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Bemutatkozott a debreceni modell
A Debreceni Javítóintézet drámaköre Szabad Álmok Színháza
elõadócsoportjának kiállítással
egybekötött, Önvallomás címû
elõadását láthatták az érdeklõdõk
a Medgyaszay Házban. A tárlaton
a növendékek kerámiáit, szõtteseit, gobelinjeit, fonott használati és
dísztárgyait tekinthette meg a
nagykanizsai közönség.
A Debreceni intézménybõl érkezett vendégeket a városvezetés nevében Cseresnyés Péter polgármester
köszöntötte. Beszédében kiemelte,
közel állunk ahhoz, hogy Nagykanizsán is egy hasonló intézet létesüljön,
és azért vannak most itt a fiatalok,
hogy minél többen megismerhessék
az intézetben folyó munkát. A polgármester egy példával érzékeltetve kiemelte: ha másért nem, a társadalmi
szolidaritás és esélyegyenlõség biztosítása érdekében van szükség Nagykanizsán is egy ilyen létesítményre.
A 15 évvel ezelõtt alakult debreceni intézet akkori fogadtatásáról

Magyari László igazgató számolt
be. Megjegyezte, nem örültek neki a
környéken lakók, de az idõ azt igazolta, nem lett igazuk, mert az intézmény kialakítása miatt nem csökkentek a telekárak. Nem azért látogattak el Nagykanizsára, hogy meggyõzzék az ittenieket, hanem hogy
bemutatkozzanak. Ahhoz, hogy biztonságban érezze magát mindenki a
környezetében, az ilyen elsõ bûncselekményes fiatalokat a helyes útra kell terelni annak érdekében,
hogy hasznos emberré váljanak.
Végül az igazgató az intézet kerámiamûhelyében készült ajándékot
adott át Cseresnyés Péter polgármesternek, de nem mentek el üres
kézzel a találkozóról a résztvevõk
sem. Õnekik egy-egy hûtõmágnest
nyújtott át az egyik fiatal.
A drámakör elõadása elõtt Antal
Gábor, az intézet utógondozója elmondta, azért jöttek el a négy fiúval
az ország túlsó végébõl, hogy felvillantsanak egy apró szeletet a
mindennapi tevékenységükbõl. A

drámakörben a fiatalok megtalálják
azt a tevékenységi formát, ami akár
tovább is kísérheti õket majd a kapukon túl.
„Érdekes sorsok állnak most
önök elõtt, hiszen a fiúk között van
olyan, aki a gyermekvédelmi szakellátás különbözõ bugyraiban nevelkedett kiskora óta, és van, aki
tragikus körülmények között vesztette el a szüleit. Sok minden közrejátszott abban, míg õk bûnelkövetõvé váltak. Bekerültek hozzánk, és
mi megpróbálunk oly módon foglalkozni velük, hogy kikerülésüket
követõen sikeresen integrálódhassanak a társadalomba.”
Végezetül egy hasonló intézmény sikeres kialakítását kívánta
Nagykanizsának, és a mostani látogatásuk viszonzásaként meghívta a leendõ intézet lakóit Debrecenbe. A köszöntõk után az intézet
Szabad Álmok Színházának elõadása zárta a programot.
B.E.

28.qxd

2012.09.06.

2

12:58

Page 2

Kanizsa – Nevelés

2012. augusztus 30.

Tanulás a természetben

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Esély az újrakezdésre

Mindezt tettük azért, hogy jobban megismerhessük a szögesdrót,
a biztonságtechnika mögötti világot, ahol a fiatalok büntetésük letöltése közben tanulhatnak, szakmát szerezhetnek, dolgozhatnak,
vagy akár drámakörre is járhatnak.
Ezzel esélyt biztosítva nekik, hogy
a büntetés letöltését követõen
könnyebben vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba és annak
hasznos tagjává válhassanak.
Kis túlzással azt is mondhatnánk, õk szerencsésebbek a többi
tizennyolc év alatti elítéltnél, akik
fogházban, fegyházban vagy börtönben töltik le a kiszabott idõt, itt
ugyanis nem segítik megfelelõen
az eltévedt fiatalokat. A javító-nevelõ intézetben, ahogy Debrecenben is, iránytût adnak a fiataloknak, és a kiszabott idõ letöltését
követõen nem lesznek büntetett
elõéletûek, könnyebben indulnak
neki a világnak. Fõleg, ha még az
iskolát is befejezték, esetleg szakmát is szereztek.
A fiataloknak kötelezõ elvégezni a tíz osztályt – általában az intézmény falain belül –, mely gimnáziumi oktatásnak megfelelõ
képzést követõen egy kinti iskola
pedagógusai vizsgáztatják le õket,
és ennek az intézménynek a neve
kerül be a bizonyítványukba. Arra
is lehetõségük nyílik, jó magaviselet esetén, hogy szakmát tanuljanak az intézmény falain kívül. Lógás esetén azonban zártabb cso-

portba kerülnek, ahonnan nem mehetnek sehova.
Konfliktus szokott lenni –
mondták nevetve a fiúk – hiszen a
nap 24 órájában össze vannak zárva. Elég, ha valaki egy kicsit feszültebb, véletlenül meglöki a másikat, de hozzátették elgondolkodnak elõtte, hogy megéri-e, ugyanis
ha bajt csinálnak, nem mehetnek
haza, és persze akkor sem, ha elõzetesben vannak. Az pedig fontos,
feltölti õket.
Az intézet napirendjét tekintve
elmondták, egyik nap iskolába kell
járniuk, másik nap pedig a mûhelybe. Választhatnak többek között a szõnyegszövõ, a kerámiakészítõ és a kertészet közül. Az itt
termelt zöldségeket, gyümölcsöket
a konyhán, ahol szintén besegítenek a fiatalok, felhasználják. A
kertészetben tanultakat a büntetés
letöltését követõen hasznosíthatják
az otthoni kiskertben. A drámakör
is egy választható alternatíva. Itt
olyan elõadásokat állítanak össze,
melyben önmagukat fejezik ki. Az
elõadott, hasonló korú és helyzetû
fiatalok által írt tragikus sorsot sejtetõ versek is a mostani helyzetüket ábrázolták a Medgyaszay Házban.
Zárásként pedig csak egy rövid
idézet az elhangzott versek egyikébõl: „...fölállok a székre, majd
az asztalra, ordítok nagyokat, kikiabálom nektek rengetegszer: szeressetek, szeressetek, szeressetek!”
V.M.

– Nagykanizsa elkötelezett a környezetvédelem, a környezeti szemléletformálás és nevelés területén.
Ezért döntöttünk úgy, hogy részt veszünk ebben a pályázatban – kezdte
a tájékoztatót városunk polgármestere. A közös program célja, melybe
pedagógusokat is bevonnak, a modern környezeti nevelés támogatása
a környezet konkrét és közvetlen
megélésén keresztül, azonos korú
gyerekek és fiatalok részére.

Csömödér – Lenti – Kistolmács útvonalon az erdei kisvasúttal. Osztrák oldalon a Zöld Hét Bécsben címû projektelem július 16-20. között valósul
meg, melynek keretében száz gyermek vehet részt a környezeti tanulás
tematika köré épülõ táborozáson. Magyar tanulócsoportok öt napot tölthetnek a bécsi nemzeti parkban, ahol egy
kis sátorvárosban, vad természetben
élvezhetik a felejthetetlen nyári tábort.
A Magyarországról, illetve Ausztriából érkezõk személyes tapasztalatokat cserélhetnek környezeti témákkal
kapcsolatosan, mindezt a környezettel
való közvetlen érintkezésben. Majd
az osztrák fiatalok ellátogatnak a nyugat-dunántúli régió megyéibe és a
magyar diákokkal együtt, különbözõ
érdeklõdési területekre összpontosítva kutatják a természetet. A fenntarthatóság jegyében a program tovább
fog élni, ennek a fõ vonalaira építve
készítik el a Fresh air! elnevezésû
programot, melynek köszönhetõen
folytathatják a megkezdett munkát.
Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer
hozzátette, a projektnek nagy je-

Fotó: Varga Mónika

A Debreceni Javítóintézet drámakörének, a Szabad Álmok
Színháza elõadócsoportjának kiállítással egybekötött Önvallomás címû elõadását követõen
kötetlen beszélgetést kezdeményeztünk a fiatalokkal és Marosi
Nagy János drámapedagógussal.

A Lernraum Natur - Tanulás a
természetben elnevezésû projekt, melyben városunk partnerként mûködik közre, támogatást
nyert az Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013
keretében. A kétoldalú, innovatív környezeti nevelési programot Cseresnyés Péter polgármester, prof. Dipl.-Päd. Gerhard
Hofer, az UmweltBildungAustria - Grüne Insel igazgatója és
Benedek Miklós sajtótájékoztató
keretében mutatták be.

A határon átnyúló környezeti nevelési projektet, annak koordinátora Benedek Miklós környezetvédelmi- és
klímavédelmi megbízott mutatta be
bõvebben. A program, mely 2012 és
2014 között valósul meg és három
megyére terjed ki, vezetõ partnere az
UmweltBildungWien. További résztvevõként szerepel Nagykanizsa és a
Magyar Környezeti Nevelésért Egyesület. A programok közt szerepel a
workshop, melynek keretében az
osztrák partnerek utazást tettek

lentõsége van. A természet érték,
melyet védenünk kell, így a környezeti nevelés gondolatát széles
körben kell elterjeszteni. Valamennyi település közös kötelezettsége, hogy intézkedéseket hozzanak a környezet védelme érdekében. A pedagógusok egyik legfontosabb feladata a prevenció, a környezetvédelem fontosságának tudatosítása.
V.M.
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Rengeteg élmény és tapasztalat
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK ifjúsági célú programjainak fejlesztése Merre visz az út?
projekt eddig megvalósult tevékenységeirõl, megjelenéseikrõl
tartottak sajtótájékoztatót. A
februárban indított program keretében eddig közel 5300 felnõttet és tanulót szólítottak meg.
A nagykanizsai TISZK közel 50
millió forintot nyert a projekt megvalósítására, melynek segítségével
ifjúsági célú programjaikat fejleszthetik. Ennek érdekében, a két
éves pályázat keretén belül, mely a
nagykanizsai oktatási intézményekben tanuló ifjúsági korosztályt célozza meg, különbözõ tevékenységeket valósítanak meg, minõségi információkat és alternatív
programokat biztosítanak.
Némethné Göncz Tünde projektmenedzser elmondta, elsõ lépésként az általános és középiskolák-

kal vették fel a kapcsolatot. A különbözõ szabadidõs foglalkozásokon gyermek és sportnapok keretében pályaorientációs, pályaalkalmassági, személyiségfejlesztõ és
önismereti foglalkozásokat, játékos
feladatokat szerveztek a nagykanizsai oktatási intézményekben a mobil ifjúsági információs ponttal,
mellyel a város összes általános és
4 középiskolai helyszínén, nagyobb
városi rendezvényeken, valamint az
önkormányzat balatonmáriai táborában jelentek meg.
– A tanácsadó iroda megszervezte
és lebonyolította az iskolai tanmûhelyek, illetve az üzemek látogatását.
Jártunk, többek között Gyõrben, a
szentgotthárdi Opel gyárban, a DKGEAST-nél, a Königben, a TISZK telephelyén és a Kanizsa Trendnél –
mondta a projektmenedzser.
Május elejétõl megkezdõdtek az
általános iskolákban a klubfoglalkozások tematikus program sze-

Sportra épülõ életmodell
A 2011 szeptemberében indult
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület (ZSE) által menedzselt A lehetetlen nem létezik
elnevezésû pályázat ünnepélyes
záró rendezvényére került sor a
Halis István Városi Könyvtárban. A majd egy év alatt három
Zala megyei település nyolc nevelési-oktatási intézményének tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységét koordinálták a lábtolllabda sportágon keresztül.
– Minden elismerésem a pályázatíróknak, másrészt azoknak az intézményeknek, akik bekapcsolódtak, és azon
testnevelõ tanároknak, akik megismertették a gyerekekkel a lábtoll-labdázás
szépségeit – kezdte megnyitó beszédét
Dénes Sándor alpolgármester. Hozzá-

tette, a nagykanizsai versenyzõk egyénileg és csapatban is nagyon szép eredményeket értek el az országos versenyeken is. Az iskolai sporthoz kötõdõ
diákolimpiai versenysorozat megye
döntõin 10, az országos döntõkön 4
aranyérmet szereztek a bevont partnerintézmények diákversenyzõi.
A programot Budavölgyi Kálmán
projektmenedzser, a ZSE elnöke mutatta be. Az egyesület 2010 februárjában kezdte el kidolgozni a projektet
egy EU-s felhívásra. 32 millió forint
támogatás állt rendelkezésükre, hogy
az óvodástól a középiskolás korosztályig egy sportra épülõ pozitív életmodell mintát ismerjenek meg a
résztvevõk, összesen 300 diákversenyzõ tevékenységét koordinálták.
Egy óvodában, négy általános iskolában és három középfokú oktatási

Patkópecsét a szerelemre
A fejetlen fehér mén legendájához kapcsolódó elképzelések a
megvalósuláshoz közelednek.
Újdonság, hogy már kaphatóak a
Nagykanizsáról készült levelezõlapok, Hohl Zoltán fotóinak felhasználásával, továbbá hûtõmágnesek, emléktárgyak és patkók.
A legenda alapján, aki patkót he-

lyez el a falon, vissza fog térni a városba, vagy szerencsére, szerelemre
számíthat. A patkóba, melyek már
májusra elkészültek monogramok,
évszámok is beleüthetõek. Ezeket
lehet majd felszegelni a szeptember
közepén elkészülõ falra, ahol elhelyezik a szerelmesek padját is. Továbbá igény mutatkozott a szerelmesek patkója iránt, így már dupla

rint, szakemberek irányításával,
10-15 tanuló részvételével. Ezek a
következõ tanévben tovább bõvülnek a középiskolák irányába is, így
segítve a pályaválasztást, a társadalomba való illeszkedést és a családi kompetenciák fejlesztését.
– A klubok folytatása volt a legnagyobb sikert elért nyári táborok –
hangsúlyozta Göncz Tünde. A Merre visz az út? és az Élet-Stílus táborokat Sármelléken tartották. Az ingyenes táborozáson, ahol pedagógusok és elõadók foglalkoztak a diákokkal, mindkét esetben 32, zömében hátrányos helyzetû diák vett
részt a nagykanizsai általános és középiskolákból, az intézmények javaslatai alapján. – A kétszer egy hetes táborozás végeztével a diákok
szinte mindegyike úgy fogalmazott,
jövõre is szeretne részt venni az általunk szervezett táborokban.

3

Górcsõ
alá vették
a várost
Városunk idén is benevezett
a Virágos Magyarországért
versenybe, melynek szemlebizottsága a minap vette górcsõ
alá az Erzsébet teret, az Aradi
udvart, a Fõ utcát, a Deák és
Eötvös teret, a Platán sort,
majd a Hevesi és a Rozgonyi
utcát. A zsûri tagjai ezt követõen elismerõen nyilatkoztak
Nagykanizsáról.

patkó is vásárolható, melyeket a levelezõlapokkal, az emléktárgyakkal
és a hûtõmágnessel együtt a Thúry
György Múzeumban, a Tourinform
Irodában és a Múzeum tér sarkán lévõ trafikban kaphatóak.
A kezdeményezések Tarnóczky
Attila ötlete nyomán, a dr. Polay József kuratóriumi elnökségével mûködõ Kanizsai Múzeumért Alapítvány
támogatásával valósulhattak meg.

A zsûri elnöke, Petrekovics
Perjés András elmondta, a lakosság büszke lehet arra, hogy ebben
a városban élhet. Hozzátette, példamutatónak tekinti a polgárok és
a civil szervezetek munkáját, akik
a közterület szépítésébõl kivették
részüket. – A város lakosságának
a munkája, nagyon nagy segítség,
már az is elegendõ, ha mindenki
önt egy vödör vizet a környezetében lévõ azon fa tövébe, mely
nem kap elég csapadékot – mondta.
– A feladatom, hogy a turizmus,
a turisták szempontjából vizsgáljam a települést. A turizmus egyik
legnagyobb igazsága, hogy csak
azt a várost fogják szeretni, amelyet a helyiek is kedvelnek. Ott
fogják jól érezni magukat, ahol a
helyiek is. Ezt a szeretetet tapasztaltam a városban – tette hozzá
Toma István, a Magyar Turizmus
Zrt. regionális vezetõje.
Cseresnyés Péter polgármester
megköszönte mindazok segítségét, akik tevékenyen részt vállaltak a város szépítésében, hiszen
ennek köszönhetõen kaphattuk a
dicsérõ szavakat.
Idén közel háromszáz település
nevezett a versenybe, körülbelül
fele-fele arányban falvak és városok. A zsûri pontozza a növényzetet, a környezettel való együttélést,
az összképet, az utcabútorokat, a
fenntarthatóságot, továbbá az önkormányzat, a lakosság és a civil
szervezetek
együttmûködését.
Eredmény szeptember és október
között várható. A nemzetközi versenyben az elsõ helyezett vehet
majd részt.

V.M.

V.M.

V.M.
intézményben, heti rendszerességgel
foglalkozásokat tartottak.
Elsõdleges cél az volt, hogy kiemelkedési lehetõséget biztosítsanak
a régió tehetséges gyermekei számára, a célcsoportot bevonják a közösségi munkába, így a tanórán kívül is
aktív közösségi életet éljenek. Esélyt
teremtett a pályázat arra, hogy a fiatalok képessé válhassanak egy produktív életstílus kialakítására.
– Több száz óvodást, általános,
középiskolás és gimnazista diákot
vontunk be a programba, akik megismerték és megszerették a lábtolllabdát. Életük részévé vált a sport,
amelyet immár nem csak iskolai keretek közt gyakorolnak – mondta a
projektmenedzser. A projektet 2012
nyarán 3 tematikus sporttábor zárta,
Gelsén és Újszászon, valamint egy
kerékpáros tábor Köveskálon.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A XXI. század
iskolája

– A tanítás és a tanulás eszköztárának bõvítését tudtuk a pályázatnak köszönhetõen megvalósítani – kezdte köszöntõjét a polgármester. Hozzátette, a korszerû
eszközöknek köszönhetõen az
oktatás érdekesebbé tehetõ, hiszen nem csak tankönyvekbõl tanulhatnak a gyerekek, hanem az
internet segítségével a nagyvilágba tudják a pedagógusok kalauzolni õket. Ezentúl, a tananyaghoz kapcsolódó, de ahhoz közvetlenül nem kötõdõ tartalmakat
is meg tudnak jeleníteni.
A projektet Rodekné Hederics
Erika, a pályázati iroda vezetõje
mutatta be. Elmondta, a két éve
benyújtott pályázatnak köszönhetõen egyszeri, közel 178 millió forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült a város, melynek
köszönhetõen korszerûbb oktatás
valósulhat meg. Korszerûsítették
a közoktatási intézmények számítógép állományát, a pedagógiai,
mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek
megfelelõ infrastruktúrát alakítottak ki, továbbá a tantermek 40
százalékát internet hozzáférési
képességgel rendelkezõ interaktív
prezentációs eszközökkel látták
el. Ezeken kívül olyan speciális
eszközöket létesítettek, melyek a
sajátos nevelési igényû tanulók –
különösen a gyengénlátók, hallássérültek, mozgássérültek – integrált oktatását segíti. A fejlesztés
egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének,
hozzájárul a területi különbségek
mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez és az élethosszig tartó tanulás
kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát
biztosítja.
V.M.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Közoktatási informatikai
infrastruktúra-fejlesztés Nagykanizsán elnevezésû projekt záró rendezvényére került sor a
Vasemberház Dísztermében,
ahol Cseresnyés Péter polgármester köszöntõjét követõen
Rodekné Hederics Erika mutatta
be a programot.

vériskolát – olyanokat, ahol már
nincsenek magyarok, vagy nagyon kevesen, Nyitrán, ami azért
magyar szempontból nagyon fontos volt –, hogy oldódjon az a nehézség, amelyet sokszor generálnak akár politikusok, akár más,
minket kihasználni akaró erõk. És
itt, ahol közel a horvát határ, a
szlovén határ, ha nincs is akkora
ellentét, az iskola egyik fontos
feladata lesz az ottani katolikus
oktatással való kapcsolattartás.
A piarista rend nagy változás
elõtt áll. Nem csupán iskolái igazgatói változtak, hanem – úgy lát-

Nem csupán a piarista iskoláért…
A kényszerû szünet után húsz
éve, 1992-ben nyithatta meg kapuit a nagykanizsai Piarista Iskola. Most kinevezett igazgatójával, Nyeste Pál atyával a város
lakói a vasárnapi Veni Sancte
elõtt, már Szent István ünnepén
találkozhattak. Hetilapunk ekkor bírta szóra:
– Ugyanannyi idõs vagyok, mint
Zsolt atya, három héttel idõsebb.
1960-ban születtem Mezõkövesden, ott is nevelkedtem tizennégy
éves koromig. Szüleim már munkások voltak, de felmenõim, mind
a két nagyapám földmûvesek.
Édesapám akkor volt fiatal, mikor
a munkás-toborzások voltak, õ
esztergályos lett, és gyakorlatilag
megszakítás nélkül Miskolcra bejáróként, három mûszakban dolgozott. Édesanyám pedig varrónõ
lett, hímzéssel foglalkozott. Kecskeméten a piarista gimnáziumban
érettségiztem. Utána Somogy kedves lankáin voltam 731 napot a
Magyar Néphadsereg honvédje. És
itt harcoltam az 5. osztrák hegyivadász dandár bennünket leigázni
akaró csapatai ellen – idézi fel ironikusan annak a kornak ellenségképét.
– Leszerelés után egy évig Egerben voltam szemináriumban, majd
1981-ben jelentkeztem a piarista
rendbe. Novícius voltam Budapesten, utána pedig ’82-tõl ott tanultam a rend teológiai fõiskoláján.
Majd pedig az ELTE Természettudományi Karán matematika-fizika
szakon végeztem 1988-ban. 1987tõl a budapesti piarista iskolában
elõször gyakorló tanárként matematika szakkört vezettem, ’88-tól
tanítottam és osztályfõnök voltam,
három osztályom volt ott. Amikor
hatosztályos gimnáziummá alakult

az iskola, a kicsiket, a tizenkét
éves fiatalokat kaptam meg. Az az
idõszak nagyon jó volt, a diáktúrák, a szülõkkel való kapcsolattartás, mind-mind a piarista iskolához
kötöttek. A kitekintés, a közéletre
való rálátás igazából Vácott kezdõdött. 1999-ben kerültem Vácra,
a piarista gimnáziumba egybõl
igazgatónak. Korábban én nem
voltam sem igazgatóhelyettes,
semmilyen vezetõi feladatom nem
volt. Így az igazgatóság eléggé váratlanul ért, de beletanultam. És
Vác olyan város volt – egy picivel
kisebb talán, mint Kanizsa, 35-36
ezer fõs város –, ami Budapest
után nagy váltás volt.
A feladat is, a papi, szerzetesi
lét, az igazgatói megbízás, mind
arra inspirált, hogy tevékenyen
bekapcsolódjak a város életébe.
Gyakorlatilag mindenki ismert, és
úgy éreztem, hogy ténylegesen
felelõs is vagyok a polgárokért;
nem csupán a piarista iskoláért,
hanem az egész városért is. Ebben
a városban értettem meg, hogy
hogyan is kell felelõs magyar emberként megnyilatkozni. Nagyon
jó volt a Duna, a Dunakanyar, és
most látom, hogy nem is használtam ki azokat a lehetõségeket,
amelyek ott akár mozgásban, akár
kulturális lehetõségként a rendelkezésemre álltak. Ez egy komoly
eszmélés, amelyet az embernek,
elõretekintve ki kell tûznie célként, hogy azokból a mulasztásokból okulva, a következõ helyen, az idekerülés elsõ pillanatától tenni kell. Észre kell venni a
lehetõségeket, akár a közeli horvát határt. Ott a szlovák határ közelsége ébresztett rá, hogy nekünk komoly küldetésünk van a
magyar-szlovák nehézségek megoldásában. Ezért kerestünk test-

szik – most érkezett el az a pillanat, hogy ránk nem csak itthon van
szükség. Egyik rendtársamat a generális atya a Fülöp-szigetekre
kérte ki a növendékek nevelõjének. A világ igényli a magyarok jelenlétét. A piarista szerzetességnek
az iskolák területén kell újat felmutatni a világnak. Például az
együttmûködésbõl, – nem szeretem azt a szót, hogy tolerancia, hanem – a másiknak a megbecsülésébõl, befogadásából, szeretetébõl.
Tehát ez egy teljesen új kihívás,
nekünk is tanulnunk kell. Új meghívás, új feladat az Úristen részérõl. Számomra éppen most Kanizsán, egy új környezetben. De
mégis hasonló alapokon, mint
ahogy eddig tettem Vácott vagy
Budapesten, vagy amit magam is
diákként éltem.
Mikor gyerek voltam, nagyon
szerettem a szõlõbe járni kapálni,
mert csend volt. Ma reggel ezt a
csendet éreztem, hallgatva a víz
csobogását az udvaron, a szobám
ablakában. A harangon kívül
semmi zaj nem szûrõdött be. A
csendnek nagy szerepe van, ezt
érzem a saját életemben. Ahhoz,
hogy az ember elmélyüljön, tisztázza a saját céljait, a saját hivatását, küldetését, az új felszólításokat, amire az Isten hívja, azt a
csendben lehet igazán megélni.
Úgyhogy várom Kanizsa csendjét, várom azokat az indíttatásokat, amelyek ezeket a terveket
egybekötik a várossal is, a renddel is, illetve hát elsõsorban persze a diáksággal, az iskolával –
fejezte be Nyeste Pál igazgató
atya a Kanizsának tett nyilatkozatát a megszépült Erzsébet téren, az új kenyér megáldása után.
P.J.
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A Landler Jenõ Gimnázium
1962-ben végzett 4.C osztály
érettségi találkozóinak lelkes
szervezõje Krugné Fehér Magdolna nyugdíjas latin-orosz szakos középiskolai tanár. Hogy
honnan is fakad kitartó, lelkiismeretes, ez irányú tevékenysége
– felkeltette figyelmemet –, és ez
már a beszélgetésünk elején kiderült.
Az iskolához való kötõdését a jó
példaként szolgáló apai-ági pedagógus dinasztia életútjával és néhány tanárának életre szóló útravalójával, tanácsával magyarázza a
tanárnõ. Ezek a tanítások mindmind fellelhetõk a szavaiban.
1996-ban vonult nyugdíjba, s mint
az iskola egykori diákja, késõbb
tanára is, erkölcsi kötelességének
érezte az érettségi találkozók megszervezését, melyet már az érettségi banketten elvállalt. Most nyáron
az 50 éves találkozót hagyták maguk mögött, s nagy örömére a volt
osztálytársak erre a találkozóra jöttek el a legtöbben, 28-an, az ország
különbözõ pontjairól. Mit is mond
õ maga?
– Mindig igyekeztem ünnepélyessé, emlékezetessé tenni ezeket
az összejöveteleket, hogy a személyes találkozás örömén kívül valami maradandó élményt is vigyenek
magukkal haza újra meg újra az
osztálytársak. A gimnáziumi évek
során osztálytermünk táblája felett
egy Liviustól származó sententia
volt olvasható, melynek kezdõ
szavai „Amemus patriam” – Szeressük a hazát –, és végsõ gondolata „posteritati serviamus” – szolgáljunk az utókornak.

Ezek a gondolatok mementóként maradtak meg bennem és osztálytársaimban is, és sok kezdeményezést indítottak el. A 25 éves
érettségi találkozón ezüstfenyõt
ültettünk 1987-ben az iskola udvarán, a 30 évesen állítottuk fel az
öreg diákok pihenõ padját
„Amemus patriam” felirattal. E
kedves helyeket minden találkozón felkeressük emlékezni és egyegy osztályfotót készíteni.
1990-ben létrehoztuk a „IV.C
Tanulmányi Alapítványt” – elsõként a városban, amely késõbb beleolvadt a gimnáziumi alapítványba. A 45 éves érettségi találkozón
Dr. Gadányi Károly, a Berzsenyi
Dániel Fõiskola rektora, volt osztálytársunk „Aranygyûrû” kitüntetésben részesítette hat volt tanárát
sok évtizedes áldozatos munkájukért, és jómagamat is.
Az 50 éves érettségi találkozón
2012. június 2-án emléktáblát és
egyben emléktermet avattunk két
volt tanárunk, osztályfõnökünk,
Kerecsényi Erzsébet tanárnõ és
Zsoldos Ferenc tanár úr tiszteletére és emlékére. Elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra gyertyagyújtással is emlékeztünk. Mindenki kapott az 50 évre, az „arany
érettségi” találkozóra emlékeztetõ
kis emléklapot is.
Krugné Fehér Magdolna tanárnõ
családja 1958-ban költözött Nagykanizsára. Édesapja, Fehér Lajos,
kezdetben, mint falusi tanító-igazgató Sand, Komárváros, Kiskomárom falvakban fõtanító ízigvérig pedagógusként nagy hangsúlyt fektetett a falusi emberek mûvelõdésére is, összefogta a falu kulturális életét, országos hírû tánccso-

portot, népi együttest szervezett,
színdarabokat adtak elõ a falu apraja-nagyja szereplésével. 30 évig
volt iskolaigazgató, Nagykanizsán
az Ady Iskolából vonult nyugdíjba.
Nagyapja, Fehér László 33 éven
keresztül tanítóskodott Csapiban,
dédapja, Fehér Béla pedig 40 évig
Somogysámsonban. A tanárnõ, iskolához való kötõdését az is erõsítette, hogy születésétõl kezdve 30
éven át, 1973-ig szolgálati lakásban, iskolaépületben laktak. Az öt
gyermeket nevelõ család legidõsebb gyermekeként kis gyermek
korában sokat tartózkodott nagyszüleinél is, akik szintén iskolánál
laktak. Már óvodásként bejárhatott
a nagypapa óráira, aki mûvelt, érdeklõdõ, lelkiismeretes tanító volt.
Édesapja is példaképül szolgált,
kinek számára az iskola „szent”
volt. Rendet, fegyelmet, minõségi
oktatást követelt elsõsorban magától és tanáraitól is.
– Nagyon hálás vagyok a szegedi szakvezetõ tanáromnak, Dr. Visy
Józsefnek is, aki görög nyelvet tanított nekünk az egyetemen, aki
egy polihisztor, nagyon mûvelt,
szigorú, nagy tudású ember volt. A
sors úgy hozta, hogy hozzá osztottak be latin nyelvi gyakorló tanításra. Utcát is neveztek el róla Szegeden. Az óráin nagy figyelmet követelt, de humánus, igazságos tanár
volt. Például azt mondta: „Kedves
leendõ kollégák, ha a tanár belép
az osztályba, színpadra lép, tehát
önök minden nap színpadra lépnek.
Nem mindegy, hogyan viselkednek,
hogy készülnek fel az órákra, még
az sem mindegy, hogy néznek ki,
mert önök példaképek. Kivívják-e a
tanítványok tiszteletét azzal, hogy

ölelõ kerítést, megjavították az
arra szoruló villamos- és épületgépészeti berendezéseket, valamint linóleumot és gumilapot
raktak le.
Az intézményben a szerzõdéses
együttmûködés keretén belül a
Dalkia Energia, mint energiaszolgáltató már korábban felújította a
kazánházat, új kazánokat telepített, biztosította az energiahasználat mérhetõségét és lehetõvé tette a
rendszer távfelügyeletét.

felkészülnek az órákra, törõdnek
velük, objektíven értékelnek, és
nem csak az iskolában ügyelnek arra, hogy pedagógusok. Az órákon
nézzenek szembe a gyerekekkel, és
követeljék meg, ha valamit magyaráznak, mindenki figyeljen oda.”
Lehet, hogy ez furcsán hangzik,
de így volt. Én ezt szentírásnak
vettem a pályámon. Olyan tanácsokat adott, amit soha nem felejtek el: a tanár legyen fûtõ kohó és
lendítõ kerék. Intelmei egész tanári pályámra kihatottak, nemkülönben apám élete, útmutatásai, hiszen õ is pedagógus, a példaképem
volt. Õ egész életét a pedagógiának, az iskolának szentelte, persze
a családnak is. Öten voltunk, vagyunk testvérek, a gyerekek nevelése fõleg édesanyámra hárult, itthon õ koordinált mindent, õ osztotta be a kevés pénzt. Négy testvérem mérnök, én egyedül lettem
pedagógus. Apám ideje nagy részét az iskolában töltötte. Az iskola volt a mindene, a gyerekek, a
pedagógusok és még a szülõk is!
Fontosnak tartotta a becsületes,
tisztességes munkát. Tanítványaim
gyakran hallhatták tõlem, hogy két
dolgot különösen nem szeretek: a
hazugságot és a hízelgést. Mindkettõ egy tõrõl fakad. Ezeket apám
sem szerette. A példaképeket és a
hosszú pedagógusi pálya minden
szépségét nem is tudom felsorolni.
Én hálás vagyok a sorsnak, hogy
tanár lehettem, az iskolának, ahol
tanulhattam és taníthattam, furcsa,
de igaz, a tanítványaimnak is, akiket tanítottam, az osztálytársaimnak, akik a hívó szóra eljöttek a találkozókra.
Úgy gondolom, a tanári hivatás
egy rang, legalábbis régen az volt.
Most is örülök, ha tanárnõnek szólítanak.

V.M.

B.E.

Megszépült a Kertvárosi Óvoda
A Dalkia Energia Zrt. 2011ben hagyományteremtõ céllal
életre hívott önkéntes napjára
került sor egy nyertes pályázatnak köszönhetõen a nagykanizsai Kertvárosi Óvodában, ahol
az udvar tereprendezésével, az
apróbb mûszaki javítások elvégzésével és a kerítés rendbetételével segítették a vállalat munkatársai az intézmény modernizációját.
A tavalyihoz hasonlóan idén
is a belsõ pályázatok közül ke-

rült kiválasztásra egy, gyermekek nevelését és oktatását szolgáló intézmény, így a Kertvárosi
Óvoda pályamunkája nyerte a
félmillió forintos támogatást és
a Dalkia-munkatársak önkéntes
munkáját. Segítõk érkeztek Budapestrõl, Pápáról, Pécsrõl, Kaposvárról, Barcsról, Gyõrbõl,
Szombathelyrõl, Nagyatádról és
Nagykanizsáról, összesen több
mint 60-an. Közremûködésükkel megszépültek az udvari játékelemek, a park és a padok, lefestették az intézményt körül-

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

A tanár legyen fûtõ kohó és lendítõ kerék
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Pótpályázati kiírás pécsi kollégiumi
férõhelyek elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi
rendelete alapján pótpályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló
nagykanizsai hallgatók számára biztosított 5 - be nem töltött - pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 5 kollégiumi férõhelyére pályázhat az a
hallgató, aki: a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik, b.) magyar állampolgárságú
hallgató, c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsõoktatási képzés keretében, nappali tagozatán folytatja tanulmányait, d.) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, és e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek kollégiumi
férõhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították.
A pályázat elnyerésének feltétele: a pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülõk vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 07.
A benyújtott pályázatokat a szociális szakbizottság véleményezése ismeretében Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja
el 2012. szeptember 15-ig, döntésérõl levélben értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell: a fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplõ adatlapot, az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
Apályázati adatlap beszerezhetõ: Nagykanizsa megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) illetve letölthetõ Nagykanizsa város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu eügyintézés, letölthetõ nyomtatványok, Mûvelõdési és Sportosztály oldalról.
Bõvebb felvilágosítás kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály (Telefon: 20/849-2338).
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Helyi Építési Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2012. július 31-i soron kívüli ülésén döntött a Laktanya u. - Teleki u. - Péterfai árok - 037/78 hrsz-ú út közti
tömb rendezés alá vonásáról.
A Szabályozási terv módosítási javaslat: A szabályozási terven a 3287/6 hrsz-ú út területének a 3287/22 hrsz-ú telephely bejáratától keletre esõ és a Péterfai-árokig terjedõ közlekedési területét a szomszédos Gip-2-sz jelû ipari gazdasági területbe kell
sorolni. A 3287/22 hrsz-ú ingatlan keleti szélén egy 11 m szélességû sávot közlekedési-közmûelhelyezési területként kell szabályozni. Ugyancsak közlekedési területként kell szabályozni a 3287/6 hrsz-ú út keleti, Péterfai-árok menti szakaszát.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9. § (2) bekezdésének megfelelõen, „Atelepülésrendezési eszköz kidolgozása elõtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és
várható hatását oly módon, hogy az érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és az érintett
lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetõségét,”
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ
ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben
jelezhetik.
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Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló
42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) és a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az
alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával nem rendelkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon: 1. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/B. IV. em. 2., 2. Nagykanizsa,
Munkás u. 10/A. fsz. 2., 3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9., 4. Nagykanizsa, Olaj u. 25.
III. em. 1. 5. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. IV. em. 12., 6. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 3/B.
VI. em. 41., 7. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. II. em. 1., 8. Nagykanizsa, Teleki u. 3/B. X. em.
61., 9. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 1., 10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11. fsz. 2., 11.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/4., 12. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/2.
II. Költség alapon: 1. Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 38/A. I. em. 1., 2. Nagykanizsa, Bajcsy Zs.
u. 38/A. I. em. 2., 3. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 4., 4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/A., 5.
Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15., 6. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások: 1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II.
em. 9., 2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3., 3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz.
4., 4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 10., 5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em.
5., 6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1., 7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 21.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21. (péntek). A részletes pályázati hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Dél-Zalai Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök
fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban
(Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden
hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar
utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16,00 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar
utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. szeptember 3-án 17 órától a
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát 2012. szeptember 3-án (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. szeptember 3-án (hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18,00
órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden
hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/3018185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com

Nagykanizsai Izzó Sportegyesület
Utánpótlás nevelés-fejlesztés pályázatán (TAO) nyert támogatás adatai
2011-2012 bajnoki évad
Költség-típus
I. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
II. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
III. Személyszállítási költségek
IV. Nevezési költségek
[az szövetség által szervezett bajnokság
vagy verseny nevezési díja nem számolható el.]

Benyújtott költség
összesen (önrésszel)
5 082 500 Ft
666 000 Ft
3 200 000 Ft

Jóváhagyott és beérkezett
támogatás+önrész összesen
1 040 858 Ft
16 900 Ft
1 588 022 Ft

Felhasznált támogatás +
önrész összesen
1 040 858 Ft
16 900 Ft
1 588 022 Ft

450 000 Ft

0 Ft

0 Ft

1 250 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
5 828 000 Ft

0 Ft
2 616 257 Ft

0 Ft
2 616 257 Ft

3 124 000 Ft

0 Ft

0 Ft

10 380 000 Ft
29 980 500 Ft

5 515 740 Ft
10 777 777 Ft

5 515 740 Ft
10 777 777 Ft

V. Rendezési, felkészítési, képzési költségek
[A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos
képzési költségek jelenhetnek meg]

VI. Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei
[Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében
rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén.]

VII. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
VIII. Felkészítéssel, edzõtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggõ
szállás és étkezés költsége
IX. A programban résztvevõ sportszakemberek
személyi jellegû ráfordításai
Összesen

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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XXII. ZALAI FESTÕTELEP
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
A festõtelep és a kiállítás kurátora:
Angyal Mária mûvészettörténész
Szervezõk: Zaláért Egyesület,
Humanitas Zala Alapítvány, Együtt
a Jövõért Egyesület. Házigazda:
Kanizsai Kulturális Központ.
Megtekinthetõ: szeptember 8-ig.
"HAGYOMÁNYAINK
NYOMÁBAN" - a HSMK Hímzõ
Mûhelye és Wegroszta Zoltán
fafaragó népi iparmûvész kiállítása.
Megtekinthetõ: szeptember 8-ig.
A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA
„CSAK CSAJOK” - kiállítás a
Kanizsa Fotóklub nõi fotósainak
alkotásaiból
Bakos Ildikó, Balogh Zsófia, Deák
Éva, Dolmányosné Balogh Éva,
Kéthelyi Júlia, Kóréné Horváth
Anita, Simon Bernadett, Simon
Kíra. Megnyitja: Kovácsné Mikola
Mária, a HSMK intézményegységének vezetõje. Megtekinthetõ:
szeptember 20-ig.
Augusztus 31. 16 óra
„Az én hobbim” - „ÉDES ÍZEK”
- Dénes Ferenc csokipapírgyûjteményének bemutatása
Megnyitja: Lengyák István
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig
Szeptember 5. 18.30 óra
Zenés Esték az Erzsébet téri
Zenepavilonban
GITÁRVARÁZS 65 PERCBEN A 64 éves Bacskay Zoltán születésnapi koncertje. Mûsorvezetõ:
Gulyás Attila
Szeptember 6., 13., 20., 27. 16.30
óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 03 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlettel 600 Ft/család. www.kerekito.hu

2012. augusztus 30.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit a szabadegyetem elõadásaira.
Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem Szellemi Tanácsadó Testülete

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”

A MAGYAR MÛVELTSÉG KINCSESTÁRA 2012/2013.
Nagykanizsa
Helyünk az országban és a világban. Mûvelõdéstörténeti szabadegyetem – 24.
17.50 A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyeznek el a Nagy-Magyarország-emlékmûnél.

Szeptember 21. LÚDAS MATYI - avagy a magyar nemes megigazulása.
18.00 A magyar irodalom gyöngyszeme csillagmítoszi foglalatban.
Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása. Az est házigazdája: Kondricz Albert pékmester és családja

Október 12. MAGYAR VILÁGSIKER KUWAITBAN - 1992.
18.00 Kitörésvédelem - tûzoltás és balesetvédelem
Magyar József olajmérnök - vetítettképes elõadása. Buda Ernõ gyémántdiplomás bányamérnökkel végzett közös
munkák megidézése. Az elõadás díszvendége: JESCH ALADÁR gépészmérnök - geofizikus.
Beszélgetést vezeti: Szlávik Tibor olajmérnök. Az est házigazdája: a Magyar Olajipari Múzeum - Zalaegerszeg.

Október 26. VÁZLAT ELÕDEINK ÉTKEZÉSI KULTÚRÁJÁNAK HISTÓRIÁJÁHOZ
18.00 Áldomás és torozás - Csanak és kanál - Tokánytól a gulyásig - Kásatörténet. Tüzek kinn és benn - Az esztendõkör asztala - A vasárnapi ebéd. Nagy Gyula mûvelõdéstörténész vetítettképes elõadása.

November 16. A MAGYAR ÁRPÁD-HÁZI SZENTEK
18.00 Szakrális rend és egyetemes misszió
Legendák és elbeszélések az Árpád-házi szentekrõl. Szent Erzsébet rózsájának örökös világossága. Szántai Lajos
mûvelõdés -kutató vetítettképes elõadása. Az est házigazdája: Balogh László géplakatos mester - vállalkozó és családja.

November 30. KVANTUMTEOLÓGIA
18.00 A VALLÁS MINT IRÁNYÍTOTT ERÕTÉR. A MAGYARSÁG OSZTATLAN EGY ISTENE.
Ágnes Golenya Purisaca író vetítettképes elõadása. Az est házigazdája: Weczler Béla gépészmérnök és családja.

December 18. Az emberi szeretet küldetése a földi életünkben
18.00 KI A MAGYAR? MI A MAGYAR? Kedd! A MAGYARSÁG KÜLDETÉSE. Molnár V. József néplélek-kutató
vetítettképes elõadása. Az est házigazdája: Tóth János asztalosmester és családja.

2013. január 18. KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
18.00 NYELVÉBEN ÉL A NEMZET
Teremtés történetének elemzése a magyar nyelv segítségével. Pap Gábor mûvészettörténész vetítettképes elõadása.
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek elismerése: PAJZSRA EMELÉS!
Az est házigazdája: YNET SZÁMÍTÁSTECHNIKA, Kustár Zsuzsa iparmûvész és Rajnai Miklós családja.
Részlet az elõadásból: http://youtu.be/Mu1hw7IQ9VI

Február 3. MERRE TOVÁBB?
18.00 Bartók Béla minden idõkre szóló figyelmeztetései.
A három színpadi mû és a Cantata profana egységes értelmezése. "CSAK TISZTA FORRÁSBÓL"
Hintalan László János zenetanár hangképes elõadása.
Az est házigazdája: Horváth Ferenc épületgépész mérnök és családja - Németh Ferenc zenetanár.

Február 22. AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXIV.
18.00 A bolsevizmus lélektana és mûködési modellje.
NAGY SZABADTÉRI BÖRTÖN ellenõrzött és manipulált világa. Vendégeink: vitéz Rózsás János író, SCS 43-as sz. volt
GULAG-rab, kutató-történész, Takács János, a Hortobágyra Kitelepítettek és Elhurcoltak Egyesületének Örökös Tiszteletbeli
Elnöke, vitéz Csap Lajos - 1956-os halálraítélt, a Dél-Afrikai Magyar Közösség Tiszteletbeli Elnöke, vitéz Mecséri József
- 1956-os elítélt, Hársfalvi Ferenc, volt GULAG-rab. Abeszélgetést vezetik: vitéz Vörös András közgazdász és Kiss László mérnök - vállalkozó.

Március 22. ÉGI VEZÉRLÉS
ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós
István kiállítása. Megtekinthetõ:
szeptember 30-ig
DREAM OF BRUNNERS - Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett
alkotásaiból
Megtekinthetõ: október 1-ig

18.00 Valamikor régen, a személyes tárgyak közvetlen részévé váltak.
Az ember életének. A „szerén” élõ ember, mágikus tárgyai, égi vezetéssel születtek - a magyar kép-jelírás
gondolatiságában. Szelestei László néprajz-kutató vetítettképes elõadása.
Az est házigazdái: Jerausek Gyula és Kása Lajos fafaragók és barátaik.

Április 19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET - aki a Magyarsággal Európát
és a Föld minden népét összeköti
Cs. Szabó István színmûvész vetítettképes elõadása. Az est házigazdái: Rózsás János író és Rajnai Miklós családja.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.434383386584717.92751.100000391777408&type=3&l=5e94716746

Május 17. ZALAI MAGYAR HAGYOMÁNYÕRZÕ BÁL
18.00 Az eseményrõl külön meghívóban fogunk mindenkit értesíteni!

Június 2. (vasárnap) Nagy-Magyarország-Emlékmû - Nagykanizsa, Eötvös tér
14.00 TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS.
ÉRINTÉSEK,
AVAGY EGY ÁLOMJÁRÓ
LÁTOMÁSAI - SOPHIE
PASQUALETTI
INSTALLÁCIÓJA
Megtekinthetõ: szeptember 10-ig

Programszervezõ és mûvészeti vezetõ: Rajnai Miklós Bánffy Miklós-díjas bölcsész
Az elõadásokról hang- és videó felvétel készül! (rajnai.miklos@upcmail.hu – 06-30-5523388)
Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4. ).
Az elõadások ingyenesen látogathatók.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.)

NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET

hirdetés

1. Sugár u. 53.
108 m 2 üzlet. 800 Ft/m 2/hó+ÁFA=1016 Ft/m 2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 50 Ft/m2/hó+ÁFA=699 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 50 Ft/m 2/hó+ÁFA=64 Ft/m 2/hó. 15 m 2 pince. 300
Ft/m2/hó+ÁFA=380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64 Ft/m2/hó.
Összesen 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 05. 8 - 8.30
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra. Megjegyzés: volt
élelmiszer bolt.
2. Csengery u. 1-3.
40 m2 üzlet. 1500Ft/m2/hó+ÁFA=1905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 05.
10.30 - 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 10 perc.
Megjegyzés: volt gyermek ruházati üzlet.
3. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 03.
8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 20 perc. Megjegyzés: volt OTP Garancia iroda.
4. Csengery u. 6.
93 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 03.
8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 30 perc. Megjegyzés: volt Two Big Brothers.
5. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember
05. 14.30 - 15 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 9 óra 40
perc. Megjegyzés: volt festékbolt.
6. Deák tér 13- Kölcsey u. 2.
36 m 2 üzlet. 1050 Ft/m 2/hó+ÁFA=1334 Ft/m 2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m 2/hó+ÁFA=127 Ft/m 2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 05. 9.30 - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember
06. 9 óra 50 perc. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
7. Erzsébet tér 18.
117 m2 üzlet. 1800 Ft/m2/hó+ÁFA=2286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ : 2012. szeptember
05. 14 - 14.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra.
Megjegyzés: volt cipõbolt.
8. Fõ út 8.
63 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 05.
11 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra 10 perc.
Megjegyzés: volt ételbár.
9. Fõ út 8.
30 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 05.
11 - 11.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra 20 perc.
Megjegyzés: volt iroda.
10. Rozgonyi u. 1.
48 m2 iroda. 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria 450 Ft/m2/hó+ÁFA=572 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthetõ : 2012. szeptember 05. 13.30 - 14 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2012. szeptember 06. 10 óra 30 perc.
11. Rozgonyi u. 1.
21 m2 iroda. 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. 29 m2 galéria. 50 Ft/m2/hó+ÁFA=572.- Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA=64 Ft/m2/hó. Összesen: 50 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 05. 13,30 - 14 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2012. szeptember 06. 10 óra 40 perc
12. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alapterületû üzletek bérleti díja 1000 Ft/m2/hó+ÁFA=1250 Ft/m2/hó, amely a villany
és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. (Bérleti díj 300
Ft/m2/hó+ÁFA. Rezsiköltség mértéke 700 Ft/m2/hó+ÁFA). Licitlépcsõ: 50
Ft/m2/hó+ÁFA=63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember
05. 8 - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 10 óra 50
perc.
13. Fõ u. 9. fsz.
167 m 2 iroda. 3000Ft/m 2/hó+ÁFA= 3810 Ft/m 2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m 2/hó+ÁFA= 127 Ft/m 2/hó. 20 m 2 iroda galéria. 1500 Ft/m 2/hó+ÁFA=
1905 Ft/m 2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m 2/hó+ÁFA= 127 Ft/m 2/hó. 84 m 2 raktár galéria: 800 Ft/m 2/hó+ÁFA= 1016Ft/m 2/hó. Összesen: 271m 2.A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember 05. 10 - 10.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra. Megjegyzés: volt Sopron
Bank.
14. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 900 Ft/m2/hó+ÁFA=1143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember
05. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 10 perc.
Megjegyzés: volt posta.
15. Fõ u. 23.
21 m2 üzlet. 1050 Ft/m2/hó+ÁFA=1334 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember
05. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 20 perc.
Megjegyzés: volt fodrász üzlet.
16. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1500 Ft/m2/hó+ÁFA=1905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember
03. 9 - 9.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 30 perc.
Megjegyzés: volt gyógyszertár.
17. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA=1524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2012. szeptember
05. 13 - 13.30 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2012. szeptember 06. 11 óra 40
perc. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet
Érdeklõdni: 93/311-241, 30/2273-192 telefonszámokon

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

a Nagykanizsán lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
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Kanizsa – Kamara
Ipari, Kereskedelmi és Kézmûves
Tagozatoknál. A választási névjegyzékben szereplõ vállalkozások írásban jelölhettek, illetve a

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Kamarai tisztújítás –
dr. Polay József négy évre
ismét bizalmat kapott
az elnöki poszt betöltésére
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamarában május 25-tõl
július 12-ig, a törvény elõírásai
szerint, több lépcsõben bonyolódtak le a választások. A folyamat
kezdetén, mind a 3 tagozat tagsága a Jelölõ Bizottságba, a Választási Bizottságba, a Mandátumvizsgáló Bizottságba és a Szavazatszámláló Bizottságba delegált
tagokat. A május 23-i küldöttgyû-

lés aktualizálta a kamarai szabályzatokat, majd kiegészítette a bizottságok tagjait. E testületek
megtartották alakuló üléseiket és
megszavazták a Választási menetrendet. A választási névjegyzék
május 25. és június 15. között a
kamara szolgáltató irodájában kifüggesztve, 21 napon keresztül
állt a város gazdasági szereplõinek rendelkezésére.
Június 25-26. között tartottuk
meg a küldöttválasztó üléseket
három tagozati ülés keretében, az

tagozati üléseken szóban is javasolhattak küldött jelölteket. Az
összejövetelek az eltelt ciklus tagozati elnökeinek visszatekintõ
beszámolóival indultak, majd a
jelölésekkel, illetve a jelölõlistákról történõ választásokkal folytatódtak. A három tagozati ülésen
összesen 58 jelölés történt.
A kamarai alapszabály szerint a
kamara küldött testülete 21 fõs. A
NAKKIK ipari tagozatából 10, a
kereskedelmi tagozatból 7, a
kézmûipari tagozatból 4 fõ került az új küldöttgyûlésbe.
A küldötti mandátum négy éves
idõtartamra szól.
A NAKKIK tisztújító küldöttgyûlése július 12-én megválasztotta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnökét, az általános alelnököket, a 3 tagozati
alelnököt, az elnökség tagjait, az
országos küldötteket, valamint az
etikai és az ellenõrzõ bizottság
tagjait. Az elnökség és a két bizottság a voksolást követõen alakuló ülést tartott, ahol a bizottsági elnökök személyérõl is döntés
született. E napon a bizalmat kapott tisztségviselõkkel megkezdõdött a NAKKIK történetének
negyedik ciklusa.
A küldöttgyûlésen részt vett
Dunai Péter úr, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara fõtitkára is,
aki köszöntõjében összefoglalta a
kamarai rendszer elmúlt idõszakát. A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara is számvetésre készül,
hogy mit sikerült elérni az elmúlt
4 évben. Elmondta, ahhoz, hogy a
kamara a kormány megfelelõ partnere tudjon lenni, a kamarai rendszert meg kell erõsíteni. A legfontosabb célkitûzés, hogy megfelelõ
rálátásunk legyen a gazdaság egészére. Ehhez lett volna szükség a
kamarai törvény módosítására,
amelyet nem hagytak jóvá. Viszont január 1-tõl bevezetésre került a kötelezõ kamarai regisztráció, ami a törvényjavaslatból átvett megoldás. A szakképzésben
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történt a legnagyobb áttörés. Január 1-tõl az új szakképzési törvényben újabb feladatokat kapott a kamara, azzal párhuzamosan, hogy
bevezették a duális szakképzési
rendszert. Ez a gyakorlati képzésre helyezi a hangsúlyt és ismét 3
évre változik a szakképzés idõtartama. A másik ilyen jelentõs tevékenységi kör a nemzetközi kereskedelemfejlesztés. Pályázati támogatással a területi kamarák is
olyan helyzetbe kerülnek, hogy
részt tudnak venni a kereskedelem
fejlesztésében. A fõtitkár úr köszöntõje után Karádi Ferenc alpolgármester úr beszédében reményét fejezte ki, hogy továbbra is
egy hatékony kamara fog mûködni Nagykanizsán, amely ezután is
partnere lesz a városnak.
Dr. Polay József elnök számadást
tartott a kamara elõzõ 4 évérõl. El-

mondta, hogy az elsõ elnökségi tagok közül ma is sokan részt vesznek
a kamara életében. Kamaránk januárban ünnepelte megalakulásának
10. évfordulóját. Az elmúlt 11 évben
kiderült, hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara erõs, életképes, szükség van rá. Önállóságát
meg tudja tartani. Ma a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara bizonyos kérdésekben megkerülhetetlen a városban. Nyitottságra, elhivatottságra, tagjaink iránti elkötelezettségre törekszünk a jövõben is. Úgy
gondolja, hogy az elmúlt idõszakban
a küldöttek és az elnökség folytatták
azt, ami elkezdõdött 2000-ben. Elmondta, hogy Mádé Károly úr a következõ ciklusban már nem vállal

kamarai tisztséget, ezért számára a
küldöttgyûlés a tiszteletbeli alelnök
címet adományozza.
Ezután átadták a Nagykanizsa
Város Minõsített Vállalkozója tanúsítványokat a Kanizsa Produkt Bau Kft; a Profi 2007 Kft.
és a Rákhely Kft. képviselõinek.

A NAKKIK küldöttei
és pótküldöttei
Ipari Tagozat
Antal József - DKG-EAST Zrt.;
Bálint Pál - Szig-Bau Kft.; Kassai
Zoltán - Dél Zalai Víz- és Csatornamû
Zrt.; Kiss László - KI+KO Trade Kft.;
Krihó Zsuzsanna - HEAT-GÁZGÉP
Gázipari Gépgyár Kft.; Kurucz István
- Siroma-Plast Kft., Miklós Zsolt - Kanizsa Trend Kft.; Nagy Jánosné Annanet Ker. és Szolg. Kft.; Petró
Gyula - BWT Hungária Kft. ; Szili
Gyõzõ - Murasóder Kft.
Pótküldöttek: Boros László - ZPannon Kft.; Höfle Béláné - HCsapó Bt.; Kozma Péter - NSP
Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft.
Kereskedelmi Tagozat
Cserti József - Addinol Hungária Kft.; Dr. Füle Lajosné - Egyéni vállalkozó; György Pál Pamafix Kft.; Kálovics Ferenc Egyéni vállalkozó; Kováts Miklós
- KM Light Kft.; Dr. Polay József
- Wipo Future Üzletviteli és Tanácsadó Kft.; Rákhely Árpád Egyéni vállalkozó.
Pótküldöttek: Lébár Piroska Sponzor Tours Utazási Kft.; Wilheim Gábor - G.Wilheim Kft.
Kézmûipari tagozat
Anek Judit - Egyéni vállalkozó;
Ágoston Tibor - Egyéni vállalkozó; Draskovics Szilárd Draskovics Gravo Stúdió; Pápai
József - Pápai József és Társa Bt.
Pótküldött: Pál Rózsa - Egyéni
vállalkozó.
A NAKKIK választott
tisztségviselõi

Elnök: dr. Polay József - WIPO
Future Kft. Általános alelnökök:
Antal József - DKG-EAST Zrt., Cserti József - Addinol Hungária Kft.
További alelnökök: Miklós
Zsolt - Kanizsa Trend Kft.,
Kálovics Ferenc - Egyéni vállalkozó, Draskovics Szilárd Draskovics Gravo-Stúdió.
További elnökségi tagok: Bálint
Pál - Szig-Bau 94 Kft.; Kassai Zoltán
- Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.;
Krihó Zsuzsanna - HEAT-Gázgép
Kft.; Nagy Jánosné - Annanet Kft.;
Petró Gyula - BWT Hungária Kft.;
Szili Gyõzõ - Murasóder Kft.
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Ellenõrzõ Bizottság: Kalmár
István elnök - Kanizsa-Mark Bt.;
Kováts Miklós - KM-Light Kft.;
Turzó György - Pannon Consult Kft.
Etikai Bizottság: György Pál
elnök - Pamafix Kft.; dr. Füle
Lajosné - Egyéni vállalkozó; Kiss
László - KI+KO Trade Kft.
Országos Küldöttek: Kurucz
István - Siroma-Plast Kft.; Nádasi
Tamás - Aquaprofit Zrt.; dr. Polay
József - WIPO Future Kft.
2012. évi külgazdasági
programjaink

A nagykanizsai vállalkozások
külgazdasági kapcsolatainak fejlesztése, kiépítése érdekében a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara exportösztönzõ programot dolgozott ki. Segítségével a
vállalkozások kapcsolati tõkére,
beszállítói pozíciókra tehetnek
szert a határ menti horvát piacon.
A szakmai program elsõ részében szeptember 6-7-én két napos
látogatást teszünk a határ menti
horvát csáktornyai, kaproncai,
belovári kamaráknál. A program
keretében a résztvevõk egy gyárlátogatáson, üzleti partnertalálkozón és a 20. Õszi Belovári Vásáron is részt vesznek.
A program második részében,
október 18-án horvát-magyar kereskedelemfejlesztési konferenciát szervezünk Nagykanizsán a határ menti horvát kamarákkal közremûködve.
A programok a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati támogatásából valósulnak meg.
Programelõzetes
 Új jogszabályok, karakteres
módosítások a Munka Törvénykönyvében. A munkáltatók szemszögébõl rugalmasság jellemzi a
július elsejétõl hatályba lépett
Munka Törvénykönyvét. Az új
rendelkezések megjelenésén kívül
alapvetõ szabályok módosításai
szövik át a régi szerkezetet. A
munka világában bekövetkezett
változásokban történõ eligazodás
segítése érdekében Kamaránk
szeptember hónapban Munkaügyi
Szakmai napot tart a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkavédelmi
és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének közremûködésével.

Figyelemfelhívásként közzé
tesszük Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének munkaügyi szakterületre
vonatkozó 2011. évi ellenõrzési
eredményeit: ellenõrzött munkáltatók száma: 761, kiszabott munkaügyi bírság: 195 munkáltatóval
szemben, eljárási bírság kiszabása: 16 alkalommal. szabálytalanság megszûntetése bírság kiszabása nélkül: 68 munkáltatónál, figyelemfelhívás: 58 foglalkoztatóval szemben, panasz- és közérdekû bejelentés: 328.
Szakképzési konferencia
szeptemberben
Várhatóan a szeptember 24.-i
héten szakképzési konferenciát
szervezünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzés fejlesztési tevékenységérõl, különös
tekintettel az Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok és a
Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok mûködésére.
A konferencia az MPA-KANGM-10/2011 számon 2011. december 22-én megkötött támogatási szerzõdés alapján kerül megrendezésre.
Beiskolázási javaslatok
A Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) 2012.
szeptember 30-ig mûködhetnek,
megszûnésük után átalakulnak megyei bizottságokká. A 2013/14-es
tanévre még a regionális bizottságoknak kellett meghozniuk a szakképzés irányaira és a beiskolázás
arányaira vonatkozó döntést 2012.
július 31-ig, megyékre lebontva.
Ennek elõkészítésére június 26-27én, az MKIK szervezésében országos workshop keretében került sor.
A rendezvényen a plenáris ülést követõen régiónként a Konzorciumi
Tanácsok (RKT) egyeztettek és tettek javaslatot a beiskolázási szakképesítésekre és az indítható maximális osztálylétszámokra vonatkozóan. Köpeczi Bócz Attila, az
MKIK programkoordinátora, a
rendezvényen elmondta, hogy
struktúráját tekintve az új táblázatban eltûnnek az elágazások és a
gyûjtõmegnevezések. Az elágazásokból alap-szakképesítés vagy
rész szakképesítések lesznek, vagy
más szakmákba épülnek be. A
szakképesítések száma így 429-bõl
közelítõleg 250 lesz, és az 1300
szakmai kimenetbõl körülbelül 650

szakképesítés várható. Tóth István
János, az MKIK-GVI igazgatója
elõadásában tájékoztatta a jelenlevõket, hogy a döntés elõkészítésénél szempontként szerepeljen az ez
év májusában az MPA-KA-NGM10/2011 sz. projekt keretén belül
végzett "szakiskola_2012" kutatás
eredménye is. Az országos adatokból jól látszik, hogy a Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb azoknak a
fiatal pályakezdõ szakmunkások
száma, akik a saját szakmájukban
helyezkednek el.
A kormány a bizottságok javaslatára 2012. szeptember 30-ig
meghozza a 2013/14-es tanév beiskolázási keretszámait megyékre
lebontva, amelyekkel kapcsolatban a szakképzõ iskola fenntartói
költségvetési hozzájárulásra lesznek jogosultak.
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
képzési alaprészébõl nyújtott
támogatások
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal
pályázatot hirdet szakképzõ iskolák, felsõoktatási intézmények,
szakképzési hozzájárulásra kötelezett, szakmai gyakorlati oktatást tanulószerzõdéssel végzõ
szervezetek számára a Nemzeti
Foglalkoztatási Alap képzési
alaprész 2012. évi decentralizált
keretébõl finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására. A támogatásból kizárólag a pályázónál folyó gyakorlati képzést közvetlenül, rendszeres
használat mellett tartósan szolgáló tárgyi feltételek fejlesztése támogatható. A pályázható összeg
vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 17.
A pályázati dokumentumok a
következõ linken érhetõek el:
www.nive.hu/index
ECO-HUB projekt

Kamaránk a Szlovénia-Magyarország Határon átnyúló
Együttmûködési program 20072013 keretében az ECO-HUB elnevezésû projektben vállalt partnerséget, amely 2014. szeptemberéig tart.
A projekt célja, támogatás nyújtása a kkv-nak, innovatív, környe-
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zetbarát termékek és szolgáltatások létrehozására.
Segíteni szeretnénk a vállalkozások környezettudatos gondolkodását, és felhívni a figyelmet a
projekt során létrehozott online
információs és oktatási központ
lehetõségeire.
A program részét képezi, hogy
környezetirányítási rendszerrel
mûködõ vállalkozások bemutatják a legjobb gyakorlatukat, az un.
"best practise"-t a képzésen résztvevõk számára, amelynek megvalósításában a kamarai tagjaink és
partnereink
közremûködésére
számítunk.
Kamaránk a projekt ideje alatt
tájékoztatást nyújt a vállalkozások
munkatársainak az ECO-HUB
projektrõl és a projekt által kezelni
kívánt helyzetrõl, a célkitûzésekrõl
és a lehetõségekrõl, a projektben
részt vevõ partnerekrõl.
A regisztráció még pótolható

A gazdálkodó szervezetek kötelezõ kamarai nyilvántartásba vételének kezdeményezését- a nyilvántartások szerint- a nagykanizsai
vállalkozások közel egyharmada
még nem teljesítette. Több vállalkozó az adatlapot ugyan eljuttatta a
kamarához, ám a hozzájárulás ötezer forintos összegének befizetését elmulasztotta. Mások az összeget befizették, de adatszolgáltatási
kötelezettségükrõl elfeledkeztek.
Akik adósak maradtak a regisztrációval, a www.kamreg.hu
vagy a www.nakkik.hu honlapokon, illetve személyesen a
NAKKIK ügyfélszolgálati irodájában eleget tehetnek a törvényi
elõírásnak. A kamarai hozzájárulás befizetése pedig szintén a kamara irodájában, illetõleg a
Volksbank 14100134-1228754913000004 számlájára történõ átutalással, s az adószám feltûntetésével rendezhetõ.
A kamarai regisztrációs szám
napjainkban
nélkülözhetetlen
adat, hiszen hiányában például
cégbírósági átvezetések, nem kezdeményezhetõk. Megléte a hatósági ügyintézéseknél is feltétel.
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Llorente kaproncai búcsúja?
Augusztus elején jó néhány
Vegeta
került
Horvátországban a kaproncai háztartásokba,
mivel a város tekintélyes létszámú férfi-társadalma térhetett vele haza (néhány nappal késõbb
már a fonyódi fõtéren is flangáltak benne...). A helyi Slaven
Belupo a legutóbbi döntõs Athletic Bilbao elleni labdarúgó
Európa-liga-selejtezõjére ugyanis a belépõ mellé járt egy kékben
pompázó „ételízesítõs” feliratú
póló is, amit a nagyatádi szurkolók, meg a kanizsai postás csapat
is örömmel vett.
Ami persze ennél jóval lényegesebb, a horvátok le is gyõzték 2-1re nagyhírû baszk ellenlábasukat. A
továbbjutáshoz ez ugyan nem volt
elegendõ (4-3 lett a bilbaóiaknak),
de sokáig emlékezetes pillanatokat
hozott a párharc visszavágója.
„Ide figyeljen, a most pályára
lépõ csapatból hat saját nevelésû
játékosunk. Mi egy kisvárosban
élünk, de végtelenül büszkék vagyunk csapatunkra” – így egy roppant lelkes szurkoló azok után,
hogy az elsõ félidõt követõen 1-0s elõnnyel vonulhatott pihenõre a
Slaven.
Persze addig is számos dolog
történt és nem csupán a pályán.
Többek között egy kis hercehurca,
hiszen a horvát klubnál igencsak
utánanéztek az akkreditációknak.
Talán még a németeknél sem találkozni olyan katonás fegyelemmel,

mint amit Koprivnica (egyik)
büszkeségénél bemutattak. Még a
technikai igazgató is „leosztotta” a
nála érdeklõdõket: az újságíró
azért újságíró, hogy megtalálja a
tudósítóknak fenntartott területet.
Apellátának helye nem volt, irány
a lelátó. Ahol azért baszkokat is találtunk, de a méltán híres vehemenciájukból annál csekélyebbet.
Eljöttek, kirándultak egy jót, s
mint késõbb kiderült, azért csapatuk is továbbjutott.
Mindehhez a spanyoloknak
szükségük volt arra is, hogy a második félidõben egy majdhogynem
„láthatatlan” találattal egyenlítsenek (1-1), igaz a hazaiak mentek
tovább, s a gyönyörû szabadrúgásból szerzett góljukat egy jóval kisebbel toldották meg, de mint tudjuk, a kis gól is gól (2-1)…
Hogy aztán a második félidõ vége, csakúgy, mint az elsõé (akkor
egy zúgó Slaven-kapufa ugrasztotta talpra a nagyérdemût…) ne múljon el adrenalin-fröccs nélkül, arról egy spanyol kezezés és ezzel
együtt meg nem adott büntetõ gondoskodott. Maradt hát a 2-1-es
horvát gyõzelem, amit Davor
Suker, a Horvát Labdarúgó-szövetség újdonsült elnöke (és labdarúgásuk legendája) sem fogadott
neheztelve.
A lelátóról lefelé lépcsõzve
nyomban tucatnyi fiatal rohanta meg
közös képért, aláírásért, na meg a kicsit nagyobbak néhány értékelõ
mondatért, aki azért magyar tudásáról is számot adott ott nyomban: „Jó
estét, barátom!” felkiáltással.

– Nagyszerû hangulat volt a találkozón, s a Slaven együttese
igencsak kitett magáért – fogalmazott az 1998-as világbajnokság
gólkirálya. – Remekül szûrte meg a
spanyolok próbálkozásait, s ez
még akkor is igaz, ha láthattuk,
nagyon erõs csapat érkezett
Koprivnicára. Örülök, hogy Roy
Ferencina vezetõedzõ legénysége
ilyen összeszedett játékkal rukkolt
ki, s ha nagyobb szerencséjük van,
bizony akár még nagyobb meglepetés is születhetett volna.
A sajtótájékoztatón az Athletic
Club vezetõedzõjét, az argentin
Marcelo Bielsát viszont nem kimondottan jó kedvében találtuk.
Feltûnõen – csak és kizárólag – a
mikrofont bámulta, hiszen együttese szereplését ezúttal nem tehette
kirakatba.
– Nem játszottunk jól, nem lehetek elégedett, mert úgy vélem,
az eredménytõl függetlenül egy
nálunk gyengébb csapattól kaptunk ki – mondta az egykori argentin szövetségi kapitány. – Az
elsõ félidõben domináltak a haza-

Ismét Zágrábban a Bajnokok Ligája

Fotó: Polgár László

Kedden este dõlt el, ahogy a múlt
évben, idén is Zágrábban rendeznek labdarúgó Bajnokok Ligája
csoportkör-mérkõzéseket az õsz folyamán. Az elmúlt hét szerdáján a
horvát fõvárosban a Dinamo
Zagreb – NK Maribor összecsapáson 2-1-es hazai siker született, ami
roppant éles maribori visszavágót
ígért, végül azonban a horvátok a
portugál védõjük, Tonel találatával
nyertek 1-0-ra.
A horvátok a több éves Európa-liga/UEFA Kupa fõtáblás szereplés
után tavaly ismét kiharcolták a BLcsoportkörös fázist, s rögtön a Real

iak, s számos olyan kérdés vetõdött fel együttesem játékát tekintve, melyekre nekem, mint edzõnek
választ kell találnom az elkövetkezendõkben. A szünetben mindenképp úgy próbáltunk változtatni, hogy az újabb csatár, vagyis
Fernando Llorente pályára küldésével fokozzuk elöl hatékonyságunkat. Túlzottan azonban nem
hagytak minket kibontakozni, de
mivel bizonyos helyzetekben jobban reagáltunk, végül kiharcoltuk
a továbbjutást.
Llorente (képünkön) esetében
könnyen elképzelhetõ, hogy Nagykanizsához közel játszotta utolsó
tétmeccsét bilbaói színekben, hiszen nem egy európai elitklub vadászik aláírására...
Bielsa pedig tisztában volt vele,
a játékot Kaproncán nem együttese
fûszerezte, s egyedül nagy magányában gyorsan buszuk felé is vette az irányt. A jármû már járó motorral várta, hogy a zágrábi repülõtérre vihesse õt és csapatát…
Polgár László
(Koprivnica/Kapronca)
Madridot fogadhatták. A zágrábi autópályát övezõ benzinkutak odavissza tele is voltak Real-mezes magyarokkal, de alapvetõen a szlovén
oldal sem panaszkodhat, hiszen a
tavalyi Európa-liga csoportkör után
idén is foghatnak ki neves ellenfeleket a második számú kupasorozatban. Persze, sportszakmai és financiális szemszögbõl ez aligha vigasz
arra, hogy a BL-be kerülés szinte
eleve 10 millió eurós javadalmazással jár az európai szövetség részérõl.
A párosítás végkimenetele arról
is döntött, hogy a Nagykanizsáról
Zágráb felé vezetõ pálya körül telhetnek meg a benzinkutak az
egyes európai top-csapatok magyar drukkereivel...
P.L.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Jó megfigyelõképességgel rendelkezik, és
alkalmas lesz arra, hogy a maga javára
fordítsa a kínálkozó munkalehetõségeket.
A kötöttségek ugyan fárasztják, de újabb
ötleteivel átlép minden akadályt.

IV.20.–V.20. Bika
Ezekben a napokban nem lesz erénye a kitartás. Mivel nem szeret kockáztatni, az is
elõfordulhat, hogy lemond a régóta dédelgetett terveirõl, de ha családtagjai elvégzik ön
helyett a munkát, azt azért megköszöni.

V.21.–VI.21. Ikrek
Könnyedén feltalálja magát a legkilátástalanabbnak tûnõ helyzetben is. Minden
változás érdekli a környezetében, és minél több feladattal bízzák meg, annál lelkesebben végzi el a munkát.

VI.22.–VII.22. Rák
Szeszélyessé válhat ezekben a napokban.
Hangulatváltozásait nemcsak közvetlen
hozzátartozói befolyásolják, hanem a
bolygók is. Saját tárgyaihoz ne ragaszkodjon túlságosan, újítsa meg legtöbbjét.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Néha úgy érzi, a családjában nem értékelik kellõképpen az önben rejlõ képességeket. Mindig többet várnak el magától,
pedig jobb lenne, ha hagynák, hogy a saját útját járja.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Az elkövetkezõ napokban a szelídség, és ennek ellenkezõje, a vadság jellemzi viselkedését esténként. Családi körben már megszokták, ugyanakkor társságban szórakoztató személyiséggé válhat ezzel a tulajdonságával.

IX.23.–X.22. Mérleg
Könnyedén alkalmazkodik az idõjárásváltozáshoz, akár a forrósághoz, vagy a
hirtelen lehûléshez. A bolygóállások szerint sikert érhet el az ön által kedvelt mûvészeti ágban, csak fogjon hozzá.

X.23.–XI.22. Skorpió
Környezetében elismerik tehetségét és a
tudását, de a modorával idõnként baj
lesz. Ne legyen erõszakos, vegye figyelembe idõnként mások elképzelését is,
és örüljön a kellemes napsütésnek.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Nem tudja, de talán nem is akarja a szabadság iránti vágyát leküzdeni. Ha baráti körben netán megunja valakinek a társaságát,
ne szálljon tovább, mint egy madár, hanem
hallgassa meg az õ véleményét is.

XII.22.–I.20. Bak
Továbbra is a kitartás lesz a legfõbb erénye. Meggondolatlanul nem vág bele
semmibe se, nem szereti a kockázatvállalást. Ha rátalál életcéljára, anyagi gazdagságot és nagy karriert érhet el.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Idõnként meglepõ teljesítménnyel kápráztatja el a családját. Ezekben a hetekben kerüli majd az unalmas órákat, mert
mindent meg akar tenni annak érdekében, hogy kivívja a párja elismerését.

II.20.–III.20. Halak
A lustaság lesz jellemzõ önre ezekben a
napokban. A hatodik érzéke azonban jól
mûködik, és idõben érzékeli a családjára
váró anyagi nehézségeket. Megfontolt
lépésekkel gyorsan túl lesz rajtuk.
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Dobogósok sora a
veszprémi seregszemlérõl
Az IFMD elnevezésû táncszövetség világbajnokságát júliusban rendezték Veszprémben,
ahol 86 különbözõ csapat képviselte egyben országát is majd
2500 versenyzõjével. A moderntáncosok találkozójára Nagykanizsáról a Honvéd Kaszinó
SZKES Tánccsoportja nevezhetett indulókat, szám szerint
negyvenhatot.
A négynapos verseny során a
kanizsaiak számos szép eredményt
értek el, jó néhány érmet hozhattak
haza a királynék városából.
A SZKES csoportjainak versenyszezonja a veszprémi versennyel zárult, õsztõl a jelenlegi
edzõtáboruk után már az új formációk és elõadásaiknak kidolgozása

van soron a társaság berkeiben.
A SZKES csapatának (dobogós)
eredményei:
Dance show Junior Formáció –
Tiszavirág 2. helyezés (Tatai Benita,
Baj Bianka, Gábor Evelin, Bellovics
Adél, Gaál Villõ, Friskó Zsófia, Németh Larina, Nagy Krisztina,
Lõrincz Henrietta, Sneff Petra)
Disco Dance Felnõtt Formáció –
3. helyezés (Rácz Klaudia, Németh
Viktória, Nagy Krisztina, Szekeres
Anett, Gilincsek Laura, Kendli Diána, Lõrincz Henrietta, Sneff Petra,
Bellovics Adél, Novák Nóra, Varga
Dóra, Kránicz Angelika, Sipos Vivien, Németh Fanni, Németh Vivien,
Gábor Evelin, Baj Bianka)
Fantasy Mini Kiscsoport – 2.
helyezés (Gerencsér Zsófia, Horváth Hanna, Szakács-Kovács An-

na, Szirtes Berta, Szommer Héra,
Varga Lilla)
Fantasy Felnõtt Formáció – 3. helyezés (Szekeres Kinga, Takács Alexandra,
Milávecz Evelin, Steiner Bianka,
Kodella Kitti, Friskó Zsófia, Németh
Larina, Rácz Klaudia, Nagy Krisztina,
Lõrincz Henrietta, Sneff Petra)
Funky
Gyerek
Formáció
(képünkön) – 1. helyezés (Tatai

Benita, Szõllõsi Barbara, Boti
Vanda, Ács Laura, Vasvári Zsóka,
Gaál Villõ, Horváth Brenda,
Jankovics Martina, Tatai Blanka,
Szekeres Andrea, Varga Henriett,
György Viktória, Baksa Dorina)
Hip Hop Felnõtt Solo – 3. helyezés Szekeres Kinga.
P.L.

Lovastusa: Küzdelem hõséggel és akadályokkal

A nyári hõség is alakította
termsézetesen a programot, de a
szervezõk igyekeztek úgy kalku-

lálni, hogy a sportolókat és lovaikat ne a végsõkig vegye igénybe
az idõjárás.
A második nap tartogatott igazi
erõpróbát az indulóknak, hiszen
akkor a tereplovaglás során elõfordultak bukások, viszont alapvetõen a remekül elõkészített pályán
sikerült megbirkózni a kijelölt távokkal.
A díjlovaglás mellett a díjugratás szintén egy inkább „behatárolt
terület” teljesítésérõl szólt a nemzetközi mezõny számára. Lehet
ugyan, hogy kevesebben fejezték

be a versenyt, de a színvonalra
nem lehetett panasz a szakértõk
szerint sem.
A XVI. Nemzetközi Lovastusa
Verseny gyõztesei. "A" kezdõ ló,
nyitott: 1. Kovács Emese (Gyûrûs;
Koheilan Karsaly nevû lován). A0
elõkezdõ ló: 1. Varga István (Jákfa;
Sellõ nl.). Amatõr: 1. Krániczné
Mayer Erika (Gyõr; Viki nl.). Ifjúsági: 1. Bucher Rebeka (Keszthely;
Szelles nl.). "A" ifjúsági: 1. Pethõ
Lili (Kaposvár; Zafír nl.). "B" nyitott ifjúsági: 1. Hajdu Eliza (Kaposvár; Vadvirág nl.). CCI egy csilla-

gos: 1. Paul Adams (angol; Money
Train nl.). CCI két csillagos: 1.
Margit Appelt (osztrák; Space Jet
nl.). CIC egy csillagos: 1. Walter
Meister (osztrák; Arco M nl.). CIC
két csillagos: 1. Pintér Vanda (Budapest; Gidrán Sovánka nl.).
A verseny ezúttal is bizonyította, hogy Nagykanizsát kedvelik a
militarysok, nem csupán belföldrõl, de külhonból is érkeznek úgy
sportolók, hogy eseménynaptárukban július alatt városunk szerepel.

INGATLAN

BÉRLET

SZOLGÁLTATÁS

Péterfai utcában 18 m2-es garázs
eladó.
Érd.:
0630/506-1082
(7516K)
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072
Bagolai hegyen pince kedvezményesen eladó, 780 négyszögöl
területen, teljes felszereléssel, jól
termõ gyümölcsfákkal. Víz, villany bevezetve, a közlekedés jó.
Érdeklõdni:
0630/473-9120
(7503K)

Garázs bérbeadó személygépkocsi vagy motorkerékpár tárolására,
Nagykanizsán, a Csengery út elején
az udvarban. Tel.: 0693/312-767
(délután) (7517K)

Matematikából érettségire felkészítés. Egyetemistáknak analízis,
valószínûségszámítás, statisztika,

számvitel, közgazdasági tárgyak.
Érd.: 0630/668-6307 (7518K)
Matematikából általános- és középiskolások felkészítését, korrepetálását vállalja szaktanár Nk-án. Tel.: 0630/9396-115

Még július elején került megrendezésre a Csónakázó-tó mellett kialakított lovastusa pályán
a XVI. Nemzetközi Military Versenyre (elnevezésében egyben
gróf Bethlen István és vitéz Orbán Nándor Emlékverseny is
volt), melynek keretében a lovasok díjlovaglásban, tereplovaglásban és díjugratásban mérték
össze tudásukat.

JÁRMÛ
ETZ 150-es nagymotor eladó.
Érd.: 0693/324-219 (7507K)
Lada 1500-as személygépkocsira masszív tetõcsomagtartó
kedvezõ áron eladó. Érd.:
0630/389-5918 (7513K)

Véradás - Vöröskereszt
2012. 09.07. (péntek) 14-19 óra Dödölle Fesztivál. 2012. 09.08.(szombat) 1418 óra Dödölle Fesztivál. 2012. 09.08. (szombat) 10.30-16.30 óra Fityeház

P.L.

Faxszámok változása
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket és Partnereinket, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának fax hívószámai 2012.
szeptember 3. napjától megváltoznak.
A Polgármesteri Hivatal központi fax hívószáma: +36 93 510 077. Erzsébet tér
7. sz. alatti épületben található tisztségviselõk és szervezeti egységek. (Polgármester, Alpolgármester, Jegyzõ, Aljegyzõ, Polgármesteri Kabinet,
Titkárság, Mûvelõdési és Sportosztály, Pályázati Iroda, Városfejlesztési Osztály, Fõépítészi Csoport, Adóügyi Osztály, Gazdálkodási Osztály) fax hívószámai: +36 93 510 077, +36 93 510 078. Eötvös tér 16. sz. alatti épületben található szervezeti egységek. (Ügyfélszolgálati és Okmányiroda, Szociális Osztály, Közigazgatási Osztály, Gyámhivatal, Építéshatósági Osztály, Közterület
Felügyelet) fax hívószámai: +36 93 510 149, +36 93 510 150
Anyakönyvvezetõk fax hívószáma: +36 93 310 097
A polgármesteri hivatal részletes telefonkönyve a www.nagykanizsa.hu oldalon elérhetõ.
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Fuisz Viktória:

„Ez a legjobb válogatottbeli nyaram”

A magyaroknak csak a hatodik
fordulóban szakadt meg a veretlenségi szériája, akkor a (szintén
feljutó) németek állták útjukat (7176). A mérkõzésen a kanizsai játékos kezdõként kapott lehetõséget,
s hét pontjából volt egy hármas is.
Következett a tornát végül megnyerõ Görögország, Fuisz (5 pont)
ismét a kezdõötös tagjaként futott
ki a parkettre, de a magyar hölgyek egy ponttal alulmaradtak
(61-62). A körberverések által
azonban már akkor úgy alakult a
helyzet, hogy a felkerülés a hetedik kör után biztossá vált.
Ezt koronázta meg a Belgium elleni gyõzelem (56-41), ezen a találkozón a kettes poszton játszó délzalai sportoló 22 perc bizonyítási lehetõséget kapott, s tíz pontig jutott.
A B csoportos Eb-t tehát Görögország nyerte, Németország és
Magyarország elõtt.
– Nagyon örülök a csapat sikerének én is, mint ahogy a honi kosárlabda-társadalom egésze – fo-

galmazott Gábor Erzsébet, Viktória egyik nevelõedzõje. – Külön
kiemelném, hogy véleményem
szerint idén nagyon jó volt a szakmai stáb is, s ezt azért hangsúlyozom, hiszen Farkas Sándor személyében azért mégiscsak egy zalai
trénert tisztelhetünk.
– Hogyan alakul a KVSEjátékos további programja?
– Ezt a szövetségi edzõvel is
egyeztettük, természetesen Viki
kapott egy 10 napos külön pihenõt,
mivel az egész nyarat végigdolgozta, ráadásul egyik húzóembere
is tudott lenni a válogatottnak.
Úgymond roppant szerencsés alkat
fejben, mert az akarat, a gyõzniakarás nála különösképp' kódolva
van. Biztos vagyok abban, hogy
nem csupán a pályán tud majd
helytállni a jövõben. Amire szüksége volt, hogy bízzon benne az
edzõje, s õ ezt meghálálta...
A tréner végszava egybecseng a

Elsõ hazai, elsõ gyõzelem
NB III-as labdarúgó megyei
rangadó helyszíne volt az Olajbányász-pálya, ahol a Nagykanizsai
TE 1866 együttese a Hévíz FC legénységét fogadta. Az elsõ félidõben a labdabirtoklásban valamivel jobb vendégek még egyenlítettek, a második játékrészben
aztán a hazaiak a maguk javára
fordították az állást, amivel fontos három pontot szereztek Koller
Zoltán labdarúgói.
Nagykanizsai TE 1866 (5.) –
Hévíz FC (11.) 3-1 (1-1)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 2. forduló. Nagyka-

Karate
edzõtábor
Nagykanizsán
A KIME Shotokan Karate
Egyesület az elmúlt napokban
elsõ alkalommal rendezte meg
karate-edzõtáborát Nagykanizsán. A küzdõsportos seregszemlét Feszt Norbert 2 Dan-os vezetõedzõ tartotta, aki egyben az
egyesület elnöke is. Voltak még
résztvevõk a zalaegerszegi Seigo
Do Karate Egyesülettõl is Takács Krisztián edzõ vezetésével.

Fotó: www.fibaeurope.com

A-csoportba
jutást ünnepelhetett az U20as magyar nõi
kosárlabda válogatott, hiszen a
Csehországban lezajlott B divíziós kontinensviadalon a harmadik helyet megszerezve ismét az
európai elitbe került. A Farkas
Sándor szövetségi edzõ vezette
együttes oszlopos tagja volt
Fuisz Viktória (képünkön fehér
mezben), a Kanizsai Vadmacskák SE kosarasa is.
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nizsa, Olajbányász-pálya, 200 nézõ. Vezette: Sándor Z. (Kovács B.,
Kártyásné Horváth Katalin). G.:
Cs. Horváth G. (10., 72.), Nagy T.
(91.); Horváth Milán (35.). NTE:
Freischmid - Rákhely M., Baranyai Z.,
Cserfõ L., Szép D. - Bozsoki - Rieger
(Babati, 62.), Nagy T. (György, 92.),
László L. (Petánovics M., 62.) - László R., Cs. Horváth G. Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.
Miután a hévízi együttes talán határozottabban kezdte a találkozót, a
10. percben egy bal oldali szabadrúgást követõen Cs. Horváth Gábor
fejjel megszerezte az elsõ NTE-gólt
a 2012/13-as idényben (1-0). A fél-

korosztályos válogatott gondolataival, hiszen Fuisz Viktória a
hazaérkezése után így értékelt:
– A tavalyi B-csoportos kontinensviadalon részemrõl az volt a
baj, hogy nem kaptam bizalmat,
így nem lehetett olyan egészséges
önbizalmam, mint amilyen ezúttal
volt. Itt éreztem, hogy az edzõk
megbíznak bennem teljes mértékben, én pedig megpróbáltam rászolgálni erre. Bátran kijelenthetem, hogy eddig ez volt a legjobb
válogatottnál töltött nyaram. Nagyon jól éreztem magam, a csapattársakkal is remekül megértettük
egymást.
Mit lehet ehhez hozzáfûzni? Talán annyit, hogy jövõre már az európai élvonalban lesz a magyar nõi
korosztályos válogatott helye ismét. Soraiban remélhetõleg a kanizsai kosárlabdázóval...
Polgár László
idõ derekán a vendégek Kónya Dávid és Bárkányi Bálint révén veszélyeztettek, de támadásaiknak csak a
35. percben lett meg a gyümölcse,
amikor is Horváth Máté bal oldali
középre adása után Horváth Milán
szépen fordult be a labdával és helyezett a hálóba (1-1).
A második játékrészbõl 15 perc
telt el, amikor László Roland lecsúszott középre adása a bal kapufán
csattant, majd Szép Dávid szabadrúgását védte Szabó Attila. A 72.
percben aztán Nagy Tamás jobbról
kanyarított a 16-os vonalára, s a berobbanó Cs. Horváth elegánsan
küldte fejjel a labdát a kapu bal oldalába (2-1). A rekkenõ hõség ekkor már mindkét oldal labdarúgóiból roppant sokat kivett, a kanizsa-

Az idei felkészülés témája a
kihon (alaptechnikák) tökéletesítése, kumite taktikai, illetve új
kata (formagyakorlatok) elsajátítása volt. Hat napon át napi két
edzést tartottak, amit rendkívül fegyelmezetten csinálták végig a
sportolók.

Az edzõtábor végén kyu-vizsgára is volt lehetõség, ahol két
karatéka narancssárga, négyen
pedig kék övre vizsgáztak le sikeresen. A karate gyakorlására
szeptember 3-tól a Péterfy Sándor Általános Iskolában lesz lehetõségük a küzdõsportok rajongóinak.
iak pedig az utolsó pillanatban biztosították be sikerüket. Cs. Horváthot sodorták el a büntetõterületen
belül, a büntetõt pedig Nagy Tamás
értkesítette (3-1).
– Nagyon fontos volt ez a gyõzelem, hiszen nehéz sorozat elé nézünk, a csoport meghatározó gárdái
ellen játszunk az elkövetkezendõ
idõszakban – fogalmazott a találkozó másnapján Koller Zoltán. – Úgy
gondolom, megérdemelt a sikerünk, még úgy is, hogy voltak olyan
periódusai a találkozónak, amikor a
vendégek domináltak. A második
félidõben viszont már mi játszottunk jobban és az adódó fordulópontokból is mi jöttünk ki jobban.
P.L.
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Balesetveszélyt okozhat a szakszerû
karbantartás hiánya
Használtautó vásárlás elõtt több tényezõt is
figyelembe kell venni, hiszen nem mindegy,
hogy hol és milyen körülmények között végeztek javításokat az eladásra kínált gépkocsin. Az
ellenõrizhetetlen szervizmúltú autókkal ugyanis igen jelentõs kockázatot vállal a vásárló, mind
anyagi, mind közlekedésbiztonsági szempontból.
A hazai autótulajdonosok egy része a garanciális
idõszak lejártával nem márkaszervizbe viszi autóját, annak ellenére, hogy az utángyártott alkatrészek beszerelése, a szakmai felkészültség- és a mûszaki háttér hiánya komoly értékveszteséget okozhat. Az idõsebb használtautók esetében éppen ezért
nem túl gyakori a pontosan vezetett szervizkönyv
megléte, így eladáskor a vevõ számára sokszor ellenõrizhetetlenné válik, hogy milyen rendszerességgel, és mennyire szakszerûen volt karbantartva
a gépkocsi. Pedig a korábbi javításokat és a kilométeróra pontos állását is csak akkor tudjuk szakszervizben lekérdezni, ha az autót rendszeresen
márkaszervizbe vitte korábbi tulajdonosa.
– A használtautó tulajdonosok nagyobb része a
márkaszervizek magas árait kifogásolja. Fontos
azonban figyelembe venni, hogy az „ismerõs ismerõse” által a garázsban végzett javítások hosz-

szú távon sokkal költségesebbek lehetnek, mint
amikor valóban a gyártói háttérrel támogatott
szakértõk nézik át és szervizelik a gépkocsit. Az elmúlt tíz évben gyártott gépkocsiknál ugyanis a
gyártók már ügyeltek arra, hogy a gépkocsikat
csak a megfelelõ célszerszámmal, és információs
háttérrel ellátott márkaszervizek tudják szakszerûen javítani – figyelmeztet Istiván Tamás a nagykanizsai Weltauto szakértõje. – Még rosszabb, ha a
tulajdonos minden felkészültség nélkül maga áll
neki az autószerelésnek, remélve, hogy ezzel megspórolhatja a szervizköltséget. A vállalkozó kedvû
tulajdonos a szükséges ismeretek nélkül akár komolyabb kárt is tehet az autóban, nem beszélve arról, hogy a szakszerûtlenül szervizelt gépjármûvek
baleset- és életveszélyessé válhatnak.
Fontos tehát átgondolni, hogy az elsõre olcsóbbnak hangzó megoldás hosszú távon valóban megéri-e. Amikor szervizbe visszük a gépjármûvet érdemes rákérdezni, hogy a szerviz honnan szerzi be
az alkatrészeket, és vállal-e garanciát a javításra illetve az alkatrészekre. A javításokról mindig kérjünk tételes számlát, hiszen a garanciát is ennek felmutatásával tudjuk érvényesíteni.
– Amennyiben márkaszervizbe visszük a gépjármûvet, az autóba beépített alkatrészek minõsége
számon kérhetõ, az elvégzett munka számlával

igazolt és garanciális, ami igen fontos szempont,
hiszen egy esetleges meghibásodás esetén a garanciaidõn belül a szerviz maga, de akár az azonos márkahálózatba tartozó másik szerviz is elvégzi a szükséges javításokat – figyelmeztet
Istiván Tamás. – Fontos tudni továbbá, hogy a
Weltauto rendszerében értékesített gépkocsikat
mindig tételesen átvizsgáljuk, a teljes szerviztörténetet a vevõ rendelkezésére bocsátjuk, és az eladott gépkocsikra garanciát vállalunk. A késõbbi
szakszerû javítások elvégzése érdekében pedig a
Weltauto létrehozta Szerviz 4+ programját, amely
kedvezményes szervizcsomag ajánlatokat kínál a
négy évnél idõsebb autók tulajdonosai számára.
További információk a Weltauto Nagykanizsa
márkakereskedésben (Nagykanizsa, Petõfi út 95).
www.istivanauto.hu

