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Kanizsa

Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás, építési mûszaki ellenõrzés. Épületenergetikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés.

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

XXIV. évfolyam 12. szám
2012. március 29.
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Vastaps járt
a kanizsainak
a nemzetközi
szépségdöntõn

A magyar küldöttség soraiban a
magyarországi gyõztes Borkai
mellett második itthoni udvarhölgye, a nagykanizsai Lugosi Alexandra is ott volt. Nos, az egyetemista hölgy ezúttal dobogós helyezéssel nem tudta nyomatékosítani a dél-zalai lányok messze földön ismert „szépséges” hírét, de a
legnagyobb tapsvihar még így is
az õ bevonulást kísérte a hírek szerint, s a verseny után is számtalan
külhoni gratulációt zsebelhetett be
a pszichológia szakos hallgató.
Hamarosan aztán utóbbi információval kapcsolatosan is egy komoly helytállásra készül egyetemi
intézményének falai között. Igaz,
az már egy másik – és sokkalta lényegesebb – történet...
P.L.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Késõ estébe nyúlóan rendezték a Miss Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny fináléját a
horvátországi Porec városában.
A zsûri és a szervezõk sokat nem
pepecseltek a gyõztes és a helyezettek kilétének eldöntésével,
mindenesetre a Miss Alpe Adria
International címe a gyõri illetõségû Borkai Petráé lett.

Elkészült a kerékpárút
Befejezõdött a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nagykanizsán, a
61. számú fõút belterületi szakaszán” címû projekt.
Az új kerékpárutat Cseresnyés Péter polgármester és Jer-

ausek István, a terület önkormányzati képviselõje avatta fel
a Sáncban megrendezett projektzáró rendezvényen. A nemzeti színû szalag átvágását követõen a Kiskanizsai Általános

Iskolából érkezõ diákok biciklire pattantak, majd a polgármesterrel és az alpolgármesterrel az
élen kipróbálták az új utat. Az
Európai Uniós támogatásból finanszírozott beruházásról bõvebben a következõ lapszámunkban olvashatnak olvasóink.
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A Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa fórumot tartott a 2012.2015. évekre vonatkozó Idõsügyi
Koncepciójának elõkészítése és
az elmúlt idõszak értékelése céljából.
A Városi Idõsügyi Fórumot Cseresnyés Péter elnök, polgármester
nyitotta meg. Elmondta, az Idõsügyi Tanács szép eredményeket ért
el az elmúlt idõszakban, melyet a
visszajelzések is bizonyítanak. Ezúttal olyan tanácskozást, fórumot
hívtak össze, ahova különbözõ területek képviselõit hívták meg elõadást tartani. Kihangsúlyozta, szeretnének olyan irányokat meghatározni, olyan stratégiákat kidolgozni, amelyekkel minél több szinten
tudnak a térségben élõ idõseknek
segítséget nyújtani. –A 2012-es év
az idõsek és a nemzedékek közötti
szolidaritás nemzetközi éve. Mi itt
Nagykanizsán megtesszük azokat a
lépéseket, amelyek segítségével
ehhez a szándékhoz hozzá tudunk
tenni – mondta.
– A sértetti oldalon az idõsek
érintettsége 20 százalék körüli,
mely a lakosság létszámához vi-

2012. március 29.

Idõsügyi fórum a Vasemberházban
szonyítva alacsonyabb érintettséget jelent, azonban nagyon fontos,
hogy minél több bûncselekményt
meg tudjunk akadályozni – ezt már
dr. Molnár József alezredes, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
vezetõje mondta. Többek között
azért is fontos, mert az idõsek reprezentációs képessége – mely a
bûncselekmény által okozott sérelem kijavításának nehézségét jelenti – az idõ elõrehaladtával kopik. Legnagyobb arányban a vagyon elleni bûncselekmények
érintik ezt a korosztályt, így a trükkös lopás és az áruvásárlási csalás.
Kiemelte, megtesznek mindent
azért, hogy információval lássák el
az idõsügyi szervezeteket. A rendõrség megpróbálja szórólapokkal,
elõadásokkal, elektronikus hírlevelekkel az egyesületeken keresztül felhívni a trükkös lopásokra a
figyelmet, melynek köszönhetõen
2005-höz viszonyítva 90 százalékkal csökkent ezeknek a száma.
Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ

Fotó: Varga Mónika
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igazgatója ismertette a javaslataikat a 2012.-2015. évekre vonatkozó koncepció megalkotásához, miszerint szeretnék, ha a szociális
rendszerrõl és annak elérhetõségérõl szóló információs füzetet évente aktualizálnák, bõvítenék a város
idõskorú lakossága részére szervezett programok listáját és létrehoznák az idõsek házát.
A Magyar Vöröskereszt területi
képviselõje, Szõlõsi Márta a szer-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Tegyünk értük és velük

XII. alkalommal szervezett
Nemzetközi Óvodapedagógiai
Konferenciát a Központi Rózsa
Óvoda Attila utcai tagintézménye és a város önkormányzata. A
mostani „Tegyünk értük és velük” – drámajáték alkalmazása
az óvodában témakörben azt
vizsgálta, milyen módszerekkel
tudnák segíteni a hátrányok leküzdését az óvodapedagógusok.
A rendezvénynek helyet adó
Medgyaszay Házban az Attila-ovisok
tavaszköszöntõ mûsorát követõen Böj-

ti Istvánné óvodavezetõ üdvözölte a
helyieken kívül a határon túli testvérvárosainkból, Puchheimbõl és Magyarkanizsáról, valamint a megye számos településérõl érkezõ óvónõket. A
konferenciát Karádi Ferenc alpolgármester nyitotta meg. A programok sorában Drámajátékkal a hátrányok le-

küzdéséért, helyi gyakorlatok bemutatása az Attila Óvodában címmel
Novath Katalin óvodapedagógus, drámapedagógus tartott elõadást. Kihívás
egy integrált óvodában: elõkészítés és
átmenet az iskolába témában a puchheimi Kornelia Sommer óvodavezetõ
és Krisztina Hofbauer csoportvezetõ
óvónõ elõadása hangzott el. Drámajáték az óvoda zöld játékszigetén címmel
a magyarkanizsai Veszelinov Ibolya
igazgató, Bata Magdolna óvodapedagógus, valamint Horváth Tímea pszichológus beszámolója hangzott el. A
tanácskozást Dr. Józsa Éva, a kaposvári Benedek Elek Egyetem docensének
– A drámapedagógia lehetõsége a mûvészeti nevelésben és a kreativitás-fejlesztésben – címû elõadása zárta.
– A téma azért is fontos – jegyezte meg Kovács Jánosné, az Attila
Óvoda tagintézmény-vezetõje –,
mert a 2013-ban életbe lépõ köznevelési törvény egyik kiemelt célként
a hátrányok leküzdését és a tehetséggondozást fogalmazta meg.
B.E.

vezet idõsek számára biztosított
szolgáltatásait részletezte bõvebben, így a jelzõrendszeres házi segítségnyújtást, a házi segítségnyújtás szolgáltatást, a gyógyászati
kellékek kölcsönzésének lehetõségét és a szûrõprogramokat, melyeket rendezvényeken biztosítanak.
Az elõadásokat követõen a megjelentek kérdéseket tehettek fel.
V.M.

Éremgyûjtõk
az euró tíz évérõl
Tíz éves az euró – Európa Elsõ Monetáris Egyezménye címû
kiállítás – szólt a HSMK-ba invitáló meghívó, s az esemény
megnyitója gyakorlatilag a
pénznem történetének ismertetését takarta az éremgyûjtõk
összejövetelén. Mint megtudhattuk, az eurózóna létrejötte talán
a pénztörténet legfigyelemreméltóbb vállalkozása lett. Eddig
17 uniós tagországot ölel fel a
zóna, s 317 millió ember használja a közös fizetõeszközt. Ezeken kívül Monaco, San Marino,
Vatikán, illetve ország, Andorra,
Montenegró és Koszovó egyoldalúan vezette be a pénznemet.
Az euró többek között a világ
legnagyobb összértékben létezõ
valutájává nõtte ki magát.
P.L.
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kör, miszerint a két város a partnerség
mellett egyben korábbi fõ riválisok is
voltak. A közeli múltban volt ez így
elsõsorban (mi több, eléggé hatványozottan), de az utóbbi években ennek
éle már jócskán csökkent, és sokkal
inkább az együttmûködõ partnert látja
a két fél egymásban.
Míg Nagykanizsa a logisztika,
Zalaegerszeg az igazgatás terén
vitte a prímet. Nagykanizsa az iparosodás, keresekedelem és a banki
élet területén tört elõre, mely a késõbbiekben katonavárosi mivoltával még inkább árnyalta az önmagáról alkotott képet.
Hogy aztán a riválisok meghatározást kell-e ténylegesen a kö-

Földrajzi közelség, mégis
mekkora mentális távolság
Riválisok polgárosodása 18671918 címû forráskiadvány bemutatójára került sor a Thúry
György Múzeumban, s már a
cím is sejtetni engedte, hogy a
megye két nagyvárosa, Zalaegerszeg és Nagykanizsa történelmi fejlõdési szakaszáról szól a
kiadvány, melyet sajtó alá rendezett Foki Ibolya.
Zalaegerszeg és Nagykanizsa.
Ahogy Cseresnyés Péter kanizsai polgármester köszöntõjében hangsúlyozta, bizony érzékeny terület a kérdés-

zéppontba állítani? Nos, amint az
Kiss Gábor, a megyei könyvtár
igazgatójának szavaiból kiderült,
legalább ilyen fontos kulcsszó a
polgárosodás, melynek folyamatában a két város két különbözõ
modell alapján próbált érvényesülni. Mindkét település járta a
maga útját, ilyen szemszögbõl
ezért nem is lehettek igazán riválisok.
Foki Ibolya, a kötet sajtó alá
rendezésében kiemelkedõ szerepet
játszó tudós kutató kiemelte, míg a
török idõkben a megye igazgatása

az északi részek felé orientálódott,
annak kiûzése után Kanizsán a különbözõ nációk egyvelegében a
kereskedelem lépett elõ fõ irányvonallá. A kanizsaiak már akkor
nagy távolságokra juthattak el kereskedéseik révén, s így önérzetes
és az igát nehezen viselõ polgárokként nem óhajtották a fejük feletti
hivatali hatalom kiteljesedését, így
például a Batthyányak fõségét sem
nagyon óhajtották. A megyei közgyûlések Egerszegen voltak, „Kanizsában” viszont nagy volt az
önállósodási vágy, illetve az, hogy
idõvel mégicsak törvényhatósági
várossá válhasson.
Egerszeg eközben felvett egyfajta védekezõ pozíciót, mivel nehogy elvegyék tõle a rangot, s ennek is következménye, hogy a
XIX. század végén Egerszegen is
erõteljes városfejlesztés bontakozott ki. Tisztában voltak vele az ottaniak, gazdasági téren soha nem
lehet és érdemes Kanizsával rivalizálni, ezért más területen kell erõsíteni, s a hivatali, közigazgatási
gócpont mivolta kell, hogy erõs legyen.
Mindez érvényesült a mentalitásban is, míg Nagykanizsán a
szabadszájúbb, a polgári magabiztosságot sugárzó, illetve magán viselõ gondolkodás érvényesült, addig (Zalaegerszegre az alázatosabb, betagozódásra hajlamosabb
viszonyulás vált jellemzõbbé.
P.L.

Orvvadászat – több száz milliós kár
Felbecsülhetetlen eszmei értékû és több száz millió forintos anyagi kárt okoznak a vadorzók és orvvadászok évente
az országban. Szakemberek
szerint sokat segíthetne, ha
szabálysértés helyett bûncselekménynek minõsítenék, és
szigorítanák a kiszabható büntetést. Sokszor vadászok az
orvvadászok.
Pechtol János, az Országos
Magyar Vadászati Védegylet
ügyvezetõ elnöke szerint a vadorzásnak és az orvvadászatnak
csak az 5-10 százalékára derül
fény, s mivel jogszabályba ütközõ cselekményekrõl van szó, nagyon nehéz megbecsülni az okozott kárt is, ami bizonyosan több
százmillió forintra tehetõ. Az
orvvadászat és a vadorzás elsõsorban a nagyvadállományt érin-

ti. A kár értékét nemcsak az ellopott hús, hanem az állatok
tenyészértéke és a megölt állat
agancsának, szarvának, agyarának, azaz a trófeának az értéke is
növeli.
Az elnök közölte, az éves legális teríték további legalább 10
százaléka kerül az illegális elejtést végzõk kezére. Egy nagyobb,
10 kilogramm fölötti agancsú
gímszarvas bika elorzása többmilliós kárt is okozhat a vadásztársaságoknak. Az orvvadászok
sokszor nagy tenyészértékû állatot hurkolnak vagy lõnek meg,
azért, hogy vadhúshoz jussanak,
melyet orgazdáknak vagy vendéglõknek adnak el.
Zala megyében a becslések
szerint eléri a százmillió forintot
az orvvadászok által évente okozott kár összege. Nébel Szilveszter megyei fõvadász elmondta:

nagyon ritka a tettenérés, a bizonyítás, ezt az is nehezíti, hogy
Zalában – amely Magyarországon a legtöbb világszínvonalú érmes nagyvaddal büszkélkedhet –
kissé túlszaporodott a gímszarvas- és a vaddisznóállomány. Itt
ritkább az illegális trófeavadászat; gyakoribb, hogy a húsukért
terítik le a vadakat. A hivatásos
vadászok sokszor találnak olyan
gímszarvast, amelynek az orvvadászok levágják a négy sonkáját,
kimetszik a bõr alól a karajt, a tetem nagy részét pedig otthagyják. A nagyvadakat többnyire
nem saját fogyasztásra, inkább
illegális húskereskedelem miatt
terítik le és darabolják fel. Egyfajta „valuta”, vagyis fizetõeszköz a drága vadhús – mondta a
fõvadász.
greenfo- MTI - Kanizsa
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I love csapvíz:
rajzkiállítás
a HSMK-b
ban

A Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. és a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület által
szervezett Víz Világnapi rendezvénysorozat rajzkiállítással vette kezdetét a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Ifjúsági Galériájában. A tárlat április 10-ig
tekinthetõ meg.
A kiállítást Benedek Miklós, a
környezetvédelmi egyesület elnöke
nyitotta meg. A három kategóriában meghirdetetett rajzversenyre
328 különbözõ technikával készült
víz témájú alkotás érkezett az óvodákból és az általános iskolákból,
melyeknek csak egy töredékét mutatják be. A rajzverseny helyezettjei
oklevelet kaptak, továbbá a szép
munkákat külön díjjal jutalmazták.
V.M.

Játékos vetélkedõ
a Víz Világnapja
alkalmából
A Víz Világnapja alkalmából
a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi tagintézménye játékos vetélkedõt szervezett iskolás diákok részére,
melynek központi témája a víz
volt.
A versenyre (tag)iskolánként ötötfõs általános- és középiskolás
csoportok jelentkezését várták. A
döntõbeli feladatok nem igényeltek
különösebb elõzetes felkészülést,
inkább ügyességet, leleményességet. A vízhez kapcsolódóan komolyabb kérdések is voltak, melyek az
általános mûveltség körébe tartoztak – tudtuk meg Szemmelveisz Ildikótól, az iskola környezetvédelmi
munkaközösségének vezetõjétõl.
A vetélkedõre március 21-én és
22-én került sor a Zsigmondy –
Széchenyi tagintézmény Vécsey
úti tornatermében.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Elkötelezõdés
a megújuló
energiaforrások
mellett
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város közgyûlésének döntése
alapján a város csatlakozott a
Polgármesterek Szövetségéhez,
amely egy helyi és regionális
önkormányzatokból álló európai mozgalom. A PSz tagjai elkötelezték magukat az energiahatékonyság növelésére és a
megújuló energiaforrások saját
területükön történõ használatára.

Mûfüves lehet az Olajbányász pálya
A közgyûlés soron kívüli ülésen döntött az MLSZ országos
labdarúgó pálya építési programjához kapcsolódó pályázat
benyújtásáról. A látvány csapatsportok támogatásáról szóló
jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként az
MLSZ labdarúgó szövetség pályaépítési programot támogató
pályázatot hirdetett meg, melynek konkrét célja az volt, hogy
az országban új, mûfüves pályák épüljenek.
Az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága alelnöke arról a szándékról tájékoztatta Cseresnyés Péter
polgármestert, hogy a TAO (társasági adó) támogatásból országosan

A Polgármesterek Szövetségének és a tagként társult önkormányzatoknak - így Nagykanizsának is - az a célja, hogy elérjék és túlszárnyalják az Európai
Unió által 2020-ra kitûzött 20
százalékos
CO2-kibocsátáscsökkentést. Ennek érdekében
minden önkormányzat cselekvési tervet dolgoz ki a fenntartható
energiaforrások hasznosítására, s
ennek végrehajtását folyamatosan ellenõrzi, majd jelentést készít errõl.
Fontos feladat továbbá a helyiek
tájékoztatása, szemléletformálása,
ezért Nagykanizsa a jövõben, az
Európai Bizottsággal karöltve,
energianapokat is szervez.
Nagykanizsa elkötelezett a
környezet- és klímavédelem
iránt, ezt bizonyítja az is, hogy a
város közgyûlése a közelmúltban
koordinátort nevezett ki e területre, s ezzel a lépéssel európai elismerést aratott. A Polgármesterek
Szövetségéhez történõ csatlakozással még aktívabbá válik a
munka: a klíma- és környezetvédelmi szempontok a jövõben az
eddigieknél is hangsúlyosabban
megjelennek majd az önkormányzat tevékenységében, a közgyûlés döntéseiben.
Nagykanizsa, 2012. március 22.
Cseresnyés Péter
polgármester

2012. március 29.

Bölcsõdei
gondozási díjak
Április elsejétõl sok bölcsõdében gondozási díjat is kérnek a
szülõktõl az étkezési térítés mellett. A szociális államtitkárság
arról tájékoztatta az MTI-t, hogy
az önkormányzatoknak és más
intézményfenntartóknak eddig
az idõpontig kell dönteniük arról, hogy bevezetik-e a díjat.
Az MTI tudósítóinak körképébõl
az derül ki, hogy több önkormányzat az utolsó napokra hagyta a döntést, több helyen pedig már jelezték, hogy nem élnek a lehetõséggel, illetve a jogszabályban megengedett felsõ összeghatárnál kevesebbet kérnek. Van, ahol egységesen napi száz forintban állapították
meg a díjat, másutt a szülõk anyagi
helyzetét veszik figyelembe. Aki
nem ad be jövedelemigazolást, attól egyes településeken a maximumot kérik, napi ezer forintot.
Egy tavaly elfogadott törvény
értelmében a bölcsõdékben január
elsejétõl már nemcsak az étkezésre, hanem a gondozásra is kérhetõ
térítési díj. A személyi térítési díj
(gondozási díj) összegét az intézményvezetõ az intézményi térítési
díj alapján állapítja meg. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete, tehát az az
összeg, amelyet a fenntartó az ellátáshoz biztosít, vagy saját kiegészítésként, vagy térítési díjakból. Térítésmentes a bölcsõdei gondozás a

elindított pályaépítési program
egyik helyszíne a város tulajdonában lévõ Olajbányász Sportcentrum lehet. A pálya megépítésének
elõfeltétele, hogy a nyertes pályázó az MLSZ részére ingyenes földhasználati jogot biztosít, és a szövetség a pályázat nyertesével a fejlesztés megkezdése elõtt bérleti
szerzõdést köt az ingatlanra.
A testület egyetértett azzal, hogy
Olajbányász Sportcentrumban a salakos edzõpálya területén egy nagyméretû (111x72 méter) mûfüves pálya
épüljön, és legfeljebb 15 évre földhasználati jogot biztosítson a szövetség részére. Az elõzetes költségbecslés alapján a pálya megépítésének
várható maximum összege 100 millió forint. A 15 évre szóló bérleti díj a

kivitelezés költségének 30 százaléka,
azaz maximum 30 millió forint.
A fejlesztések hatására növekedhet a labdarúgás népszerûsége, tömegbázisa, a családok közösen jelenhetnek meg és szórakozhatnak a
rendezvényeken, növekedhetnek a
bevételeik, ami megteremtheti a lehetõséget a további fejlesztésekhez.
A szavazást követõen Cseresnyés Péter polgármester azonnali
soron kívüli ülést hívott össze, melyen arról döntöttek, hogy a Nagykanizsai Utánpótlás Labdarúgó
Egyesület és a Nagykanizsai Izzó
Sportegyesület pályázatokat nyújt
be az Olajbányász pályán történõ
beruházások megvalósításához.

három vagy több, illetve a tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket
nevelõ családoknak.
Zalaegerszegen már korábban
döntöttek az egységes bölcsõdei térítési díj bevezetésérõl. A megyeszékhely bölcsõdéiben – a 403 forintos napi étkezési díjon felül –
napi 240 forintos gondozási díjat
kell fizetni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
szülõk, illetve a nagycsaládosok 50
százalékos kedvezményt kapnak a
gondozási díjból.
A nagykanizsai közgyûlés március 29-i ülésén (lapzártánkkor)
tervez dönteni a térítési díjról, és
április 1-jével vezetnék be. A közgyûlési elõterjesztés szerint egységesen napi 200 forintot kellene
majd fizetniük a szülõknek gyermekeik gondozásáért.

közlekedésbiztonság feltétlen szem
elõtt tartására vezethetõ vissza. Ezt
figyelembe véve az önkormányzatnak nincs lehetõsége beavatkozni
az ügybe. Természetesen fontosnak
tartjuk, és kiemelt célként kezeljük
az új munkahelyek teremtését.
Mindezt azonban kizárólag a jogszabályi kereteken belül támogathatjuk, és csak abban az esetben,
ha nem veszélyeztetjük a biztonságos, balesetmentes közlekedést.
Álláspontunk szerint, amennyiben
a terv megfelelõen átdolgozásra
kerül, megtörténnek benne a szükséges javítások és minden szempontot figyelembe véve, összhangba kerül a hatályos jogszabályokkal, mûszaki elõírásokkal, akkor
megkaphatja az építési engedélyt.
Célszerûnek tartjuk, ha a mûszaki
megoldásokat a tervezõ elõzetesen
egyezteti a szakhatóságokkal, és
mindenekelõtt az engedélyezõ hatósággal.
Természetesen létezhetnek olyan
helyszínek és körülmények, amikor egyáltalán nem, vagy csak irreálisan magas költségen található
megfelelõ mûszaki megoldás.
Ilyen helyzetekben viszont – a jogszabályok betartása és a közlekedés biztonsága érdekében – nekünk
sincs módunkban támogatni az engedélyezést és a megvalósítást.”

Nem, a feltáróútra
A februári közgyûlésen a kérdések, interpellációk sorában
Bicsák Miklós önkormányzati
képviselõ – a V-Nafta Kft. fejlesztése kapcsán – a Magyar út 166.
számú ingatlanhoz tervezett feltáró út engedélyezéséhez kért segítséget Cseresnyés Péter polgármestertõl.
Felvetésére az alábbi tájékoztatást adta a polgármester: „Az építési engedély megtagadása – az elsõ
és másodfokú hatóság kisebb eltérésekkel egybehangzó indoklása
alapján – jogilag megalapozott
volt, és elsõsorban a tervdokumentáció hiányosságaira, valamint a

B.E.

Szociális
földprogram
Gábris Jácint önkormányzati
képviselõ a februári soros közgyûlésen a haszonbérbe és bérbeadott önkormányzati tulajdo-
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nú ingatlanokkal, a helyi szociális földprogram indításával és az
önkormányzati tulajdonú termõföldek rendeltetésszerû használatának ellenõrzésével kapcsolatban tett fel kérdéseket.
– A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája 2005-tõl
kiemelt hirdetésekkel hívja fel a figyelmet az önkormányzati tulajdonban levõ kivett területek és termõföldek hasznosítására. A hirdetések
eredményeként a hasznosított területek mértéke évrõl-évre nõ. Az önkormányzat az elmúlt évben 60 hektár
földterület hasznosítására 109 bérleti illetve haszonbérleti szerzõdést kötött – válaszolt a felvetésre Cseresnyés Péter polgármester. A bérlemények fele (31 hektár) belterületi kivett terület, nem termõföld, melyek
egy része mezõgazdasági, másik
része ettõl eltérõ hasznosításra került bérbeadásra. A hasznosított területek másik fele (29 hektár) külterületi termõföld, valamint zártkerti ingatlan, melyek kizárólag
mezõgazdasági mûvelés céljára kerültek bérbeadásra. A mûvelésben
levõ ingatlanok hasznosítására vonatkozó szerzõdési elõírásokat
minden évben legalább egy alkalommal a Vagyongazdálkodási Iroda ellenõrzi, az ellenõrzésrõl rendeltetésszerû használat esetén nem
készül jegyzõkönyv. A szemlék során eddig csak egy esetben fordult
elõ a szerzõdésben foglalttól eltérõ
célú hasznosítás észlelése, melyrõl
jegyzõkönyv készült, azt követõen
pedig azonnal felmondták a szerzõdést. Amennyiben azonban az ingatlanok hasznosításáról Gábris Jácint személyesen is meg kíván gyõzõdni, úgy arra természetesen lehetõséget biztosítanak.
A szociális földprogram helyi
színtû kialakítása ügyében több
egyeztetés is történt, a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája
és a Szociális Osztály közösen vizsgálja a program indításának lehetõségét, azonban annak bevezetése
elõtt – az országos szociális földprogramhoz hasonlóan – meg kell
vizsgálni a tárgyi, technikai és személyi feltételeket, valamint ki kell
dolgozni az ellenõrzés módszertanát.
Továbbá meg kell határozni a jogosultak körét (a szociális rászorultságot), majd fel kell mérni a program
elindításához az igényeket. Az elõbbieket jogszabályi keretekbe kell önteni és a program forrásigényét szerepeltetni kell a költségvetésben.
Igény esetén a program indításáról a
közgyûlés fog dönteni.

Konferencia
a Délvidéken

A nagykanizsai székhelyû Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület, a Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai
Baráti Kör, valamint a Zalai Sportmúzeumért Alapítvány szervezésében rendezték a délvidéki Topolyán a XXVI. Nemzetközi Sporttörténeti Konferenciát a résztvevõk között három helyi, topolyai
világbajnokkal. Ezzel együtt bonyolították le a XI. Országos
Sporttörténeti Vetélkedõ délvidéki
döntõjét, melynek az alábbi végeredménye született:
1. Vajda Attila (Tornyos), 2.
Czini Gábor (Topolya), 3.
Crnkovity Edit (Topolya), 4. Söregi Lajos (Óbecse), 5. Pasztyik Béla (Topolya), 6. Baranyi Mihály
(Topolya).
P.L.

Fogj össze és társulj
Összefogás kivel, mikor és miért? Kinek lehet az érdeke az
együttmûködés, és mi lehet ennek a hozadéka? Hogyan találhatja meg a közös nevezõt egy
multi és egy kisvállalkozás? A hitelezés milyen szempontok szerint segítheti a vállalkozásokat?
Miként változott a NAV és a vállalkozók kapcsolata az elmúlt
idõszakban és milyen lehetõségek léteznek a bajba jutott vállalkozások számára? Miben segítheti az oktatás a vállalkozóvá
válást, és a vállalkozók továbbképzését? Az érdekvédelmi és civil szervezetek mely területeken
tudják a gazdasági élet szereplõit képviselni?
Megannyi fajsúlyos kérdés,
amelyre választ kerestek a
KKVHÁZ elsõ zalai konferenciáján.
A rendezvényt Cseresnyés Péter
nagykanizsai polgármester nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, a
vállalkozások a túlélés idõszakát
élik, ezért is fontos, hogy átértékeljék lehetõségeiket és új piaci lehetõségeket tárjanak fel. A 2008-

ban kirobbant gazdasági- és pénzügyi világválságról szólva a polgármester elmondta, hogy az új
helyzetben a vállalkozások többsége csak összefogással tudja átvészelni ezt az idõszakot. Gulyás József a KKVHÁZ vezérigazgatója
köszöntõjében vázolta a kkv szektor legégetõbb problémáit. Megállapítása szerint a kisvállalkozásokat leginkább a költség- és mérethatékonysági problémák jellemzik. A mûködtetés adminisztratív
teendõire túl sok idõt kell fordítaniuk a vezetõknek, így hát sok
esetben idõzavarba kerülnek. A zalai helyzetrõl szólva elmondta,
hogy még mindig alacsonyszintû a
vállalkozások közötti együttmûködés, persze néhány üdítõ példát is
megemlített.

A konferencia ezt követõen pódiumbeszélgetésekkel folytatódott. Az elsõ részben Doucha Ferenc, a VOSZ megyei elnöke, a
Zala megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, Kerekes Gábor, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodavezetõje, Harangozó Zoltán, a GE
Hungary Kft. képviselõje, Mezei
László energetikai vállalkozó és
Ipacs Viktor, a Raiffeisen Bank
kisvállalati üzletágvezetõ helyettese fejtette ki gondolatait, a kisvállalkozások és az általuk képviselt szervezet, cég kapcsolatáról.
Terjedelmi okoból a sok hasznos
vélemény leközlésére itt most
nincs lehetõség, de egy-két fõ témakör kiemelhetõ a hozzászólásokból: a kockázati tõke szerepe, a
minõség, a megbízhatóság és a rugalmasság, az innováció hatásai, a
gazdasági
szövetségek
és
klaszterek jelentõsége, a hitelcélalapú finanszírozás, és fõ elemként
a bizalom valamint a bizalmi válság kérdésköre.
A második pódiumbeszélgetésre kissé oldottabb pörgõsebb formában került sor. Cserti Csilla intézményvezetõ, házigazda a
Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ vállalkozásokat segítõ tevékenységérõl,
Musits Róbert a KKVHÁZ zala
megyei igazgatója – ezúttal mint
vállalkozásuk egyik vezetõje –
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szólt az együttmûködésrõl és a piacszerzés lehetõségeirõl. Birkner
Zoltán a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója
a felsõfokú képzésrõl, az innovációról, a partnerség és programozásról területeirõl fejtette ki álláspontját.
Hegedûs András a NAV Zala
Megyei igazgatóhelyettese a hatósági szereprõl, és a vállalkozásokat segítõ tevékenységérõl szólva
kifejtette, hogy a közigazgatási
rendszer részeként a törvények és
jogszabályok keretein belül tudják
a vállalkozásokat információval
ellátni és segítséget nyújtani. A
konferencia az Összefogás Deák
hazájában címet viselte. A Deák-i
gondolatoknak az üzenetét legplasztikusabban Farkas Tibor a
TESCO nagykanizsai áruházvezetõje jelenítette meg. Hozzászólásában többek között kiemelte,
hogy van lehetõség a kisvállalkozások számára az együttmûködésre beszállítóként, kiváltképpen a
regionális beszerzés rendszerében.
Az oktatást, a képzést és az erõforrásgazdálkodás hatékonyságát
olyan sikertényezõként említette,
amely az összefogáson túl a siker
záloga lehet.
A konferenciát profi módon levezénylõ Varga Zoltán összegzése
után, Musits Róbert és Gulyás József zárszavaival ért véget a
KKVHÁZ konferenciája.
www.inkubatornk.hu

A húsvét hangulatát
idézõ kiállítás
Tavaszváró címmel nyílt meg
a több mint 30 éve mûködõ Népi
Díszítõmûvészeti Mûhely tagjainak a kiállítása a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ földszinti elõcsarnokában.

A tárlat húsvéthoz kapcsolódó
alkotásokat, mintás terítõket,
csuhéfigurákat, horgolt tyúkocskákat mutat be. A kiállítást, mely
április 5-ig tekinthetõ meg,
Pulainé Cserti Ilona népi iparmûvész – szakkörvezetõ nyitotta
meg, és Vajda Mária népdalénekes
mûködött közre.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A NÉPI DÍSZÍTÕMÛVÉSZETI
MÛHELY TAVASZVÁRÓ ALKOTÁSAINAK BEMUTATÁSA
Megtekinthetõ: április 5-ig

A VÍZ VILÁGNAPJA NEMZETKÖZI GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: április10-ig

Március 31. 15 óra
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti képeslap és ajándékkészítés.
Vezeti: Pulainé Cserti Ilona népi iparmûvész.

Április 2. 17 óra
PERMETSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK. Elõadó: Varga József
(Vargagazda).
Április 2. 19 óra
Eve Ensler:AVAGINAMONOLÓGOK
- színmû. A Pécsi Harmadik Színház elõadása. Szereplõk: Xantus Barbara, Nyertes
Zsuzsa, Dévényi Ildikó. Rendezõ-producer:
Moravetz Levente. Szervezõ: Kanizsa Média Group Kft. Belépõdíj: 3100 Ft

Április 5. 9.30 óra
HÚSVÉTI VIGASSÁG ÉS
JÁTSZÓHÁZ. Közremûködnek: a
Kiskanizsa Általános Iskola és Óvoda, Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodásai. Tojásfestés
(berzselés, íróka, szalvéta stb. technikákkal, tojást hozni kell).

Április 5.
10 óra KEREKÍTÕ - mondókás
foglalkozás 0-3 éveseknek. 10.45 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás félévestõl 5 éves korig. Vezeti:
Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus. Belépõdíj: 600 Ft/család.

TÛNÕDÉSEK
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: május 12-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-1950 között Indiában
festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: május 31-ig

PLAKÁT-MAGÁNY
Gyûjteményes kiállítás az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból. Megtekinthetõ:
május 26-ig

Március 30. 11 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN
Kiállítás megnyitó ünnepség
Megtekinthetõ: május 31-ig

Április 5.
10 óra HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
14 óra NYUSZI A NETEN - számítógépes vetélkedõ
Április 6. 19.30 óra
BACSÓ KRISTÓF QUARTET
Bacsó Kristóf - szaxofon; Fekete Kovács
Kornél - trombita; Szandai Mátyás - bõgõ;
Baló István - dob. Belépõdíj: 1 000 Ft. A
rendezvény támogatója a Magyar Jazz Szövetség.

Nyugdíjas
pedagógusok
köszönete
A Nyugdíjas Pedagógusok
Klubja 40 éve mûködik. Hosszú
ideig a Leánykollégium társalgója
volt összejöveteleinek színhelye,
ahol nagyon jól éreztük magunkat.
Amikor a fõiskola átvette az épületet, még két évig egy tanteremben
tarthattuk a klubfoglalkozásokat.
Sajnos, ettõl az évtõl kezdve nem
élhettünk ezzel a lehetõséggel.
Klubvezetõnk több iskolát is megkeresett azzal a kéréssel, hogy fogadjanak be bennünket kéthetente,
1-2 órára. Mindenütt elutasító választ kapott. Ez nagyon elszomorít
bennünket.
Az önkormányzat felajánlott a
Deák téren egy helyiséget, de közben vezetõnk hirdetést adott fel a
Kanizsa Újságban, „ki fogadna be
bennünket” témában. Egyetlen választ kapott: a Griff Felnõttképzõ
Kft. és Szakközépiskola vezetõje,
Bartha László szeretettel fogad
bennünket, természetesen ingyen.
Ezúton is köszönjük a lehetõséget.
Bár még csak néhány alkalommal volt ott a foglalkozás, már
mindenki jól érzi magát, kezdjük
„belakni” új helyünket. Bartha
László egy összejövetelünkön elõadóként is segítette a tartalmas
idõtöltést. Õk nemcsak befogadtak
bennünket, a nõnapi foglalkozásunkon minden hölgyet virággal
köszöntöttek. Kellemes, jólesõ érzés volt mindannyiunknak. Köszönjük. A Kanizsa Újságnak is
köszönettel tartozunk a hirdetés
megjelentetéséért, hiszen hozzásegítette klubunkat az új helyünk
megtalálásához.
Nyugdíjas Pedagógusok Klubja

Sikeres
segélykoncert
A Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona összes dolgozója és lakója nevében köszönetünket fejezzük ki az adventista
gyülekezet, a Hetednap Adventista
Egyház felé a 2012. március 17-én
a Halis István Városi Könyvtárban
lezajlott Rushing Water segélykoncertért. A koncerten résztvevõk
pénzadományaikat az otthon javára ajánlották fel, ezzel nagy segítséget nyújtva az otthonban élõ
gyermekek, várandós anyák és felnõttek ellátásában.
A Rushing Water zenéje nagyon
jó hangulatot teremtett.

2012. március 29.
Még egyszer köszönettel Turi
Renáta intézményvezetõ az otthon
nevében.

Takarítás, bozótirtás
a Romlottvárnál
Mint arról már hírt adtunk a
Romlottvár Alapítvány, a Miklósfai Dr. Kotnyek István Kertbarát
kör, valamint a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület – sok önkéntessel – területtisztítási munkát
végzett a Szentgyörgyvári hegyen
a középkori vár maradványainál.
Nem olyan régen, a Romlottvár
Alapítvány a MOL olajipari cégtõl
támogatást kapott egy kõ emléktábla kihelyezésére a várhoz vezetõ feljárónál. Az impozáns alkotás
el is készült. Ez indította az egyesületet arra, hogy a várat, és a várhoz vezetõ utat valahogyan megtisztítsák a több mint egy évtized
alatt elburjánzott bozótostól, magasra nõtt aljnövényektõl.
Mivel a város ezt a munkát jelenlegi anyagi körülményei közt nem
tudta támogatni, így az egyesület elnöke, Deák Varga Dénes városi fõépítész a civilek segítségét kérte,
akik elsõ szóra elvállalták, hogy
részt vesznek az önkéntes akcióban.
A Miklósfai Kertbarát Kör 14
tagja bozótvágókkal, kis motoros
fûrészekkel vágta a dzsindzsást,
meghagyva minden fát, hogy árnyék is maradjon a területen. A Civil Kerekasztal munkatársai pedig
a hozzájuk csatlakozott önkéntesekkel és a váralapítvány vezetõjével, hat nagy kupacba hordták az
így kiirtott szedres, bozótos, néhol
két méteres gazt. Az egész délelõtt
tartó sikeres munkában összesen
több mint harmincan vettek részt.
Most várnak egy kedvezõ idõpontra, amikor megszûnik majd a tûzgyújtási tilalom, hogy a felhalmozott sok-sok köbméter gazt elégethessék.

A lelkes önkéntesek munkájának köszönhetõen az április elején
várható emlékkõ avatáson már egy
megtisztított területen közelíthetik
meg a török korban elpusztult fõúri birtokvédõ várat és környékét a
kilátogató turisták, érdeklõdõk.
NCKE

Megkezdték a kórház
udvarában a zöld
terület megújítását
Már beszámoltunk arról, hogy a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület az idei városzöldítõ
programjában Rada Tamás kertész
segítségével az oktatási intézmények környezetnevelési programját segítõ fa és díszcserje ültetések
mellett, tervbe vette a kórház udvarának megújítását is.
Miután a civilek az óvodák, általános iskolák és gimnáziumok
által kért növényeket mind kiszállították az ültetéshez, ma délelõtt
elvégezték a kórház parkjában tavaszra tervezett munkák nagy részét is.
Az önkéntesek az új növényeket
ajándékozó Rada Tamással együtt
érkeztek a kórházudvarra. Találkoztak Dr. Bátorfi József fõigazgatóval, s egy rövid utolsó egyeztetés
után a növényeket a már korábban
kitûzött helyekre szétosztva megkezdték az ültetést. Ebben az önkénteseket a kórházban végzendõ
munkára nemrég felvett közmunkások segítették.
A civilek mai tevékenységének
eredményeként az udvar 22 lombos fával és 50 díszcserjével gazdagodott. A park teljes megújítása
várhatóan két éven át fog tartani.
Legközelebb az õszi növényültetési idõszakban kerül sor újabb munkálatokra. Elõtte még egy-két beteg fa kivágására is sor kerül.
NCKE

2012.04.18.

9:47

Page 7

Kanizsa – Politika

2012. március 29.

Göndör a törvénygyárról
Sajtótájékoztatót tartott Göndör István országgyûlési képviselõ Rozgonyi úti irodájában, Mûködik a törvénygyár címmel. A
városunkban élõket is érintõ
problémákat emelt ki, így a
szakképzésben történt változásokat és saját folyamatban lévõ
indítványait.
Elmondta, a szakképzésben
nagy katasztrófaveszély látszik,
melynek oka, hogy a 2011/2012-es
tanév megkezdése után változtattak a finanszírozási gyakorlaton.
700-800 ezer forintról 440 ezerre
csökkentették az egy diák képzésére jutó egy éves költséget, mely
összegben benne van a szakoktató
bére is. Ennek megjósolhatatlan
következményei lehetnek. Fiatalok
tömegei szorulhatnak ki egyik ol-

dalon a felsõoktatásból, a másik
oldalon pedig a szakképzésbõl.
Hangsúlyozta, akkor, amikor a
magyar gazdaság versenyképességérõl beszélünk és több ember foglalkoztatásáról esik szó, akkor a
szakképzésnek kiemelt szerepben
kellene lennie.
Ezt követõen Göndör István az
éppen folyamatban levõ indítványairól szólt. Elsõ helyen a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítását említette. Javaslatában
azt írja, azok a vállalkozások, akik
a hivatásukat csak valamilyen kötelezõ kamarai tagság mellett végezhetik, nekik ne kelljen ezt a díjat ide befizetni, vagy ha befizették, akkor utalják át az õ szakmai
kamarájuknak.
A másik zalai térségben is fontos kérdés a nemdohányzók védel-

LMP a népszavazásról
Talpra Magyar! címmel sajtótájékoztatót tartott Dorosz Dávid az LMP országgyûlési képviselõje a Deák téren. A párt népszavazási céljairól szólva többek
között elmondta, az LMP még a
múlt évben kezdeményezett aláírásgyûjtést a munkát és az oktatást érintõ kérdésekben, végül
három héttel ezelõtt négy kérdésben kezdte meg a gyûjtést.
Ebbõl három a munka világát
érinti, egy a tankötelezettség
korhatárára vonatkozik.
– A kérdések önmagukon túlmutatnak, mivel az egész népszavazás szimbolikus tétje az, hogy
el kell dönteni, milyen irányba
szeretnénk vinni az országot, mire, milyen alapokra szeretnénk az

ország jövõjét felépíteni. A FIDESZ a kiszolgáltatottságban
hisz, ezzel szemben az LMP egy
olyan országot szeretne, amelyben a jövõ az embereken és az
emberek tudásán nyugszik. Egy
olyan országot szeretnénk, ami
azért versenyképes, mert a dolgozók valódi jogokkal, egyenrangú
partnerként vesznek rész a munka
világában az állammal és a cégekkel szemben.
Az aláírásokat április 2-áig
gyûjtik, a legfrissebb adatok szerint 85 ezer van a birtokukban.
Zala megyében eddig 1200-1300at adtak le, a választások kiírásához 200 ezer aláírásra van szükség.
B.E.

mérõl szóló törvény. Azokban a
szállodákban, ahol a törvény hatályba lépése elõtt nem volt szivarszoba, most egyáltalán nem teszik
lehetõvé a dohányzást, ez a hévízi
szállodák jelentõs részét is érinti.
Azonban a statisztikák azt mutatják, hogy a szállodai szolgáltatásban részt vevõk 25-30 százaléka
dohányzik, így erre a rétegre is oda
kellene figyelni. Meg kellene engedni - szigorú egészségügyi szabályok mellett - olyan szivarszobák kialakítását, ahol hódolhatnak
szenvedélyüknek.
– A 61-es út építésével kapcsolatban kérdést és interpellációt tettem fel a Nemzeti Fejlesztési Miniszter asszonynak, amelyben szeretnék választ kapni arra, hogy az
az útszakasz, amelynek a 74-es elkerülõvel egy idõben kellett volna
elkészülni – ezzel lehetõvé téve azt,
hogy a dél felé menõ forgalom ne
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kertvárosi részen haladjon keresztül –, még miért nem került átadásra – mondta.
Végül a személyszállítási közlekedésrõl szóló törvényjavaslatot
emelte ki. A környezõ zsáktelepülések számára a napi háromszori
buszjárat lehetõségét teremti meg
alapellátásként a törvény, az ezen
felüliért fizetni kell. A törvénybe
belefoglalták, hogy a munkahely,
az oktatás, az egészségügy, a közigazgatási szolgáltató elérését biztosítani kell, de ez három buszjárattal nem teljesíthetõ. – Egy megoldás lehetséges, az iskolás is bejön hajnali hat órakor a városba,
amikor az elsõ mûszak kezdõdik,
és órákat vár – tette hozzá. Továbbá ez országosan 400 vonatjárat
megszûnését is eredményezi, mely
megyénk elérhetõségét is érinti.
V.M.

Képviselõi fogadóórák
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 I. 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 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.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. április 2-án 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát 2012. április 2-án (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. április 2-án (hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. hétfõjén 17,00 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.

Környezetvédelmi rendeletváltozás

(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)

Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét arra, hogy a tavalyi évben Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata módosította a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.08.) számú rendeletét.
A változást követõen a szabályozásba beépítésre került a belterületi ingatlanok
tulajdonosainak növényvédelmi, kaszálási kötelezettsége.
Ez alapján a belterületi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlan rendszeres kaszálásáról gondoskodni köteles, legelsõ alkalommal legalább az adott
év május 31. napjáig, második alkalommal augusztus 31. napjáig.
A rendelet szankcionáló része alapján 50.000,-Ft-ig terjedõ pénzbírság szabható ki azon ingatlantulajdonos ellen, aki ezen kötelességének nem tesz eleget.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat arra, hogy környezetünk és egészségünk védelme érdekében fordítsanak nagyobb figyelmet ingatlanuk idõbeni kaszálására.
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

12.qxd

12.qxd

2012.04.18.

8

9:47

Page 8

Kanizsa – Hasznos

2012. március 29.

10+1 jó tanács, ha külföldön akar dolgozni
1. Soha ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak!
Ne feledje: sehol nincs kolbászból a kerítés. Egy átlagos magyar munkavállaló külföldön rendszerint a minimálbért kapja (legalábbis ott, ahol
van minimálbér), ez a nyugat-európai országok esetében kb. a magyar
minimálbér ötszöröse. Ha szállást, vagy ellátást is kínál a munkaadó, annak ellenértékét a keresetébõl általában levonja. Ha nem tisztázza elõre a
levonásokat és azok mértékét, könnyen lehet, hogy fizetés helyett Önnek
kell majd fizetnie.

2. Elutazás elõtt mindig tájékozódjon a kiválasztott (fogadó) ország viszonyairól. Ennek érdekében javasoljuk, hogy forduljon a
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)
valamelyik EURES-tanácsadójához.
Célszerû tisztázni, hogy kell-e vagy sem
munkavállalási engedély az adott országban, ha igen, hogyan lehet azt megszerezni? Kinek a feladata az engedély beszerzése? Amennyiben nem kell munkavállalási
engedély, kell-e regisztráltatnia magát?
Van-e a fenti eljárásoknak olyan költsége,
melyet a munkavállalónak kell megfizetnie, ha igen, mekkora ez az összeg? Mik a
fõbb adó- és társadalombiztosítási szabályok, van-e minimálbér, ha van, mennyi az,
mik a megélhetési költségek stb.

3. Ha magánközvetítõ révén szeretne állásajánlathoz jutni, mindig gyõzõdjön meg
arról, hogy a közvetítõ regisztráltatta-e
magát a telephelye szerint illetékes regionális munkaügyi központnál.
Nyilvántartásba nem vett magánközvetítõ szolgáltatásait soha ne vegye
igénybe! Kormányrendelet írja elõ,
hogy a magánközvetítõnek nyilvántartásba kell vétetnie magát a telephelye
szerint illetékes regionális munkaügyi
központnál. A regionális munkaügyi
központ csak akkor veszi a magánközvetítõt nyilvántartásba, ha az a rendeletben meghatározott feltételeknek –
szakértelem, elérhetõség, óvadék letétbe helyezése stb. – megfelel. Arról,
hogy a magánközvetítõ nyilvántartásba vétette-e magát, az NFSZ internetes oldalán (www.afsz.hu) tájékozódhat az Álláskeresõknek/Állásajánlatok/Magán-munkaközvetítõk menüpont alatt, vagy felvilágosítást kérhet az illetékes regionális munkaügyi központtól – akár telefonon is.

4. Soha ne fizessen magánközvetítõnek
közvetítési, regisztrációs vagy egyéb díjat!
Magyarországon kormányrendelet írja elõ, hogy a magánközvetítõ az
álláskeresõtõl semmilyen címen nem kérhet a szolgáltatásaiért pénzt.
Szolgáltatásainak ellenértékét mindig a munkaadó fizeti meg.

5. Ha állásajánlatot kap, még a szerzõdés
megkötése elõtt próbálja a leendõ munkahelyét „leinformálni”.
Ehhez a régió valamelyik
EURES-tanácsadójának a segítségét kérheti. Magyarországon jelenleg közel harminc tanácsadó dolgozik a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálatnál, ami azt jelenti, hogy
minden megyében van legalább
egy ilyen munkatársunk; az Unióban pedig számuk megközelíti a
nyolcszáz fõt. A magyar tanácsadó
megkérdezheti külföldi kollégáját,
hogy az adott munkaadóra szokotte panasz érkezni vagy sem, fizetett-e munkaügyi bírságot valamilyen címen az utóbbi idõben vagy
sem stb. Ily módon még idõben kiszûrhetõk a nem korrekt foglalkoztatók.

6. Nyelvtudás nélkül vagy gyenge, hiányos nyelvtudással lehetõleg ne vállalkozzon külföldi munkavégzésre még a legegyszerûbb munkák esetében sem.
Gondoljon arra, hogy külföldön hivatalos ügyeket kell majd intéznie,
de a hivatalokban nem fognak magyarul beszélni, a munkavégzéssel, illetve a foglalkoztatójával kapcsolatos panaszait sem fogják magyarul
megérteni, ezen kívül értenie kell a fõnökétõl kapott utasításokat, el kell
tudnia olvasni, és meg kell értenie a munkavédelmi elõírásokat, a veszélyre figyelmeztetõ feliratokat, és így tovább.
Ami még nagyon fontos: a munkaszerzõdése biztosan nem magyarul,
hanem a fogadó ország nyelvén készül, és szerzõdést aláírni úgy, hogy
nem tudja pontosan mi áll benne, több, mint kockázatos.

7. Lehetõleg vigyen magával legalább
annyi pénzt, ami a hazautazás költségeit
fedezheti.
Sajnos a külföldi munkavállalás általában nem a fizetéssel kezdõdik,
arra legalább egy-két hetet várnia kell, viszont addig is lakni, élni, közlekedni kell valamibõl. Sok helyen a lakbért akár több hónapra elõre is
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8. Útlevelét, lakcímkártyáját, személyi
igazolványát – ha egy mód van rá – soha
ne adja át a munkaadónak vagy a közvetítõnek, mert így azonnal kiszolgáltatottá
válik.
Ha ehhez a munkaadója vagy a
közvetítõ mégis ragaszkodna –
mondjuk azzal az indokkal, hogy
szeretné tudni az otthoni elérhetõségét – készítsen az okmányokról fénymásolatot, és azt
adja át. Ettõl az eljárástól csak
abban az esetben térjen el, ha a
fogadó ország jogszabálya (pl.
Angliában) elõírja a felsorolt
dokumentumok valamelyikének
a szükségességét regisztrációs vagy egyéb célból, és a regisztrációt a munkaadója intézi. Ebben az esetben célszerû legalább
az egyik okmányt magánál tartania. Azt, hogy melyik országban van ilyen jogszabály, ugyancsak az EURES-tanácsadóktól
tudhatja meg.

9. Ha úgy érzi, hogy becsapták: munkaadója az Ön kárára eltér a munkaszerzõdésben foglaltaktól vagy egyéb, a munkaviszonyával kapcsolatos problémája támad…

hirdetés

… segítségért forduljon a helyi, külföldi munkaügyi központhoz. Itthonról gyakorlatilag nincs esélye arra, hogy megoldja a problémáját.

10. Elutazása elõtt célszerû…

… kiváltania az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyát, illetve érdemes biztosítást kötnie legalább arra az idõre, amíg munkába nem áll, és
meg nem gyõzõdik arról, hogy a munkaadója fizeti a társadalombiztosítási járuléko(ka)t.

10 + 1. Jobb eséllyel pályázhat egy állásra…
… ha a végzettségét, képzettségét igazoló bizonyítványokat még itthon
lefordíttatja a fogadó ország nyelvére. Ez a megoldás valószínûleg egyben a leggazdaságosabb is. Igazolványképeket is általában olcsóbban készíttethet itthon, mint külföldön.
Forrás: ORFK (www.police.hu)
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.afsz.hu)
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

elkérhetik, ami már egy jelentõs összeget is kitehet. Ha pedig nem válik be a számítása, akkor gondolnia kell arra, hogy a hazautazás is pénzbe kerül.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(Kódszám: ÚSZT-2
2011-K
KÉMÉNY)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2./2012.(I.31.) önkormányzati rendelete alapján a következõk szerint.
Az önkormányzat az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának, kiváltásának bekerülési költségeihez vissza nem térítendõ támogatásként
támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészíti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázatban elnyerhetõ állami támogatás elõírt pályázati feltétele.
I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévõ gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási munkálataira igényelhetõ támogatás,
amelynek eredményeként biztosítható a tüzelõberendezések által elõállított,
jelenleg a gyûjtõkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése,
azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történõ és az életbiztonságot veszélyeztetõ visszaáramlásának megakadályozása.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ egycsatornás gyûjtõkéménnyel rendelkezõ társasházak és lakásszövetkezeti épületek.
II. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 2011. decemberében megjelentetett „az egycsatornás
gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatása” címû
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) pályázat útmutatójában (a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett beruházáshoz.
A pályázat kétlépcsõs.
Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz benyújtják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál.
Második lépcsõben az önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvezõ pályázatokat azután a pályázó társasház
saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.
III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés határozza meg, mértéke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség legfeljebb
10 %-a, de lakásonként maximum 30.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás összege abban az esetben sem nõ, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag az önkormányzat által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani legkésõbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret
kimerüléséig, de legkésõbb 2012. május 05-ig. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás kimerül, a pályázatok beadásának lehetõsége megszûnik.
A keret kimerülésérõl, valamint a pályázatok beadásának lezárásáról az
önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni.
A pályázat benyújtási helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztálya (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15.).
Az önkormányzati pályázat részletes feltételeit Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 2./2012. (I.31.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet, a pályázati formanyomtatvány és a
pályázathoz szükséges információk elérhetõ a város honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu ), illetve a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. honlapjáról (www.nkvg.hu).
A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthetõ le.

2012. március 29.

Eladó a Bartók 1. szám alatti ingatlan
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingatlanok kezelõje, vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanra:
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelõ. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.
Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõdni. A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei részletesen megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.

Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a
legelsõ nyakcsigolya
– az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész
sor testi és szellemi zavart
okozhat (fejfájás, nyaki fájdalom, kézzsibbadás, szédülés, hátfájás, gerincferdülés,
izomgörcsök, csípõ- és térdfájdalmak, lúdtalp, stb.).
Mintegy 18 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet
már a világ több mint 30 országában, közel 400 Atlasprof specialista alkalmaz. Az egyszerû és biztonságos vibrációs gépi masszázs
technikát és eszközt kidolgozta és
személyesen oktatja.
Az Atlas a fej-, nyak-, gerincés csípõ egyensúlyát meghatározó elsõ nyaki csigolya. Az
eredmény tartós, mert az
Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika

egyedülálló, természetes, nem orvostudományi módszer,
nem gyakorol hatást
a csigolyatestre, nem
manuál terápia és nem
csontkovácsolás. A módszer neve AtlasProfilax. A
gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító,
regeneráló mechanizmusának
köszönhetõen indul be a javulás. Magyarországon kilenc
AtlasProf specialista van, aki
alkalmazza a metódust. A Nyugat-Dunántúlon egyedül dr.
Varga Imre végezte el a svájci
kurzust és szerzett diplomát
Schümperli doktornál. A nagykanizsai szakember tavaly az
AtlasProfilax vibrációs maszszázst személyesen megtapasztalta, és utána az addig évek óta
fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom,
szédülés, fejfájás rövidebbhosszabb idõ alatt megszûntek.

Ingyenes ismertetõ elõadás:
Nagykanizsa,
Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ
április 4. (szerda) 18 óra
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Álláspályázat - uszoda-ü
ügyvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 49. ügyvezetõi tisztségének betöltésére.
Az ügyvezetõ fõ feladatai: a nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lévõ
"B" fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdõvezetõi feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy
egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök, épület gépész üzemmérnök végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Pályázat

Felhívás

a nagykanizsai
Kórházi kápolna
Szent Lujzát
ábrázoló egykori
ólomüveg
ablakának
restaurálására

városi
történetek
gyûjtésére
A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet kanizsai
történetek gyûjtésére.
Várjuk egyetemisták,
középiskolások, városi
polgárok által gyûjtött
érdekes történeteket
2012. március 1.
és április 30. között.
Beküldési cím: Thúry
György Múzeum,
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.
vagy a tgym@zmmi.hu
e-mail cím.

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány szeretné 2012-ben a szociális gondozást végzõk védõszentjeként tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló üvegképet restauráltatni, s a
múzeum épületében a közönség
számára bemutatni. Az ablak jelentõs felújításra szorul, sok
üvegszem kitört, repedt, síkjából
kimozdult, az ólomsínek deformálódtak. Az árajánlat szerint a
restaurálás díja 600 ezer forint.

Pályázni olyan történettel –
akár érdekes családival is – lehet, amely az utóbbi 10 évben
nem jelent meg nyomtatásban.
A történetek további hasznosítását a pályázó díjmentesen
az alapítványra ruházza át.

A restauráláshoz a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány számlaszámára várja – Szent Lujza megjegyzéssel – a támogató
átutalásokat, befizetéseket.
Szlsz: 14100134-1172244901000007

A kuratórium által kiválasztott legjobb 8-10 pályamunkát
bemutatjuk a Városi Televízióban és a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban, melyekrõl a VTV
és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap honlapján elektronikusan
és postai úton levélben is lehet
szavazni. A három legtöbb szavazatot elért történet közül az
elsõ 30.000 Ft, a második
25.000 Ft, a harmadik 20.000
Ft értékû utalványt nyer.
A díjak ünnepélyes átadására
a múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében kerül
sor.

A

A pályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolata, a feltételként elõírt gyakorlat hivatalos igazolását, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
nem áll, a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részérõl az ügyvezetõi tisztség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a
alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai
szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevõk megismerhetik, a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a
pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)
Az ügyvezetõt a Közgyûlés határozott idõre, 2012. június 1. naptól kezdõdõen
2017. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közlésétõl számított 4 hónap.
Az ügyvezetõi tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás - a kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - megállapodás alapján történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A
pályázatról a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2012. május havi soros ülésén, legkésõbb 2012. május 31. napjáig dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad:
Cseresnyés Péter polgármester (Tel: 06-93-500-701)
A pályázat kiírására a 206/3//2011. (V.26.) Kgy. határozat alapján kerül sor.

Versenytárgyaláson értékesített ingatlanok

Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár
Versenytárgyalás idõpontja
április 3.; április 17.
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft
április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Mûhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft
április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft
április 3.;április 17.
április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft
április 3.;április 17.
április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft
április 3.;április 17.
április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. elsõ emeleti irodájában.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu weboldalon. Személyes
érdeklõdés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon a 93/311-241-es telefon, 16-os
mellék. Az ingatlanok megtekinthetõk a versenytárgyalást megelõzõ héten, a fenti telefonon egyeztetett idõpontban.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Telt házas
KBB
koncert

Mediterrán életképek vásznakon
Nagy érdeklõdés kísérte Zejko
Hudek Ausztriában élõ horvát
festõmûvész kiállításának megnyitóját a HSMK Õsze András
Galériájában.

Fotó: Halász Gyula

A Kanizsa Big Bandnek sikerült újra nézõcsúcsot döntenie
szombat esti koncertjén a Magyar Plakát Házban. A szülõk,
nagyszülõk, testvérek, barátok
és osztálytársak stabil közönséget biztosítanak a zenekar fellépéseihez. Úgy tûnik, hogy ennek
a több generációt reprezentáló
hallgatóságnak készült a KBB
új mûsora, hiszen a kissé pókhálós örökzöldek mellé akadt egykét latinos, jazz-rock-os szám is.
Az õsbemutatók estje volt ez, ahol
sikerrel debütált Dominkó Péter szerzeménye a Bárhol, bármikor. A másik újdonságot Gayer Mátyás tehetséges zongorista Duke Ellington egy
számából készült hangszerelése adta.
Az est vendégmûvésze Gyárfás István gitármûvész volt, akit mind hazai
és mind nemzetközi színpadokon is
sokoldalú zenészként tartanak számon. Most George Benson világhírû
gitáros „magyar hangjaként” tapsolhatott szólóinak a közönség. A koncert szólistái közül Vámos Janka és
Varga Dani is visszafogottabb volt a
szokásosnál. A ritmus és a rézfúvós
szekció viszont hozta a tõlük megszokott kiegyensúlyozott színvonalat. A latinos számok jól sikerültek.
Pablo Beltran Ruiz örökzöldje a
Sway, Chick Corea Spain és a KBB
repertoárjának stabil pontja, Dizzie
Gillespie Manteca címû száma. Ezek
után már csak a Tequila, pontosabban
egy tequila hiányzott, de az nagyon.
H.Gy.

2012. március 29.

A „Macskák és emberek” címet
viselõ tárlaton elsõként, a Hajdú
Sándor vezette Nagykanizsa Város
Vegyeskarának rövid mûsorát hallhatta a közönség. Ezt követõen
Dénes Sándor városunk alpolgármestere mondott köszöntõt. Beszédében kitért a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál nívós programjaira
majd Zejko Hudek életútjából villantott fel részleteket. A verniszázson Ludvigné Tihanyi Klára a
Kendlimajori Mûvészeti Szabadiskola ügyvezetõje mutatta be a mûvészt. Zejko Hudek nem csak képzõmûvészként, de szervezõként is
egyre ismertebb, hiszen a Marija
Bistricai Mûvésztelep fõszervezõje is. A személyes élményeket is
felidézõ életrajzból megtudhattuk,
hogy Zejko Hudek Zágrábban született. Gyermek és ifjúkorát a vasútállomás közelségében töltötte.
Az érkezés és elutazás, a zaj, az
elegáns és lepusztult alakok, a hölgyek és az örömlányok, a részegek
és a józanok, a gazdagok és koldusok, a gyerekek és a macskákezek az élmények meghatározóak
voltak számára.

kön és az utcákon tûnnek fel, hanem önálló figuraként is, emberi
gesztusokat idézõen.
A festõmûvész képein szemléletmódja is megjelenik, hiszen
az élet sötét oldala, az öröm és a
bánat, a hit és a remény mindmind visszaköszön ezekben az
alkotásokban, olyan színes világba helyezve életünket, ahol a
humor, és a groteszk is fontos
szerephez jut. Egy biztos, hogy
Zejko Hudek nyugodtan pályázhatna a „Mosoly nagykövete”
címre. Érdemes hát megtekinteni a március 30-ig tartó kiállítást.

A macskák Zejko Hudek képeinek „védjegyei” akár csak Giorgio
di Chirico szürrealista festõmûvész képein a háttérben feltûnõ vonatok. Zejko Hudek képein a mediterrán kisváros életképei sûrítve
jelennek meg. Egy kép egy regény,
s ennek fejezetei vidámságot tükrözõ, harsány színekkel ábrázolt
kompozíciókban jelennek meg. A
képeken megannyi karakter tûnik
fel, s Zejko Hudek mûvészetének
ez az igazi erõssége. Mozdulatokból, testtartásokból, dialektusokból formál mindenki számára felismerhetõ figurákat. Pályatársai
éppúgy, mint ismerõsei is feltûnnek az egyes vásznakon. A macskák nem csak a piros cserepes tetõ-

H.Gy.

Kamara-jjazz a Móriczban

Fotó: Halász Gyula
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Szõke Szabolcs „hazajáró vendég” Nagykanizsán, hiszen az elmúlt évtizedben számtalan igényes koncertet és színházi produkciót adott elõ Nagykanizsán.
Ezúttal is egy igazi zenei csemegével lepett meg bennünket a Mó-

ricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
adott mûsorával. Quartetjének zenei világa egy vendégmûvész játékával gazdagodott. David Boato
olasz trombitás, szárnykürtös egy
közös turné és egy lemezfelvétel
okán lép fel Magyarországon a
népszerû együttessel. A koncert ge-

rince Szõke Szabolcs szerzeményeibõl és a gitáros-zeneszerzõ Juhász
Gábor kompozícióiból állt össze. A
hazai ethno-jazz élvonalát reprezentáló együttes jellegzetes formában vegyíti a balkáni és a keleti zenei harmóniákat új egyedi hangzást
teremtve. E lírai zenei világba robbant be David Boato olykor szenvedélyes trombita és szárnykürt
szólóival. Váczi Dániellel (szopraninó és szaxofon) megerõsített
jazz-hatást, mint egy ellenpontot
hoztak a Szalai Péter (tabla és ütõhangszerek), Szõke Szabolcs (array
mbira/gadulka) páros meditatív témáival szemben, míg Juhász Gábor
akusztikus gitár-játéka mindkét pároshoz jól passzolt. A látszólag különbözõ zenei világok – Szõke Szabolcsnak – köszönhetõen mégis
egyfajta szintézisként olvadtak
eggyé. Remek koncert volt. Köszönet a zenészeknek és Godinek Ibolyának a szervezésért.
H.Gy.

2012.04.18.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Ha azt szeretné, hogy jól teljen el a hétvégéje, azért önnek is kell tennie valamit. Célszerû lesz tornával kezdenie a
napot, hogy lehiggadjon, és béke legyen
a házban.

IV.20.–V.20. Bika
Próbálja megtalálni a közös hangot családtagjaival, és lehetõleg kerülje az éles
vitákat. Ha többet mosolyog, érzelmileg
is feltöltõdik, és mindjárt jobban megy a
munka, az együttélés.

V.21.–VI.21. Ikrek
Váratlan találkozások lehetõségét jelzik a csillagok. Akár egy régi barát,
vagy egy régi szerelem tûnhet fel ön
elõtt az utcán, és készteti hosszú nosztalgiázásra.

VI.22.–VII.22. Rák
A héten nem számíthat sem a Plútó, sem
a Mars segítségére, ezért semmilyen üzleti ügybe ne vágjon bele. Az idegeskedés helyett vegyen ki néhány nap szabadságot, és pihenjen.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha mostanában úgy érzi, nem sikerül
semmi, ne hangolódjon le, egy-két nap
múlva elmúlik ez az érzése. Kikapcsolódásként változtasson szokásán, és tervezzen be egy hegyi kirándulást.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Nyitottan és tettre készen várhatja családtagjai újabbnál újabb ötleteit. Önnek
szinte semmit sem kell tennie a megvalósításukért, csak elfogadni és élvezni az
eredményeket.

IX.23.–X.22. Mérleg
A héten szüksége lehet összegyûjtött tapasztalatai hasznosítására. A csillagok
kellemetlenséget jelezhetnek, de ne aggódjon, a "földiek" rendbe hoznak majd
mindent.

X.23.–XI.22. Skorpió
Jól haladnak a dolgai, és ez csak erõsítheti az önbizalmát. Ennek ellenére csökkenhet az energiaszintje, ami némi orvoslásra szorul. Foglalkozzon például
többet a mûvészetekkel.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Hogyha szeretne a barátainak segíteni, az
csak jó tanács legyen, és semmiképpen
se pénz. Segítõkészségét, jó szándékát
így is mindenki köszönettel veszi, és
meghálálja.

XII.22.–I.20. Bak
Nem mindig célszerû, ha kimondja az
ember mindazt, amire gondol. A dolgos
mindennapok türelmetlenné tehetik,
ezért pihenésként használja ki a falusi turizmus lehetõségeit.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Nem lesz nagy kedve dolgozni ezen a héten, pedig sok tennivalója gyûlt össze az
ünnepekig. Alakítson ki egy csendes helyet a lakásában, és tegyen rendet a gondolatvilágában.

II.20.–III.20. Halak
Megérzéseivel nem lesz semmi baj sem a
héten. Szinte képes olvasni a szerettei
gondolataiban. A Merkúr támogatni fogja az elképzeléseit, így nyugodt lélekkel
készülhet a húsvétra.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Elsõk a Nyugatiban –
nehezen, de csak sikerült...

Ahogy Beák Gábor (fehérben), a KKK is elérte az idénybeli egyik célt

Kanizsa KK DKG-EAST (1.)
– PTE-PEAC PVSK (5.) 80 - 90
(22-25, 22-25, 21-17, 15-23)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 21. forduló.
Nagykaniza, 150 nézõ. Vezette:
Sabáli, Németh S., Dombay.
Kanizsa KK DKG-EAST: Bausz
(9/3), Balogh L. (11/9), Beák (24/12),
Hoffmann B. (21/6), Zsámár K. (5).
Csere: Murvai (2), Tóth O. (3), Bus,
Czigler (5). Edzõ: Kovács Nándor.

A péntek óta már biztos Nyugati csoport-elsõ kanizsaiak kezdték
jobban a mérkõzést hárompontosaiknak köszönhetõen. (5.p.: 15-9)
Ezután azonban a gyors játékot játszó vendégek átvették az irányítást
s a negyed végére már náluk volt
az elõny.
A második játékrészben továbbra is gyengén védekezett a hazai
csapat és a támadások befejezése
is akadozott. Ennek köszönhetõen

INGATLAN

Kerti kisgép tartozékokkal,
négyszemélyes kanapé fotellal,
asztallal felújított állapotban eladó. Képek: apród.hu, jófogás.hun. Tel.: 0630/374-8903 (7494K)

Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra,
jelenleg 100 m2-en felújított, tetõteres családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Gyõzõ utcában tehermentes, beköltözhetõ, 1,5 szobás,
felújított panellakás eladó 3,5 millió Ft-tól. Tel.: 0630/972-5045
(7493K)

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS
Megbízható kõmûves vállalkozó vállal minden nemû munkát az alaptól a tetõig, a komplett kivitelezéstõl a kisebb átalakításokig (térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Zrínyi
u. 20., tel.: 0630/597-1530 (7492K)

2012. március 29.

Milassin Mór kivívta
magának az aranyérmet

a félidõre tovább nõtt a különbség.
Fordulás urán agresszívebb védekezésének és Hoffmann Balázs
kosarainak köszönhetõen átvette a
vezetést a dél-zalai gárda. (25.p.:
56-54) Mindez nem tartott sokáig,
mert a negyed végén ismét a látogatók vezettek. Bár az utolsó tíz
perc elején megint sikerült a fordítás (34.p.: 74-71), de az elõnyét
nem tudta megtartani a listavezetõ. A mérkõzés hajrájában sok hibát vétett a vendéglátó, amit a
nagy lelkesedéssel játszó pécsiek
kihasználtak, s megérdemelten
nyerték a találkozót.
A Kanizsa KK DKG-EAST a
számára tét nélküli mérkõzésen
szinte végig gyengén védekezett,
így újabb vereséget szenvedett.
Kovács Nándor: „A biztos csoportgyõzelem tudatában nem volt
bennünk elég tûz. A rájátszásra fel
kell javulnunk, hogy elérhessük a
célunkat.”
A Nyugati végeken tehát megtréfálni a kanizsai gárdát az ellenlábasok már nem tudják, mindesetre április 1-jén 18 órától, az alapszakasz lezárásaként, a dél-zalaiak
a Ceragem Kozármisleny SE legénységét fogadják a Cserháti
csarnokban – remélhetõleg mind
nagyobb nézõsereg elõtt.

A Nagykanizsai TE 1866 vívói
számára a Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Reménység versenyének V. állomásával folytatódott az
évad, melynek Gödöllõ adott otthont. Ezen a versenyen a hazai
utánpótláskorú vívók indulnak 1214 éves korosztályban, köztük a
dél-zalai egyesület versenyzõi.
Az NTE-sek ismét kitettek magáért, mivel aranyérmet is hozhattak haza. Az alábbi jobb nagykanizsai eredmények születtek. Gyermek férfi kard (1999): 1. Milassin
Mór. Újonc nõi kard (1998): 3.
hely Flumbort Sára. Serdülõ nõi
kard (1997): 2. hely Kungli Borbála, 3. hely Vernyel Sára, 5. hely
Flumbort Sára. Serdülõ férfi kard
(1997): 5. hely Dobó István (Az
NTE vívója pénteken eltörte a bal
kezét, de így is vállalva a a küzdelmeket szerzett értékes helyezést.).
Az ötödik állomást – mely az
utolsó is lesz egyben – Pécs fogja
rendezni, aztán a versenysorozatot
egy gála zárja, melyen az adott
korosztály legjobb nyolc kardvívója léphet pástra – elõreláthatólag 5 kanizsaival.

P.L.

P.L.

Idõsgondozást (a gondozott
otthonában), otthonápolást vállal
szociális ápoló végzettségû hölgy

Nagykanizsán és környékén. Tel.:
0630/251-2500, 0693/391-536
(7495K)

Elveszett
A Március 15-ei koszorúzás után, a Hevesi Sándor Mûvelõdési Házba menet elvesztettem az 1956-os Vitézségi Jelvényemet. Kérem a becsületes megtalálót, hívjon fel az alábbi telefonszámon: 0693/325-969.

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).

vegyésztechnikus
értékesítõ
felszolgáló
pultos
óvónõ angol nyelvtudással
borbár - borszaküzlet vezetõ
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal
üveggyártó
hegesztõ-lakatos (Nagykanizsa)
köszörûs (Marcali)
esztergályos
villanyszerelõ
gyalugép kezelõ

VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).

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

Nagyteljesítményû, hordozható, vadonatúj háztartási gõztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)

Véradás
2012.04.03. KEDD
13:00 – 19:00 Kanizsa
Centrum, Nk. Táborhely u. 4.
2012.04.05. CSÜTÖRTÖK
09:00 – 16:00 GE Hungary
Zrt. Nagykanizsa (Tungsram)

szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
130.000 - 150.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
130.000 - 150.000 Ft

2012.04.18.
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Az NB I B-ssek tovább menetelnek

Már finalisták
a KDKK serdülõi

Tompa Ingatlanforgalmi Kft. Motax Autóudvar Kanizsa Sörgyár SE II (1.) – Balatonfüredi
FC (5.) 15:3

Az országos serdülõ leány kosárlabda bajnokság fõtábláján a
második forduló keretében a Kanizsa Diákkosárlabda Klub csapata a
Kõbányai Darazsak (Budapest), a
Soproni Darazsak és a Gyõr csapatával került egy csoportba.
A Gyõrben megrendezésre került
tornán a kanizsaiak a második helyen végeztek és ezzel mint csoportmásodikak már a 2012. május
10-13. között megrendezésre kerülõ
döntõre készülhetnek. Egyébként
április 21-22-én még a fõtáblás harmadik körre kerül sor, de annak
eredményeitõl függetlenül a KDKK
az országos fináléba jutott.
A gyõri forduló eredményei: Kõbányai Darazsak – Kanizsa Diákkosárlabda Klub 78-100 (20-30, 1816, 19-26, 21-18). A kanizsaiak dobói: Kiss V. 52, Herman 29, Kardos
14, Székely 2, Karancz 2, Lõrincz 1.
Soproni Darazsak – Kanizsa DKK
109-74 (32-24, 29-12, 22-27, 26-11). A
kanizsaiak dobói: Kiss V. 43, Herman 18,
Kardos 10, Gyurkó 3. Gyõr – Kanizsa
DKK 71-94 (24-13, 10-26, 18-33,
19-22). A kanizsaiak dobói: Kiss V.
47, Herman 21, Kardos 18, Karancz
3, Katona 2, Lõrincz 2, Gyurkó 1.
A KDKK játékosa, Kiss Virág három különdíjban is részesült a tornán.
Bekerült az All-Star csapatba, valamint
õ volt a legtöbb pontot dobó és a legtöbb lepattanó labdát szerzõ játékos.

NB I B Nyugat nõi asztaliteniszmérkõzés, 15. forduló. Nagykanizsa. A kanizsai gyõzelmek: Bicsák
Bettina 4, Mógor Evelin 4, Újházi
Csilla 4, Táncos Dominika 2 és az
Újházi Csilla-Boldizsár Gabriella
páros.
Magabiztos gyõzelmet aratott a
kanizsai második számú nõi csapat (képünkön). A mérkõzés az
eredmény ellenére nem volt ilyen
sima, hiszen a hazaiak hat mérkõzést nyertek meg döntõ szettben. A
vendéglátók fiataljai jó játékkal
gyõzték le a hasonló korú vendégeket. Tizenharmadik gyõzelmét

szerezte meg ezzel a kanizsai
együttes sorozatban és pontveszteség nélkül vezeti az NB I B Nyugati csoportját. Innen már a veret-

lenség megõrzése a bajnokság
végéig egyáltalán nincs kizárva...
P.L.

Így nehéz tavasz elé nézhetnek...
Nagykanizsai
TE
1866Horváth Méh (7.) – Morello.hu
Várpalotai BSK (14.) 2-4 (2-2)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 18. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Hollósi
(Magyar P., Németh T.). G.: Cs.
Horváth G. (27., 41.); Bogdán I.
(26.), Kellner (43.), Tiber Sz.
(52.), Erõs D. (57.). NTE: Szekeres P. - Boros Z., Cserfõ L., Rák-

hely M., Szép D., Ujvári M.,
Kõrösi A. (Szakmeiszter J., 75.),
Nagy T. - Babati, Cs. Horváth G.,
Szõke Á. (Freischmid R., 84.). Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Kétszeri gyors gólváltást követõen
maradt meccsben az elsõ félidõ folyamán a két alapember védõjét ezúttal már nem nélkülözõ hazai együttes, szünet után azonban már nem tudott válaszolni a sereghajtó góljaira.

A találkozó krónikájához tartozik,
hogy a játékvezetõ Koller Zoltánt a
kispadról a nézõtérre „vezényelte”.
Koller Zoltán: „A meccsen tudásunk töredékét nyújtottuk, emellett
a fordulópontokból is rosszul jöttünk ki. Lelkes ellenfelünk megérdemelten vitte el a három pontot, a
játékvezetõk korrekt és következetes mûködésért pedig csak gratulálni tudok...”

Idén is lehet két nagyobb birkózós „kirándulása”

Legutóbb serdülõ rangsorversenytõl (Intersport kupa), kadet
nõi válogatóig (Id. Növényi Norbert Emlékverseny) tartott az
utánpótlás korú kanizsai birkózók programja.

A serdülõk (14-15 évesek) szabadfogású
rangsorküzdelmeit
Kaposváron rendezték meg, a tét
az országos bajnokságon (június
2. Csepel) való indulási jog kiharcolása volt. A Kanizsa
Bírkózó SE-tõ a legkisebbeknél a
35 kg-os Németh Márton remekelt, az egész mezõnybõl kiemelkedõ birkózást bemutatva, négy
gyõztes mérkõzéssel a dobogó
legtetejére álhatott fel. Ezüstérmet nyert a 42 kg-os Egyed Balázs és ugyanebben a súlycsoportban ötödik helyen végzett
Faludi Máté és a még csak diák
korcsoportú Ceglédi Bertalan. A
+85 kg-os Nagy Kornél egy
gyõztes, két vesztes mérkõzéssel
az ötödik helyre került. A februári rangsorverseny és a kaposvári
viadal pontjait összeadva mind az
öt versenyzõ kvalifikálta magát a
csepeli ob-ra.

A kadet (16-17 évesek) lányok
a közelmúltbeli kanizsai verseny
után a pestszentimrei Sportkastélyban folytatták a válogatott
mezért folyó csatározásokat. A
több korcsoportot felvonultató
versenyen összesen 130 leány
mérlegelt és a hazaiakon kívül
Szlovákiából, Szerbiából és
Ausztriából is érkeztek csapatok.
Az ifjúságiak mezõnyében (nem
csak kanizsai részrõl) a legizgalmasabb mérkõzésnek 46 kg-ban a
két nagy rivális, a kanizsai Egyed
Zsanettnak (képünkön edzõjével,
Szatmári Zsolttal) és az ESMTK
birkózójának, Szenttamási Noéminek az összecsapása ígérkezett.
Nos, már az elsõ körben szõnyegre szólították a két versenyzõt,
ahol két menetes nagy csatában
végül Zsanett kezét emelték magasba a bírák. A nagyobb terhet
letudva, a továbbiakban már fel-

szabadultan mérkõzött a kanizsai:
elõbb egy szlovákot, aztán a Vasas-versenyzõt, végül pedig tatabányai riválisait is könnyedén,
technikai fölénnyel legyõzve állhatott a dobogó legtetejére.
A verseny szervezõi a „kadet
korcsoport legeredményesebb
versenyzõje” címmel jutalmazták Egyed Zsanett teljesítményét. Ezzel az elsõségével újabb
nagy lépést tett a kanizsai sportoló afelé, hogy õ is képviselheti
hazánkat, egyben nagykanizsai
klubját két világeseményen is.
(Mint ismert, július 17-22. között Lengyelországban, Katowicában rendezik a kadet Európa
Bajnokságot, míg augusztus 2127-én Azerbajdzsánban – Baku
városában ¦– a világbajnokságot.)
P.L.
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Készítsük fel autónkat a tavaszra!

Beköszöntött a tavasz, egyre melegebbek
a nappalok és a hó is elolvadt. A napsütéses
idõben hamar kedvet kapunk az autós kirándulásokhoz is. Ám mielõtt beültetjük a
családot a kocsiba és nekivágunk az útnak,
mindenképpen érdemes átnézni autónkat. A
tavaszi átvizsgálás elmulasztása ugyanis komoly károkat okozhat a gépkocsiban, és
igencsak megterhelheti pénztárcánkat.
Ahogy minden szezonváltáskor, így a tavasz
beköszöntével is eljött az ideje, hogy elvégezzük az esedékes karbantartást. De mibõl is áll
a tavaszi felkészítés és melyek ilyenkor a legfontosabb tennivalók?
„Ilyenkor tavasszal az egész autót kompletten
át kell vizsgálni. Nagyon fontos, hogy meg is
kell emelni, alulról is meg kell nézni, mert a gumi alkatrészek, szilentek, gumiharangok állapotát csak úgy tudjuk korrektül ellenõrizni.” – figyelmeztet a Weltauto szakértõje, Istiván Tamás, a Weltauto Nagykanizsa márkavezetõje.
Tavasszal a legalapvetõbb teendõnk a téli gumi
lecserélése. Ha tartósan +7 C fok fölé emelkedik a
hõmérséklet akkor a gumicsere mindenképpen javasolt. A téli gumi ugyanis lágy keverékû, a melegben gyorsabban kopik és amortizálódik, ráadásul
még csak nem is spórolunk vele, hiszen ha nyáron
is ezt használjuk, az jelentõs fogyasztásnövekedést

okozhat. Ezáltal éppen a hideg idõszakra kopik
majd el annyira a gumi, hogy a havas utakon nem
tapad majd megfelelõen. Alapvetõ biztonsági
szempont, hogy megfelelõ futófelülettel rendelkezõ gumikkal közlekedjünk. Az öt évnél idõsebb
gumikat ne rakassuk vissza a kocsira, és a nyári gumik esetében figyeljünk arra, hogy a kötelezõ 2
mm-es bordamélység meglegyen.
„Fontos figyelni arra, hogy gumiból csak a
gyári elõírt méretben válasszunk. Érdemes
utána olvasni a gumik tesztelési eredményeinek is mielõtt egy márka vagy típus mellett
döntünk.” – teszi hozzá Istiván Tamás.

Érdemes mindent
alaposan átnézni
Mielõtt hosszabb tavaszi autózásra indulunk,
mindenképpen vizsgáljuk meg a féket. Nézzük
meg, hogy mennyire kopottak a fékbetétek, milyen a féktárcsa állapota, valamint megfelelõ-e a
fékfolyadék szintje. Mindemellett a futómûvet és
a lengéscsillapítókat is szükséges megvizsgáltatni. A téli utakon ugyanis több hóval fedett kátyúba, mélyedésbe is belehajthatunk, ami esetlegesen a futómû sérüléséhez vezethet. Ahogy a tavaszi nagytakarítást elvégezzük otthonunkban,
ugyanígy fontos, hogy a téli szennyezõdésektõl
gépkocsinkat is megtisztítsuk.
„Fõleg az alvázmosásra érdemes nagy figyelmet fektetni, mert a sóval beszórt havas
utakról a felverõdött, alvázra rakódott só és
koszrétegek semmiképpen nem tesznek jót az
autónak. De az alvázmosás mellett fontos a kerékjárati ívek alapos megtisztítása is. Az ablaktörlõ lapátokat is javasolt ellenõrizni és a

téli fagyálló ablakmosó folyadékot sem árt lecserélni, a szélvédõ megóvása érdekében. De a
legjobb, ha ilyenkor szakszervizben is átvizsgáltatjuk az autót, hogy meggyõzõdjünk a gépkocsi mûszaki állapotáról, mert az esetleges
hibákat érdemes még a nyaralás, vagy egy nagyobb külföldi utazás elõtt megjavíttatni.” –
összegzi a Weltauto nagykanizsai szakértõje.

A Weltauto-rról
A minõségi használtautók forgalmazására
létrehozott Weltauto program 2001-ben, ausztriai mintára valósult meg Magyarországon. Az
évek során a márka a hazai piac meghatározó
szereplõjévé vált, a használtautó kereskedõk
közül jelenleg a Weltauto rendelkezik egyedül
országos értékesítõi hálózattal. A 38 értékesítõ
helyet számláló rendszerben az ügyfelek kizárólag gondos állapotfelmérésen átesett, kifogástalanul szervizelt és kitûnõ mûszaki állapotú autók közül választhatnak. A legjobb minõségû, hat évnél fiatalabb, 120.000 kilométernél
kevesebbet futott autók esetében a Weltauto
egyedi elbírálás alapján 12 hónapos, vagy
30.000 kilométeres „5 csillagos” garanciát is
vállal az autókra, így minimálisra csökken a
vásárló kockázata használtautó vásárlás esetén.
A Weltauto 5 csillagos szolgáltatás csomagja: Mûszaki garancia; Mobilitás garancia; Beszámítási garancia; Prémium Csereautó garancia; Finanszírozás; Biztosítás.
Bõvebb információt
a www.weltauto.hu
honlapon talál.

