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Kanizsa

Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?

2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá tenni?

Balassa Béla

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

XXIV. évfolyam 15. szám
2012. április 19.

Pék Pál,
Takács László
Emlékszoba
a könyvtárban

Nagykanizsa 2011-ben lett birtokosa a 2008-ban elhunyt Pék
Pál költõ és irodalomszervezõ
„Pék tanár úr” hagyatékának,
melynek része egykori költõtársa
és tanárkollégája Takács László
kéziratos vershagyatéka is. E hagyatékból hozta létre az intézmény az emlékszobát, benne Pék
Pál bútoraiból, könyveibõl, hanglemezeibõl az emléksarkot. A
megnyitó ünnepség résztvevõit
Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója köszöntötte, majd Cseresnyés
Péter polgármester megnyitotta az
emléktermet. A hagyatékot Kardos Ferenc mutatta be, Pék Pálról,
a pedagógusról Bagarus Ágnes, a
Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztályának vezetõje
osztotta meg gondolatait a volt
kollégák és tanítványok visszaemlékezései alapján. Szemes Péter, a Pannon Tükör szerkesztõje
– Pék Pál életmûvérõl szólva –,
minden magyar város számára követésre méltó példaként említette
az emlékhely kialakítását, hiszen
abban, hogy Zala megye fölkerült
a magyar irodalom térképére,
mérhetetlen nagy szerepe volt a
költõnek.
Az ünnepségen közremûködtek
Baki Andrea zenetanár tanítványai, Gazdag Mónika és Salamon
Enikõ, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
tanulói, valamint Bedõ Csaba és
Horváth István Radnóti-díjas
versmondók.
B.E.

Fotó: Varga Mónika

Pék Pál – Takács László Emlékszoba nyílt a Halis István Városi Könyvtárban. A nemzeti
színû avatószalagot Cseresnyés
Péter polgármester, a költõ öcscse, Pék Zoltán és Kardos Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyettese vágta át.

125 éves az állami szakképzés
A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Tagintézményében ezen évforduló alkalmából, a Megújulás és állandóság mottóval, május elejéig
tartó programsorozatot indítottak, mely a rendezvényekrõl szóló tájékoztatóval, koszorúzással
és rendhagyó irodalomórával
vette kezdetét.
Az intézmény ebben a tanévben
ünnepelte az egykori híres iskola
Zsigmondy-Winkler Mûszaki Középiskola alapításának 60. évfordulóját, most pedig a hajdani Széchenyi Szakképzõ Iskola 125. évfordulójára emlékeznek. Bene
Csaba fõigazgató elmondta, az iskola folyamatos megújuláson
ment át az évek során az állandóság mellett, ezért kapta a programsorozat a fenti mottót. – Az iskola
mindig megbirkózott az elõtte álló
nehézségekkel, minden idõszakban

komoly és jelentõs eredményeket
tudott felmutatni – hangsúlyozta a
fõigazgató. Az egykori tanonc
képzõben 1885-ben négy osztálylyal indult az oktatás. A vasárnapi
iskola kezdetben nem rendelkezett
önálló épülettel, egyik intézménybõl a másikba helyezték, majd a
hatvanas években építették meg a
mai épületet. Az tanintézet múltja
kapcsán az is kiderült, városunk
századfordulón épített építményein az egykori vasárnapi iskola diákjai és tanárai munkálkodtak.
A programnaptárban szereplõ
eseményeket Laukó Emõke, tagintézmény-vezetõ ismertette, e szerint sor kerül többek között iskolatörténeti vetélkedõre, évfordulós
Széchenyi kispályás labdarúgótornára, székelykapu átadására és kiállítás megnyitóra.
Az iskola kórusának és zenekarának elõadását követõen a Széchenyi kopjafánál helyeztek el koszorút, majd kezdetét vette a Visz-

sza a gyökerekhez címû rendhagyó irodalomóra, mely keretében
Király Lajos és Kanizsai József
költõkkel a költészet napja alkalmából Ritecz Rita moderátor beszélgetett, és mûveikbõl olvasott
fel az intézmény kistornatermében. Mint megtudtuk a vendégek
életútja hasonló. Mindketten egy
vidéki faluból származnak – Király Lajos a somogyi Bélavár, Kanizsai József pedig a Zala megyei
Zajk szülötte –, ugyanabban a
nagykanizsai kereskedelmi iskolában tanultak tovább. Király Lajos
a moderátor kérdésére felelve elmondta, az igazi élményeket szülõfalujában és Nagykanizsán szerezte, és a szeretetnek, az érzékeny
léleknek, a világ iránti tiszteletnek
köszönhetõen válhatott sikeres íróvá, költõvé. Azt tanácsolta a diákoknak, ne csak álmodozzanak,
küzdjenek kitûzött céljaikért.
V.M.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Emlékkõ avatás a Romlottvárnál

Felavatták a MOL Nyrt. támogatásával készült emlékkövet
a Szentgyörgyvári hegyen található egykori erõdítményhez vezetõ úton, a Romlottvárnál. A turisztikai célú tájékoztatásra
szolgáló emléktáblán olvasható,
hogy az egykori Botszentgyörgy
várát, az itteni dombon egykor
állott várkastélyt a Bothtestvérek, János és András építtették 1481-ben. Az 1550-es
években a török veszély miatt
megerõsítették. Õrsége 1566-ban
és 1575-ben a török támadást
visszaverte. A várat 1577-ben
császári rendeletre felrobbantották. A romokat késõbb a nép
Romlottvárnak nevezte el.
Az ünnepség helyszínén elsõként Deák-Varga Dénes, a Romlottvár Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelent közönséget. Avatóbeszédében Cseresnyés Péter polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy
ez az ünnepélyes pillanat nemcsak a lokálpatriótáknak, hanem
remélhetõleg a késõbbiekben, néhány évtized múlva az egész városnak jelenthet sokat, hiszen az
alapítvány komoly tervekkel rendelkezik, melynek végcélja; több
legyen egy turista látványosságnál a volt vár.
– Legendáktól övezett helyen állunk, amit az itt élõk idõtlen idõk
óta Romlottvárnak neveznek –
kezdte Cseresnyés Péter polgármester, majd az egyik, korábban
szájról szájra járt történettel folytatta beszédét: ez a hely egy boszniai basa, Küszük Hasszán nyaralója volt. A várkastélyban a basa
rablott kincseit és foglyait õriztette. Zrínyi azonban egy alkalom-

mal meglepte a várat, elfoglalta
azt, az épületeket felgyújtatta és
kiszabadította a foglyokat. Amikor a basa legközelebb erre járt, és
megpillantotta a pusztulás nyomait, bánatában holtan fordult le a lováról.
Eddig szól a legenda, a valóság
azonban az, hogy Both János
1480-ban kért engedélyt Mátyás
királytól somogyi-zalai birtokán
várkastély építésére.
1481-ben hozzá is láttak a
munkához, és az adatok szerint
1506-ban használatba is vették. A
várnagya Vidi Kis Mihály volt. A
várról 1538-ból maradt fenn egy
részletes leírás, amely szerint jellegzetes fõúri rezidencia volt. A
török rablóportyák miatt palánkfallal és sáncárokkal erõsítették
meg, és 1566-ban, Szigetvár eleste után, Both Gáspár vezetésével
a vár visszavert egy török támadást. Két évvel késõbb Kanizsa
várát csere útján a király birtokba

vette, és ekkortájt kerülhetett
Szentgyörgy vára is királyi kézbe. 1574-ben már királyi zsoldon
lévõ õrség állomásozott itt, és a
történelemkönyvek tanúsága szerint a vár és védõi 1575-ben
újabb török támadást vertek viszsza. 1577-ben az Udvari Haditanács által kialakított új védelmi
koncepció jegyében felépítették a
szentmiklósi palánkvárat, a
szentgyörgyi várat viszont ezután
felrobbantották.
A romokat nem használták a továbbiakban, viszont különbözõ,
alaptalan legendák szövõdtek köré
– török háremrõl és pálos kolostorról. Ez utóbbiról Halis István,
Nagykanizsa helytörténetírásának
talán legismertebb képviselõje is
írt egyik munkájában.
„A város határa mellett, a mostani Szentgyörgyvári szõlõhegy
területén állott a Szent Péter egyházának nevezett pálos kolostor.
Az épületekbõl még látható itt-ott
szétszórva néhány ezer tégladarab, melyet a nép el nem hordott
építkezésekre, vagy össze nem
tört kincsek keresése közben. A
néphagyomány szerint a föllázadt
köznép dúlta szét a kolostort és
öldöste le a barátokat, mert az
úri rendbõl való szerzetesek tûrhetetlenül sanyargatták a környéket, nõket raboltak, s vadászatban, rablásban és tivornyákban
töltötték egész életüket. A zárda
helyét a nép Romladék néven ismeri.”
– Nos, e történet sem igaz –
hangsúlyozta a polgármester –, hiszen a mai Pogányszentpéter hatá-

Doni hõsökre emlékeztek
A 2. magyar hadsereg Donkanyarban elesett katonáira
emlékeztek a városi köztemetõben lévõ kopjafánál.
A virágok és a mécsesek elhelyezését követõen a Nagykanizsai Református Egyházközség Kálvin téri gyülekezeti ter-

rában egykor állt pálos kolostort
azonosítja erre a helyre.
A vár történetének ismertetése
során Cseresnyés Péter utalt az
1969-ben kezdõdõ ásatásokra, melyet Müller Róbert kezdett el, majd
Horváth László és Vándor László
vallatta a romokat. 1976-ban feltárták a nyugati szárny területét,
majd 1989-1990-ben a castellumot
és a falak egy részét konzerválták.
Késõbb Cseke Ferenc tanár és a
Városvédõ Egyesület életre hívta a
ma is mûködõ alapítványt. Ez a civil szervezet azon munkálkodik,
hogy a mûemléki védettséget élvezõ romok méltó módon õrizzék és
hirdessék a vár, és ezzel együtt Kanizsa dicsõségét.
Végezetül a polgármester említést tett arról is, hogy a közelmúltban civilek és önkéntesek kitakarították, rendbe tették a területet, az
emlékkõ avatással pedig remélhetõen örök mementót állítunk városunk egyik fontos jelképének, az
egykori Romlottvárnak, hisz ahogyan az internetes blogokból, bejegyzésekbõl kiderül, sokan emiatt érkeznek ide, hiszen kíváncsiak a múltunk egy aprócska darabjára.
Az avatóbeszédet követõen
Deák-Varga Dénes és Cseresnyés
Péter emléklapot és a vár történetét
bemutató kiadványt adott át mindazoknak, akik a terület rendbetételénél közremûködtek, és hozzájárultak az emlékkõ elkészítéséhez.
Végül Dr. Vándor László régész,
történész, nyugalmazott múzeumigazgató kíséretében megtekintették az építészeti unikumként ismert 23 méter mély várkutat és a
feltárt romokat.

mében a Thury György Népfõiskola elõadássorozata keretében dr. Szakály Sándor hadtörténész elõadása vette kezdetét,
melyben a 2. magyar hadseregrõl, annak haderejérõl, összetételérõl és felszereltségérõl
szólt. A majd hét évtizede történt harcban az elesettek száma

Bakonyi Erzsébet
meghaladta a negyvenezer fõt,
így ma Magyarországon kevés
olyan család van, akit ne érintene valamilyen módon a tragédia.
***
A Népfõiskola következõ rendezvényére június 2-án (szombaton) 15 órakor kerül sor, amikor
Dr. Andrásfalvy Bertalan: A
kiegyezéstõl a II. Világháborúig
címmel tart elõadást.
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Második alkalommal rendezték meg azt a Thúry Portyát, melynek
keretében sor került többek között arra a 30 km-es gyalogos menetre, portyára, melynek során a vállalkozóbb szellemû érdeklõdõk teljesíthették a Nagykanizsa Orosztony közötti 30 kilométeres távot
gyalog – tisztelegve az egykor kanizsai várkapitány, Thúry György
emléke elõtt.
A végvári vitéz halálának 441.
évfordulója alkalmából a Thúry
György Baranta Közösség ismét
vállalkozott portyájuk szervezésére, s ahogy azt a szervezõk részérõl Vörös Andrástól megtudtuk, a

tavalyihoz képest már most népesebb táboruk:
– Idén 65 gyalogosunk volt, s
több mint fele hagyományõrzõ viseletben tartott velünk – kezdte Vörös
András. – Úgy gondolom, ebbõl is

kiderülhetett, hogy egy szép hagyományteremtõ szándék körvonalazódik, mellyel tán a lelkek is épülnek.
Mondhatom, hogy útközben valódi
látványosságként szolgáltunk, zászlóinkkal való vonulásunkat látva
számos autós érdeklõdõ állt meg a
kedvünkért. Ismétlem, nem ezért,
sokkalta inkább azért fontos számunkra ezen esemény, mert az emberi közösség találhat ilyen keretek
között is még inkább egymásra.
– Mi történt az orosztonyi végcélnál?
– Ugyan valamivel késõbb érkeztünk, de aztán következtek az
ottani különbözõ vitézi próbatételek, például a lovasok részére, õk
szintén voltak vagy harmincan.
Thúry Györgyre történt megemlékezésünket nagy érdeklõdés kísérte, s vendégeink voltak például a
csáktornyai Zrínyi Gárda tagjai is.
Velük épülõ kapcsolatunkat jelentheti, hogy meginvitáltak minket
rendezvényeikre, de nem csupán
evégett, egyik leendõ álmunk, hogy
portyánknak idõvel legyen ötszáz
fõs a létszáma.

Kõrösi Csoma Napok Kovásznán
Kovásznán 23-ik alkalommal
rendezte meg a hétvégén a
Kõrösi Csoma Sándor Napokat
a nyelvtudós, õshazakutató, orientalista emlékét ápoló közmûvelõdési egyesület.
A kovásznai Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület a
rendszerváltás óta minden évben
tudományos konferenciával, népi
hagyományõrzõ
elõadásokkal,
képzõmûvészeti kiállítással, tanulmánykötet megjelentetésével tiszteleg a hely legnagyobb szülöttének emléke elõtt. Kõrösi Csoma
Sándor szülõfaluja, Csomakõrös
ma közigazgatásilag Kovászna városhoz tartozik.
A rendezvénysorozat egy-egy –
Kõrösi Csoma életmûvével kapcsolatos – tematikát választ: idén,
a tibetológus halálának 170-ik évfordulóján a tiszteletére rendezett
tudományos konferenciát a népek
lelki életének, a vallásosságnak
szentelték, a képzõmûvészeti tárlatot pedig „Szakrális tér” címmel
rendezték meg.
„Több mint harminc elõadónk
volt, több mint húszan magyaror-

szágiak, de volt köztük három
mongol is: egy nyelvész, egy régész és egy filmes, aki a hunokról
készít filmet. A mongol régészt szólaltattuk meg a gyertyás-fáklyás
megnyitón is: érdekes volt, ahogy
õ megköszönte nekünk, hogy a hunok örökségét és szellemiségét a
székelység élteti” – mondta az
MTI-nek Gazda József, a hagyománnyá vált rendezvénysorozat
kezdeményezõje és fõszervezõje.
Hozzátette: a testvérvárosokból
– Nagykanizsáról, Pápáról, Csengerbõl – csaknem száz vendég érkezik ilyenkor, de most jöttek érdeklõdõk Szovátáról, Debrecenbõl
is, akiket a konferencia témája, a
kulturális fesztivál rendezvényei
vonzanak Kõrösi Csoma Sándor
szülõföldjére.
A Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület hagyományos emlékérmét idén Erdélyi István budapesti régész kapta és folytatódik a Csoma-kutatók munkáit
összegyûjtõ tanulmánykötetek kiadásának hagyománya is, a tavalyi
konferencia anyagának közzétételével. „Ez forrásértékû, tudományos jelentõségû kiadványsorozat,

amelyben óriási ösztönzõ erõ van,
mert így a publikálás lehetõsége is
motiválja azokat, akik Csoma
munkásságát kutatják” – magyarázta Gazda József.
A Körösi Csoma Sándor Napok
fõvédnöki szerepét évek óta Füzes
Oszkár, Magyarország bukaresti
nagykövete vállalja. Az MTI-nek
ezt azzal indokolta: „ebben benne
van az a mély köszönet és nagy elismerés, amelyet Magyarország tanúsít Gazda József civil kezdeményezése, a csomakõrösiek, Kovászna városa és Kovászna megye
iránt – ez tényleg egy nagyon fontos rendezvény és reméljük, hogy
nagyon sokáig fennmarad.”
Füzes Oszkár hozzátette: Kõrösi
Csoma Sándor esetében olyan jelentõs tudósról van szó, aki bebizonyította, hogy egy kicsi faluból elindulva is meg lehet hódítani a szó tudományos értelmében a világot. Ezzel összhangban áll az, ahogyan a
szülõföldjén „egy civil kezdeményezésbõl egy tudományos és szakmai
szempontból is jelentõs rendezvény
nõtt ki” – mondta a nagykövet.
MTI - Kanizsa

– Ezek mellett volt-e valami külön érdekessége az idei Thúry Portyának?
– Mivel nem teljesítménytúrások vagyunk, tartott velünk az
idõsebb korosztályból is számos
egyén, illetve volt nyolc éves
gyermek is, aki velünk jött. Szombaton este pedig tábortûz mellett
beszélgettünk egyebek mellett a
hagyománytiszteletrõl,
annak
ápolásáról, s jó néhányan kint is
aludtunk az orosztonyi táborhelyünkön.
P.L.

Pályázat

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.
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 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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Majdnem hetvenen portyáztak Thúry György emlékére
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Hat napirendi pont szerepelt a
soron kívül összehívott közgyûlés
meghívójában. A testület elõször
az önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolót, valamint a 2011. évi
zárszámadást fogadta el.
Döntöttek a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Kanizsai Dorottya Kórházban” címû projekt forrás-kiegészítési igényérõl is. A projekt
saját forrását 150 millió forinttal
megemelték, így az önkormányzati forrás 483. 331. 812 forintra módosul. A testület felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat
2013. évi költségvetési rendeletében a saját forráskiegészítést szerepeltesse.
Támogatták a városatyák szociális építõtábor létrehozását Ligetvárosban, és jóváhagyták az önkormányzat, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. valamint a
Szociális Építõtábor Egyesület közötti együttmûködési megállapodás aláírását.
***
A legutóbbi soron kívüli közgyûlésen elfogadták az önkormányzat, a Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. és a Szociális
Építõipar Egyesület közötti
együttmûködési megállapodásról
szóló javaslatot, amely következõ
helyszíne a Csengery út 117/12.
számú 9 lakást magába foglaló
épület lesz.
A budapesti Szociális Építõtábor Egyesület azoknak az önkormányzati szociális bérlakásokban
élõknek szeretne segíteni, akik
nem tudnak eleget tenni a lakbérfizetési, illetve szolgáltatási kötelezettségüknek. A projekt lényege, hogy a hátralékkal rendelkezõ
lakók az önkormányzat által megjelölt felújítási munkálatok elvégzésével ledolgozhassák tartozásuk egy részét. A jóváírás maximális mértéke, melyre a jelenleg
is bentlakók jogosultak, napi
5600 forint.
Az egyesület és az önkormányzat által vállalt munkák összege
mindkét fél részérõl meghaladja a
hárommillió forintot. Az elõzetes
kalkulációk szerint a fenti munkadíjjal naponta 18 fõt foglalkoztatnak 17 napon át.
B.E. - V.M.

Cseresnyés Péter polgármester
elõtt tett esküjüket követõen
Pálffy Hajnalka, Szathmári Borbála és Tõkés Béla megszerezték a
magyar állampolgárságot. Kijelentették: Magyarországot hazájuknak tekintik, és Magyarország
hû állampolgárai lesznek. Cseresnyés Péter polgármester e szavakkal köszöntötte mindhármukat a
Házasságkötõ Teremben.
„Valóságokat akartam láttatni,
igazságokat akartam kiáltani. Valóságokat és igazságokat, amik fájnak a gyávának, elnémítják az árulót, megrontják az ellenséget,
megállítják az elnyomni akarót.
Amik bátorságot adnak a csüggedõknek, világot gyújtanak a sötétben tévelygõknek, fegyvert adnak
a védteleneknek.
Ezt akartam kiáltani, és lehet,
hogy kiáltó szó leszek a pusztában...”
Kós Károly 1921-ben vetette
papírra ezeket a gondolatokat.
1921-ben, egy évvel azután, hogy
a magyar nemzetet darabokra szakították, hogy a büszke és erõs országot szétszabdalták, legyengítették. Egy évvel azután, hogy a
nagyhatalmi ármány halálos sebet
akart ejteni a magyar nemzeten.
De az, hogy ma önök itt állampolgársági esküt tettek, azt bizonyítja,
ez a halálosnak szánt seb kilenc
évtized múltán begyógyult. Azt bizonyítja, hogy a magyar nemzetet
nem sikerült megtörni, hiszen
megmaradtunk.
Mindenki, aki magyarnak vallja
magát – függetlenül állampolgárságától –, szívén kell, hogy viselje nemzete érdekét. Mindenek felett. Felelõsséget kell érezzünk egymás iránt,
és így nemzetünk újra megerõsödik.
A határok feletti nemzetegyesítést segíti a magyar állampolgárság
könnyített megszerzésének lehetõsége is, amely a 2010-ben megalakult országgyûlés egyik elsõ és talán legfontosabb döntése volt.
Mi, akik megalkottuk a jogszabályt, megértettük, felismertük, hogy ez az ország és ez a
nemzet érdeke. Emlékeztünk
Szabó Dezsõ kolozsvári író idõtálló üzenetére: „Minden magyar
felelõs minden magyarért.” És
ezt a felelõsséget végre vállalja
Magyarország. Mert vállalnunk
kell, töretlen hittel, erkölcsös lélekkel.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Soron kívül Magyarországot hazájuknak tekintik

Az önök esküszavai talán némi
elégtételt, kárpótlást jelentenek
nagyszüleik generációjának. Annak a majdnem kétmilliónyi erdélyi magyarnak, akiket egy tollvonással megfosztottak állampolgárságuktól, hazájuktól. Azt vették el
tõlük, ami a legfontosabb volt számukra. De identitásukat, nyelvüket és hitüket nem vették el, mert
nem tudták elvenni.
És hogy a határainkon túl csendül még magyar szó, az õ konokságuknak, dacosságuknak és bátorságuknak köszönhetõ. Mert
megõrizték a magyar kultúrát, és
átadták a következõ generációknak. Akkor is, ha tiltották, akkor is,
ha üldözték, akkor is, ha börtön,
véres ütleg, megaláztatás járt érte.
Mert bizony így élt a magyar hoszszú évtizedekig a trianoni határok
túloldalán. És ebben a viharos idõszakban, a kommunizmus sötétségében, még az anyaországra sem
számíthatott.
Szerencsére ma már nem így
van. A nemzetrészek összetartozásának fontos pillére lett a magyar
állampolgárság könnyített megszerzésének lehetõsége.
Három különbözõ életút találkozik most itt Nagykanizsán. Szathmári Borbála Marosvásárhelyen
született, ott tanult és dolgozott,
majd 1990-ben, a magyarokat ért
támadás után férjével és lányával
Finnországban telepedett le. A
gyermek idõközben felnõtt, férjhez ment és Svájcba költözött,
szülei pedig a közelben, Németországban telepedtek le. Nagykanizsával már ekkor is volt kapcsolatuk, hiszen egy házat vásároltak a
Látó-hegyen, és amikor Borbála
férje meghalt, itt, a városban helyezték örök nyugalomra. Borbála

önéletrajzában meghatóan fogalmazott. Azt írta: mindig magyarnak vallotta magát, és most úgy
döntött, élete hátralevõ részében
sok idõt szeretne tölteni itt, Kanizsán. Magyarként, magyar állampolgárként.
Pálffy Hajnalka Medgyesen született. Édesapja a háborúban magyar
katonaként szolgált, majd a háború
után visszatért a szülõföldjére és
családot alapított. Hajnalka magyar
iskolákba járt, majd közgazdász lett,
és sokáig a ROMGAZ-nál dolgozott, de 15 év után elbocsátották.
Ekkor jött Magyarországra munkát
vállalni, majd le is telepedett itt a
közelben, Kisrécsén.
Tõkés Béla – Borbálához hasonlóan – szintén Marosvásárhelyen
született. Ahogyan önéletrajzában
fogalmazott, életének elsõ szakaszában egyáltalán nem is beszélt
románul, de az általános iskola elvégzése után azért megtanulta azt
a nyelvet is. Asztalos lett, leérettségizett, és több helyen is dolgozott, de 2007-ben úgy döntött, Magyarországra jön. Azóta itt él boldog házasságban.
Nos, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Három magyar ember vált
most hivatalosan is magyarrá, magyar állampolgárrá. Õk, bár egy
másik ország földjén születtek és
éltek, mindig is magyarnak tartották magukat, és errõl mostantól hivatalos dokumentummal is rendelkeznek.
Azt kívánom önöknek – és egyben kérem is –, hogy legyenek
büszke magyarok. Legyen erejük
és hitük ahhoz, hogy esküjükhöz
híven, védjék és szolgálják Magyarországot.
B.E.
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Pályát építenek, nem rombolnak

Több internetes hírportálon és
hírmûsorban is negatív színben
jelent meg a napokban a városunkban mûködõ Hevesi iskola,
ahol elkezdõdtek a mûfüves pálya kialakításának munkálatai.
A tévhitek eloszlatása végett az
iskolavezetés nyilatkozott adott
ki.
Téves és valótlan információk
jelentek meg a sajtóban a Hevesi
iskolában létesítendõ mûfüves pálya építésével kapcsolatban. Az intézmény vezetõsége visszautasítja
az alaptalan vádaskodást.
A mûfüves sportpálya kialakítása során az intézmény udvarán
lévõ 100-nál több fa közül 11
olyat vágtak ki, amely méreténél és a harminc évvel ezelõtti,
rosszul megválasztott telepítési
helyénél fogva, közvetlenül
akadályozta a csapadék- és
szennyvízrendszer üzemszerû
mûködését, valamint a gyökérzete a jelenlegi aszfaltos játéktér alá nyúlt.
A híradásokban megjelent információkkal szemben az intézmény
udvarának növényzete nem áll védettség alatt, és az ésszerû mértékû
ritkítás sem engedélyköteles ezen
a területen. Az új belsõ tér kialakításakor rendkívül figyelmesen jártak el a szakemberek, így több
mint 50 terjedelmes lombkoronájú
fa megmaradhatott az épülõ pálya
közvetlen környezetében, az udvar
többi részén pedig a növényzet
érintetlen maradt.
Érthetetlen, hogy egyesek miért
akarják az iskola diákjai számára
örömteli fejlesztést értelmetlen
rombolásnak feltûntetni. Sajnáljuk, hogy néhányan a pontos tájékozódás és tájékoztatás helyett újra vihart próbálnak kavarni, rá-

adásul egy olyan fejlesztést támadva, amely gyermekek százainak teremt újabb sportolási, szabadidõs lehetõséget, s ezzel az
egész közösség érdekét és javát
szolgálja.
Nagykanizsa, 2012. április 16.
Dominikné Papp Edit
igazgató

Megoldásra váró
problémák a déli
városrészbõl
A március végén lezajlott lakossági fórumon elhangzottakkal nem kívánok foglalkozni,
ugyanis az érintett városvezetõk
kimerítõ válaszokat adtak a
problémákra. Viszont van a sok
közül néhány más, a déli-városrészt érintõ, megoldásra váró
fontos probléma is:
A Városi Uszoda és Strandfürdõ
melletti nagy sétatéren és az Ady
úti kis sétatéren még mindig nem
oldódott meg – a nem nagy költséggel járó – pihenõpadok elhelyezése, pedig a sétáló nyugdíjasok és
gyermekeiket levegõztetõ kismamák nagyon örülnének, ha az említett helyeken néha megpihenhetnének!
A vasútállomás és környéke
minden városban egyik tükörképe
a településnek. Nos, az arra járók
megérdemelnék, ha a vasútállomás
és az Ady úti sorompó közötti göröngyös, mélyedésekkel teli, bokaficamokat is okozható járdát felújítanák!
A Miklósfa és a Csengery úti
Véndiófa vendéglõ közötti hivatalos kerékpárutat számos miklósfai, ligetvárosi és négyházi
kerékpáros önkényesen meg-

hosszabbította a Kisfaludy útig,
nem törõdve azzal, hogy a Csengery úti házakból a járdára kilépõ lakosokat (fõleg gyermekeket, babakocsit kitoló kismamákat, ingatag nyugdíjasokat) jármûvükkel veszélyeztetik! Jó
lenne, ha a balesetek elkerülése
érdekében rendõrségi járõrök
gyakran ellenõriznék ezt az útszakaszt!
Már „lerágott csont” az Erdész
és Ady utak közötti – fertõzésveszélyes, gyakorta beázó, labilis
bevilágítású, bûnözök által is veszélyeztetett – vasúti aluljáró
(bújóhíd) megszüntetése. Mivel
gyalogos felüljáró építése a sínpárok fölött húzódó villamosvezetékek miatt megoldhatatlan,
már sokszor felvetõdött az aluljáró mellett kialakítandó, a közeli
MÁV irányítótoronyból vezényelt felszíni lámpás a síneken átvezetõ gyalogátkelõhely létesítése. Ez azért is indokolt, mert a jelenlegi szûk aluljáróban megoldhatatlan a fogyatékos kerekes
székeseknek kialakítandó, a törvényben elõírt akadálymentesítés. Ennek hiányában ugyanis
többen csak a Csengery-Szemere-Ady utak érintésével (00600 méter) juthatnak el a vasútállomásra az ottani postahivatalhoz, a Cserháti iskolába, vagy az
NTE sporttelepére! Egy felszíni
gyalogátkelõhelynek
nagyon
örülnének a járókerettel, bottal
járó rokkantak és az idõs, botorkáló nyugdíjasok is – a lépcsõzés
helyett!
A leírtakat nyomatékosan figyelmébe ajánlom a déli városrész
önkormányzati képviselõjének is.
Tihanyi István

Lássunk tisztábban 5.
Lényegi kérdésekrõl
soron kívül
Sajnálatos gyakorlattá vált a
nagykanizsai közgyûlés rendszeres soron kívüli összehívása.
Amire a rendszerváltás 22 éve
alatt soha nem volt példa, az
most megtörtént: 2012. április
11-én az elõzõ év zárszámadását
soron kívüli közgyûlésen tárgyalta a testület. Azt a zárszámadást, amit elõzõ nap délutánján
tettek hozzáférhetõvé a város
honlapján.

5

E ciklus során többször elõfordult, hogy fajsúlyos kérdésekben
a sürgetettség állapotába kerültek a képviselõk. Mondanom
sem kell, hogy zárszámadásból –
tehát költségvetést érintõ kérdésekrõl – néhány óra alatt lelkiismeretesen felkészülni és felelõsségteljesen dönteni nem lehet.
(A könyvvizsgálói jelentést pl.
csak a közgyûlés kezdetére ígérték.)
Felsejlik a kérdés, hogy mindez nem lehet a véletlen mûve...
Az információhoz jutás nehézségei tovább fokozódnak. Az ellenzéki képviselõknek nincs elég
idejük (vagy ne legyen elég idejük) felkészülni, míg a FIDESZKDNP képviselõinek majdnem
mindegy, hiszen egy-két kivételtõl eltekintve eddig is mindent
megszavaztak.
Ekkor még nem is beszéltünk
arról, hogy mitõl nõtt két év alatt a
város hitelállománya 70 %-kal 7
milliárd forint fölé, mikor tavaly
is a költségvetésnek csak 16 %-a
volt felhalmozási (beruházási) kiadás.
Érdekes kérdést vet fel, mi az
oka annak, hogy összességében a
támogatás, SZJA, stb... milliárdos
nagyságrendben csökkent az elmúlt évben.
Tán az sem lényegtelen, hogy
a városi kórház állami tulajdonba
vétele elõtt néhány héttel az önkormányzati önrész a tervezett
beruházás kb. kettõ esztendei késedelmes megkezdése elõtt miért
nõ több százmillió forinttal, és
terheli még a 2013. évi költségvetést is.
Sokszor mondtuk, hogy ezt a
kapkodó, szakmaiatlan irányítást a hivatali dolgozóknak /a
szakapparátusnak/ lehetetlen követni. Óhatatlanul visszaüt az
egy fenékkel két lovat megülni
jelenség, pláne, ha túl magas
bármelyik ló. Ezzel a módszerrel a „lovas” részérõl viszont el lehet érni a közérdeklõdés kizárását a soronkívüli közgyûlésekrõl (média, egyéni érdeklõdõk, a helyhiány, a technika hiánya, stb.).
Számukra ez a cél, hiszen a
2/3-os szavazógép – mint a parlamentben – helyben is mûködik. A
várost így hosszútávon nem lehet, nem szabad vezetni.
Ez méltatlan Nagykanizsához.
A Kanizsáért Közéleti Egyesület elnöksége nevében:
Marton István sk. elnök
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Munkájuk a fogyatékkal élõk támogatása

A nagykanizsai Fogyatékkal
Élõk Integrált Intézménye négy
különbözõ területen segíti ellátottait, ezzel biztosítva, hogy teljesebb életet élhessenek, megakadályozzák elszigetelõdésüket
és segítsenek a mindennapi feladatok megoldásában. Errõl
kérdeztük Mészáros Mariannát,
a támogató szolgálat vezetõjét.
– A Fogyatékkal Élõk Integrált
Intézménye mióta mûködik Nagykanizsán és milyen feladatokat látnak el?

– Intézményünk 2005 januárjában átalakult, megújult intézményként kezdte meg mûködését
az önkormányzat közvetlen irányítása alatt. Négy fogyatékkal
élõ emberekkel foglalkozó területet fog össze. A fogyatékos személyek otthonát, ahol a középsúlyos, súlyos vagy halmozottan értelmi fogyatékos személyek gondozása történik. A nappali ellátást, amely a munkavégzés helyett napi rendszerességgel van
jelen a fogyatékos személyek életében, a sérült emberek számára

különbözõ foglalkozásokat tartunk, melyeket meghatározott
készségeikhez, képességeikhez
igazítunk. A foglalkozások révén
elsajátíthatnak különbözõ, a mindennapok során is hasznos ismereteket. Az átmeneti elhelyezést,
illetve a negyedik egység pedig a
támogató szolgálat.
– A támogató szolgálat milyen
esetekben igényelhetõ?
– Az intézményben mûködõ támogató szolgálatunk 2005. július
elején kezdte meg tevékenységét,
így lehetõség nyílt városunkban
is az igénylésére. Nagykanizsa
területén térítésmentesen vállaljuk a fogyatékkal élõ gyermekek
és felnõttek szállítását, személyi
segítését, tesszük mindezt a családban maradás érdekében. Szolgálatunk munkatársaitól segítséget kapnak a családban élõ sérült
emberek és azok családtagjai
egyaránt. Az elmúlt 6 és fél évben közel 90 ellátottunknak tudtunk segíteni mindennapi tevékenységében. Gondozottaink körében a mozgáskorlátozott személyek vannak a legtöbben, õk a
személyi segítõ szolgálatunkat
napi, heti rendszerességgel, illet-

ve szállító szolgálatunkat eseti
jelleggel igénylik. Nagy számban
kérik még az értelmi sérült személyek, akik közül többségüket
az elõre leegyeztetett idõpontok
szerinti rendszerességgel intézményünk napközijébe szállítunk,
de vannak olyanok is, akiket otthonukban segítünk. Igénybevevõink között vannak még látássérült, halmozottan sérült, autista
személyek is.
– A támogató szolgálattal az élet
mely területein tudjátok segíteni az
ellátottakat?
– A szolgálatunk azzal a céllal
mûködik, hogy a fogyatékkal élõ
személyek életminõségét javítsuk, társadalmi integrációját elõsegítsük. Az életminõség javításához, szinten tartásához nyújtott
szakmai segítség a fogyatékossággal élõ személy saját környezetében, otthonában történik. Ennek két része van a lakáson belüli, illetve a lakáson kívüli segítségnyújtás. Lakáson belül eltérõek ellátottanként a személyi segítõk feladatai, egyéni igény szerint
történik a segítségnyújtás azon
napi teendõk elvégzésében, melyekre egyedül nem lennének ké-

Folyamatosan bõvül az ellátó szolgáltatás
A Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbû Ellátó Szolgálata
2012. januárjától megújult formában, professzionális fókuszcsoport foglalkozásokkal várja a
szenvedélybetegségben élõket és
hozzátartozóikat – tudtuk meg a
helyi Magyar Vöröskereszt központ nagykanizsai tájékoztatóján Both Gergõ koordinátortól.
A sajtótájékoztatón többek között
az is elhangzott, hogy a szolgáltatás
már interneten (e-mail és facebook)
keresztül, akár a megszokott, otthoni
környezetbõl is elérhetõ.
Alapszolgáltatásaik mellett, a
„Job Hunter” álláskeresõi, a „Nem
vagy egyedül” klubfoglalkozásuk,
a hozzátartozói fórumuk, valamint
a tû és fecskendõ csere programjuk
elindításával is még hatékonyabban
kívánják biztosítani a rászorulók ellátását. Természetesen a programokon belül továbbra is van lehetõség
jogi, egészségügyi, szociális, életvezetési és egyéb tanácsadásokra,
segítõ beszélgetésekre.

Both Gergõ azt is elmondta,
szolgálatuk jelenleg a szociális
osztály, a családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat, a rendõrség, a
Nemzeti Drog Fókuszpont, a pszichiátriai osztály szakembereivel,
valamint a Kanizsai Dorottya Kórház szociális munkásaival is szoros kapcsolatban áll annak érdekében, hogy minél szélesebb körben
érhessék el mindazokat, akik
igénybe kívánják venne szolgáltatásaikat.
A csoportfoglalkozásokat a fentebb említett szociális, egészségügyi és hatósági intézmények szoros együttmûködésével kívánják
megtartani és az együttmûködési
megállapodások véglegesítése is
folyamatban van. Az elsõ fókuszcsoport foglalkozásai a tervezett
ütemben 1 hónapon belül kerülnek
megrendezésre a Sugár utca 28.
szám alatti véradó helyiségben. A
foglalkozásokon a résztvevõ szenvedélybetegek és/vagy hozzátartozók közvetlenül kérdezhetnek a
szakemberektõl és egymástól.

Jelenleg az álláskeresõi portáljuk mûködik száz százalékos kihasználtságban, emellett életvezetési, jogi, egészségügyi és szociális
tanácsadás céljából is többen keresték fel már szolgálatukat, hiszen 2012 elsõ negyedévében 62
személyes megkeresést regisztráltak. Az itt résztvevõk a legkorszerûbb önéletrajzok és motivációs levelek szerkezetét és tartalmi elemeit ismerhetik meg, valamint interjúkra való felkészítésben is részesülhetnek.
A jövõben a helyi Vöröskereszt
részérõl tervezik a megkeresõ
munka keretein belül az oktatási
intézmények és a háziorvosok
szakmai tájékoztatását is. Rendszeres alkalommal az oktatási intézményekben az Ifjúsági Vöröskereszt önkéntes fiataljainak segítségével drog prevenciós elõadásokat és a szolgálathoz csatlakoztatható programokkal szeretnék felhívni a fiatalok figyelmét a cigaretta, alkohol, drog, játék és az
egyéb káros anyagok és szokások

veszélyeire. Evégett is állítottak
össze egy úgynevezett parti õrséget, amelynek szintén a fiatal önkéntesek a részesei. Munkájuk célja a biztonságos szórakozás elõsegítése, szakemberek felügyelete
mellett. A parti szerviz tevékenységet havonta egy alkalommal végeznék al a város különbözõ szórakozóhelyein. A parti szerviz szolgáltatás lényeges része a szervizládák kihelyezése, szintén Nagykanizsa egyes szórakozóhelyein,
avégett, hogy az esetlegesen túladagolt szórakozni vágyók gyors
elsõsegélyt kaphassanak.
A szolgálatot fõként a 22 és 30
év közötti szenvedélybetegek keresik fel, de a szolgáltatások
igénybe vétele nincsen sem korhoz, sem nemhez, sem vallási és
etnikai hovatartozáshoz kötve. Az
itt megjelenõ személyeket megkülönböztetés nem éri, és ami lényeges, hogy programjaik teljesen
anonim módon is igénybe vehetõk.
P.L.
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pesek, így az ebéd elkészítésében
vagy a vérnyomásmérésben. A
saját otthonon kívül a felmerülõ
napi feladatok megoldásában segítünk, leginkább a bevásárlásnál, a gyógyszerfeliratánál és kiváltásánál. Ennek köszönhetõen
segítséggel, de önállóságuk megtartásával tudják napi teendõiket
és egyéb ügyeiket intézni, igénybe venni a különbözõ szolgáltatásokat.
– Kik igényelhetik a szolgáltatást?
– Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylõ kérelmére történik. Szociális rászorultság
vizsgálata kötelezõ. Szociálisan
rászorultnak minõsül a súlyosan
fogyatékos személy, a külön jogszabály szerinti fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi
járadékában, illetve magasabb
összegû családi pótlékban részesülõ egyén. Szolgálatunk a 06
93/311-498 –es telefonszámon
érhetõ el, illetve irodánk az Ûrhajós út 6. szám alatti Fogyatékkal Élõk Integrált Intézményében külön bejáratú helyiségben
található.
V.M.

A Vöröskereszt
történetérõl
A Vöröskereszt humanitárius
mozgalom kezdetérõl a világon, hazánkban és Zala vármegyében témában tartott elõadást a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
Kovács Tibor, aki nyugdíjba vonulásáig maga is az említett szervezet
megyei titkára volt.
Az elõadó kötõdése a Vöröskereszthez azóta sem szûnt meg, jelenleg is annak megyei alelnöke társadalmi tisztségben. A két évtizednyi tapasztalat a háta mögött, valamint humanitárius szemlélete vette
rá, hogy megírja a „Vöröskeresztes
élet Zala vármegyében 1881-1945”
címû könyvét. Az elõadás folyamán
ezt mutatta be, kiemelve annak
nagykanizsai állomásait. A helyszínül szolgáló mûvelõdési intézmény
valamint a Kórházi Nyugdíjas Klub
szervezésében létrejött találkozót
Szõlõsi Márta, a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai területi vezetõje
nyitotta meg. Köszöntõjében szólt a
szervezet jelenlegi tevékenységi
körérõl, mintegy kiegészítve Kovács Tibor múltat bemutató elõadását.

7

Képviselõi fogadóóra
Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. április
27-én 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

ÁPRILIS 25. 17 óra
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
„Csöndes csodák”

Találkozás SCHAFFER ERZSÉBET
Pulitzer-emlékdíjas újságíróval, a Nõk Lapja
fõmunkatársával.
Belépõdíj: 500 Ft

Felhívás

a nagykanizsai Kórházi
kápolna Szent Lujzát ábrázoló egykori
ólomüveg ablakának restaurálására
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.
A restauráláshoz a Kanizsai Múzeumért Alapítvány számlaszámára várja – Szent Lujza megjegyzéssel – a támogató átutalásokat, befizetéseket. Szlsz: 14100134-11722449-01000007

2012. április 1 - április 30.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

15.qxd

15.qxd
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Kanizsa – Városháza
Ünnepi munkarend a Hivatalban

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint
alakul: 2012. április 20. (péntek) munkanap - hétfõi munkarend, ügyfélfogadás
8.00 – 16.00 óráig. 2012. április 21. (szombat) munkanap - pénteki munkarend,
ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig. 2012. április 30. pihenõnap, ügyfélfogadás szünetel.

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.

2012. április 19.

Eladó terület az Ipari Parkban
A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlant: Nagykanizsa, Ipai Park, 649/122. hrsz.-ú területbõl
megosztással kialakított 649/140. hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésû 27.000
m2 területû ingatlan. Versenytárgyalási induló ár: 99.900.000 Ft, + ÁFA. A versenytárgyaláson az vehet részt, aki az induló ár 10 %-át, bruttó 12.687.300 Ft,-t
legkésõbb a versenytárgyalás idõpontjáig megfizeti a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 1410033092660049-01000003 számú számlájára. A versenytárgyalás idõpontja: 2012.
április 30-án 10.00 óra. Eredménytelen versenytárgyalás esetén 2012. május 2-án
10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában az I. emeleti tárgyaló.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában személyesen, vagy telefonon
(93/311-241) lehet érdeklõdni. A további feltételek megtalálhatóak a
www.nkvg.hu továbbá a www.nagykanizsa.hu honlapon.

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.
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.

Jelentkezni 2012. április 27-ig lehet.

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.
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Állás - közterület-ffelügyelõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
közterület-felügyelõ munkakör betöltésére.

hirdetés

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)
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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 - 06-93-500-720, 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.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa
Kanizsa Turizmusáért Egyesület

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

15.qxd

15.qxd

2012.04.25.

10

11:06

Page 10

Kanizsa – Városháza

2012. április 19.

Pályázati felhívás – munkahelyteremtés támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló
78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendõ
pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretöszszeg 13 500 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város
közigazgatási területén mûködtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és
a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás
évét követõ három éven belül új igazolványt vált ki
és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg nem fizetett köztartozása van.
d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet,
amely esetében a pályázó:
- vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás munkahelyet teremt;
- vállalja, hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén
illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása elõtti
éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához
képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ
elbírálását követõ - a legfeljebb 50 fõt foglalkoztató pályázó esetén - kettõ hónapon belül, - az 50 fõnél többet foglalkoztató pályázó esetén - 1 éven belül megvalósítja, és azt legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja;
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a
pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e
egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és
mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzékés adószáma);
- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan
olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
ellenõrizhetõ;

- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelõzõ két pénzügyi
évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott
valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás (vissza nem térítendõ)
összege a legfeljebb 50 fõt foglalkoztató pályázó
esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes
új teljes munkaidõs munkahely után 500.000 forint,
azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja
meg az 5 millió forintot.
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 fõt és az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelõzõ 5 év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 25 %-ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidõs
munkahely után 400.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári
éven belül nem haladhatja meg a 40 millió forintot.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5,
2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegû (de
minimis) támogatásnak minõsül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély
összegû (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelõ
forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegû (de minimis) támogatás teljes öszszegét kell figyelembe venni.
A csekély összegû (de minimis) 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.
A támogatott köteles a csekély összegû (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követõ 10 évig megõrizni és a támogató ilyen
irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A
csekély összegû (de minimis) támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke
alapján csekély összegû támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó
tevékenységet végzõ vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termelésével foglalkozó
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsõdleges

termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsõdleges termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat
kialakításával és mûködtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó
kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától
függõ támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a
szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító jármûvek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ vállalkozások
számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozásoknak
nyújtott támogatás.
6. Szerzõdéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követõ 45 napon belül bírálja el azzal, hogy
döntése elõtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati
feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó
támogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval, a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a
projekt adatain túlmenõen tartalmazza a pályázati
feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerzõdések bemutatását követõ 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek
szerint vette igénybe és a támogatás igénybevételét
követõ két éven belül a vállalt létszámfejlesztést
nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés esetén azzal
arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követõ 30 napon belül esedékes, amenynyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek
szerint veszi igénybe, azonban a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
8 A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel
együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy
esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ
2012. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõnél vehetõk át, illetve letölthetõ a www. nagykanizsa.hu honlapról.
Nagykanizsa, 2012-03-29.
Cseresnyés Péter polgármester

2012.04.25.

11:06

Page 11

2012. április 19.
PÁ

Kanizsa – Városháza

11

Pályázati felhívás – ingatlanvásárlás támogatására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló
78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján
2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ
pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók
életminõségének javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretöszszeg 20 000 E forint.
3 A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok az újonnan létrehozásra kerülõ vagy már
mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve
fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek
az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak
létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás
évét követõ három éven belül új igazolványt vált ki
és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor
lejárt esedékességû meg nem fizetett köztartozása van.;
d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtõl számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékû
beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy
fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott
- bõvítés esetén bõvített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bõvítés esetén folytatja mûködését
és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelõen, de legkésõbb a b) pont szerinti határidõre a
vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan
vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétõl
számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a
tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történõ jogerõs
bejegyzését követõen igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat
által kiírt munkahelyteremtõ pályázaton.
A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a
pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan

olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám
megvalósítása ellenõrizhetõ;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétõl és a foglalkoztatottak létszámától függõen a vásárolt ingatlan nettó vételárának %-ában a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat szerint kerül
megállapításra:
Létszám-növekmény (fõ) Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5005-20
0-20 %
20-35 % 35-50 %
21-50 5-25 %
25-40 % 40-55 %
51-100 10-30 % 30-45 % 45-60 %
10115-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5,
2006.12.28.) hatálya alá tartozó csekély összegû (de
minimis) támogatásnak minõsül.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû (de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás
összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt
csekély összegû (de minimis) támogatás teljes öszszegét kell figyelembe venni.
A csekély összegû (de minimis) 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.
A támogatott köteles a csekély összegû (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követõ 10 évig megõrizni és a támogató ilyen
irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A
csekély összegû (de minimis) támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére
20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke
alapján csekély összegû támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó
tevékenységet végzõ vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termelésével foglalkozó
vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsõdleges
termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsõdleges terme-

lõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól
függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló
exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó
támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és mûködtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától
függõ támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a
szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító jármûvek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ vállalkozások
számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozásoknak
nyújtott támogatás.
6. Szerzõdéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését
követõ 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése elõtt
köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követõen az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követõ 30 napon belül támogatási szerzõdést köt, amelyben a támogatott
hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg
erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlannyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerõs ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követõ 30 napon belül
történik. A jelzálogjog törlésérõl az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követõen intézkedik.
8. A támogatási szerzõdés megsértésének
szankciói:
Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen,
ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidõig nem
valósítja meg;
b) a támogatási szerzõdésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének
felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenõrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti
kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben
teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos
visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját
a támogatási szerzõdésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel
együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára.
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy
esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ 2012. november 30. A pályázati adatlap és a
szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõnél vehetõk át, illetve letölthetõ a www. nagykanizsa.hu
honlapról.
Nagykanizsa, 2012-03-29.
Cseresnyés Péter polgármester

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Április 21. 18 óra
A NAGYKANIZSAI
FÚVÓSZENEKAR TAVASZI
HANGVERSENYE
Közremûködik: a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara. Belépõdíj: 1000 Ft megvásárolhatók
a Zeneiskolában és a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban).

Április 23. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Arbuzov: KÉSEI TALÁLKOZÁS - romantikus történet. A Soproni Petõfi Színház elõadása
Szereplõk: PIROS ILDIKÓ Kossuth-díjas, Érdemes, Jászai Mari- és Déryné-díjas mûvész;
HUSZTI PÉTER Kossuth-díjas, Kiváló, Érdemes
és Jászai Mari-díjas mûvész. Rendezõ: KERÉNYI
IMRE Kossuth-díjas, Kiváló, Érdemes és Jászai
Mari-díjas mûvész. Belépõdíj: 3 000 Ft.

Április 24. 10 óra BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás félévestõl 5 éves korig.
10.45 óra KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek. Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus. Belépõdíj: 600 Ft/család.

Április 25. 17 óra
"CSÖNDES CSODÁK" - találkozás
Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas újságíróval, a
Nõk Lapja fõmunkatársával. Belépõdíj: 500 Ft.

Április 28. 19 óra
VÁSÁR - A Zalagyöngye Táncegyüttes
mûsora. Közremûködik: a Liszói Asszonykórus. Kísér: a Bojtár Népzenei Együttes, a palini
Gyöngyvirág Tánccsoport és a Lippentõs Táncegyüttes. Belépõdíj: 1000 Ft

Április 20. 17 óra
NÓTÁS DÉLUTÁN ÉS OPERETT EST
Fellépõk: Szabó Zsuzsanna, Sári Gábor (Orfeum Duett), Nemere László és Ernst Katalin (Vigadó Duó). Szervezõ: a Kanizsai Kulturális
Központ és a Nagykanizsai Civil Szervezetek.
Belépõdíj: 500 Ft.

Április 21. 13 óra
A NÉPI KULTÚRA NAPJA
Dalos találkozó. Szervezõ: a Kanizsai Kulturális Központ és a Csillag Citera Együttes és Baráti Köre. Belépõdíj: 500 Ft.

Április 21. 21 óra
ÁPRILISI LATIN PARTY ÉS DISCO
Minden korosztály számára. Kubai salsa és latin
táncok tanítása Gavallér Kormos Attila közremûködésével, latin animációk és egyéb vidámságok,
tánc hajnalig DJ Chili-vel. Belépõdíj: 1000 Ft.

Április 22. Hastánc ünnep. IV. ORSZÁGOS Z'ALADDIN HASTÁNCVERSENY
10 óra Workshop, 14 óra Nyitó Gálamûsor.
Szervezõ: a Zhafíra Hastánc Stúdió. Belépés
karszalaggal, melyet a helyszínen lehet megvásárolni. További részletes információ: Nagy Katalin 06/30/363/8096, www.zhafira.hu.

Április 25. 10 óra
"ÉLETET AZ ÉVEKNEK"
Szervezõ: a Nyugdíjas Szövetség és a Nagykanizsai Civilek. Támogató: a Richter Gedeon
Nyrt.. A belépés díjtalan.

Április 27-28-29.
II. ORSZÁGOS ELEKTROAKUSZTIKUS - ZENEI VERSENY
Szervezõ: a Farkas Ferenc Zeneiskola. A
belépés díjtalan.

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

Április 24. 9 óra
"FEL A NETRE" - Számítógépes tanfolyam nem csak nyugdíjasoknak! Részvételi díj: 4 000 Ft.

2012. április 19.

Ajándékmûsorral színesítve a
napokban mutatták be Vértes
Judit A tanító öröksége III. címû
kötetét a Medgyaszay Házban. A
könyv szereplõi az egykori
kiskanizsai Templom téri, a Gépipari Technikum és a Zrínyi
Miklós Általános Iskola tanítványai.
Az intézmény zsúfolásig megtelt nagytermében a megjelenteket
elsõként Czupi Gyula, a kötetek
kiadója köszöntötte, majd Cseresnyés Péter polgármester szólt elismerõ szavakkal a hajdani tanítóról,
és az édesapjának emléket állító
Vértes Judit munkájáról:
– Vértes Imre, a „hajdanvolt tanyai tanító” végakaratát teljesítette
lánya, Vértes Judit, amikor hozzálátott édesapja emlékeinek kötetbe
rendezéséhez. Az elsõ könyv
Csongrád megyében játszódik,
ahol segédtanítóként, a pályakezdés és az akkori viszonyok nehézségeivel szembesülve Vértes Imre
megtette az elsõ lépéseket – hangsúlyozta a polgármester, majd így
folytatta: A szegvár-zsigerháti tanító késõbb Csongrádból Zalába,
Letenye-Egyedutára
érkezett.
Gyötrelmes, de munkával teli „viharos – keserves – örömteli” évtized kezdõdött itt a család számára,
amelynek krónikáját hol Vértes
Imre, a tanító, hol lánya, hol levelek, hol oktatásügyi dokumentumok írják, és egykori tanítványok
– azóta idõs emberek – egészítik ki
és mesélik tovább a második kötetben.
A harmadik kötet pedig, amelyet
most vehet kézbe az olvasó, a kanizsai évekrõl, egészen pontosan a
kiskanizsai Templom téri iskoláról, a Gépipari Technikumról és a
Zrínyi Miklós Általános Iskoláról
szól.
Legelõször talán a múltról, a
múlt megismerésének fontosságáról kell beszélnem. Tudom, hogy
ez a mondat, jelen idõben akár áthallásos is lehet, ám nincs benne
politikai üzenet. Sokkal inkább annak igénye, hogy igenis fel kell fedeznünk közvetlen környezetünk
történelmét és történetét, meg kell
ismernünk azokat, akik Nagykanizsán például az elmúlt században
kiemelkedõt alkottak, akik munkájukkal, életükkel hozzájárultak a
város fejlõdéséhez. Ebbõl a szempontból is jelentõs és elismerésre
méltó Vértes Judit tevékenysége,
aki amellett, hogy méltó emléket
állít édesapjának, bemutat egy
kort, egy korszakot, bemutatja an-

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A tanító öröksége III.
nak szereplõit. A múlt fakuló darabkái kerülnek elõ, és a személyes történetek egy egész közösség
identitásformáló történeteivé válnak. A pedagógusi pálya, a pedagógusi lét – különféle okokból –
soha nem volt könnyû. Hol a körülmények, hol a politika, hol a
helytelen szabályozás nehezítette a
tanítók és a tanárok munkáját,
amely azt hiszem, egy társadalom
számára az egyik legfõbb érték.
Nos, Vértes Imre példája arról
tanúskodik: ezeken a nehézségeken túl lehet – sõt: túl is kell – jutni, hiszen aki ezt a hivatást választja és vállalja, egyfajta nemes
szolgálatot is vállal, amelyben
csak egy a fontos: a gyerekek érdeke, fejlõdése és jövõje.
Nos, Nagykanizsa ebbõl a szempontból (is) rendkívül gazdag város. Kiváló tanáregyéniségek generációi dolgoztak itt, akikre mind
a mai napig szívesen és hálásan
emlékeznek tanítványaik. Nekik, a
„Vértes Imréknek” is köszönhetjük, hogy iskolavárosként, térségi
központként, szellemi centrumként tartják számon városunkat.
A középkori Európa keresztény
szerzõi a tanár jellemzõ tulajdonságai közül az újszövetségi gondolatok jegyében kiemelték a szeretetet, és meglehetõsen sok helyütt
találkozhatunk a nevelõ helyes
magatartására utaló, az azt kifejtõ
leírásokkal. Szent Benedek például a szerzetesei számára készített
Regulákban a jó apátról azt írta:
mindazt, ami jó és szent, inkább
tetteivel mutassa meg, mint szóval; és míg másokat oktat, maga
elvetésre való ne legyen.
Comenius pedig a tanár magatartásával kapcsolatosan arra fektette a hangsúlyt, hogy a tanár

minta legyen a gyermekek számára, akiket Isten képecskéivé kell
formálnia.
Nos, ez a három kötet minderre
is tanít, figyelmeztet bennünket –
egy olyan életút bemutatásával,
amely valóban példa és minta lehet
számunkra.
Az egykori néptanító leánya,
Vértes Judit a tanító öröksége címû, immár három kötetes mûvet
édesapja feljegyzéseire, naplójára,
a még élõ tanítványok visszaemlékezéseire és saját, elevenen élõ
emlékeire alapozva állította össze.
A mû, a mûvek hiánypótlók. A tanítványok több mint 70 évvel ezelõtti emlékeiket vetették papírra
olyan színesen és elevenen, mintha
tegnap történtek volna a dogok.
Soraiból árad a tisztelet, a szeretet,
a hála, a tárgyi tudáson túl azokért
az erkölcsi értékekért, amelyekkel
kedves tanítójuk útjukra bocsátotta
õket. Amelyek a mai napig életük
legfõbb irányítói maradtak – öszszegezte Cseresnyés Péter.
A már korábban megjelent elsõ
két kötetet Dénes Sándor alpolgármester mutatta be. A legújabb kötet elõszavát e gondolatokkal zárja
Vértes Judit: „A tanító öröksége
címû könyvem harmadik kötete és
melléklete édesapám (és tanártársai) pedagógus életútjának három
– egymástól kissé eltérõ állomását
tartalmazza. Tudom, az alkotóelemek még további kibontásra, tartalmi gazdagításra, és összehangolásra várnak. Ehhez gyûjtöm már
az erõt, és keresem a segítõ, támogató társakat, és fõként a pártfogókat. Mindennek ellenére mégis
örömmel bocsátom útjára több
éves közös munkánk eredményét”.
B.E.

2012.04.25.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Úgy tûnik, kissé elbizonytalanították az
anyagi gondjai. Ennek ellenére vállaljon
kevesebb plusz munkát, és töltsön több
idõt a szeretteivel. Elõbb-utóbb segítséget is kap.

IV.20.–V.20. Bika
Ön is jól tudja, minden válságra van
gyógyír, megoldás, csak akarni kell. A
magánéletire is és a pénzügyire is. A magánéleti gondjait a párjával kell megbeszélnie, méghozzá türelmesen.

V.21.–VI.21. Ikrek
Fogadja elfogulatlanul a párja legújabb
hobbiját. A hétvégén kellemes híreket
kap a családjáról, ami újabb ösztönzést
ad ahhoz, hogy fáradhatatlanul dolgozzon értük.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha lehetne házi feladatot adni a felnõtteknek, bizonyára ön is azok között lenne, akik azt kapják, hogy élj boldogan.
Változtasson az életfelfogásán, és meglátja, sikerül majd minden.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Anyagi gondjait elõbb-utóbb önnek kell rendbe tennie, attól függõen, hogy van-e gazdasági válság, vagy nincs. A nehéz helyzetben elsõsorban a gondolkodásában kell rendet tenni,
egy másfajta értékrendet kialakítani.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Továbbra is arra törekszik, hogy harmóniában éljen a természettel és a környezetében élõkkel. Ha netán valaki mégis
árnyékot vet a nyugalmára, hessintse el,
mint a szél a felhõket.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ne csak a mának éljen. Egészsége érdekében gondolkodjon el azon, milyen sportot
ûzne a legszívesebben. Ha párkapcsolatának állására a hullámvölgy jellemzõ, igyekezzen minél elõbb kimászni belõle.

X.23.–XI.22. Skorpió
Legyen határozott és következetes. Érzelmi életére hamarosan nagy hatással
lesznek a csillagok. Erre azonban májusig még várnia kell. Az igazi meglepetést a "Nagy Õ" hozza majd életébe.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Nem csak az anyagiakról szól az élet. Ha
kell, küzdjön meg jobban a párjáért. A
csillagok állása szerint jól teszi, ha ez
ügyben meghallgatja a családja véleményét is.

XII.22.–I.20. Bak
A pénzügyekkel kapcsolatos hosszú távú
terveit gondolja át alaposan, és az önhöz
fordulókat fogadja kételkedve. Párkapcsolatában pedig az eddigieknél legyen
rámenõsebb.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Érdemes lenne teljesen átrendezni az életét. Váljon meg a haszontalan szokásaitól, és vegyen tervbe valami szokatlant.
A megújulást a küllemében, ruhatárában
is érzékeltesse.

II.20.–III.20. Halak
Ne adja fel egyhamar a célkitûzéseit, vágyait. Ne csináljon a bolhából elefántot,
hogyha valami nem a tervei szerint alakul, mert az elismerés hamarosan megérkezik, és új munkára kap felkérést.
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Már a felnõtt
országoson bizonyított
Beindult az igazi úszó-évad, hiszen a Délzalai Vízmû SE sportolói az ország több helyszínén is a
minél jobb idõkért léptek rajtkõre. S már nem csupán az utánpótlás korosztályban, hiszen Abay
Nemes Anna a 114. felnõtt úszó
ob-n rajtolhatott.
Abay Nemes Anna tehát a felnõtt
országos bajnokságon vehetett
részt Debrecenben és az 1996-os
születésû versenyzõ a 200 m méter
hát döntõjében 2:21,25-tel ötödik
helyezést érte el.
A Délzalai Vízmû SE vidék-válogatott úszója, Molnár Flóra
(1998) a dunaújvárosi Fabó Éva
Sportuszodában a XXXIII. Arany
Üst nemzetközi korosztályos úszóversenyen vehetett részt a nemzeti
csapat kerettagjaként az Európában szinte egyedülálló viadalon.
Molnár Flóra eredményei: 200
méter vegyesen 2:25,90-cel és
egyben megye csúccsal 2. hely,
100 méter mellen 1:17,59-cel 6.
hely, 100 méter gyorson 59,22-vel
2. hely – ebben a mezõnyben a
magyar korosztályos válogatott

INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Készpénz nélkül Nagykanizsán
Zemplén Gyõzõ utcában tehermentes, beköltözhetõ, 1,5 szobás, felújított panellakás eladó 3,5 millió Fttól. 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.: 0620-950-9527 (7497K)

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

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

Jön a diákolimpia

színeiben versenyzett, 200 méter
mell úszásban 7. hely, 400 méter
gyorson 4:46,14-gyel 4. hely, 100
méter háton 1:14,19-cel 11. hely.
Egy házzal arrébb Hódmezõvásárhelyen, már a Gyarmati Dezsõ Sportuszodában versenyeztek, ahol több
mint 310 úszó (38 egyesületbõl) nevezett az utánpótlás rövidpályás vidékbajnokságra. A kanizsaiak kitettek
magukért, és legeredményesebb
úszójuk Molnár Flóra (1998) volt, aki
nagy küzdelmekben teljesítve, végül
öt arannyal (50 m gyors, 100 m gyors,
50 m mell, 100 m mell, 100 m vegyes), három ezüsttel és két bronzzal
érkezett haza – egyéni legjobbjait magasan megjavítva.
További kanizsai dobogósok:
Abay Nemes Anna (1996): 200 m
hát 1. hely, 100 m hát 1. hely, 400
m gyors 2. hely, 400 m vegyes 2.
hely, 50 m hát 3. hely, 200 m gyors
3. hely, Gayer Márton (1998): 100
m pillangó 2. hely, 200 m pillangó
3. hely, Zámodics Márk (1997):
400 m gyors 2. hely, Tihanyi László (1994): 200 m pillangó 3. hely.
P.L.
zsán 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)

Felhívás
Értesítjük Nagykanizsa Megyei
Jogú Város lakosságát, hogy
2012. május 1-jén, a Munka
Ünnepén 14-21 óráig majálist
rendezünk a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ környékén, a Széchenyi és az Eötvös
téren. Kulturális bemutatók és
különbözõ kiegészítõ programok
teszik változatossá az eseményt a
városi szakszervezetek szervezésében és a Kanizsai Kulturális
Központ rendezésében.
Várjuk kézmûves kirakodók
és vásározók jelentkezését a
06-93/311-468 vagy a 0630/693-2447-es telefonszámokon.

A hétvégén Nagykanizsán rendezik az országos kötélugró diákolimpia döntõjét, számolt be
minderrõl a Szan-Dia Fitness SC
elnöke, Vágó Lászlóné.
A küzdelmekre az I-VI. korcsoport diákjai nevezhettek, s elõreláthatólag 11 megye és a fõváros legjobb korosztályos kötélugrói vendégeskednek szombaton és vasárnap a
Cserháti-csarnokban. Mindkét nap 9
órától rajtolnak a küzdelmek. Akétnapos megmérettetés során kerül sor a
vb-válogatóra is 12, 14, 15 éven felüliek, illetve felnõtt kategóriában a floridai Tampában megrendezendõ világbajnokság jegyében.

Hajrá elõtt
Mohácsi TE (3.) – Tompa
Ingatlan-Motax Autóudvar Kanizsa Sörgyár SE II (1.) 15:3.
NB I B Nyugat nõi asztaliteniszmérkõzés, 16.forduló. Mohács.
Kanizsai gyõztesek: Boldizsár
Gabriella 1, Bicsák Bettina 1,
Ujházi Csilla 1
Elveszítette veretlenségét a tartalékos kanizsai második csapat. A

A European Show Dance Union
(ESDU) szövetségének égisze alatt
Várpalotán rendeztek a táncosok
számára selejtezõt, melyen a SzanDia FSC növendékei is indultak.
Az öt egységükbõl négy éremmel
térhetett haza, s egyben ez azt is jelenti, hogy közülük kettõ kvalifikálta magát a május 16-20. között a
horvátországi Porecben sorra kerülõ világbajnokságra.
S hogy világbajnokságból ne legyen elég, arról a május 21-tõl sorra
kerülõ anglia IDF-vb gondoskodik,
ide a „szandiások” moderntáncosai
közül hetven gyermek utazhat.
P.L.
Mohács elleni rangadón nem tudott
játszani sem Mógor Evelin, sem a
Philips-ikrek, a mohácsiak viszont a
legerõsebb összeállításukban szerepeltek. A kanizsai együttesbõl senki
sem tudott vezéregyéniség lenni, így
törvényszerû volt a vereség.
A vereséggel a kanizsai csapatnak
gyõznie kell hazai környezetben legnagyobb riválisa, a második Komló
csapata ellen. (A mérkõzést vasárnap
11 órai kezdettel rendezik a Bolyai-iskolában.)

értékesítõ
szakirányú
külkereskedelmi ügyintézõ
szakirányú
karbantartó
szakirányú
szerviz asszisztens
szakirányú
óvónõ angol nyelvtudással
szakirányú
úszásoktató
szakirányú
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú
gyártásvezetõ asszisztens
szakirányú
úszómester
szakirányú
fuvarszerv.-értékesítõ
szakirányú
bádogos (Ausztria)
szakirányú
tetõszigetelõ (Ausztria)
szakirányú
szakács
szakirányú
CO hegesztõ tûzvédelmi vizsgával szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

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

Véradás - Vöröskereszt
2012.04.24. (kedd) 10:00-17:00 óra, Letenye – Általános Iskola, Bajcsy Zs. u. 2. 2012.04.25. (szerda) 11:30-16:30 óra, DKG
– EAST Zrt., Nk. Vár u. 9. 2012.04.26. (csütörtök) 09:00-14:00
óra Cserháti SZKI. - Kollégium, Nk. Ady E. u. 74/A.
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Legalább maradt izgalom a visszavágóra

Pontot hoztak a hévízi
megyei rangadóról

vezérletével ismét szoros lett az
állás.
Fordulás után nagy küzdelem
folyt a pályán, egyik csapat sem
tudott jelentõs elõnyt kicsikarni
(30. p. 53-54). A befejezõ játékrészben 4 percig tudta tartani magát a dél-zalai gárda (34. p. 62-60),
ám ezután elfáradtak Beák
Gáborék. Ezt kihasználva, fõleg
sikeres hárompontosaiknak köszönhetõen, elhúztak a bajaiak
(38. p. 72-60). A végén egy utolsó
rohamot indítva felzárkóztak hét
pontra a Balogh László és társai
(72-65), ám 10 másodperccel a vége elõtt egy újabb hazai triplával
alakult ki a végeredmény.
Fordulatos mérkõzésen a hazai
pálya elõnyét élvezõ vendéglátók
szereztek 10 pontos elõnyt a végére fejben is elfáradó KKK DKGEAST ellen. A különbség ledol-

Hévíz FC (4.) – Nagykanizsai TE
1866 Horváth MÉH (8.) 2-2 (1-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 21. forduló. Hévíz,
350 nézõ. Vezette: Szvorda. G.: Horváth Gy. (45.), Karakai (63.), illetve
Cs. Horváth G. (27.), Nagy T. (79.).
Hévíz: Szabó - Karakai, Fisli,
Rácz (Békési), Czafit, Herbály,
Keszthelyi, Kovács R., Pandúr
(Horváth M.), Horváth Gy., (Kovács G.) Sipos. Edzõ: Damina
László. NTE: Szekeres P. - Boros
Z., Baranyai Z., Cserfõ L., Szép
D. - Szõke Á. (Szakmeiszter, 57.),
Kotnyek I., Nagy T. - Újvári, Cs.
Horváth G., Babati T. Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.
A megyei rangadóra a tavaszra
meggyengült kanizsai csapat alaposan felszívta magát, és harminc
perc után megérdemelten vezetett.
A hazaiak a félidõ utolsó percében
egyenlítettek. Szünet után a Hévíz
nagy erõvel támadott és megszerezte
a vezetést. A találkozó hajrájában
azonban a vendégeknek sikerült az
egyenlítés, és rászolgálva szereztek
pontot a fürdõvárosban.
Koller Zoltán: „Az elsõ félidõ
utolsó percében bírói hiba miatt
egyenlíteni tudott az ellenfél,
ugyanis a hazaiak csatára a gólja
elõtt kézzel tette maga elé a labdát.
A második félidõben a Héviz fölénk
kerekedett, de harcos, jó játékunkkal
sikerült egyenlíteni. A döntetlent
igazságos eredménynek tartom.”

Bajai Bácska FKE - Kanizsa
KK DKG-EAST 75 – 65 (19-21,
16-13, 18-20, 22-11)
NB I B férfi kosárlabda-mérkõzés, negyeddöntõ, elsõ mérkõzés.
Baja, 300 nézõ. Vezette: Maár,
Varga, Vadász.
Kanizsa KK
D K G - E A S T:
Bausz (13/6),
Balogh
L.
(14/3), Beák (9/3), Hoffmann B.
(14/6), Czigler (8). Csere: Tóth O.
(2), Murvai, Bus (3/3), Zsámár K.
(2), Stárics. Edzõ: Kovács Nándor.
A felsõházi rájátszás elsõ mérkõzését jól kezdte a kanizsai csapat, s a negyed közepére Bausz
Kornél pontjaival 8 pontos elõnyt
is szerzett (6. p. 8-16). Ezután
büntetõik révén viszont felzárkóztak a hazaiak. A második negyed
6. percéig nem dobtak pontot a

Pénteken 18 órától lesz a Kanizsa KK mérkõzése
A férfi kosárlabda NB I B-s kanizsai negyeddöntõ visszavágójának,
vagyis a Kanizsa KK-DKG-EAST – Bajai Bácska FKE találkozónak
az idõpontja április 20. (péntek) 18.00 óra, helyszíne pedig a
megszokott Russay (Cserháti)-csarnok. Az elsõ összecsapás eredményének ismeretében a KKK számára roppant jól jönne a szurkolói
buzdítás, s az egyesület vezetõi biztosak is abban, hogy megtelik a
csarnok a mérkõzés idejére.
vendégek, így nem volt csoda,
hogy már a vendéglátóknál volt az
elõny (15. p. 27-21). A félidõ végére azonban Hoffmann Balázs

gozható, így óriási csata várható a
kanizsai visszavágón.
Kovács Nándor: „Egy kiélezett
mérkõzés hajrájában elfáradtunk,

Az ellenfél:
Bajai Bácska
Férfi Kosárlabda
Egyesület
Alapítási éve: 1952.
Színe: kék-sárga.
Csarnok: MNÁMK (Baja, Duna u. 33), 1300 férõhellyel.
Edzõ: Hosszú István.
Akikre a kanizsai mérkõzésen figyelni érdemes: Hosszú Gergely,
Mándity Máté, Ágfalvi Bálint.
A bajai férfi kosárlabdázás hoszszú éveken keresztül a sportág
hazai végvára volt, amirõl két
elsõ osztálybeli második (Bajai
Bácska-Posztó, Bajai SK néven), illetve öt harmadik helyezés tanuskodik. Ezen felül a Bajai SK 1987-ben kupagyõztes is
volt. A jelen idõszakot figyelembe véve a Kanizsa KK számára
viszont kedvezõ elõjel, hogy
szinte napra pontosan három
esztendeje, 2009-ben szintén a
negyeddöntõben – 183-153-as
összesítéssel jutott tovább a
nagykanizsai alakulat.
amit a játékvezetõk hathatós segítségével kihasználtak a hazaiak. A
visszavágón nehéz mérkõzés vár
ránk, de koncentrált játékkal ledolgozható a hátrányunk.”
P.L.

Nem lesz harmadik meccs, második a KVSE
A nõi kosárlabda NB I Amatõr-bajnokság elsõ helyéért lejátszott elsõ mérkõzésen a Kanizsai
Vadmacskák SE csapata hazai
pályán fogadta a Szeged KE
együttesét. A valamivel fiatalabb
átlagéletkorú KVSE tizenegy
ponttal maradt alul a vendégekkel szemben, ami a szegedi második találkozó elõtt a Csongrád
megyeiek esélyeit növelte.
Kanizsai Vadmacskák SE –
ABCOMP-Szeged Kosárlabda
Egylet 57-68 (14-15, 18-29, 1314, 12-10)
Kosárlabda NB I Amatõr Nõi
Bajnokság, döntõ, elsõ mérkõzés.
Nagykanizsa, 120 nézõ. Vezette:
Horváth A., Szalai Zs.
Kanizsa: Fekete (5), Fuisz
(23/3), Olasz A. (2), Jurkó (6),

Jagarics (2), Fekete (5). Csere:
Kiss V. (13), Hegyi (3), Oros (3),
Rajkai. Edzõ: Gábor Erzsébet.
A „meccs-fíling” mindenesetre érzõdött, hiszen a kezdés elõtti hosszú
pillanatokban a kanizsai ultrák zászlóbontása mellett a stadionok, csarnokok mondhatni tipikus alapmorajlását azért csak-csak hallhattuk,
melybe vegyül úgymond az elõzetes
várakozással teli latolgatás is persze.
Miközben lent a pályán döntõ részesei már javában melegítettek: a kanizsaiak kék-fehér, míg a szegediek fehér-kék színösszeállításban méregették a kosár-gyûrût, no meg egy picit
az ellenfelet.
S aztán elkezdõdött a finálé,
melynek alaphangját Fuisz Viktória
bevágott hármasa adta meg. Remek
rajtot is vettek ezzel a hazaiak, hiszen 6. percben 9-4 állt javukra az

eredményjelzõn, de a vendégek idõkérése után gyorsan egál lett az
eredményt, s a szegediek aztán a vezetést is átvehették.
A második negyed elején 17-17es állásnál a vendéglátók védekezési
hibáit a valamivel rutinosabb szegediek azonnal kihasználták, el is léptek nyolc ponttal, sikeres hármasaikkal még tovább is növelték elõnyüket. Így csak a felzárkózásra volt
esélye a kanizsaiaknak a játékrész
hátralévõ idejében.
Fordulás után ismét a vendégek
kezdték jobban a játékot, viszont valamennyire ezúttal is próbáltak viszszajönni a mérkõzésbe a dél-zalaiak.
Az utolsó tíz percben is kidomborodott a vendégek magassági és erõfölénye, de a Vadmacskák ismét jól
hajrázott. A záró négy percben pontos középtávoli és büntetõ dobások-

kal igyekeztek tíz ponton belül tartani a különbséget Gábor Erzsébet tanítványai. Nem sikerült...
Gábor Erzsébet: „Fiatal csapatunk összességében kiválóan helytállt a bajnoki döntõ elsõ mérkõzésén. Sikerült hazai pályán szoros
mérkõzést játszanunk az esélyesebb vendégek ellen.”
A döntõ második találkozóját április 17-én, kedden került sor Szegeden. Nos, az alföldi gárda sok kétséget nem hagyott afelõl, melyik a
jobb csapat, hiszen a finálé második
meccsét 95-56-ra (20-17, 23-13, 2717, 25-9) nyerték. Az éremosztót
azon nyomban meg is tartották a
szegedi sportcsarnokban, így Fekete
Csilláék ezüstérmes csapatként térhettek haza Nagykanizsára.
P.L.
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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

A jövõ városi közlekedése

A Batthyány Lajos Gimnáziumban sor került a KEOP6.2.0/A/11-2011-0004 Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ elnevezésû mintaprojekten elnyert 9.437.780 forintból felújított öltözõ és a megvalósított
28 férõhelyes biciklitároló ünnepélyes átadására, és a vetélkedõk,
pályázatok meghirdetésére. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósulhatott meg.
– A program célja, hogy a fiatalok
megismerjék és tisztában legyenek a
környezet védelmének a jelentõségé-

vel – mondta Wéber András. Hozzátette, a pályázat keretében különbözõ
vetélkedõket és elõadásokat szervez-

nek a diákoknak. Így meghirdették a
fenntartható városi közlekedés csapatversenyt, a fotó és rajz pályázatot
és a jövõ városi közlekedése akciót.
A vetélkedõre május 17-én kerül sor,
a versenyek egymással párhuzamosan zajlanak. A rajzversenyen és a
fotópályázaton résztvevõk alkotásaiból kiállítás nyílik.
Balogh László igazgató hozzátette, szeretnék elérni, hogy az iskola és a diákok „biciklibarátabbak” legyenek, és lehetõség szerint minél többen járjanak kerékpárral az intézménybe. – A kerékpár a leghatékonyabb emberi erõvel mûködõ eszköz. Testünk izomzatának 80 százalékát egyszerre
veszi igénybe. A biciklizés sokak
szerint az egyik legkiválóbb sport
és szabadidõs tevékenység, sõt
munkába, iskolába biciklivel járni
egészséges – emelte ki.

A megnyitót, az ajándékba kapott 16 bicikli átadását és a szalagátvágást követõen az 5-9. évfolyamos tanulók elõadáson, kerékpáros ügyességi vetélkedõn,
és tesztíráson vehettek részt, továbbá ellenõriztethették kerékpárjaikat a szervizben, ahol ezen
felül hasznos tanácsokat is kaptak. A kerékpárral érkezõ diákok
az elsõ alkalom programsorozatának zárásaként pedig biciklis
felvonuláson vettek részt, mely
az iskolától a Sétakertig tartott,
majd vissza az intézménybe. Aki
nem kerékpározott az tesztet töltött ki az elõadáson elhangzottakból. A tesztíráson minden osztály
minimum 5 tagja vett részt, a legjobb tesztet kitöltõ diákokat jutalmazták, úgy, mint az ügyességi versenyen legjobban szereplõ
csapatokat.

