhetõ el.
Várjuk az Ön vállalkozásának jelentkezését is!
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bejelentési kötelezettség nélkül
vállalhatnak munkát osztrák vállalkozásnál. Mindemellett a munkáltatónak be kell tartania a vonatkozó ágazati bérezési szabályokat, és be kell jelentenie a
munkavállalót az osztrák társadalombiztosításnál.
Az osztrák bérezési és foglalkoztatási szabályok betartását
várhatóan a jövõben szigorúbban
ellenõrzik és büntetik megszegõit.
Egyszerûbb lesz más
EU-országban munkát
vállalni

A más EU-tagállamban történõ
munkavállalás megkönnyítése érdekében egységes európai szakmai kártya bevezetésére tett javaslatot az Európai Bizottság. A
felülvizsgálatot indokolja, hogy
4600 olyan szakma létezik,
amelyre a tagállamokban különbözõ szabályozás vonatkozik.
Várható ugyanakkor, hogy a szakmai kártyára vonatkozó javaslat
feléleszti a nyugat-európai tagállamokban az olcsó kelet-európai
munkavállalók megjelenésével
szembeni félelmeket.
Konjunktúra felvétel
2011 tavasz
Válságból - válságba? Tettük
fel a kérdést tavaly õsszel, az
akkori felmérés adatainak ismeretében. A 2009 tavaszi
mélypont után egy érzékelhetõ
javulás jelent meg, ami tavaly
õsszel megtört. Vajon csak a
korábbi "szokás" jött vissza,
vagy egy újabb válság következik? Erre szeretnénk választ
kapni az áprilisi felmérés során.
Az idén is on-line módon, a
honlapunkon elérhetõ kérdõív
kitöltésével lehetnek segítségünkre. A kérdõív kitöltése 5
percet vesz igénybe, május 2-ig
várjuk válaszaikat.
ITDH helyett a HITA
segíti a kkv-kat
Már mûködik az új üzletfejlesztési és befektetés-ösztönzési
intézmény, a Nemzeti Külgazda-

jegyzékszám vagy adószám alapján bárki számára és bármely
cégrõl lekérhetõ. Fontos tudni viszont, hogy nem közhiteles. A
cégkivonat lehívásnak díja bruttó
3900 forint, helyben megvárható,
megvásárolható.
sági Hivatal (angol nevének rövidítésébõl: HITA). Elsõdleges feladata a hazai kis- és középvállalati kör exportpiacokra jutása,
valamint a külföldi mûködõ tõke-bevonás ösztönzése. Az egyik
legfontosabb céljuk: belátható
idõn belül 20 százalék fölé növelni a jelenleg 18 százalék körülirõl a hazai kis- és középvállalati kör exportrészesedését.
Idén 173 programot szerveznek
közel negyven országban, húsz
ágazatban. Ezeken összesen mintegy háromezer hazai cég tud részt
venni.
Kötelezõ építõipari
regisztráció - megéri
A 191/2009. számú Kormányrendelet szerint az építõipari kivitelezési tevékenységet folytató
egyéni és társas vállalkozások regisztrációra kötelezettek. A kamara munkatársai nap, mint nap tapasztalják, hogy sok vállalkozás
ezt a jogszabályi kötelezettséget
nem ismeri, és egy szerzõdéskötés
kapcsán vagy egy ellenõrzésnél
derül ki, hogy nem szerepelnek a
építõipari kivitelezõi nyilvántartásban. Ennek hiányában megrendelésektõl, közbeszerzésektõl eshet el a vállalkozás ill. bírsággal is
járhat. Az építõipari kivitelezõkrõl
mûködõ Közhiteles Nyilvántartás
és a regisztrációval kapcsolatos
tudnivalók
elérhetõek
a
www.nakkik.hu kamarai honlapunkon az "Építõipari regisztráció" cím alatt. Ha a regisztrációnál
vagy az adatmódosításnál segítségre van szüksége, gyors ügyintézéssel várjuk irodánkban.
Cégkivonat igényelhetõ

Programelõzetes
2011.
május
18-án tájékoztató
elõadást tartunk a
SAP
Business
One rendszerrõl.
A SAP Business
One kifejezetten
kis-és középvállalkozások igényeire kifejlesztett integrált vállalatirányítási és ügyviteli rendszer,
segítségével a vállalatok racionalizálhatják mûködésüket, felgyorsíthatják a nyereséges növekedést. Az érdeklõdõk minden kérdésükre választ kaphatnak a kötetlen konzultáció keretében.
A rendezvényen való részvétel
díjtalan.
BEMUTATKOZNAK
KAMARAI TAGJAINK
Pál Rózsa
fodrászmester
1975-ben végeztem a 407. sz.
Munkácsy Mihály Ipari Szakmunkásképzõ Intézetben fodrászként, majd az Általános Szolgáltató Szövetkezet alkalmazottjaként
kezdtem el dolgozni Nagykanizsán. 1981-tõl Varga Andrásné
egyéni vállalkozóhoz kerültem,
majd 1982-ben kiváltottam egyéni
vállalkozói igazolványomat.
1995-ben tettem fodrász mestervizsgát Zalaegerszegen. 2001 óta
vagyok tagja a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarának, a mestertanfolyamok megszervezésében
és lebonyolításában aktívan részt veszek. Rendszeresen foglalkozom
fodrász tanulók gyakorlati szakképzésével, vizsgáztatásával. Szerepe-
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lek a szakmai vizsgáztatási névjegyzékben, a szintvizsgákon bizottsági
elnöki pozíciót, a fodrász szakmunkás- és mestervizsgákon bizottsági
tagi pozíciót töltök be. 2002-ben Budapesten elvégeztem egy zsûri képzõ tanfolyamot, ennek köszönhetõen
a fodrász- és kozmetikus versenyeken zsûritagként veszek részt. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által mûködtetett Fodrász
Klub és a Gyakorlati Képzõk Klubjának tagja vagyok. 2010-ben elnyertem az "Év vállalkozója"díjat.
Versenyképességem megtartása
érdekében folyamatosan részt veszek fodrászbemutatókon, szakmai
továbbképzéseken. Minden évben a
cég business fórumain (Görögországban, Franciaországban, szeptemberben Gran Canarián) fejlesztem tudásomat. Fontosnak tartom,
hogy vendégeimnek mindig színvonalas, az aktuális trendeknek megfelelõ szolgáltatást tudjak nyújtani.
Üzletem Nagykanizsán a Hunyadi
út 5-ben található. Minõségi L'oreal
Professionelle anyagokkal dolgozom, mint a cég szerzõdéses partnere, immár 20 éve, valamint Raccon
technológiával hajhosszabbítást is
végzek. Szalonomban a vendégek
igénybe vehetnek még manikûr-pedikûr, mûköröm építés (4 féle technikával), valamint kozmetikai szolgáltatást is. Avendégek 100%-os kiszolgálása érdekében, a világhírû cég termékeinek széles palettáját biztosítom
az itt szépülni vágyó hölgyeknek,
uraknak, és gyermekeknek egyaránt.
Samponok, balzsamok, elõ,- és utókezelõk, festékek, hajformázók, hajlakkok, és még minden egyéb, ami a
gyönyörû, egészséges hajhoz elengedhetetlen. Fedezze fel a jövõ hajfestékét az INOA-t, "Optimális kényelem a fejbõrnek, védelem a hajszálnak". Kozmetikánkban Fito Fruit
kezelést ajánlunk a fiatal és Rosa
Graf kezelést az érett bõrnek. Minden kedves régi és új vendégemet ingyenes szakmai tanácsadással segítem, mert tudják: "Mindenki más,
mindenki egyéniség - L'oreal!" Várom Önöket szalonomban!

Új lehetõségek
a Széchenyi Kártya Programban
Aktuális céginformációt kérhet saját vállalkozásáról, lekérdezheti üzletfelei adatait. Felhasználható hitelügyintézéshez,
pályázatokhoz, okmányirodai,
önkormányzati, rendõrségi ügyintézésekhez. A cégkivonat cég-

Mára a Széchenyi Kártya Konstrukció Programmá fejlõdött, így elérhetõ a három éves Forgóeszközhitel és a 10 éves futamidejû Beruházási Hitel, rövidesen pedig az Önerõ Kiegészítõ, és a Támogatást
Megelõlegezõ Hitelek is. Kollégáink térítésmentes tanácsadással,
gyors, szakszerû ügyintézéssel várják: Hermán Szilvia: 0693/516670; 0630/754-3616, Óváriné Lugosi Beáta: 0670/771-3043

)
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Az akció május 31-ig tart.

VAN IGÉNY A GRIFF KÉPZÉSEIRE!
Az április 14-i lapban megjelent „Az érvényben lévõ szerzõdést sem tölti meg tartalommal a
Griff” cikk több félreértésre is
okot adó információt tartalmazott.
Szeretnénk megköszönni a
bennünket támogató, vagy tartózkodással szavazó képviselõknek,
hogy a benyújtott kérelmünket
nem utasították el. A 17 szavazatból mindössze 6-an, a képviselõk
35 %-a szavazott arra, hogy a város ne kössön újabb, 6 évre szóló
bérleti szerzõdést a Griff Szakközépiskolával.
A Griff Szakközépiskola
Nagykanizsai Tagintézményében
419 fõ vesz részt szakmai képzésekben. A további tagintézményeinkben – Gyõrben, Szombathelyen, Veszprémben, Baján és Pécsett – a 2010/2011-es tanévben
összesen 1635 tanuló kezdte meg
tanulmányait.
A piaci igényekhez való alkalmazkodás miatt a képzéseink kínálata évente változik. Ezért kell minden évben új mûködési engedélyt

kérnünk. A mûködési engedélyt
módosító kérelmünk elbírálásához
minden alkalommal igazolni kell a
hosszú távú, legalább 5 tanévre
szóló érvényes szerzõdést. A tanulói létszám folyamatos növekedése
tette indokolttá, hogy a saját tulajdonú székhelyünket, és meglévõ
telephelyeinket bõvítsük. Az iskolarendszeren kívüli felnõttképzés
keretében jó kapcsolatot alakítottunk ki a Rozgonyi Úti Általános
Iskolával, ami a Nagykanizsai Tagintézmény székhelyéhez, a Kölcsey utcához közel található, éppen
ezért esett választásunk erre az iskolára.
A közgyûlés döntését, miszerint nem támogatják kérelmünket, elfogadtuk, a mûködésünk így is biztosított. A telephely
bõvítési igényünket más módon
oldjuk meg. A városban mûködõ
vállalkozások vezetõi közül többen kerestek meg bennünket,
hogy sok hasznosítatlan ingatlan
van Nagykanizsán, felajánlották
az együttmûködés lehetõségét,
amennyiben a tanulói létszámnövekedés ezt indokolttá teszi.

2011. április 28.

10:03

Page 13

Kanizsa – Ez+Az

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Ismét kosár és foci
élõben a Kanizsa
Rádióban!

A gondjait, teendõit tegye félre, és tervezzen be magának egy szuperromantikus hétvégét. Ha már nem szingli, akkor
se tegyen le errõl a programról. Lepje
meg kreatív ötletekkel a párját.

KKK - Tiszaújváros
péntek 18 óra
NTE - Siófok

Egy véletlen találkozás pezsdülést hozhat
a magánéletében. Hogyha még független,
Ámor nyila könnyedén eltalálhatja. Lazuljon el, és fogadja örömmel a változást. Érzelmeirõl beszéljen õszintén a párjával.

IV.20.–V.20. Bika

szombat 16 óra
SMS szám:

06-30/
4-956-956
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

V.21.–VI.21. Ikrek
Jó természete miatt sokan kedvelik a környezetében. Tudják, kérés nélkül is segít
másokon, s emiatt bármikor szívesen látják ismerõsei. Étkezési szokásain nem kell
változtatnia, mert jó az egészsége.

VI.22.–VII.22. Rák
Rosszkedve hamar elmúlik, mert izgalmas
estéket ígérnek a csillagok. Ha meghittségre,
több odafigyelésre vágyakozik, vegyen ki
néhány nap szabadságot. Kényeztesse a kedvesét, és élvezze a nyugodt pillanatokat.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Hullámzó napokra számíthat érzelmi életében. Akár minden ok nélkül is megsérthet másokat. Kerülje a konfliktushelyzeteket, és lehetõleg az élet szép pillanatait
vegye észre.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint anyagi gondjai
hamarosan megoldódnak, és nyugodt, kiegyensúlyozott napokra számíthat. A fogyókúra helyett más izgalmas események kötik le a figyelmét.

IX.23.–X.22. Mérleg
Legyen kicsit erõszakosabb üzleti partnereivel. Ne hagyja magát háttérbe szorítani,
hogyha a céljai elérésérõl van szó. Ha azt tapasztalja, csökken a munkabírása, szervezzen egy jó bulit, és utána aludja ki magát.

X.23.–XI.22. Skorpió
Rugalmasan végzi a munkáját annak ellenére, hogy a munkahelyén szokatlan feladattal bízzák meg. Kapcsolatát nem fenyegeti veszély, a kedvesét továbbra sem kell
pórázon tartania, mert ragaszkodik önhöz.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha nem akarja, hogy üressé váljon az élete,
és minden feladatot megoldjon ön helyett a
párja, akkor kapcsolódjon be a teendõk elvégzésébe. Kikapcsolódásként pedig tervezzenek be egy hosszú hétvégét.

XII.22.–I.20. Bak
Lehetõleg találja meg az egyensúlyt a munkája és a magánélete között. Sok közös
programmal erõsítse meg párkapcsolatát.
Vigyázzon jobban az egészségére, és szabaduljon meg a káros szenvedélyeitõl.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A szürke hétköznapok után nem árt némi
színt vinni a magánéletébe. Ne csak az
interneten keresztül ápolja a kapcsolatait.
A változatosság kedvéért fordítson idõt a
személyes találkozásokra is.

II.20.–III.20. Halak
A karrier, a munkahelyi sikerek nem kárpótolják mindenért. Ötleteit alighogy megvalósítja, máris a tenni vágyás kényszere hajtja tovább. Lazítson. Elért eredményei azt
mutatják, megengedheti ezt magának.

)
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Megvan a nemzetközi A-sszint is
Lubics Szilvia, a Kanizsa Futóklub ultramaratonistája az
olaszországi Seregno 100 kilométeres futóversenyén sikeresen
futotta meg a nemzetközi A-szintet. Magyar versenyzõnõ ilyet az
elmúlt két évben nem teljesített,
s tavaly is mindössze tizenkét
hölgy volt erre képes.
A kanizsai futó már a múlt évi
görög Spartathlon után elhatároz-

ta, hogy a nemzetközi A-szint lehet a következõ cél, s a hosszú felkészülés után a seregno-i 100-ason
végül negyedikként ért célba, de
az igazi kihívás nem a konkrét helyezésekben, hanem az idõeredményben volt, mert a távot 8:30
óra alatt kellett teljesítenie. Ez sikerült, hiszen végül 8:27:25-tel ért
célba. Hogy ez valóra válhasson,
abban szerepe volt segítõjének,
Vajda Anitának is, aki kerékpáros

Elúszott a junior
bajnokság

kísérõként tudott vele kommunikálni.
A mezõny 14 települést érintett,
de például a monzai Formula 1-es
pálya mellett is elhaladtak a vállalkozókedvû ultramaratonisták.
Ahogy Lubics Szilvia fogalmazott,
a legfontosabb számára az volt,
hogy végig hitt a kitûzött célja elérésében.
P.L.

Rezsek Gyõzõ segítségével

Ezért is tûnik reménykeltõ
próbálkozásnak, hogy a serdülõ

korcsoport alatti lányok számára
is lehetõséget biztosítsanak arra,
hogy edzésbe állhassanak. A 812 évesekkel Rezsek Gyõzõ edzõ
foglalkozik kedd-csütörtök ritmusban és mindennek azért van
hangsúlyos jelentõsége, mivel
iskolai szinten a nõi utánpótlás
kézilabda helyzete nem olyan,
mint példának okáért a fiúké –

INGATLAN

VEGYES

Nk-án belvárosközeli, kétgenerációs családi ház + plusz udvari
lakás szép telekkel eladó. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 0630/282-0867
(7365K)
Újförhéncen birtok téglaépülettel, felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)
Nk-án a belvárosban három és
fél szobás I. emeleti lakás eladó,
az udvarban gépkocsibeálló, garázs is megoldható. Irányár: 12,4
millió Ft. Érd.: 0630/368-9005
(7377K)
Tud ennél jobbat? Részletek:
http://koltozz.be/nagykanizsa/csan
yi-laszlo-utca-12-h1169 (7380K)
Vonyarcvashegyen nyaraló eladó
vagy kiadó! Érdeklõdni: 06/30-9715120 (7382K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7383K)

Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)
Bõr sarok ülõgarnitúra fotellal,
konyak színben eladó. Irányár:
195.000 Ft. Tel.: 0630/499-1195
(7374K)
Idõs hölgy segítséget kér mindennapi tevékenységeihez. Ajánlatokat „Segítség” jeligére kérem a
0693/312-305-ös szerkesztõségi
telefonszámra.(7381K)

A Nagykanizsai Izzó SE kézilabdázóinak nõi vonalán kísérletet tesznek arra, hogy a sportág
dél-zalai alapjait kiszélesítsék, s
nagyobb merítési lehetõséget
próbáljanak kínálni az idõsebb
korosztályok irányítói számára.

Siklóson rendezték a cselgáncs
junior országos bajnokság küzdelmeit, melyen az NTE 1866 kiválósága, Mihovics Szabina is indulhatott - címvédõként. Szabina 70
kg-ban lépett tatamira, a súlycsoport hatfõs mezõnyében, ahol
erõnyerõként került a könnyebb
ágra. Tavalyi junior illetve felnõtt
magyar bajnokként ez a megmérettetés gyakorlatilag kötelzõnek
tûnt számára, de sajnos a történések másként alakultak.

tudtuk meg Musits Ferenc klubelnöktõl.
A országos serdülõ bajnokság
keretén belül a leány csapat számára még két forduló van hátra,
utaznak a még idõpont nélküli
meccsükre, Tolnára, illetve játszanak még a Marcali együttese ellen.

A beszámolók szerint rögtön az
elsõ meccsén egy vitatható helyzet
bírói megítélése folytán leléptették, s ezzel kizárták a versenybõl.
Ez a döntés már csupán azért is
érintheti érzékenyen további pályáját, hiszen eredmény híján eleshet a nemzetközi válogató versenyek költségeinek finanszírozásától.

P.L.

P.L.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
április 29-én, pénteken 15 óra 30-kor
a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
klubfoglalkozást tart,
amelyen Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony
Új kezelési irányelvek a 2. típusú diabetesben
címmel tart elõadást.

Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.).

Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybe vehetõ.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklõdni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
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Flumbort Sára újra aranyérmet nyert
Gödöllõ adott otthont a Reménység Körverseny VI. és egyben
utolsó állomásának. A közel 200 fõs
mezõnyben gyermek, újonc és serdülõ korosztályban (utánpótlás)
versenyeztek a kanizsaiak, ahonnan érmekkel tértek haza.
A kiemelkedõ kanizsai eredmények. Gyermek nõi kard (1998-ban
születettek): 1. hely Flumbort Sára,
7. hely Erdélyi Vanessza (edzõjük:
Piecs Adrienn, Sára a hat állomásból hármat fölényesen nyert). Újonc
férfi kard (1997): 3. hely Dobó István (edzõ: Piecs Adrienn, István a
négy állomásból négyet nyert. Serdülõ nõi kard (1996): 5. hely Osvald

Anna (edzõ: Kiss György), 7. hely
Áfra Eszter (edzõ: Piecs Adrienn).
Serdülõ férfi kard (1996): 5. hely
Dobó István (edzõ: Piecs Adrienn).
Újonc nõi kard (1996): 3. hely
Kungli Borbála, 5. hely Vernyel Sára (edzõjük: Piecs Adrienn).
A korosztályos ranglistákon az
elsõ nyolcban nyolc nagykanizsai vívó szerepel. Budapesten, a Nemzeti
Sportcsarnok vívótermében megrendezett Reménység Kard 2011 évi
gálára lapzártánkkor került sor. Mindenesetre Dobó István az összesített
ranglista élén zárt, míg Flumbort
Sára második lett mezõnyében.
P.L.

Gyõzelmével beelõzött az NTE
Nagykanizsai
TE
1866Horváth Méh (9.) – BFC Siófok
II (11.) 3-0 (2-0)
NB III Dráva csoport labdarúgó-mérkõzés, 23. forduló. Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette: Jakab
(Albert G., Sárosdi). G.: Luiz Fernando (31., 41.), Ujvári (81.).
NTE: Benkõ - Boros Z., Pozsgai,
Cserfõ, Szép D. - Ujvári, Nagy T.,
Rácz Sz., Budai L. (Rubens, 68.) Cs. Horváth G., Luiz Fernando
(Kisharmadás, 58.). Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.
Az elsõ félidõben jóval több és
ami lényegesebb, ígéretesebb lehetõséget dolgozott ki a visszajátszóktól – az NB I-es együttesüktõl
levezényelt futballistáktól - mentes siófokiaknál a kanizsai csapat.

Már épp a futball örök megboszszulási törvényét rebesgethették
néhányan, amikor a 31. percben
Cs. Horváth Gábor gólpassza után
Luiz Fernando emelt 10 méterrõl a
hálóba (1-0). Aztán a brazil húsvéti ajándék gyanánt a félidõ végén
is kedveskedett egy találattal
Ujvári Máté középre adása után, s
így már tekintélyesnek volt mondható az elõny a 41. percben a „holland-féle” szerelésben pompázó
vendégekkel szemben (2-0).
A „narancsos forradalom” a
második félidõben sem következett be, vagyis a Balaton-partiak nem voltak képesek a fordításra. A kanizsaiak kezükben
tartották a mérkõzést, bár a somogyiak is veszélyeztettek
(nem is egyszer...), így nem vé-

A végén rohant az idõ
Nagykanizsai Izzó SE – Kiskõrös KSK 22-24 (10-17)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, felsõházi rájátszás, 6. forduló. Nagykanizsa,
100 nézõ. Vezette: Csányi, Zörgõ.
Nagykanizsa: Dolezsár - Füle Cs.
3, Kovács B., Baranyai N. 2, Horváth Balázs 3, Kiss G. 6, Németh
R. 6. Csere: Felde 2, Horváth Bence, Nagy B., Senger. Edzõ: Tóth
László.
Mondhatni rémálomszerû elsõ
félidõt hagyott maga mögött a kanizsai együttes, hiszen volt olyan
állás, amikor nyolc góllal is ellépett az ellenfél.

Ilyen elõzmények után sok jóra
nem lehetett számítani a második
játékrészben dél-zalai oldalon,
igaz, a 43. percben sikerült visszajönni mínusz háromra, de aztán ismét a kiskõrösiek kapcsoltak rá –
és lett ismét öt gól elõny a javukra.
Jól védekezett az ellenfél, a hazaiakban pedig nem volt benn a kellõ
lendület és koncentráció. Aztán
egyszercsak ismét háromra apadt a
különbség, de azt a lélektani határt
csak nem tudták átlépni a vendéglátók (20-23). Közben pedig vészesen fogyott az idõ, rohantak a
másodpercek, meg persze kapkodtak is Baranyai Norberték... Ami a

letlenül hangzott: „Kanizsa, ébresztõ...” Lehet, tán ez hatott,
mert a 81. percben Ujvári a leshatárról indulva szépen helyezett a hálóba (3-0). Az NTE sikerével meg is elõzte a Siófok
II-t a tabellán...
Edzõi mérleg – Koller Zoltán:
„Az elsõ félidei jó játékunkkal
megszereztük a két gólos elõnyt. A
második félidõben már nem tudtunk jó teljesítményt nyújtani, mivel a csapatból sérülések és betegségek miatt több játékos is jelezte,
hogy nem tud teljes értékû produkciót nyújtani. Ennek ellenére uraltuk a mérkõzést és egy szemfüles
góllal bebiztosítottuk gyõzelmünket.”
Polgár László
hazai oldalon kimaradt, azt az alföldiek bedobták, s ezzel, ha nem
is izgalommentesen, de nyerték a
mérkõzést.
Edzõi mérleg – Tóth László:
„Az elsõ félidõ ismeretében is azt
mondom, hogy le a kalappal a srácok elõtt. Amit a második játékrészben tettek, az az alapszakaszbeli teljesítményt idézte. Azonban
azt is hadd tegyem hozzá, hogy ez
már régóta nem csak a kézilabdáról szól. Jó néhány játékosomnak –
tetszik, nem tetszik –, fontosabb
kell legyen a megélhetés, mint az,
hogy el tud-e jönni adott mérkõzésére. Ezt így sokáig nem lehet csinálni - fõképp támogatás híján...”
P.L.
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 Majd negyven ponttal...
Kanizsa KK-DKG East (17.) Tiszaújvárosi Tisza Tv-Phoenix
KK (19.) 97-58 (32-14, 26-9, 2116, 18-19). NB I B férfi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás a 17-24.
helyért, 3. forduló. Nagykanizsa,
50 nézõ. Vezette: Horváth A., Szalai Zs. Kanizsa: Tóth O. (8/3),
Beck (12/3), Balogh L. (9/9),
Murvai (5), Hoffmann (18). Csere:
Zsámár K. (8), Kovács D. (13/9),
Lovas (4), Bíró (2), Stárics (14),
Klír (2), Hartai (2). Edzõ: Farkas
László. Jók: Hoffmann, Kovács
D., Stárics. Majd' negyven pont
különbség a hazaiak javára – a tabellán két hellyel mögöttük tanyázó együttessel szemben...
 Rövidpályás vidék-bajnokok
Hódmezõvásárhelyen
versenyeztek a Délzalai Vízmû SE
úszói, akik 25 méteres medencében, azaz rövidpályán indultak a
vidék-bajnokságon. A kanizsaiaknak13 megyecsúcsot sikerült megjavítaniuk: Abay Nemes Anna
(1996) 50 m, 100 m, 200 m gyorson, 50 m, 100 m háton, 400 m vegyesen, Molnár Flóra (1998) 100 m
mellen javította meg legjobbját és a
13 évesek csúcsát, Zámodics Márk
(1997) 50 m, 100 m, 200 m, 400 m
gyorson, 200 m, 400 m vegyesen
úszott remek idõket. A dél-zalaiak
fiú csapata (Metzger Dániel,
Novák Ferenc, Gayer Márton,
Zámodics Márk.) is nagyon jól szerepelt, hiszen kétszer is felállhatott
a dobogó legfelsõ fokára, azaz kétszeres vidék-bajnokok: 4x100 m,
illetve 4x200 m gyors váltóban.
Egyéni dobogós helyezések:
Zámodics Márk: 50 m, 100 m, 200
m, 400 m gyors I. hely; 400 m vegyes II. hely; 50 m pillangó, 200 m
vegyes III. hely, Abay Nemes Anna: 100 m hát, 400 m gyors II. hely;
100 m, 200 m gyors, 400 m vegyes
III. hely, Molnár Flóra: 100 m mell
III. hely, Varga Dominika (1999):
50 m mell III. hely.
 Érvényesült a papírforma
Neckermann Kanizsa Ants –
Óbuda Brick Factory 4:16, 1:8. NB
I baseball-bajnokság, alapszakasz,
1-2. forduló. Nagykanizsa, 30
nézõ.
Eredetileg a sorsolás óbudai
kettõs mérkõzésrõl szólt, végül
azonban (a fõvárosiak pálya-problémái miatt) a kanizsaiak otthonukban debütálhattak a kissé lefojtott szezonjukban.
Az elõzõ szezon ezüstérmese,
tehát a "téglagyáriak", mindkét
találkozón érvényesítették a papírformát.
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A Tánc Világnapja alkalmából
A Presidance Company bemutatja:
HUNGARYTHM - A MAGYAR VILÁGSIKER – két részes monumentális táncprodukció. Belépõdíj: 3 900 Ft.
 "ÚTKERESÉS" - Godinek Sarolta festõ és Drienyovszki János
szobrászmûvész "ORGANIKUS
UNIVERZUM" kiállítása
Megtekinthetõ: május 10-ig
 Május 3. 14 óra
"VIRÁGOK ÉS ÁLLATOK BÉLYEGEKEN" - Kovács Béla gyûjteményének bemutatása
Megtekinthetõ: május 20-ig
Május 4-5.
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOK
Május 4. 14 óra
HEVESI SÁNDORRA EMLÉKEZÜNK
Közremûködnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola tanulói. Emlékezõ beszédet
mond: Dr. Dobó László tanár, színháztörténész. A Hevesi Sándor Általános Iskola Képzõmûvészeti Szakkörének kiállítása. Megnyitja: Halmos Csaba kulturális referens. Megtekinthetõ: május 20-ig

14.30 óra
A HEVESI SÁNDOR VERS- ÉS
PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE
15 óra
KOSZORÚZÁS HEVESI SÁNDOR FEJSZOBRÁNÁL ÉS FÕ
ÚTI EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL
 Május 5. 14 óra
Petõfi Sándor: A HELYSÉG KALAPÁCSA - hõsköltemény egy
részben. A Hevesi Sándor Színház
(Zalaegerszeg) elõadása. Elõadja:
Besenczi Árpád. Belépõdíj: 300 Ft
 Május 5. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek korig
10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestõl 5 éves korig. Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus. Belépõdíj: 500 Ft/család
 Május 7. 19 óra
A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR BEMUTATKOZÓ KONCERTJE
Belépõdíj: 800 Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK információs szolgálatánál és a Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés Mûvészeti Iskolában

 Május 2.
AZ ATTILA ÓVODÁSOK
A FÖLDÉRT
kiállítás Idõegyeztetés alapján filmvetítés és interaktív játékos programok óvodások számára a környezetvédelemmel
kapcsolatban. Megtekinthetõ: május 213-ig, 9-12 óra. A belépés díjtalan

 Május 4. 16 óra
REMÉNYEINK A GYERMEKEINK. Együtt Kiskanizsáért és a
Kiskanizsai Általános Iskola közös
rendezvénye

2011. április 28.

Ferenczy Noémi-d
díjas lett az emléktáblák és míves ékszerek készítõje

Foto: Ádám Krisztián
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Jártunkban-keltünkben talán
nem mindig vesszük észre a város patinás épületfalain található
emléktáblákat, azok mégis
csendben, kitartóan emlékeztetnek egy-egy kanizsai születésû
mûvész vagy gondolkodó életútjára. Ádám Krisztián, szintén
kanizsai születésû, ám a fõvárosban élõ és dolgozó ötvösmûvész –
a Csengery úton található Fejtõ
Ferenc, valamint a Sugár úti Sigmund Romberg emléktábla készítõje – március tizenötödikén
állami kitüntetést, a Ferenczy
Noémi-díjat vehette át. A korábban már Kozma Lajos Iparmûvészeti Ösztöndíjban is részesült
(2007-2009) alkotót a rangos elismerés kapcsán faggattuk mûvészi tevékenységérõl, valamint
Kanizsához fûzõdõ viszonyáról.
– Március tizenötödikén, a
nemzeti ünnep alkalmából osztották ki többek között a
Ferenczy Noémi-díjat, állami kitüntetést, amelyet Ön is átvehetett. Mit lehet tudni errõl a díjról? Pontosan kik kapják, hogyan történik a díjazottak kiválasztása, illetve hogyan lehet kiérdemelni ezt a jelentõs elismerést?
– A Ferenczy Noémi-díj kiemelkedõ iparmûvészeti, ipari tervezõmûvészeti tevékenység elismerésére adományozható állami kitüntetés. A 19/2002. (VIII. 12.)
NKÖM rendelet szerint a kultúráért felelõs miniszter a díjakat a
szakmai kuratóriumok javaslata
alapján adományozza. A szakmai
kuratóriumokat évente a miniszter
kéri fel, minden évben tizenkét fõt
díjaznak.

– Nagykanizsán Ön készítette
a Fejtõ Ferenc és a Sigmund
Romberg emléktáblákat. Milyen
kanizsai kötõdése van? Hogyan
történt a felkérés?
– Itt pontosítanom kell, legalábbis a Fejtõ-tábla kapcsán, hiszen azt
kollégámmal és volt mesteremmel,
Péter Vladimirral közösen készítettük. A Sigmund Romberg emléktábla már saját munka volt. Mindkét mû esetében a felkérést Halász
Gyulának köszönhetjük, aki szívén
viseli Nagykanizsa kulturális életének alakulását. Kötõdésem Nagykanizsához egészen egyszerû és
1976-tól van, hiszen ebben az évben itt születtem. A gyermekéveimet Letenyén töltöttem, de tizennégy éves koromig sok idõt töltöttem Nagykanizsán, mivel anyai
nagyszüleim ott éltek, majd Pécsre,
aztán Budapestre mentem tanulni.
Elõbb a Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola ötvös szakán tanultam,
majd többszöri próbálkozás után,
1997-ben felvételt nyertem a Magyar Iparmûvészeti Egyetemre
(most Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem).
- És mióta tanít az Egyetemen?
– A MOME-n a diploma megszerzése, 2oo3 óta dolgozom, mint
mûvésztanár. Feladatom fõként a
fémmûves mûterem vezetése, a
hallgatókkal való szakmai konzultáció és munkájukban való segítségnyújtás. Emellett természetesen
számos egyetemi feladat is adódik
olykor, kiállítások, workshopok
szervezése és koordinálása. Mindezen feladatok mellett folyamatosan dolgozom saját alkotások létrehozásán.

– Bemutatná az olvasóknak
szakmai munkásságát? Ezzel
kapcsolatban érdekelne, hogy
van-e egy olyan állandó kiállítótér, ahol megtekinthetõek az alkotásai?
– Professzionális tervezõi munkát 2oo4-tõl végzek. Ekkor kezdtem külsõs megkeresésekre, megrendelésekre dolgozni és természetesen mellette párhuzamosan
folytattam az önálló alkotói munkák létrehozását. Megrendelõim
közé tartozik a Corvinus Egyetem,
Erik van Egeraat Architect Budapest, a Diákhitel Központ Zrt, az
Ericcson Magyarország Kft, a
Magyar Evangélikus Egyház, valamint a Magyar Franchise Szövetség. A diploma megszerzése
után, 2oo4-ben részt vettem a
Sterling Ékszergaléria megalapításában Lipóczki Ákossal és Orlai
Balázzsal közösen. 2oo5-ben mutattam be elsõ ékszerkollekciómat
a Tárgyak és Ékszerek kiállítás alkalmával az említett alkotókkal.
Azóta is a galéria állandó kiállítója vagyok, alkotásaim itt láthatóak, valamint az Iparmûvészeti
Múzeum és Spengler Katalin
gyûjteményében is megtalálhatóak.
– Milyen munkákon dolgozik
mostanában? Jellemezné mûveinek sajátosságait? Milyen ötvösmûvek készítésére specializálódott?
– Jelenleg több egyedi megrendelést teljesítek. Jegygyûrûket, mandzsetta gombokat, céges
ajándéktárgyakat készítek, valamint készülök egy októberi önálló kiállításra is. Igyekszem mindenevõ és korszerû, azaz XXI.
századi lenni, munkáim során a
legkülönfélébb alapanyagokat és
technológiákat használom. Szeretek kutatni, új utakat, lehetõségeket keresni, hiszen manapság
már nemcsak nemesfémbõl készülhetnek ékszerek. Összességében azt mondhatom, hogy elsõsorban kis példányszámú, kísérleti és egyedi ékszerek tervezésével és készítésével foglalkozom, emellett érmék, díjak, emléktáblák és cégérek alkotója is
vagyok.
Ziegler Anita

