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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.
Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu
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Mûfüvet kap
az Olajbányász pálya
Amint arról már beszámoltunk a
város közgyûlése soronkívüli közgyûlésen döntött, hogy az Olajbányász Sportcentrumban a salakos
edzõpálya területén egy nagyméretû (111x72 méteres) mûfüves
pálya épüljön. Idõközben az ehhez
szükséges pályázati anyagot
Nagykanizsa az MLSZ Országos
Pályaépítési Programjára be is
nyújtotta.
Karádi Ferenc alpolgármester
most arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az illetékesek a pályázatunkat befogadták, az érvényes, megfelel a formai és tartalmi követelményeknek. Ez alapján a pályázatot támogatásra javasolta. Az
MLSZ Elnöksége a végsõ döntést,
2012. április 24-én hozza meg.
A kiíró arról is tájékoztatta a várost, hogy terveik szerint a beruházást a Magyar Labdarúgó Szövetség legkésõbb 2012. augusztus 31ig megvalósítja.

Márkát teremtenének
Turisztikai fejlesztési program keretében zajló úgynevezett workshopra került sor a Pannon Egyetem
Nagykanizsai kampuszán. Az „5 Postakocsi” projekt keretében megvalósítandó tervekrõl és „ötletelésekrõl” is
szóló bemutató keretében vázolták a
meghatározott „márka” kritériumait
is, melyek teljesítése egy garantált
minõséget jelenthet a turisztikai szolgáltatók részérõl.
Magát a programot Gyarmati-Litter
Tímea mutatta be, a projekt vezetõ tagjaként szereplõ Nagyrécse részérõl, dr.
Fehérvölgyi Beáta pedig az „5 Postakocsi” projektjének márkastratégiáját
ismertette. A 2011 októbere és 2014
szeptembere között megvalósítandó
tervezet kapcsán Lehota-Szlovik Edit
magáról a (tágabb) környezetükben
adódó versenyhelyzetben jelentkezõ
lehetséges elõnyök kiaknázásáról
szólt, míg dr. Keller Krisztina szerint a
programhoz (az elkövetkezendõkben)
csatlakozó szolgáltatók minõségi elvárásoknak megfelelõ adottságait vette
részletesen górcsõ alá.

Hamarosan elkészül
az Erzsébet tér egyik látvány eleme
Két héten belül várható, hogy
elkészül az Erzsébet téren felállított zenepavilon. A közel 8 méter

magasságú, ötven négyzetméter
felületû színpaddal rendelkezõ
pavilonban lehetõség nyílik majd

olyan események lebonyolítására,
melyek nem igényelnek nagy színpadot.

2012.04.18.

2

10:05

Page 2

Kanizsa – Krónika

Ismét
portyáznak
Orosztony
irányába
Az idén már három napot ölel
fel a II. Thúry Portya sokrétû
programja – tudtuk meg Vörös
Andrástól azon a sajtótájékoztatón, melyet a Thúry Baranta
Barlangban tartottak.
Thury György halálának 441.
évfordulója alkalmából másodszor
kerül megrendezésre ez a bizonyos portya, melyen tavaly 13 lovas és 45 gyalogos vett részt és a
szervezõk ígérik, ezúttal jóval
több vállalkozó kedvû bátor emberrel számolhatnak (köztük huszárokkal), akikkel együtt nekivágnak április 14-én, szombaton a
30 kilométeres távnak Kanizsáról
Orosztonyba.
Elõzõ nap, már pénteken (április 13.) kulturális rendezvények
lesznek délután öt órától székhelyükön, a Baranta Barlangban, ahol
Ördög Ferenc nyelvészprofesszortól Kátai Zoltán énekmondó és
históriás ének-elõadóig tart majd
azon meghívottak sora, akikkel
kötetlen beszélgetést folytathatnak
az érdeklõdõk és vendégek - leginkább a török idõk koráról, annak
emlékeirõl.
Orosztonyban, Thury György
végvári vitéz halálának helyszínén
vitézi próbatételek következnek, s
ahogy Vörös András fogalmazott,
menetükkkel szeretnék demonstrálni, hogy akire emlékeznek, egykor milyen jelentõs tetteket vitt
véghez a haza védelmében.

RPE: 176 év
A 176 éve alakult polgári egyletre emlékeztek április 11-én 15
órai kezdettel. Miha Tamásné a
Rozgonyi Polgári Egylet elnöke
az elmúlt évtizedek és napjaink
tevékenységi formái között vont
párhuzamot. Tarnóczky Attila
tanár, helytörténész a Sugár u. 3
sz. alatti székház falán lévõ
emléktábla koszorúzásánál szólt
az egybegyûltekhez. Elismerõ
oklevelet kapott Kovács Ferencné, Szabó Tiborné és Szabó
Tibor.
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Városunkban fogadtak hûséget új
hazájuknak
Cseresnyés Péter polgármester
elõtt tett fogadalmuk alapján két
újabb magyar állampolgárt,
György Gyulát és György Katalint
köszönthettük városunkban. Új
honfitársainkat e szavakkal üdvözölte a polgármester a Házasságkötõ Teremben:
„Örülök, hogy állampolgársági
esküjük után elõször én köszönthetem így Önöket: honfitársaim. Sokat mondó ez a kifejezés, amely
összetartozást, azonos sorsot, közös
hazát jelent. A trianoni határon átívelõ kapcsolatot magyar és magyar között. A magyar országgyûlés
lehetõvé tette, hogy a határon túli
magyarok, a korábbinál lényegesen
egyszerûbben és gyorsabban elnyerhessék az állampolgárságot.
Már több mint 200 ezren döntöttek
úgy, hogy szeretnék megerõsíteni
kapcsolatukat az anyaországgal. Itt,
Nagykanizsán pedig több mint 30an tettek eddig esküt.
Önök már ahhoz a generációhoz
tartoznak, amelynek tagjai szabad
akaratukból döntenek, dönthetnek
állampolgárságukról. Önök – szüleik, nagyszüleik generációjával
ellentétben – sosem éltek a történelmi Magyarországon, mégis
megmaradtak magyarnak. Nagyszüleiknek, szüleiknek köszönhetõen megtanulták nyelvünket, ismerik a hagyományokat, a magyar
történelmet, és most – magyar állampolgárok lettek. Némi elégtételt szolgáltatva õseiknek, azoknak
az embereknek, akik magyarnak
születtek ugyan, de a történelem –
vagy fogalmazzunk világosabban:
a nagyhatalmi érdek – közbeszólt,
és egyik napról a másikra egy idegen állam polgárai lettek.
A trianoni szégyent Európa sosem moshatja le magáról, de a 92
évvel ezelõtti gyalázat fájdalmát
az önök döntése némileg enyhíti.
Magyarságukat felvállalva magyar
állampolgárok akartak lenni. A
nemzet így él tovább. Így egyesül,
határoktól függetlenül. Lélekben,

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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szellemileg, és mivel sokan letelepülnek választott hazájukban: fizikailag is.
A magyar történelem szempontjából fontos településrõl érkeztek
Nagykanizsára esküt, fogadalmat
tenni. A szilágysomlyói kincs néven
ismert, az ókorból származó leletegyüttesben jórészt arany ékszerek,
medalionok, illetve a másodjára felfedezett leletben ezüst tárgyak voltak. Ezeket ma a Magyar Nemzeti
Múzeum, illetve a Bécsi Szépmûvészeti Múzeum õrzi. Szilágysomlyó
régi, büszke települése a magyar ajkú embereknek. Elõször 1251-ben
említették, a feljegyzések szerint a
lázadó Vatától származó Csolt nemzetség õsi birtoka volt. A Somlyóvár volt a Báthory-család õsi fészke,
itt született Somlyai Báthory István
lengyel király és erdélyi fejedelem,
Báthory András erdélyi fejedelem,
valamint Lászlóffy Károly szabadságharcos fõhadnagy.
A sors, a történelem hosszú távon igazságos. György Gyula szülei ugyanis kétszer is voltak magyar állampolgárok, de mindkétszer megfosztották ettõl õket. Nem
maguktól cseréltek hazát, hiszen
õk el sem mozdultak. Sajnos, azon
a generáción egyszerûen átlépett a
történelem. De most, az önök esküjével talán enyhül valamelyest a
lassan évszázados fájdalom, a generációs gyász. Önök most már
nemcsak magyarok, hanem magyar állampolgárok is.
Amikor elolvastam az életrajzukat, egy dologban biztos voltam.

Méghozzá abban, hogy példaként
állítom önöket a mai, meglehetõsen
szabados társadalom tagjai számára. Ugyanis 20 évesen kimondták
egymásnak a boldogító igent,
amely tényleg egy életre szólt, hiszen immáron 40 éve házasok: novemberben lesz a jeles évforduló,
amelyhez elõre is gratulálok. Azt is
tudom, hogy nem véletlenül választották esküjük helyszínéül Nagykanizsát. Itt él ugyanis nagyobbik
gyermekük, Gyula, aki a nagyváradi egyetemen tanult, szamítástechnikai mérnök lett, majd Kanizsára
hozta a szíve, itt alapított családot,
és 2005-ben megszerezte a magyar
állampolgárságot.
Másik gyermekük, Judit, ma az
Egyesült Államokban él és amerikai állampolgár.
Példás életük talán egyik legfontosabb momentuma a mai eskü,
hiszen megkapták, megszerezték
azt, ami egyébként is járt önöknek.
A magyar állampolgárság egyben
köszönet is, hogy megõrizték nyelvünket, kultúránkat, hogy átadták
azt gyermekeiknek, akik egyetemet végezve boldogulnak – most
már a szülõföldjüktõl távol.
Örülök, hogy esküjüket itt, Nagykanizsán tették le, a mi történelmi
városunkban fogadtak hûséget új
hazájuknak. Nagykanizsa büszke
arra, hogy nemzettársaink közül sokan itt lesznek honfitársaink. Önök
nem ajándékot kaptak most, hanem
jogos jussukat kapták vissza.”
B.E.
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Az állam a tervezettnél több, összesen
55 kórházat venne át májusban
Az állam a korábbi tervezethez képest nem két lépcsõben,
hanem egyszerre, és kettõvel
több, összesen 55, köztük a
Kanizsai Dorottya kórházat venne át májusban – derül ki a nemzeti erõforrás miniszter által benyújtott törvényjavaslatból. A
parlament lapzártánkkor döntött az ügyben.
A települési önkormányzatok
fekvõbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérõl és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló, múlt csütörtökön társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetben még az szerepelt, hogy két lépcsõben, elõbb
május elsejével 43, majd január elsejével további 10 egészségügyi
intézmény kerülne állami kézbe.
A Réthelyi Miklós által pénteken benyújtott törvényjavaslat szerint a január elsejei átvételt elõrehozták és a listára két újabb kórház
is felkerült: a mosonmagyaróvári
Karolina Kórház – Rendelõintézet,
továbbá Mezõtúron a Városi Kórház – Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

Lesz olyan megye, ahol hat, de
olyan is ahol csak egy intézmény
kerül állami fenntartásba. A legtöbb
kórházat, hatot Komárom-Esztergom megyében, ötöt pedig Veszprém megyében veszi át az állam.
A megyék többségében – BácsKiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Baranya, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Gyõr-Moson-Sopron - négy
kórház kerül át. Békés és Zala megyében három, köztük a kanizsai;
Fejér, Nógrád, Tolna, Somogy és
Vas megyében két-két intézményt
vesz át az állam. Csongrád, HajdúBihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és
Heves megyében pedig egy-egy
kórház kerül állami fenntartásba.
A törvényjavaslat egyik melléklete tizenegy országos gyógyintézetet is felsorol. Ezen a listán szerepel
az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, az Országos
Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, az Országos Sportegészségügyi Intézet, az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet, az Országos
Onkológiai Intézet, a Gottsegen
György Országos Kardiológiai Intézet, az Országos Idegtudományi
Intézet, a Mátrai Gyógyintézet, a
balatonfüredi állami szívkórház, a

Parádfürdõi Állami Kórház, a soproni állami szanatórium.
A javaslat általános indoklásában
az olvasható: a kormány célként határozta meg az egészségügyi intézményrendszer átalakítását az ellátás
színvonalának emelése, egységessége és hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás érdekében. Ennek érdekében - a tervezett
három helyett - két lépcsõben átveszik az önkormányzatoktól a fekvõbetegek ellátását biztosító intézményeket. „A megyei intézmények átvétele megtörtént, második lépcsõként állami fenntartásúvá vállnak az
aktív, a vegyes fekvõbeteg-ellátást
biztosító kórházak vagy fekvõbetegés hozzá kapcsolódó járóbeteg-szakellátást végzõ intézmények és a krónikus ellátást biztosító kórházak”.
Kiemelték: az átvett intézmények
keretében nyújtott ellátás így a jövõben nem függ az önkormányzatok
fizetõképességének alakulásától,
eladósodottságának mértékétõl, ezzel biztosítva a társadalom minden
tagja számára – lakóhelytõl függetlenül – a közel azonos színvonalú
egészségügyi fekvõbeteg ellátást.
A települési önkormányzatok adósságának átvétele kapcsán a javaslat úgy

Új versenyággal a lovas-tterepen
Nagykanizsán tartotta éves
közgyûlését a Zala Megyei Lovas Szövetség, és az ülés során
többek között meghatározásra
került az évad versenyprogramja is – tudtuk meg az eseményt
követõ sajtótájékoztatón.
Dobri Lajos, a szövetség elnöke
elmondta, az elkövetkezendõkben
a megye lovas sportja a fogathajtás
felé tendálhat és ebben a szövetség
vezetése is maximálisan partner
kíván lenni. A versenynaptárral
kapcsolatban aztán eldõlt, hogy az
idei Nemzeti Vágta egyik (zalai)
selejtezõje Gyenesdiáson lesz, s
országos szinten kijelölték, hogy
az idei viadal félvér lovak versenye lesz.
A pályázati lehetõségek terén a
turisztika felé is tekintenek, így a
nagykanizsai Csónakázó-tó melletti fedeles lovarda és istálló építésére adnának be pályázatot. A turisztika címszava alatt ezen épüle-

tek a lovas-oktatás terén is sokat
segíthetnének, mi több iskolákkal
való együttmûködés is körvonalazódhat.
Banka Éva alelnök elmondta, a
szövetség égisze alatt 2012-ben
19 verseny lesz, elsõsorban B-, és
C-kategóriások a díjlovaglás, díjugratás, fogathajtás és military
versenyágakban, nem feledkezve
természetesen az utánpótlás szekciójáról sem. Amint arra az elnök-helyettes kitért, a szövetség
operatív munkájának gyümölcse,
hogy sikerült az egyik szolgáltatóval nagyon kedvezõ áron biztosítást kötni a lovakra. A szövetség
életében külön jelentõséggel bír,
hogy Rádiházán idén ünnepli 100
éves fennállását a híres Kabala
Ménes, s ennek apropóján pünkösdkor május 27-én kerül sor
ünnepi versenyükre. Lényeges
lovassport idõpontok lesznek: július 6-8. (nagykanizsai nemzetközi military), szeptember 9. (díj-
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rendelkezik: a magyar állam 2012. július 15-ei hatállyal átvállalja a települési önkormányzatok – a javaslatban említett – egészségügyi intézményekkel
összefüggésben 2012. május 1-jén
fennálló adósságát. „Az adósság részét
képezõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetében a magyar állam
2012. július 15-ei hatállyal az értékpapír lejárat elõtti visszaváltásából eredõ
fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti”. A települési önkormányzatok a
magyar állam által átvállalandó adósságállományt e törvény hatálybalépését követõen nem növelhetik – szögezi
le a javaslat.
A javaslat rendelkezik az önkormányzat állományában az egészségügyi intézmények irányításával,
felügyeletével foglalkozó munkatársak továbbfoglalkoztatására vonatkozó szabályokról, valamint kötelezõen elõírja az átvett intézmények vezetésére a pályáztatást.
Kimondja továbbá, hogy az intézmények egészségügyi szakellátási kötelezettségeirõl – kormányrendeletben meghatározott eljárásban – 2012. július elsejei hatálybalépéssel, szakértõi vélemények figyelembevételével döntenek.
A tervezet szövege emellett arra
is kitér, hogy 2012. december 31éig kell létrehozni az országos várólista-nyilvántartást, valamint a
térségi várólistákat az adott térségben az adott ellátások tekintetében
a térségben mûködõ egészségügyi
szolgáltatók által vezetett intézményi várólisták alapján.
MTI - Kanizsa

ugrató megyei döntõ – Nagykanizsa), valamint szeptember 23.
(fogathajtó megyei döntõ –
Nagykanizsa).
Nagy Lajos titkár hozzátette,
részben új szabályzat is került kiírásra, melyet a lovas egyesületek meg is kapnak természetesen.
Az is eldõlt, hogy a nagyobb
kvalifikációs versenyek idõpontjában másikat nem rendeznek, illetve a védõfelszerelések alkalmazásának (például sisak) területén kerül sor lényeges változásokra, melyeket fokozatosan vezetnek be.
Végh Csaba vezetõségi tag külön kitért rá, idén hat helyszínen is
lesz gyermek-verseny, mely egyértelmû jele annak, hogy utánpótlástéren is erõsítenek, illetve nem
csupán az abszolút fiataloké a terep, hiszen nemrég 12-en tettek sikeres fogathajtó vizsgát...
P.L.

25 fát már elültettek
Az Erzsébet tér kivitelezése keretében megújul a tér növényzete.
Új örökzöld, cserje, sövény, fa ültetésével, a gyepfelület felfrissítésével varázsolják újjá az Erzsébet tér
zöld felületeit a kivitelezõk. A téren
a meglévõ fák közül kivágták azokat, amelyek betegek voltak, illetve
akadályozták, akadályoznák a biztonságos közlekedést, megrongálnák az új térburkolatot. Ezeknek a
fáknak a pótlása, valamint a tér növényzetének a felújítása miatt az
Erzsébet tér rekonstrukciója során
tavasszal 50 db fa kerül elültetésére.
A növénytelepítés a tér munkálataival egyeztetve történik, így jelenleg 25 db fát ültettek el – köztük
nyírfát, oszlopos juhart és díszcseresznyét – magánszemélyek, családok, óvodások, iskolások és civil
szervezetek. A következõ 25 fát a
kivitelezési terv szerint 3-4 héten
belül helyezik el.
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Fotó: Varga Mónika

Fokozottan figyelnek a kerékpárosokra

A Nagykanizsai Városi Balesetmegelõzési Bizottság megtartotta
idei elsõ soros ülését, melyen hét napirendi pontot tárgyaltak, köztük
értékelték városunk közlekedésbiztonsági helyzetét, valamint ismertették a megvalósított programokat, tevékenységeket.
Az ez évi irányelvek közt szerepel az ittasság visszaszorítása, a kerékpárosokra való odafigyelés, a

passzív biztonsági eszközök használatának a kikényszerítése és a
gyorshajtások számának a csökken-

tése. Zala megyét tekintve a kerékpárosok elõtérbe kerültek okozóként és áldozatként egyaránt. Elõreláthatólag számuk a közeljövõben
emelkedni fog, és problémát jelent,
hogy a közlekedési tapasztalattal
nem rendelkezõk is ezt a közlekedési módot fogják választani. A kerékpáros balesetek elkerülése érdekében március közepétõl idén is ellenõrzéseket vezettek be.
Dr. Molnár József alezredes, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
vezetõje elmondta, nagy probléma,
hogy nem tudják elérni azt a jogszabályváltozást, amely eredményeként
a hegyi utakon is tudnának ellenõrizni, ugyanis az útként nem bejegyzett
szakaszokon nem lehet büntetni.
Kulik Károly alezredes a Nagykanizsai Rendõrkapitányság illetékességi területének tavalyi közlekedésbiztonsági helyzetét mutatta
be. Hangsúlyozta, a rendõrség tudomására jutott balesetek számá-

ban csökkenés, a személyi sérüléseket tekintve pedig stagnálás tapasztalható. A 483 balesetbõl
mintegy 125 járt személyi sérüléssel. A baleseti okoknál az elsõ helyen a gyorshajtás szerepel, a második elõidézõ pedig az elsõbbség
meg nem adása. Ezeket követi a
jármûvezetõ egyéni hibája, a figyelmetlen és a gondatlan vezetés.
A nagykanizsai kapitányság próbál
tenni annak érdekében, hogy a felnövekvõ generációt a biztonságos, szabályos közlekedésre nevelje, ezért
egyre több tájékoztatót és vetélkedõt
szerveznek a diákoknak, melyekrõl
Lovkó Balázs százados számolt be. A
tavalyi évben megvalósított tevékenységek közt szerepel többek között az Iskola rendõre programsorozat, a MINI KRESZ „Pindúr-Pandúr
Ki mit Tud” és a Közlekedésbiztonság gyermekszemmel. A munkatervben ismét helyet kapott a Kétlámpás
nap, melyet tavaly rendeztek meg
elõször, ezzel a városi gyermeknaphoz kapcsolódtak.
V.M.

Új Ford Márkaszerviz és Márkakereskedés Nagykanizsán!

Városunkban sok a Ford tulajdonos, erõs
márkahûséggel, akiknél a felmerülõ igényekre a márkaszervizünk a legmegfelelõbb
megoldás. E mellett mind demográfiai,
mind földrajzi, piaci szempontból optimális
a mûködésünkhöz Nagykanizsa, hiszen ez a
régió kapuja, nyilatkozta Baranyai István
ügyvezetõ.
– Milyen igényekre tud megoldást kínálni
az Invest-Autóház Nagykanizsán új autó
vásárlásakor?
– Ügyfeleink azonnal találkoznak a Ford sokszínûségével, erõs elhivatottságával. Nagy hangsúly fektetünk a személyes tanácsadásra, hogy
ez által az egyedi igények és az általunk kínált
megoldások tökéletesen egybefonódhassanak.
Széles modell paletta áll mindenki rendelkezésére, kezdve a barátságos és fantasztikus élményt adó új Ka modellel. Az új Ford C-MAX
és az új 7-üléses C-MAX Grandon keresztül,
melyek újradefiniálják a sokoldalúságot, rendkívül praktikusak, a kategória legjobb vezetési dinamikáját nyújtják. A személyautóknál maradva

meg kell még említeni a Fejlett technológiájával
és prémium formatervezésével globális modellünket a Ford Focust mely az elsõ osztályú autóvezetési minõséget kombinálja a tér, komfort és
innováció legmagasabb fokával.
A vállalkozásoknak, cégeknek a legstílusosabb
belépõ, ha a többszörös díjnyertes Transittal
érkeznek meg. A jól csengõ Transit név sok
nyelvben az áruszállító szinonimájaként használatos.
De nem felejtkezünk meg a különleges stílust
kedvelõ egyéniségekrõl sem. Robusztus, erõt
sugárzó megjelenésével és tiszteletet parancsoló fellépésével a Rangert nekik találták ki,
hiszen városban és vidéken egyformán otthon
érzi magát. Akár munkáról, akár szabadidõrõl
van szó, ezt a strapabíró, mozgékony és megbízható gépkocsit arra tervezték, hogy megfeleljen a legnehezebb kihívásoknak is - közúton
és terepen egyaránt.
– Milyen szervizszolgáltatással tudnak segíteni?
– Számtalan nyomós érv szól amellett, hogy a
Ford márkaszervizt válassza gépkocsijának
szervizeléséhez. senki sem ismeri jobban az
Ön Fordját, mint a mi szervizünk munkatársai.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megõrizzük
az Ön Ford gépkocsijának értékét és, hogy továbbra is büszke lehessen rá!
– Mivel tudnak szolgálni az egyéb márkák
tulajdonosainak?
– Szerelõ gárdánk folyamatos képzés alatt áll.

Technikai felszereltségünk minden igényt kielégít. Szívesen látunk minden típusú autós
társunkat szervizünkben.
– Mit jelent az „INTERAKTÍV MUNKAFELVÉTEL” a szervizben?
– Egy gépkocsi szervizbe érkezésekor általában a tulajdonos nem kapja meg azonnal
az autója javítására vonatkozó információkat - hol a hiba, mi romlott el pontosan, mit
kell cserélni, mennyi ideig lesz szervizben
az autója, mennyibe fog kerülni. Ezeket a
lényeges információkat az Invest Autóháznál Ford Márkaszervizünkben már a beérkezéskor megkapja Ügyfelünk . Be áll egy
kulturált munkafelvételi helyre az autójával, ahol csak az õ jármûvét vizsgáljuk .
Meg is mutatjuk a hibát és a megfelelõ információkkal is ellátjuk. Érdemes ajánlatunkat kérni , hiszen garantáljuk , hogy eredeti Ford alkatrészekkel és Ford technológiával a legkedvezõbb áron végezzük el a
szükséges feladatokat. Márkaszerviz vagyunk, értünk hozzá!
Tisztelettel várunk minden érdeklõdõt Ford
Márkaképviseletünknél!

Invest - Autóház Kft. – 8800 Nagykanizsa, Garay út 19., Telefon: +36 93 788-488, www.investautohaz.hu
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Az idén is sorra kerül a Nagykanizsai Fúvószenekar Tavaszi
hangversenye, mely április 21-én
18 órakor veszi kezdetét a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
színháztermében. A közel 60 fõs
együttes mûsorában szerepel
musical, koncertfúvós zene és jól
ismert filmzene egyaránt.
– Mikor szerveztétek meg elõször a Tavaszi hangversenyt?
– A tavaszi koncert rendezését
az Ifjúsági Fúvószenekarral kezdtük 1998-ban. A fõ szempont az
volt, hogy szakmailag fejleszteni
tudjuk a zenekart és a szokásos
éves Mikulás-koncert mellett még
egy zenei eseményt szervezzünk.
Kezdetben igyekeztünk könnyedebb mûfajú, táncolható zenéket
játszani. 2003-ban döntöttünk úgy,
hogy minõsítjük a zenekart, és ettõl kezdve a csapat komolyabb oldalát is meg tudjuk mutatni. Tavaly februárban egyesültünk a volt
Olajbányász Fúvószenekarral – tavaly a Tavaszi hangversenyen mutatkozott be elõször együtt a két
csapat.
– Milyen darabok szerepelnek a
mûsorban?
– A fúvószene repertoárja nagyon széles – talán erre írják a
szerzõk a legtöbb mûvet –, így bõven tudunk mibõl választani. A

5

Április végén Tavaszi hangverseny

mûsorban a komolyzenei átiratoktól kezdve a modern zenékig minden megtalálható. Az estét egy ritmusosabb fanfárral kezdjük, majd
az operaház fantomjából játszunk
részleteket. A modern darabok között meg kell említeni a világszerte ismert Hidas Frigyes Fantázia és
Fúga címû mûvét. Idén két darabot
tûztünk programra John Williamstõl, melyek külön mûfajba
sorolhatóak. Az egyik egy swing
összeállítás, a másik pedig egy vegyes filmzene válogatás, komolyabb hangvétellel. Komolyzenei
átiratot is játszunk, mint például a

Carmina Burana fõ témáját, valamint egy Palladio címû újbarokk
darabot, melyekben fúvósokként,
szimfonikus zenekari hangzást
igyekszünk létrehozni. Szerencsére a zenekarban egyre több olyan
növendék van, aki zenei pályán tanul tovább. Õk nemcsak a hangszereiken játszanak, hanem a vezénylésben is kipróbálják magukat. Az egyikük Lukács István, aki
két mûvet is vezényel majd a koncerten, õ most fog érettségizni Budapesten, a Weiner Leó Zeneiskola
és Zenemûvészeti Szakközépiskolában. Dominkó Péter szintén két

darabot vezényel, neki ez lesz a
bemutatkozása. A Tavaszi hangverseny elõfutára a július elején
Sárváron megrendezésre kerülõ
országos fúvószenekari versenynek, amelyen a „C”, felsõ kategóriában indulunk. Itt Hidas Frigyes
mûve a kötelezõ darab, a harmincpercnyi szabadon választható mûsort pedig a tavaszi koncerten elhangzottakból állítjuk össze. Legutóbb országos harmadik helyezést értünk el, akkor még az Ifjúsági Fúvószenekar felállításban.
Varga Mónika

Nemzetközi gyûjtemény Sigmund Romberg emlékére
Nemzetközi gyûjtemény létrehozását indította el Nagykanizsán a 2010-ben alakult Sigmund Romberg Emlékbizottság
az amerikai operett és musical
úttörõjének számító, nagykanizsai születésû zeneszerzõ emlékére.
Halász Gyula, az emlékbizottság elnöke a szervezet hétfõi,
nagykanizsai sajtótájékoztatóján
elmondta: a mûfaj egyik megalapozójának és mai is világszerte
népszerû személyiségének hazai
megismertetése érdekében indítványozták a gyûjtemény létrehozását. A szó szerint is nagy utat bejárt
zeneszerzõ-producerhez kötõdõ
relikviák ugyanis ma még szétszórtan találhatók meg életének
fõbb állomáshelyein, vagyis Horvátországban, Ausztriában és legnagyobb részt az Egyesült Államokban.
A zenés mûfaj aranykorának
egyik meghatározójává vált, 125
éve született komponista kottáinak

és dokumentumainak gyarapításában oroszlánrészt vállalt a Los Angelesben élõ, nagykanizsai születésû Erményi Erzsébet. Az õ jóvoltából érkezett Magyarországra a
Yale egyetem gondozásában megjelent életrajzi kötet, több régi kiadású kotta, fotó vagy éppen az
Egyesült Államok bevándorlási hivatalából az az iratmásolat, amely
Romberg 1909-es amerikai érkezését támasztja alá.
A horvátországi Beliscsébõl
(Belisce), Romberg gyermekkorának helyszínérõl újságcikkek,
kiadványok másolatait kapták
meg, de érkeztek könyvek Németországból és Ausztriából,
ahol az operett mûfajával ismerkedett. Itthon került elõ édesapja,
Rosenberg Ádám zeneszerzõ
egyik partitúrája, amely Fischel
Fülöp - Fejtõ Ferenc nagyapja –
nagykanizsai nyomdájában készült.
Kõfalvi Csilla muzeológus, a
nagykanizsai Képzõmûvészetek
Háza és Magyar Plakát Ház igaz-

gatója hozzátette: a szellemi
örökség és a tárgyi emlékek megõrzésére, a muzeális gyûjtemény
létrehozására, feldolgozására és
kutathatóságára kínál helyet az
általa vezetett intézmény. Szeretnék elérni, hogy a „hollywoodi
szirupos mázzal leöntött” életmûvet a tények, a valóság alapján dolgozzák fel és mutassák be.
Mindehhez a nagykövetségek és
külföldi kulturális intézetek diplomáciai támogatására is számítanak, hiszen Romberg életének és
jelentõségének bemutatása a szülõvárosát illeti.
Kocsis Katalin könyvtáros, zenei kutató arról is beszámolt,
hogy a Romberg-gyûjtemény
nemcsak a muzsikus, hanem a zenéhez és Nagykanizsához ezer
szállal kötõdõ családjának bemutatására is kiterjed. A zenészeknek pedig végre arra is lehetõséget tudnak teremteni, hogy
Romberg zenéjét játsszák, mert
számos, eddig hiányzó kottát tudtak már beszerezni.

Sigmund Romberg (Rosenberg
Zsigmond) magyar-amerikai zeneszerzõ, producer, szövegíró
1887. július 29-én született
Nagykanizsán. Az amerikai operett és musical mûfajának egyik
úttörõje volt, fõként egyesült államokbeli népszerûsége, valamint munkássága révén a mûfaj
kimagasló alakjaként tartja számon a zenetörténet, örökös tagja
a Dalszerzõ Hírességek Csarnokának (Songwriters Hall of
Fame).
A zenés mûfaj térhódításának
és aranykorának egyik meghatározó komponistája volt a Broadway-n, ahol csaknem kétezer dalát, 78 musicaljét játszották és
játsszák még ma is. Együtt dolgozott Gershwinnel, Bing Crosbyval
és Nat King Cole-lal, szerzeményeit napjainkban is számos világsztár énekli, játssza Plácido
Domingótól Natalie Cole-on át
Diana Krallig.
MTI - Kanizsa
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Kanizsa – Hírsa/orok

Arany János
Szavalóverseny

Ebben az évben is meghirdette
az immár hagyományosnak mondható Arany János Szavalóversenyt
a Rozgonyi Úti Általános Iskola és
a Halis István Városi Könyvtár.
Az intézmények célja a versek
megkedveltetésén túl az volt, hogy
hozzájáruljanak a diákok értékesebb, lelkiekben gazdagabb felnõttekké válásához.
A több mint kilencven versenyzõ
között egy szabadon választott vers
elmondásával óvodánként négy
kisgyermek vett részt. Elsõ helyezettek: 1-2. osztály: Vugrinecz
Kira, Általános Iskola Kiskanizsa.
3-4. osztály: Dobrádi Réka, Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola.
Város környéki iskolák: 5-6. osztály: Schevelik Kitti, Zrínyi Miklós
ÁMK, Murakeresztúr. 7-8. osztály:
Molnár Emma, Zrínyi M. AMK.
Murakeresztúr. Nagykanizsai iskolák: 5-6. osztály: Horváth Miklós,
Rozgonyi Úti Általános Iskola. 7-8.
osztály: Baj Bianka, Zrínyi Miklós
Általános iskola.

Vajon milyen is
a jó iskola?
Szabadics Zoltán, a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítõ Tanács elnökének köszöntõ szavai
után került sor a PEN B épületében
arra a könyvbemutatóra, melynek
keretében Tóth Tiborné dr. szerzõ
mutatta be Milyen a jó iskola? címû kötetét.
A mosonmagyaróvári Kossuth
Lajos Gimnázium (mely intézmény
4 spanyol és 3 angol intézmény
mellett az Európai Kiválóság Díját
is birtokolja) egykori igazgatója leszögezte, a pedagógusok feladata
roppant egyszerû: „a tehetséges
gyerek tehetségét kötelesek vagyunk kibontani”, melyhez elengedhetetlen a különbözõ feltételek,
úgynevezett szintek megléte, többek mellett mono-, vagy épp a
makroközösségi téren is...
A már említett kisalföldi oktatási intézményben kidolgoztak egy
speciális rendszert, mely a kiérdemelt díjat alapul véve is

mnûködõképes, illetve a könyv
egyben arra is választ próbál adni,
milyenek Európában a kiváló iskolák, egyáltalán milyen egy jól mûködõ oktatásirányítási rendszer,
hogyan befolyásol az Európai
Unió a nemzetközi mérések eszközeivel, no és merre is tart a hazai
közoktatás.

2012. április 12.
feladat megoldására 90 percet kaptak. A piarista diáklány a 30 elérhetõ pontból 22-t szerezett meg,
ezzel lett 4. az országos döntõn,
mindössze egy ponttal maradva le
a dobogóról. – írta lapunknak Hermánné Körömi Edit felkészítõ tanár a Piarista Iskolából.

Mindenben jók

Szakmai tanulmányi
sikerek a Cserhátiban

Magyarország „Jó tanulója - Jó
sportolója” címet az idén összesen
92 fõ általános iskolai, középiskolai és felsõoktatásbeli diák érte el.
Köztük hárman voltak kanizsaiak.
Erdõs Gergely (tájékozódási futás,
vívás) és Szakáll Péter (kötélugrás) a Batthyány Gimnázium tanulói, és Kardos Réka (kosárlabda atlétika) a Rozgonyi Úti Általános
Iskola diákja.
Német nyelvbõl is van tehetsége
a városnak, a szintén batthyánys
Muzslai Borbála (12.A) (tanára:
Benedekné Stadler Éva), aki az
OKTV döntõ fordulójában német
nyelvbõl a 9. helyet szerezte meg –
adta hírül Tislérné Tóth Zsuzsanna, a BLG igazgatóhelyettese.

A Mûszaki Szakképzõ Iskola
Cserháti tagintézményét hét tanuló
képviselte a Szekszárdon megrendezett Országos Mûszaki Tanulmányi Versenyen. A Nagy László,
György Gyula, Angyalosi András
és Tukacs Attila által felkészített
diákok szép eredményt értek el az
országos megmérettetésen. Gépészeti alapismeretek szakmacsoport
Györgypál Zalán Attila 7. hely,
Makár Dávid 8. hely, Ganzer Szilárd 13. hely, Kamenár Ádám Géza 16. hely. Elektronikai alapismeretek szakmacsoport: Tomor
Endre 7. hely, Tóthpeti Szilárd 12.
hely, Kendli Ádám 13. hely. Adta
hírül Farkas Tünde, a tagintézmény vezetõje.

A jövõ büszkesége?

Dobogón végzett
a Batthyány
gimnázium csapata

A Katolikus Iskolák Dugonics
András Matematikaversenye 12.
alkalommal került megrendezésre
5-8. osztályos diákok részére. A
verseny hat kategóriában zajlik:
ötödik évfolyam, hatodik évfolyam, hetedik évfolyam általános
iskolás, hetedik évfolyam gimnazista, nyolcadik évfolyam általános iskolás és nyolcadik évfolyam
gimnazista. Paulik Flóra – 7/I-es
nagykanizsai piarista gimnazista –
elõször indult ezen a versenyen. A
megmérettetés három fordulós
volt. Az elsõt novemberben rendezték, ahol feleletválasztós szöveges feladatokat kellett megoldani. Innen azok juthattak tovább,
akik minimum ötven százalékot
teljesítettek. Így kb. 90 katolikus
iskola 1700 tanulója küldhette be
megoldásait. A januári II. fordulóban kidolgozandó szöveges feladatokat kaptak. Flóra kategóriájában 165-en versenyeztek. Ezek közül az elsõ tízet hívták be a márciusi III. fordulóba, ami már az országos döntõ volt. Összesen 42 katolikus iskola 60 tanulója érkezett
Piliscsabára az Angolkisasszonyok
Szerzetesrend által fenntartott
Klotildligeti Ward Mária Általános
Iskola és Gimnáziumba. A 7 kidolgozandó vegyes logikai szöveges

Átadták a Cultura Nostra történelmi verseny díjait; a Pannonhalmi Fõapátság és a Rákóczi Szövetség által szervezett versenyt a gödöllõi Premontrei Szent Norbert
Gimnázium csapata nyerte – közölte a rendezvény fõszervezõje
szombaton az MTI-vel.
Bajnóczi Gábor tájékoztatása
szerint a Pannonhalmán tartott XI.
Cultura Nostra Kárpát-medencei
történelmi vetélkedõ döntõjén második lett a nagykanizsai Batthyány
Lajos Gimnázium, míg harmadik a
miskolci Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium és Kollégium.
A döntõbe jutott csapatok nyári
jutalomúton vehetnek részt Pannonhalmán, Bábolnán, Herenden
és Tihanyban.
Az MTI-nek megküldött közleményben a fõszervezõ emlékeztetett
arra, hogy a vetélkedõ küldetése a
magyar fiatalság összetartozás-tudatának megerõsítése és a magyar történelem egy fontos fejezetére vonatkozó ismeretek elmélyítése. A vetélkedõ a Kárpát-medence egész területérõl szólította meg a középiskolákat.
A vetélkedõ több mint 1300 diákot mozgatott meg a decemberi el-

sõ és a februári második fordulóban. A vetélkedõ témája Magyarország 1301 és 1437 közötti története volt.

Junior Internet
Nemzetközi Konferencia

A “DIÁKHÁLÓ” Közoktatás
Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány szervezésében lebonyolított
hazai Junior Internet projekt versenyeinek gyõztesei egy kétnapos találkozón vehettek részt Pozsonyban (2012. március 24-25.) A
nagyszabású rendezvényen 30 fõs
külföldi delegáció képviseltette
magát Lengyelországból, Szlovákiából és Magyarországról. Egy
idõben zajlott ez az esemény a
szlovák nemzeti konferenciával. A
konferencia keretében a gyõztesek
bemutatták projektjeiket. Ezekrõl
nemcsak a szlovák résztvevõk, hanem az Internet világának prominens személyiségei is véleményt
mondhattak, illetve kérdéseket tehettek fel a projekteket illetõen. A
konferencia kapcsán pozsonyi városnézésre is sor került, melynek
során a Közlekedési Múzeumot is
meglátogatták a külföldi delegációk. Ezen kívül a programnak szerves része volt a Notebook Expo
megtekintése a patinás Crowne
Plaza-ban.
Az idei Junior Internet nemzetközi szimpóziumnak a Baronka
Hotel, egy modern négycsillagos
szálloda, adott otthont. A nemzetközi konferencia a projekt legfontosabb részét képezi. Az Internettel
foglalkozó, azzal dolgozó fiataloknak nyújtott lehetõséget arra, hogy
személyesen találkozzanak és
megosszák egymással tapasztalataikat, ötleteiket, jövõbeni terveiket. A magyar delegáció tagjai (8
diák ezek közül 7 batthyányis, valamint két kísérõ tanár) a konferencia során ismertették pályamûveiket a Visegrádi országok gyõztesei, illetve a szlovák versenyzõk
elõtt. Jó volt látni, mennyi kreatív
és innovatív erõ rejlik a fiatal nemzedékben. Nagy örömünkre szolgál, hogy a rendezvény fõ szponzorai, a Visegrádi Alap és az
Adobe évrõl évre támogatja az
ilyen kezdeményezéseket.
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Fényt adtak ajándékba
A GE Fényforrás üzletága 1361
darab energiatakarékos lámpát
adott át tizenegy iskola és óvoda
képviselõinek az Ajándékozz fényt
akció keretében, ebbõl városunkban három oktatási intézményben
kerül a régi fényforrások helyére
energiatakarékos kompakt fénycsõ
és energiahatékony halogén lámpa.
Hermann Miklós, a GE Nagykanizsai Fényforrás gyár igazgatója
elmondta, a Dr. Mezõ Ferenc –
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola (200 darab), az
Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa (105 darab), valamint a
Hevesi Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa (70 darab) intézmények képviselõi a GE Fénykérdések Facebook-oldal kampányának
jóvoltából kaphatták meg a modern fényforrásokat. Minden, az
oldalhoz csatlakozó új tag nevében
egy energiatakarékos lámpát ajánlott fel az üzletág a hazai iskolák
és óvodák részére.

menhely javára. A szerdán befejezõdött vásáron 55.000 Ft gyûlt
össze, melyet nemrégiben át is adtak a menhely vezetõjének.

Húsvéti vigasság

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban húsvétváró programokkal és tojásfestéssel várták a
gyerekeket, mely Kiss Veronikának, a Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola elsõ osztályos diákjának elõadásával
vette kezdetét. Húsvéti mûsorral a
Kiskanizsa Általános Iskola és
Óvoda, Bajcsy-Zsilinszky utcai
óvodásai kedveskedtek, ezt követõen pedig berzselés, íróka és szalvéta technikákkal készíthettek díszes tojásokat.

Nyusziváró
a VOKE-b
ban

– A GE városunk középiskoláit
mindig támogatta és ezzel az intézmények mûködését, eszközfejlesztését segítette elõ. Ezt tisztelettel megköszönjük – mondta Dénes Sándor
alpolgármester. Hangsúlyozta, az
energiatakarékos izzóknak köszönhetõen az eddigieknél jóval alacsonyabb világítási költségekkel számolhatnak majd a jövõben.

A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház húsvétváró programjának invitálására szép számban érkeztek ovisok. A gyerekek egyik
csoportja Papp Csilla néptáncoktató segítségével sajátíthatta el a
néptánc néhány alaplépését, a másik csoport pedig asztalhoz ülve
kézmûves foglalkozásba kezdett
Kámánné Szép Terézia, a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
igazgatója és a Thúry György Múzeum munkatársa, Kálovicsné
Lebár Edit közremûködésével.

Az állatmenhelynek Mit tehetnék érted?
gyûjtöttek
Az azonos elnevezésû csapat

A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
7.b osztályos tanulói, szülõk és tanárok húsvéti vásárt szerveztek,
melyen a gyerekek saját maguk
készítette ajándéktárgyakat árusítottak. Ennek teljes bevételét felajánlották a nagykanizsai állat-

Nagykanizsa és környéki középiskolásokból álló jótékonysági, nonprofit szervezet, amelynek vezetõje Nikolics Zsuzsanna. Három éve
alakultak azzal a céllal, hogy ünnepek táján szeretetet és gondoskodást közvetítsenek a fiatalnevelõ, és idõsgondozó intézetekben,
kórházakban azoknak is, akiknek
ebbõl kevesebb jut.
Legújabb kezdeményezésük a
húsvéthoz köthetõ. Összefogtak, és
kis mûsorral kedveskednek a város
különbözõ szociális intézményeiben élõknek. Útjuk csütörtökön 10
órakor kezdõdött az Idõsek Otthonában, majd 12 órakor a Hajlékta-

lan szállóra és a Kórházba látogattak, melyet egy órakor a Gyermekotthon és kettõkor a Fogyatékkal
élõk intézménye követett.
„Ahogy megpróbálunk változtatni a nehezebb sorsú ember életén, az a sajátunkra is hatással
van. Kis léptekben ugyan, de látható a változás. Ha meglátunk egy
beteg embert az utcán, nem fordítjuk el a fejünket, hanem biztatóan
rámosolygunk. Ha meglátunk egy
drága ruhát a kirakatban, eszünkbe jut, hogy valakinek még cipõre
sem telik. Ha hallunk egy összefogásról, gyûjtésrõl a városban, elkezdünk azon gondolkodni, hogy
mit segíthetnénk. Bárhol szükség
van egy kis mosolyra, segítségre,
vagy csupán hallgatóságra, a mi
csapatunk örömmel megjelenik.
Reméljük, egyre többen megismernek minket, s így sokkal többet tudunk segíteni hátrányosabb helyzetû embertársainkon. Egy idézet
jól kifejezi gondolkodásunkat:
„Panaszkodtam, hogy nincs cipõm, míg találkoztam olyannal,
akinek nincs lába.” – áll a csapat
bemutatkozó összeállításában.

Hagyományõrzés
kiskanizsai módra
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör megalapításának 142. évfordulója alkalmából került sor a már
hagyományosnak tekinthetõ ünnepségre, melynek témája ezúttal
„Hagyományápolás, értékmegõrzés, értékteremtés” cím alatt futott.
A megjelenteket Dénes Sándor
alpolgármester és Salamon Sándorné, a Polgári Olvasókör Egyesület elnöke köszöntötte. Az ünnepség során kiemelt figyelmet kapott
Dr. Kovács Gézáról, Kiskanizsa
egykori körzeti orvosáról történt
megemlékezés, aki posztumusz
Kiskanizsáért díjat kapott, melyet
családtagjai vehettek át. Emellett
Szokol Boldizsárnét és Lukács Ibolyát köszöntötték a Kiskanizsáért
végzett tevékenységük apropóján.

A lakhatási támogatás
nem szûnt meg
A Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetûek Zala Megyei Egyesülete részérõl Orsos Imre adott és
kért tájékoztatót, melynek témája a
2012. január 1-i hatállyal több
ponton modosított 2011. évi CVI.
törvény a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény változásainak kanizsai hatásairól szólt.

7

A szociális osztály munkatársai
elmondták, Nagykanizsán a lakhatási támogatás nem szûnt meg,
csak példának okért a gázártámogatás megszûnésével tavaly szeptembertõl átalakult, illetve januártól a törvény végett a helyi, vagyis
önkormányzat által adott lakásfenntartási támogatás, kiegészítés
szûnt meg. Maga a lakhatási támogatás pedig úgymond egybõl a
szolgáltató(k)hoz kerül.
Továbbá arról is hangzott el információ, hogy a szociális segély
törvényileg 28800 forintól 22800
forintra változott.

CÖNE:
Bemutatkozott
az új elnökség

A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület február 1-jén
megtartott közgyûlésén számos
határozat mellett döntés született
vezetõ tisztségviselõk megválasztásáról, továbbá tagok ki- és beléptetésérõl. Az egyesület sajtótájékoztatóján bemutatkozott az új elnökség, és elhangzott az is, hogy
össze kell fogni Kanizsán a vállalkozásoknak és a városért tenni
akaró embereknek.
Az új elnök, Németh János tájékoztatást adott az egyesület alapvetõ céljairól, tevékenységérõl és
jövõbeni terveirõl.
– A CÖNE 2009. október 15-én
alakult Szántó Miklós elnökletével
azzal a céllal, hogy mûködési keretet adjon mindazon emberek jobbító törekvésének, segítõ szándékának, amelyekkel Nagykanizsa közéleti és politikai kultúrájának fejlõdését lehet elõsegíteni. Egyesületünket azzal a meggyõzõdéssel
hoztuk létre, hogy mi, a városunkban élõ, dolgozó lokálpatrióta civilek, képesek vagyunk Nagykanizsa hanyatlásának megállítására,
aktív szerepvállalásunkkal pedig
képesek leszünk arra is, hogy lassú, de tartós fejlõdési pályára állítsuk városunkat. Hittük ezt azért,
mert 12 alapító és számos pártoló
tagunk között a mindennapi életben már bizonyított, szakmájához
(folytatás a 8. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 7. oldalról)
kimagasló módon értõ, a közélet
iránt is fogékony ember együttes
akaratával jött létre az a szellemi
mûhely, amit ma is a Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesületnek hívunk.
Az elmúlt csaknem két és fél év
korántsem volt könnyû, de az új kihívások és az azoknak való megfelelés mozgalmassá és nehézségei
ellenére is rendkívül széppé tette
számunkra ezt az idõszakot. Az
egyesület alapításakor sem titkoltuk, hogy a 2010. évi õszi önkormányzati választások alkalmával
jelölõ szervezetként felállva, tagjaink és szimpatizánsaink körébõl
képviselõket és bizottsági tagokat
szerettünk volna bejuttatni Nagykanizsa városvezetésébe. Sokan és
sokszor szemrehányóan is feltették
a kérdést annak idején, hogy e célok megvalósítása és az egyesület
nyílt politikai szerepvállalása miként egyeztethetõ össze.
Ma is valljuk, és a múlt tapasztalataira hagyatkozva teljes bizonyossággal állítjuk, hogy korábbi
döntésünk helyesnek bizonyult. A
választási eredmények puszta
számadatait nézve természetesen
nem beszélhetünk átütõ sikerrõl,
de a siker nálunk, „egyszerû, nem
a politikai létben szocializált embereknél” nem az ellenfelek értékítélete alapján méretik meg, hanem
a saját magunk által felállított lelkiismereti és erkölcsi elvárásoknak
való megfelelésben. „Trójai falóként” elértük, hogy képviselõnk,
dr. Etler Ottó által képviseltetve is
köztudatba kerüljön az egyesület
véleménye a város életét érintõ
legfontosabb kérdésekben, és ha
kis mértékben is, de a döntéshozók
figyeljenek a szakmai alapokon
nyugvó állásfoglalásainkra.
Az elmúlt évek természetesen
nemcsak jó dolgokat, élményeket

hoztak tagságunk számára, hiszen
korábbi életünktõl szinte teljesen
távol esõ nyílt vizekre eveztünk –
térkép és tájoló nélkül. Tagjaink és
szimpatizánsaink elérkezettnek látták az idõt arra, hogy természetesen az eredeti célok, és alapelvek
megõrzése mellett szervezõdjön újjá az egyesület megfelelve az új
feladatoknak.
Az elmúlt években számos nagykanizsai lakos jelezte felénk szándékát, hogy egyetértve az egyesület alapelveivel, segíteni szeretné
munkánkat. Egy részük akár oly
formában is, hogy felvállalja a teljes jogú tagként való közremûködést. Ennek eredményeképpen a
bíróságon bejegyzett teljes jogú
tagjaink száma 15 fõre, pártoló
tagjaink száma pedig további 10
fõvel emelkedett. Jelenleg 30-35
ember vesz részt különbözõ rendszerességgel összejöveteleinken, és
tevékenykedik a civil összefogás
égisze alatt.
Az új tagság megválasztása mellett döntés született az egyesület
vezetõ tisztségviselõinek személyeirõl is. Az egyesület elnöke: Németh János. Magamról röviden
annyit, hogy üzem- és közgazdász
végzettséggel rendelkezem, 42.
életévemben járok, és két fiúgyermek boldog édesapja vagyok.
Kommunikációs alelnök: Bartha
László vegyészmérnök, aki a Griff
Vállalkozásfejlesztõ Kft. tulajdonosa. Szervezési alelnök: Csizmadia Tibor területi képviselõ, aki az
egyesület ügyviteli, szervezési és
adminisztrációs feladatait látja el.
A nõi tagozat elnöke: Dr. Németh
Györgyi ügyvéd. A korábbi elnököt
Szántó Miklóst, eddigi áldozatos
munkáját megköszönve a tagság
egyhangúlag tiszteletbeli elnökké
választotta. Továbbra is számítunk
kimagasló élettapasztalatára, éleslátására.

2012. április 12.
A szervezeti módosítások azt
szolgálják, hogy egyesületünk még
hatékonyabban tudja képviselni
céljait, amelyek a továbbiakban is
a következõk: a helyi közéletben
való aktív részvétel, a közügyekben
való fellépés. A közügyek intézésének lokálpatrióta szempontú megközelítése, a városvezetés döntései
során a város érdekeinek elõtérbe
helyezése, az egyéni érdekek háttérbe szorítása, érvényesülésük
megakadályozása. A tradicionális,
keresztény polgári hagyományok
és értékek megõrzése, helyi hagyományõrzõ kulturális rendezvények
támogatása, a különbözõ politikai
szervezõdések és egyéb civil szervezetek összefogásának elõsegítése, koordinálása a város fejlõdése
érdekében.
Dr. Németh Györgyi elmondta,
az elnökségével létrejött nõi tagozattal nyitni kívánnak a város nõi

lakossága felé. Várják a problémafelvetéseket, a kreatív ötleteket,
amelyek a jövõbeni programjaik
kialakításához
hozzájárulnak.
Nem valami „ellen” mennek a lelkesedésükkel, hanem valamiért.
Megismétlik az Ölelés Napját, kátyús babakocsis felvonulást terveznek kismamáknak, és az ünnepek elõtt receptcsere programot állítanak össze. Csizmadia Tibor területi képviselõ munkájához az elnökség munkájának elõkészítse,
koordinálása, a pártoló tagokkal
való kapcsolattartás és a kör létszámának bõvítése tartozik. Bartha
László a CÖNE helyét tisztázva
megjegyezte, a pártokkal ellentétben nem egy szûk réteg, a párttagok
érdekeit akarják érvényesíteni, hanem Nagykanizsáét, és a körzetében élõ emberekét.
B.E. - MTI - P.L. - V.M.

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása 2.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai
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 2012. május 04-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.

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.

Környezetvédelmi rendeletváltozás
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.
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Felhívás:

2012 - „aktív idõsödés és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa és a Kanizsa Turizmusáért Egyesület 2012. május 13-án (vasárnap) tartja a „Generációk Napjá”-t.
A rendezvény helyszínei: Sétakert, Honvéd Kaszinó.
Az alábbi részletes programok szerinti versenyszámokra 3 fõs (sakkverseny), illetve 6 fõs csapatok (ügyességi versenyek) jelentkezését várjuk. Felhívjuk az idõsügyi klubok, szervezetek, intézmények, cégek, baráti társaságok,
lakóközösségek figyelmét, hogy vegyenek részt a versenyeken erõsítve ezzel a
nemzedékek közötti összefogást.
Jelentkezni elõzetesen a Tourinform Irodában 2012. április 16-május 5. között,
a szervezõk lent megjelölt képviselõinél, valamint a helyszínen lehet a rendezvény napján, 2012. május 13-án 9.00-9.30 között.
A szervezõk egyéni jelentkezéseket is elfogadnak, melynek alapján a helyszínen kerülnek összeállításra a csapatok. A 3, illetve 6 fõs csapatok esetében
kötelezõ az alábbi kritériumnak való megfelelés: gyerek (18 éves korig), felnõtt
(18-60 év között), idõskorú (60 év felett).
A résztvevõ csapatok oklevélben, valamint az elsõ három helyezést elért csapat tárgyjutalomban is részesül.
Bõvebb információ kérhetõ:
Büki Pálné - 06-30-5912394; Magyar Ferenc - 06-30-6321806;
dr. Szabados Gyula - 06-93-500720 illetve szabados.gyula@nagykanizsa.hu

GENERÁCIÓK NAPJA -2012. május 13.

Programterv
Helyszín: Sétakert.
Idõpont: 2012.05.13. (vasárnap) 9.00-14.30 óráig
10.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere. 10.10-13.00 óra Sportversenyek. Ügyességi versenyek - 6 fõs csapat:
2 gyerek, 2 felnõtt, 2 idõskorú. Kerékpáros, lengõteke, mocsárjárás, célba dobás, szellemi totó, puzzle, kötélhúzás, Activity (körülírás, mutogatás, rajzolás),
sakkverseny - 3 fõs csapatok: 1 gyerek, 1 felnõtt, 1 idõskorú. 13.00-14.00 óra
Kulturális mûsorok. A Palini Óvoda néptánccsoportjának mûsora. Nyugdíjas
klubok mûvészeti csoportjai, együttesek bemutatkozása. 14.00 óra Eredményhirdetés. A rendezvény alatt folyamatosan szûrõprogramok: vérnyomás-, testzsír-, cukor- és koleszterinmérés valamint elsõsegély-bemutatók.
Rossz idõ esetén a rendezvény a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium tornacsarnokában kerül megtartásra.

Kanizsaiak Kanizsáról
Helytörténeti vetélkedõ nagykanizsai idõsügyi klubok 5 fõs csapatai számára.
(a csapatok összetételére nincs megkötés)
Helyszín: Nagykanizsa város belterülete, illetve a Honvéd Kaszinó.
Idõpont: 2012. április 16. - május 13.
Döntõ: Honvéd Kaszinó - 2012.05.13., 10.00-12.30 óráig.

hirdetés

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
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Állás - közterület-ffelügyelõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére.
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet
hatáskörébe utalt közterület felügyelõi (közterület felügyelõi vizsga hiányában annak megszerzéséig - közterület felügyelõ segítõ) feladatok ellátása a felügyelet-vezetõ irányításával, egyéni beosztás szerint. A kinevezés a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre, 6 hónap próbaidõ kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztviselõk
képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések
valamelyike, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
Elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat.
A pályázat részét képezõ dokumentumok:
- a pályázó önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz),
- motivációs levél,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte),
- a pályázatban feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat másolata,
- a pályázó által a pályázatban megjelölt közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat
hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség
(Kttv. 84-85. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Kttv. vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje és rendje: a pályázat elbírálására a benyújtást követõ 30 napon belül kerül sor. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-708, 93/500-710 vagy
93/500-820 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán. (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Pályázati felhívás sportegyesületek támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(VI.01.) számú önkormányzati rendelet 7. §-a alapján a 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.
1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2012. évi támogatása. A támogatás célja felnõtt csapatok és az utánpótlás nevelés támogatása az összeg mûködésicélra történõ felhasználása által.
2. A támogatásra rendelkezésre álló összeg 52 000 EFt.
Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének figyelembe vételével a polgármester dönt az alábbi kategóriáknak megfelelõen:
a) "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legnagyobb
tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkezõ tevékenység.
b) "B" kategóriás sportág a nõi és férfi kosárlabda, a nõi és férfi kézilabda, valamint az úszó és vízilabda szakágak.
c) "C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem tartozó sportágak. Ezek azok a tevékenységek, amelyek jelen vannak a város sportéletében és az erre a célra rendelkezésre álló forrás elosztása során az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének ismeretében a polgármester támogatásra javasolja õket.
Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelõzõ év költségvetésének a nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékû is
lehet.
3. 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, sportszervezetek.
4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:
1. Magasabb osztályban való szereplés elõnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel magasabb arányának figyelembe vétele az egyesület összköltségvetéséhez képest
b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám elõnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéséhez képest
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban, teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt személyesen legkésõbb 2012. április
20. napjáig 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.
6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati feltételként csatolni kell: bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonata, és egyesületi alapszabályának hitelesített másolatát; az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerzõdés másolatát; a pályázati cél részletes leírását; (pályázati adatlap 1. számú melléklete), a támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét (Megjelölve, hogy mely
költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást); (pályázati adatlap 2. számú melléklete), a 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti nyilatkozatokat; pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl; pályázati adatlap; pályázó nyilatkozata a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt

megelõzõ két pénzügyi év során odaítélt csekély összegû (de minimis) támogatások összes támogatástartalmáról.
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).
7. A pályázati felhívás alapján a verseny- és élsport hivatásos sportszervezetei részére nyújtott támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés
107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minõsül, amelyet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csekély összegû (de minimis)
támogatásként a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 379/5, 2006.12.28.) összhangban nyújt. Az utánpótlás-nevelés támogatása nem minõsül állami támogatásnak.
Hivatásos sportszervezetnek minõsül:
1. a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer
a) legmagasabb felnõtt bajnoki osztályában részt vevõ (indulási jogot elnyert)
sportegyesület vagy sportvállalkozás, vagy
b) alsóbb osztályaiban részt vevõ (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy
sportvállalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz; és
2. a nem látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt
versenyrendszerben részt vevõ (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
(A sportegyesület, a sportvállalkozás és a hivatásos sportoló fogalmát a sportról
szóló 2004. évi I. törvény, a látvány-csapatsport fogalmát a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény tartalmazza.)
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma - az adott pénzügyi évben, valamint az azt
megelõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatásokat is figyelembe véve - nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat
esetében a 100.000 eurónak megfelelõ forintösszeget. A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követõ 10 évig megõrizni és azokat a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.
A csekély összegû támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában
nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008.
augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi
rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
8. 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, 93/500753).
9. 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.

Állás: okleveles ápolót, szakápolót,

gondozót keres az ESZI
(Az akció április 1- április 30-ig érvényes.)

Az Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki út 19/B.
felvételt hirdet Idõsek klubjába gondozó, Idõsek Otthonába ápoló
munkakörbe a következõ végzettségek valamelyikével:
 okleveles ápoló
 szakápoló (hospice, onkológiai, nefrológiai, pszichiátriai, sürgõsségi, geriátriai)
 gondozó (szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, gerontológiai gondozó, pszichiátriai gondozó, szociális szakgondozó)
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az
Egyesített Szociális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre
történõ megküldésével lehet. Jelentkezési határidõ: 2012. április 13.
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Álláspályázat - uszoda 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
380.000 Ft
április 17.
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része),
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1.,
1.300.000 Ft
április 17.
Batthyány u. 10., Mûhely, 27 m2, 2338/B/2.,
770.000 Ft
április 17.
6.800.000 Ft
április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8.,
2.500.000 Ft
április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9.,
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8.,
11.600.000 Ft
április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6.,
880.000 Ft
április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2.,
2.800.000 Ft
április 17.
11.200.000 Ft
április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4.,
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.
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Divattörténeti kiállítás a múzeumban
Április 13-14.
CSALÁDI HÉTVÉGE - Részletes program a
www.kanizsaikultura.hu oldalon
Április 14. 16 óra - HSMK
HEGEDÜS CSABA DÁN KEKSZDOBOZ ÉS FÉMFEDELÛ KORSÓINAK
BEMUTATÁSA
Megtekinthetõ: május 10-ig
Április 14. 18 óra - HSMK
"A VILÁG A MI SZEMÜNKKEL" - a
Fotó-Videó Klub Lendva (Szlovénia)
tagjainak fotókiállítása
Megtekinthetõ: május 7-ig
Április 14. 19 óra - HSMK
PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAESTJE. Belépõdíj: 800 Ft
Április 16. 17 óra
NÖVÉNYEINK TAVASZI ÁTÜLTETÉSE - Elõadó: Kunics Éva
Április 17-18-19. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi bérlet.
ASSZONY - népmese. A szlovákiai
Epopteia Társulás Mûhely elõadása. Szereplõk: Kiss Szilvia, Gál Tamás, Bodonyi
András. Belépõdíj: 600 Ft
Április 17. 19 óra
ZENÉLÕ FILMKOCKÁK - zenés, szerkesztett mûsor két részben, ismert magyar
mûvészek tolmácsolásában, teljesen élõ
elõadásban. Fellépnek: Auth Csilla, Keresztes Ildikó, Majsai Gábor, Szokodi Zoltán,
Menyhárt Péter brácsamûvész, Csejtei Flóra, Niki. Belépõdíj: elõvételben 2 500 Ft,
helyszínen 2 900 Ft
Április 20. 17 óra
A 30 ÉVES HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁLAMÛSORA
Április 21. 18 óra
A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR TAVASZI HANGVERSENYE. Belépõdíj: 1 000 Ft (megvásárolhatók a Zeneiskolában és a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban)

Április 13. 19 óra
TAVASZI ROCK-BLUES EST - Közremûködnek: az OldMix Kartell és a Loud &
Black Együttes. Belépõdíj: 500 Ft
Április 20. 17 óra
NÓTÁS DÉLUTÁN ÉS OPERETT EST.
Fellépõk: Szabó Zsuzsanna, Sári Gábor (Orfeum
Duett), Nemere László és Ernst Katalin (Vigadó
Duó). Belépõdíj: 500 Ft
Április 21. 13 óra
A NÉPI KULTÚRA NAPJA
dalos találkozó. Belépõdíj: 500 Ft
Április 21. 21 óra
ÁPRILISI LATIN PARTY ÉS DISCO
- Minden korosztály számára. Belépõdíj:
1 000 Ft

Április 13.18 óra
KÓRUS RANDEVÚ
Április 21. 18 óra
TAVASZI HANGOK - Balázs Júlia
önálló estje

Április 14. 10 óra
Családi hétvége
NÉPTÁNCOS CSALÁDI NAP - Táncház, játszóház, vetélkedõk
Helyszín: Nagyrác úti intézményegység
Április 18. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI KLUB Téma: közösségi oldalak

A Thúry György Múzeumban november közepén nyílt
meg az idõszaki divattörténeti
kiállítás Színes selymek, fodrok, csipkék címmel. A tárlat az
1850-1930-ig terjedõ idõszak
ruháit, kiegészítõit, divatlapjait
és dokumentumait mutatja be.
A látogatókat márciustól újra a
régi nyitvatartási idõben – szerdától vasárnapig 10-17 óra között – várják.
A kiállításra ellátogatók nem
csupán az 1850 és 1930 közötti
idõszak nõi-, férfi- és gyermekdivatjának változását tekinthetik
meg, hanem megismerkedhetnek a viseletükhöz kapcsolódó
szokásokkal, elvárásokkal és a
divatot befolyásoló körülményekkel is. A múzeum célja – az
idõszak bemutatásán túl –, hogy
emléket állítson a ruhák, a cipõk, a kalapok viselõinek, valamint a helyi mesterembereknek
és kereskedõknek. Így korhûen
berendezett helyiségben láthatják az érdeklõdõk Mathea Károly egykor a Bazárudvarban mûködõ fotómûtermét, és az általa
készített felvételeket, Török
Mária fehérnemû-készítõ mûhelyét és a Totola-Pacsirszky kalapos mûhelyt.
Az 1800-as évek második felében a magyar divat szinkronban
volt a nyugat-európaival. Az elõkelõ embereknek Párizs és Bécs
adta a mintát, de emellett megfigyelhetõ egy jellegzetes magyaros stílus – ez a régi hímzésekbõl,
a reneszánsz motívumokból és a
népmûvészetbõl merített –, mely
elsõsorban akkor hódított, amikor

történelmünkben sorsfordító események zajlottak, a reformkorban, a kiegyezés tájékán és a
vesztett elsõ világháború utáni
idõszakban.
A tárlaton végigsétálva nyomon követhetjük a divat változását, mely felgyorsulását a második ipari forradalom találmányai tették lehetõvé a 19. század
második felében. Ebben az idõszakban az öltözködési stílusok
mintegy tíz évente váltották
egymást, a díszes atilla, zrínyi,
kazinczy vagy bunda kabát, a
turnûr, a századfordulós harangszoknya, a „bukj el szoknya”, a
„háborús krinolin”; a „célszerûség és elegancia” korában, az
1920-as évekbeli egyenes szabású, majd az 1930-as évekbeli
alakra simuló és a bonyolult
szabású ruha.
A turnûr – az ülep felett lószõr
párnával kibélelt és így felpuffasztott hátsó szoknyarész – közel két évtizedig arra volt hivatott, hogy a ruha viselõje minél
nõiesebbnek tûnjön. Majd a 70-es
évek végétõl a ruhák elkezdtek
szûkülni, azonban az erõs redõzés miatt ugyanannyi anyagot
használtak fel, mint korábban,
így súlyuk nem csökkent. A 90-es
években a homokóra-sziluett hódított, a ruhák ujja bõvült, a derekat pedig befûzték. Az elsõ világháború okozta anyaghiány miatt
rövidebbek lettek a ruhák, a krinolin a cipõt is látni engedte. Ezután a fiús nõ került elõtérbe, az
egyenes szabású ruhák és a bubifrizura, melyet az alakra simuló,
bonyolult szabású ruhák váltottak. Ekkorra vált elterjedté a

szemfesték és a rúzs, amelyet korábban csak a prostituáltak használtak. Az idõ folyamán lassan
eltûnt a fûzõ, egyszerûsödtek a
vonalak, vékonyodtak a rétegek.
Az ábrázolások mellett, eredetiben is megtekinthetõk a ruhák
és a kiegészítõk, így a hímzett báli ruhaderék, az estélyi ruha, a báli belépõk, az elegáns férfi zsakett, a „ferencjóska” szalonkabát,
a cilinder, a klakk, a kobak kalap,
a keménygallérok, a nõi kalapköltemények és kalaptûk, a csipke- és a bõrkesztyûk, a napernyõk, a fehérnemûk sokasága és a
cipõk.
Az eredeti ruhadarabok mindegyike sérülékeny és drága anyagból készült, amelyeket divatja
múltán többnyire újra szabtak, átalakítottak, így kész csoda, hogy
fennmaradtak és megcsodálhatóak.
Varga Mónika
„Nem múlnak õk el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Goethe)

2012. április
21-én 14.30-kor
Nagykanizsán,
a Kórház
kápolnában
engesztelõ
Szentmisével
emlékezünk
szeretett
osztályfõnökeinkrõl:

Dávidovics Sándor = 1988,
Dr. Szûcs Lászlóné = 1983,
Dr. Cseke Ferenc = 1998.
és szeretett
osztálytársainkról:

Papp Mária = 1992,
Kálóczi Tibor = 1975,
Keglovics Tibor = 2010,
Kovács Imre = 2000,
Mlinarics József = 2005,
Ölbei István = 1992,
Török László = 1994.

Szívünkben
örökké éltek!
Szeretettel emlékezünk:
a nagykanizsai
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
1967-ben érettségizett
IV.B. osztálya
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Energiái kimeríthetetlenek, éppen ezért
mielõbb fogjon bele üzleti vállalkozásba.
Figyelje a határidõket, és ne akadjon el a
részletekben. A hétvégén pihenjen is, ne
csak dolgozzon.

IV.20.–V.20. Bika
Valaki kihívóan szeretne a kegyeibe férkõzni, de ön mindezt észre sem veszi. Talán azért lehet mindez, mert olyanok, mint
a tûz és a víz. Ellentétes természetükkel
egyelõre nem vonzzák egymást.

V.21.–VI.21. Ikrek
A Mars hatásának köszönhetõen nem fogadja szívesen párjának azon ötleteit,
melyekkel korlátozni akarja az elképzeléseit. Csak tegye a dolgát, és ne hagyja,
hogy megzavarják.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha nem muszáj, ne tegyen fel mindent
egy lapra az életében. A felesleges izgalmaktól kímélje meg a családját. Számíthat arra, hogy új ismerõsei nemcsak vidámságot, hanem gondot is okoznak.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Szinte semmiben sem egyezik meg a véleménye mostanában a családtagjaival.
Pedig érdemes lesz rájuk figyelni, mert
fontos döntéseket kell meghoznia ebben
az idõszakban.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Lelkileg kiegyensúlyozottá teszi a sok
napsütés, a szabadlevegõ. Olyan pluszfeladatokat is elvállal, amelyekhez eddig
nem volt kedve. Jutalmul, a párja kellemes meglepetésben részesíti.

IX.23.–X.22. Mérleg
Határozza el, hogy rendet rak az életében. Ne a szívére, az érzelmeire hallgasson ezekben a napokban, hanem a józan
eszére. Mérlegeljen, mielõtt döntést hoz
a párjával kapcsolatban.

X.23.–XI.22. Skorpió
Könnyû lesz fellelkesíteni, hiszen alaposan
kipihente magát az ünnepekben. Még a váratlanul érkezõ plusz feladatok sem szegik
a kedvét. Kikapcsolódásként nézegesse a
kirakatokat, és frissítse fel a ruhatárát.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Csendes napokra számíthat, ön azonban
mégsem lesz elégedett. A változás érdekében ön is tehetne valamit. Kis ügyességgel tervezzen be mozgalmas, pezsgõ
hétvégéket.

XII.22.–I.20. Bak
Bár egyesek megzavarják a lelki nyugalmát, a Mars szerencsére helyrehoz mindent. Rámenõs stílusával ezekben a napokban bárkit levehet a lábáról, és sikerül megvalósítani a terveit.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Hullámzó kedélyállapotán próbáljon
mielõbb segíteni. Erre a célra az is jó, ha
elõvesz a szekrényébõl például egy
szórakoztató filmet, és meghívja barátait
egy kis "házi" mozizásra.

II.20.–III.20. Halak
Megnyugodhat, mert anyagi problémái
rendezõdnek, és sürgetõ határidõkhöz
sem kell alkalmazkodni a munkahelyén.
Ez az idõszak arra is jó, hogy egy kicsit
álmodozzon.
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Egerbõl két bronzérmet
Nagy csapatok reményében hozott Bicsák Bettina

Kitekintõ

A horvát elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban szereplõ NK
Slaven Belupo együttesének nem
lehetett oka panaszra az elmúlt
tíz esztendõben, hiszen gyakorlatilag sikerült feltornásznia magát hazája klubfutballjának elit
harmadába, amit az is jelez,
hogy a VfB Stuttgarttól a
Galatasarayig bezárólag számos
Európa-, és világhírû egyesület
vizitált nemzetközi kupamérkõzés keretében a Nagykanizsától
70 kilométerre (az EU-s projektek eredményeképp idõvel akár
– kerékpárosan – majd mindöszsze 40-re) található Kapronca
városában.

Az elmúlt két szezon aztán megtörte a lendületet, hiszen mindkét alkalommal hetedikek lettek a kék-fehérek, idén azonban a kisebbik spliti legénységgel, az RNK-val vannak
nagy csatában (egyelõre 40-40 ponttal) az Európa-liga-seljtezõs helyet
érõ harmadik helyezésért.
Legutóbb a Hajdukkal értek el 11-es döntetlent Koprivnicán, ahol
akár a térség új futball-központja is
körvonalazódhat az NK Varazdin

elsõ osztályból történt kizárásával
és megyeibe történt visszaminõsítésével. Mindenesetre labdarúgók,
szakemberek, a sportéletben ténykedõk már most is szívesen választják a horvát barokk városból
Kaproncát, ahol a takaros stadion
ismét várná az európai kupaporond
mind nevesebb szereplõit.
A horvát futball talán legprofibban felépített (hangsúlyozzuk,
nem legtehetõsebb...) egyesülete
például akár az olasz Internazionale gárdáját is a Vegeta városába „hozhatná”, hiszen egy
esetleges El-indulással a harmadik
selejtezõkörben már neves klubok
is felbukkannak a mezõnyben –
igaz, addig még számos dolognak
kellene valóra válnia. S ha már a
taljánoktól a kisebbik kontinentális kupasorozatbani indulásra hitelesített milánóiak vagy ide vetõdne az Internazionale, biztos, hogy
a fekete-kékek szimpatizánsai
Nagykanizsáról nemhogy kerékpárral, de akár gyalog is nekiindulnának a Podravka-várostól elválasztó távnak...
Polgár László (Kapronca)

INGATLAN

tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K)

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)
Lakás azonnali beköltözéssel
eladó Nk-án a belvárosban. Beépített fa bútorokkal, gépkocsibeállóval. Alapterület 76 m2. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel.: 0620-9509527 (7497K)

Megbízható kõmûves vállalkozó vállal mindennemû munkát az alaptól a tetõig, a komplett kivitelezéstõl a kisebb átalakításokig (térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)
Idõsgondozást (a gondozott otthonában), otthonápolást vállal szociális
ápoló végzettségû hölgy Nagykanizsán és környékén. Tel.: 0630/2512500, 0693/391-536 (7495K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztûzhelyét, stb. elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7498K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7499K)

VEGYES
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

Jól szerepelt a Hungarian
Open Nemzetközi Mozgássérült
Asztalitenisz-versenyen Egerben Bicsák Bettina, a Tompa Ingatlan-Kanizsa Sörgyár SE versenyzõje, mivel egyéniben és párosban is harmadik helyezést
ért el.

tott a csoportból tovább – Benke
Máriát 3:0-ra gyõzte le, Alexandre
Brunától pedig ugyanilyen arányban kapott ki.
A döntõbe jutásért Bicsák Bettina (képünkön) csapattársával,
Arlóy Zsófiával játszott és 3:1-re
vesztett, de a harmadik helyért
Jane Rodrigues-zel játszva gyõzött 3:0-ra.
Csapatban (VI-X. katagória
összevonva) Arlóyval 3:0-val
vették a másik magyar csapat
(Molnár-Benke-Márton) elleni
meccsüket és ugyanilyen arányban hozták a román-orosz csapat
(Constantini-Litvinyenko) elleni
találkozójukat is. A brazil párostól (Bruna-Rodrigues) aztán 3:1re, az oroszoktól (Chebanik-Fattakhova) pedig 3:0-ra kaptak ki
– a mezõnybeli harmadik pozíció azonban így is meglett számukra.
Két bronzérmével Bettina pedig
ismételten bizonyította, hogy a
nemzetközi versenyeken is lehet
számítani aradményes játékára.

Egyéniben (az összevont VIIIX. kategóriában) másodikként ju-

P.L.

SZOLGÁLTATÁS

A Waldorf Családi
Napközi felvételt hirdet
1 fõ gondozói állásra.
Elvárások: gyermekközpontú
szemlélet, Waldorf-pedagógia
iránti elkötelezettség, rugalmas
gondolkodás.
Tel.: 0630/284-1160
(17 óra után)

vegyésztechnikus
építésztechnikus
karbantartó
szerviz asszisztens
óvónõ angol nyelvtudással
borbár - borszaküzlet vezetõ
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal
gyártásvezetõ asszisztens
hegesztõ-lakatos
fuvarszerv.-értékesítõ
villanyszerelõ
gyalugép kezelõ
kõmûves

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

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

Véradás - Vöröskereszt
2012.04.17. kedd 08:30 – 13:00 óra Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28., 14:30 – 16:30 óra Központi Rózsa Óvoda,
Nk. Rózsa u. 7. 2012.04.21. szombat 14:00 – 19:00 óra
Tesco, Nk., Boszorkány u. 2.

2012.04.18.
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A döntõben játszanak!
Ennél nagyszerûbb forgatókönyvet írni sem lehetett volna, hiszen a Kanizsai Vadmacskák SE nõi kosárlabdaegyüttese bravúros gyõzelemmel harcolta ki az NB I Nõi
Amatõr bajnokság döntõjében
való részvételt. A csapat fiatal
játékosai küzdenitudásból jelesre vizsgáztak, hiszen 18
pontos hátrányból kezdve a
visszavágót azt éppen annyival
nyerték meg – tizenkilenccel –,
amennyivel a fináléba masírozhattak (74-55).
A színvonalas, nagy iramú elõdöntõben az edzõk váltogatták a
zóna, emberfogás és egészpályás
letámadás védekezési variációit,
amibõl érzékelhetõ, hogy igazán
nagy taktikai csatát hozott az öszszecsapás.
A mentálisan is remekül felkészített kanizsaiakban volt erõ, a játékosok részérõl a gyõzelemhez
mindenki hozzátette a maga részét,
így Fuisz Viktóriáék az utolsó pillanatokban, izgalmas végjáték közepette harcolták ki a döntõbe jutást.
Kanizsai Vadmacskák SE –
TFSE 74 - 55 (16-14, 19-11, 1513, 24-17)
NB I Nõi Amatõr bajnok kosárlabda-mérkõzés, rájátszás a döntõért,
visszavágó. Nagykanizsa, 100. nézõ.
Kanizsa: Fekete (10), Fuisz V. (26/3),
Olasz A. (2), Jurkó (14), Jagarics (7).
Csere: Hegyi (5/3), Kiss V. (10),
Oros. Edzõ: Gábor Erzsébet.
Pontosan, koncentráltan kezdték a mérkõzést a hazaiak és 6-2es vezetésüknél az ellenfél edzõje
idõkéréssel próbálta megtörni lendületüket. A vendéglátók zóna-védekezése kiválóan mûködött, a
megszerzett labdákból gyors ko-

sarakat érhettek el. A hatpontos
hátrányukat a negyed végére a
vendégek mégis kettõre csökkentették.
A finálé elsõ összecsapása:
április 14., Nagykanizsa
Tulajdonképpen a harmadik
évezred elsõ évtizedének második felében az NB I A csoportjában nem egyszer találkozott a
Kanizsai Vadmacskák és a Szeged csapata, s a hazai nõi kosárlabda élet nem oly' széles horizontú palettájára utal, hogy a szegediek is csak úgy emlegetik a
kanizsaiak trénerét, hogy "Erzsi"... No, de ettõl azért lényegesebb, hogy a csapatok megegyeztek az egyik fél második gyõzelméig tartó párharc meccsnapjairól és a találkozók kezdési idõpontjairól. A két együttes Nagykanizsán kezd szombaton (április
14.) 15 órától a Cserháti-csarnokban, míg Szegeden április 17-én
18 órától játszanak. Amennyiben
harmadik mérkõzésre is szükség
lesz, azt a résztvevõk a késõbbiekben tisztázzák, hiszen az már
bizonyos, április 21-22-én a
nagykanizsaiak országos serdülõ
döntõn való részvétele miatt nem
jöhet szóba...
A második negyedben jól védekezett a KVSE, támadásaikat pedig
pontosan fejezték be és a 16. percben
már tíz ponttal mentek, amit a negyed végéig sikerült is megõrizniük.
Fordulás után tovább tartott a lendület: a 23. percben már 17 ponttal is
vezettek Gábor Erzsébet tanítványai.
Felcsillant hát az esély a fõvárosban
összeszedett tekintélyes hátrány ledolgozására, a TFSE azonban a negyed
végjátékában visszajött tizenkettõre.

ABCOM-Szeged Kosárlabda
Egyesület
Alapítási éve: 1996. Színe: kék-fehér
Csarnok: Városi Sportcsarnok
(Szeged, Temesvári krt. 33.),
3600 férõhellyel.
Edzõ: Mészárosné Kovács Andrea
Akikre figyelni érdemes: Fûrész Emõke, Pungor Krisztina
Nem indultak financiális gondok miatt az A-csoport ezen évadjában, a
második vonal Keleti csoportját viszont megnyerték.

Kanizsai Vadmacskák
Sportegyesület
Alapítási éve:
2006
Színe: pirosfehér(-kék)
Csarnok: Russay Olivércsarnok (Nagykanizsa, Ady
Endre utca 74/A.), 350
férõhellyel

Edzõ: Gábor Erzsébet
Akikre figyelni érdemes:
Fuisz Viktória, Kiss Virág.
Az évek során folyamatos és
szisztematikus munkával a helyi
utánpótlásból merítve vezetett az
út a Nyugati csoport elsõ helyéig.
A záró tíz percet ráadásul a látogatók kezdték jobban és fel is
zárkóztak nyolc egységre. A
nagykanizsaiak mégsem adták
fel, s közönségük lelkes biztatása mellett egy igazán bravúros
négy percet produkálva (11-4) a
37. percben már 15 pontosra nõtt
a különbség a két együttes között. Az izgalmas végjátékban
mindkét csapat sokat hibázott,
de a sorsdöntõ pillanatokban hibátlan – négybõl négy – büntetõdobás-értékesítéssel a Kanizsai
Vadmacskák SE 19 ponttal nyerte meg az elõdöntõ visszavágóját
és az egyszer már igencsak
messzire került bajnoki fináléba
(ahol két nyert találkozóig tart a
párharc) jutottak a nagykanizsaiak.
Gábor Erzsébet: „Gyõzelmünk
igazi csapatmunka volt, ezzel a nõi
NB I Amatõr-bajnokság bajnoki
címéért mérkõzhetünk!”
A Kanizsai Vadmacskák SE
elõzõ három szezonbeli helyezése
az A csoportból történt kiesése
után, az NB I Nõi Amatõr bajnokságban: 2008/2009. 3. hely,
2009/2010. 18. hely, 2010/2011. 5.
hely. A pozíciókból kitûnhet, hogy
2009 nyarán generációváltásra
került sor a klub életében. Most
pedig az azóta játszó, még mindig
roppant fiatal kosárlabdázók érték
el ezt az eredményt, hogy a
fináléban küzdhetnek a kanizsai
(klub)színekért.
P.L.
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A megyeit is
Kanizsán futották
Mezei futásban – Zalaco Kupa
néven – Nagykanizsán rendezték
meg a diákolimpia megyei döntõjét. A sportoló tanulók több korosztályban, azokon belül pedig
egyéniben és csapatban versenyeztek a városi megmérettetés után.
Az egyes korcsoportok elsõi, és
a kanizsai dobogós helyezések.
III. Korcsoport. Lányok, csapat: 1.
Körösi (Nagykanizsa – Kunics Réka,
Magyar Mariann, Veres Vivien, Lõrincz
Anna, Horváth Nikoletta. Egyéni: 1.
Hír Csenge (Izsák, Zalaegerszeg), 2.
Krasznai Anna (Nagykanizsa, Palin),
3 Hosszú Luca (Csány, Keszthely). Fiúk, csapat: 1. Kiskanizsa (Trencsényi
Zsolt, Bati Dominik, Varga János,
Andrasek Mátyás, Fülöp Rafael).
Egyéni: 1. Trencsényi Zsolt
(Kiskanizsa), 2. Sipos Péter (Palin), 3.
Bogdán Árpád (Galambok).
IV. Korcsoport. Lányok, csapat: 1.
Csány-Szendrey (Keszthely – Lukács
Eszter, Városi Rebeka, Gonda Jázmin, Bogdán Felicia, Nagy Szilvia),
2. Kõrösi (Nagykanizsa), 3. Hevesi
(Nagykanizsa). Egyéni: 1. Horváth
Loretta, (Bolyai, Nagykanizsa), 2.
Miholics Dóra (Kõrösi, Nagykanizsa). Fiúk, csapat: 1. Becsehely (Varga Tibor, Csalló Csaba, Varga Levente, Bogdán Richárd, Orsós Dávid).

V. Korcsoport. Lányok, csapat:
1. Vajda (Keszthely – Tóth Nikoletta, Nagy Viktória, Tarsoly Nóra,
Bellák Veronika, Orsós Laura).
Egyéni: 1. Király Ramóna (CsánySzendrey, Keszthely). Fiúk, csapat: 1. Vajda (Keszthely – Molnár
Márk, Balogh Péter, Kiss Dániel,
Gáspár Barnabás, Polgár László).
VI. Korcsoport. Lányok, csapat:
1. Vajda (Keszthely – Varga Noémi,
Strausz Júlia, Polgár Katalin, Csepeli Barbara, Csiszár Melinda).
Egyéni: 1. Varga Noémi (Vajda,
Keszthely),... 3. Németh Renáta
(Batthyány, Nagykanizsa). Fiúk,
csapat: 1. Vajda (Keszthely - Kovács Márton, Kubicsek Máté, Gergely Márton, Bedõ Soma, Wolf
Péter), ... 3. Mûszaki SZKI (Nagykanizsa).

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Hirdetés
Versenytárgyalás - Erzsébet tér 7. büfé

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ, a Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. szám alatti épületében található büfé helyiség versenytárgyalás keretében 2012.05.02-tõl 2017.04.30-ig történõ bérbeadására.
Alapterület (m2)/Induló bérleti díj/Pályázati biztosíték (bánatpénz)/Óvadék (nyertes pályázat esetén szerzõdéskötéssel egyidejûleg fizetendõ)
21,2 / 29.000 Ft + áfa bruttó / 36.830 Ft / 2 havi bérleti díj
A Pályázatok benyújtási határideje: 2012. április 19. (csütörtök) 10 óra
Felvilágosítás, pályázati felhívás és bánatpénz befizetéséhez szükséges csekk
kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodájában [8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 4. és 6. ajtó (tel.: 93/500-778 vagy 93/500-724)], a pályázati felhívás pdf formátumban
letölthetõ továbbá a www.nagykanizsa.hu honlap Befektetõknek menüpont Ingatlan értékesítés alpont alatt.
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A Picard Project bemutatja:

EXIT CIRKUSZ - Kijárat a mindennapokból
Magyarországon elõször,
szenzációs újdonság!

NAGYKANIZSÁN,
A TESCO MELLETT,
ÁPRILIS 27 - MÁJUS 1.
Az EXIT CIRKUSZ vendégmûvészei New York, London, Párizs után
az Önök városában mutatják be
káprázatos mûsorukat. Picard Vilmos, a Magyar Köztársaság Arany
keresztjével kitüntetett artistamûvész, a római cirkuszfesztivál díjazottja, a világ legkisebb idomított
kiskutyáival. A Massy cirkuszfesztivál nyertes produkciója, Picard
Attila és családja idomított majmokkal. Vincze Tünde, a Magyar
Légtornász Egyesület elnöke, a
Rolling Picard egykerekû bicikli
produkcióval a Brüsszeli Cirkuszfesztivál díjazottjai. Revütáncosok,
akik különbözõ színházakban és televíziós mûsorokban kápráztatták
már el a nézõket. Az EXIT CIRKUSZ egyedülálló varázslatos világa magával ragadja az embert és kirepíti Önöket a hétköznapokból.

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Pénteken minden belépõ: 1.000
Ft/fõ (páholyra nem érvényes!)
A többi napokra, aki ezt a kupont a pénztárnál felmutatja: 1
db felnõtt jegy vásárlása esetén, EGYET FIZET - KETTÕT KAP KEDVEZMÉNYBEN részesül.

ELÕADÁSOK IDÕPONTJAI
Péntek: 18.00 óra, Szombat: 15.00 és 18.00 óra,
Vasárnap: 15.00 és 18.00 óra, Hétfõ: 15.00 és 18.00 óra
Május 1. (kedd): 15.00 óra

