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Magyar gulág: Bûntelenek voltak, de másként
gondolkodtak, mint a kommunista diktatúra képviselõi
arra emlékeztet, ezen az állomáson
haladtak át azok az emberek, akiket a gulágokba szállítottak.

V.M.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

meg önmagát. Felelõsségünk és
kötelességünk a vörös ragályról való emlékezés, amely százezrek,
milliók életét nyomorította meg,
tette tönkre.
A Piarista Iskola diákjainak mûsorát követõen helyezték el az emlékezés virágait a vasútállomás falán lévõ mementó tövében, mely

Az önkormányzat és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete közös
szervezésben emlékeztek meg a
Nagykanizsáról és környékérõl
történt bevagonírozás 61. évfordulójáról városunk vasútállomásán.
– A totális hatalomra törõ új
rezsim 1950. június 23-án éjjel
családok százait deportálta a jugoszláv határsáv falvaiból a
Hortobágyra és a Nagykunságra. A telepeseknek nevezett emberek, akik valójában elhurcolt
rabok voltak, állami gazdaságok
kiürített és õrzött majorjaiba, istállókba, juhhodályokba kerültek, és kényszermunka volt az
osztályrészük – kezdte emlékezõ beszédét Balogh László önkormányzati képviselõ, a Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának elnöke a
Himnusz közös eléneklését követõen. A júniusi deportálást
még további negyvenöt kitelepítési hullám követte, melyrõl a
dokumentumok is tanúskodnak.
A déli és a nyugati határ mellõl,
így Nagykanizsáról is hurcoltak
el embereket. A szovjet mintára
szervezõdött magyar gulág így
alakult ki, mely célja a büntetés,
a megtorlás, a megfélemlítés
volt.
Ezt követõen Balogh László a
Társadalmi Múzeum Alapítvány
összeállítása alapján elmondta, a
12 kényszermunkatáborból az
1953 júliusa és az október 31-i
felszámolási határidõ között
2524 család, mintegy 7280 em-

ber szabadult. Azonban ennél is
többen, 8-10 ezren lehettek
azok, akiket kitelepítettek és
kényszermunkára fogtak. Ez a
„kékcédulás” választásokon hatalomra került kormány bosszúja
volt. Az osztályellenségnek kikiáltott emberek bûne, akár kulákok voltak, akár nemesek, csupán annyi volt, hogy másként
gondolkodtak.
Ahogy az emlékezõ beszédben
elhangzott, ha nem csak a hortobágyi kényszermunkatáborról
beszélünk, akkor az összes deportálás közvetlenül mintegy
100-300 ezer embert érinthetett,
de ez a szám valószínûleg elérte
a félmilliót is, ha azokat is belevesszük, akik a kitelepítés, a sötét, elnyomó diktatúra embertelen hatalomgyakorlási technikája
elõl költöztek el.
– A zsarnokság béklyóját több
mint két évtizede ledobtuk magunkról, de a lelkeket fogva tartja
még az emlék, hiszen köztünk vannak, élnek még azok, akik megjárták a hortobágyi kényszermunkatáborokat, Recsket, itt vannak még
az egykori deportáltak és internáltak – hangsúlyozta a képviselõ.
Majd hozzátette, beszélnünk kell a
történtekrõl, közös felelõsségünk,
hogy ne merüljenek a feledés homályába a múltbéli borzalmak,
hogy a történelem ne ismételhesse

Ünnepek énekei
Szeretettel várjuk június 22-én, szombaton este 20 órára a Szent
József plébániatemplomba a Pécsi Jézus Szíve Plébánia énekkarának és hangszer-együttesének zenés elmélkedésére.
Az egyórás összeállításban elhangzanak Victoria, Esterházy, Bach,
Mozart, Schubert, Liszt, Kodály és más szerzõk alkotásai, valamint
Istennek a Szentírásban hozzánk intézett szavai.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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ták a halál beálltát, felvették a nekik járó 120 forintot, és nyugodt
lelkiismerettel hazamentek. Ilyen
volt az a rendszer, amelynek örökösei ma is inkább a külföldi érdekeket szolgálják a nemzet érdekei
helyett – majd így folytatta: –
1956-ban és a megtorlás éveiben
sok honfitársunkat meggyilkolták,
megnyomorították, tönkretették és
kisemmizték. A forradalom szelleme azonban nem hunyt ki, itt maradt, élt tovább – és ezért gyõzött.
Az 1956-os hõsök – a felkelõk, a
szabadságharcosok – bennünk élnek, bennünk harcolnak tovább.

„Magyarország mégis talpraállt!”
– Nem kell félnie annak a népnek, amelynek ilyen suhancai nevelõdnek! – idézte a mûsorközlõ
az egykori nagykanizsai gimnazistát, Kiss Dénest, akinek Nem verték le ötvenhatot kezdetû verse is
elhangzott a többségében mezõs
fiatalok elõadásában.
Balogh László OKISB elnök beszéde kezdetén Nagy Imre mártíriumának állomásait sorolta. Köztük
az 55 évvel ezelõtti kivégzését is.
– Miután az orvosok megállapítot-

– Az elnyomók örökösei ma is
eladnák az országot egy tál lencséért, csak ma már másokhoz
dörgölõznek, másokhoz szaladgálnak – feljelenteni saját országukat, saját nemzetüket. A módszer azonban ugyanaz maradt.
Hazudtak, hazudnak és hazudni
fognak – 1956 máig élõ örökségérõl szólva fogalmazott így hétfõ délután a Kopjafánál Balogh
László képviselõ, a Nagykanizsai
Polgári Egyesület rendezvényén.

Az internacionalizmus szelleme
ugyanis ma is kísért. De ahogyan
1956-ban nem gyõzhettek, úgy
nem gyõzhetnek ma sem. A különbség annyi, hogy most nem kell
évtizedeket várnunk a sikerre
A küzdelem ezúttal is sok áldozattal és lemondással járt. De fel
kellett számolnunk a szocialisták
által örökül hagyott válságot, és be
kellett bizonyítanunk, hogy együtt,
közösen, képesek vagyunk megállni a saját lábunkon.

Tucatjával kerülnek elõ az egykori
kanizsai vár cölöpjei

Száraz Csilla, a nagykanizsai
Thúry György Közérdekû Muzeális
Gyûjtemény igazgatója azt mondta:
a szennyvízberuházás során a Király utca környékén az egykori vár
falát alkotó cölöpök, valamint egy
ott húzódó út deszkái kerültek elõ
már korábban és most is.
Sajnálatos módon ezek a 18. századból származó maradványok már
nem voltak az eredeti helyükön,
ugyanis még az 1950-es években lefektetett nagyméretû csatornacsövek alá, a talaj tömörítéseként egyszerûen visszatemették õket az akkori építõk. Ma éppen ezért már
csupán másodlagos régészeti leleteknek számítanak a faanyagok.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a csator-

MTI Fotó: Varga György

Több méter hosszú kihegyezett
cölöpök, az egykori kanizsai vár
maradványai kerültek elõ hétfõn
Nagykanizsán, a már két éve zajló csatornaépítés közben. A munkálatok régészeti felügyelõje az
MTI-nek elmondta: a mostani
építkezésen eddig több esetben
elõbukkant cölöpök sajnos már
nem voltak az eredeti helyükön.

názáskor így is mindent dokumentálnak
például fényképekkel és GPS adatmérésekkel, a fa elemeken kívül azonban mást
nem találtak. Az elõkerült maradványokat ideiglenesen a kivitelezõ telephelyén
tárolják, amint nagyobb mennyiség gyûlik össze, azokat beszállítják a múzeumba, ahogy ez már többször is megtörtént.Atörök ellen egykor meghatározó
szerepû kanizsai várnak a Király utca
környékén lévõ maradványai amúgy

sem ismeretlenek a régészek elõtt, ez
már részben feltárt, dokumentált területnek számít. A közelben lévõ Vár
úton, a néhány éve lebontott üveggyár
helye azonban régészeti szempontból
még háborítatlan területnek számít,
ahol egy esetleges építkezés elõtt kerülhetnek elõ érdekes leletek – tette
még hozzá Száraz Csilla.
MTI - Kanizsa

3

Európa mára megértette, hogy
nem kérünk a gyámságból, nem
kérünk a kizsákmányolásból, nem
kérünk az elnyomásból.
Ennek biztos jele, hogy Magyarország elhagyhatja azt a szégyenpadot, ahová a szocialista kormányok
ültették. A túlzottdeficit-eljárás
megszüntetése az elsõ siker, és ne
legyenek kétségeink: ezt újabbak
követik majd. Magyarország bebizonyította: a válság kezelésének
van más útja is, mint hogy minden
gondot az emberek nyakába rakunk. A terhekbõl vállalniuk kell
azoknak a vállalatoknak is, amelyek eddig extra profitra tettek
szert. A rezsicsökkentéssel pedig
visszaadunk valamit a polgároknak
mindazért az áldozatért, amelyet
közösen vállaltunk annak érdekében, hogy Magyarország újra szabad és független legyen – fejezte be
beszédét Balogh László képviselõ.
A Szózat közös éneklése elõtt koszorúzás helyett a résztvevõk egyegy szál virágot helyeztek el a kopjafa tövében. Ez az egyesületi hagyomány kifejezõje annak is: nem
lehetünk tétlen szemlélõk, valamennyiõnknek meg kell mozdulnia!
Kanizsa

Kanizsa
sporttörténetérõl
Félévzáró ülését tartotta a
HSMK-ban a Nagykanizsai
Kutatók Tudományos Egyesülete. Ezúttal dr. Horváth György
tanár beszélt két készülõ sporttal kapcsolatos könyvérõl.
Az elõadó elmondta, az egyik
kötet az NTE történetét mutatja
be, a másik pedig Nagykanizsa
sporttörténetét dolgozza fel
1862-tõl napjainkig.
Az összes fellelhetõ sportág
szerepel majd a mûvekben, amelyekhez már több mint 18 ezer
cédula gyûlt össze. Az anyaggyûjtés részét képezik a Városi
Televízió által készített riportok
is: eddig 207 felvétel készült, s
mintegy 50 van még vissza.
Emellett közel 100 eredeti dokumentum – alapszabály, oklevél
–, valamint 500 fénykép áll rendelkezésre a könyvekhez. Horváth György a továbbiakban
szólt a kötetek készítésének folyamatáról is.
Horváth Ilona

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról döntöttek
Települési Értéktár Bizottság
létrehozásáról döntött a közgyûlés, és felkérte a polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos közgyûlési határozatot küldje meg a
megyei közgyûlés elnökének.
A Magyar Országgyûlés 2012 áprilisában fogadta el a magyar nemzeti értékekrõl és hungarikumokról szóló törvényt, melynek fõ célja mindezen értékek összegyûjtése, védelme
és támogatása. A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról
a Kormány 114/2013. (IV. 16.) számú
rendelete rendelkezik.
A magyar nemzeti érték a magyar kultúrához, a hagyományokhoz kötõdõ, akár nemzetünk történelme során, akár a közelmúltban
felhalmozott, keletkezett, megõr-

zött egyedi-, különleges-, szellemi-, anyagi-, természeti érték,
vagy termék, amely a magyarságra
jellemzõ és közismert. A magyar
nemzeti értékek rendszerezése és
támogatása jelentõsen növelheti
hírnevünket és megbecsülésünket
világszerte, és hozzájárul az új
nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, valamint megerõsítéséhez. A magyar nemzeti értékek
összegyûjtésével jön létre a Magyar Értéktár.
A hungarikum olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a történelmi vagy
a mai Magyarországra jellemzõ tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minõségével a
magyarság csúcsteljesítménye. A

hungarikumot a Magyar Értéktárból egyedi értékelés alapján a
Hungarikum Bizottság választja ki
és minõsíti hungarikummá.
A nemzeti értékpiramis elsõ lépcsõfokát a települési értéktárak adják,
amelyeket fakultatív feladatként elkészíthetnek a települési önkormányzatok. Ez a feladat múzeumokra, meglévõ közgyûjteményekre, intézményekre delegálható, vagy az önálló Telepü-

Turisztikai termékfejlesztõ, valamint innovációs és tudásközpontot avattak tegnap a nagyrécsei egykori Inkey-kastélyban, a
magyar-szlovén határon átnyúló
program és a LEADER program
támogatásának felhasználásával.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Cseresnyés Péter polgármester saját hatáskörében a pályázók közül az
eddigi aljegyzõt, Dr. Gyergyák Krisztinát 2013. június 15-ei hatállyal kinevezte Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõjévé.
A város elsõ embere múlt csütörtökön a hivatal osztályvezetõi értekezletén közölte döntését az érintettel és a dolgozókkal.
(Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ asszonnyal készített interjúnkat lapunk
egy késõbbi számában olvashatják.)

B.E.

Magyar-sszlovén
turisztikai és innovációs
központ Nagyrécsén

A Nagykanizsához közeli településen csaknem száznegyvenezer
euró támogatás felhasználásával újították fel a 19. századi kastély déli
szárnyát, ahol a magyar-szlovén 5
Postakocsi Turisztikai Termékfejlesztõ és Innovációs Központot helyezték el, az épület északi részében
pedig huszonhárom millió forintos
LEADER támogatással alakítottak
ki innovációs és tudásközpontot.
Laskai Béla polgármester (független) a szombati avatón közölte:
a négy magyar és négy szlovén
partner együttmûködésében több
mint egymillió eurós támogatású
program részeként valósult meg a
nagyrécsei fejlesztés.
Nagyrécse, Magyarszerdahely
és Kerkaszentkirály önkormányzata mellett a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampusza a magyar

Új jegyzõje van Kanizsának

lési Értéktár Bizottságra ruházható.
Az értéktárba bárki kezdeményezheti
nemzeti érték felvételét. A település
helyi jelentõséget meghaladó összegyûjtött értékeit a megyei önkormányzatokhoz kell eljuttatni, ahonnan
az országos, vagy nemzetközi jelentõségû értékeket tovább küldik a Hungaricum Bizottságnak.

résztvevõ, míg Szlovéniából az
alsómaráci (Moravske Toplice), a
dobronaki (Dobrovnik) és a radenci turisztikai szervezet, valamint a
Prlekija Idegenforgalmi Ügynökség vesz részt a programban.
Marketinggel, infrastrukturális
beruházásokkal és információs
anyagokkal szeretnék a határ két oldalán lévõ térség turisztikai vonzerejét növelni a gazdasági és társadalmi fellendítés érdekében – hangsúlyozta a település polgármestere.
Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje (Fidesz) arra hívta fel a figyelmet, hogy a települések
kitörési lehetõsége az összefogásban
rejlik, össze kell hangolni a fejlesztéseket, egyedileg sokkal korlátozottabbak a lehetõségek. Megítélése
szerint a magyar-szlovén határ közelségében meg kell találni azokat a
turisztikai lehetõségeket, amelyek jelentõs réteget mozdíthatnak meg, így
a lovas, a kerékpáros és a borturizmus, valamint az ezekhez kapcsolódó vendéglátás lehetõségeit érdemes
végiggondolkodni.
MTI - Kanizsa

Ideiglenes konzuli szolgálat Splitben
Két hónapon át ismét mûködik
ideiglenes konzuli szolgálat a horvátországi Splitben, segítséget és
ügyintézést biztosítva a bajba jutott magyar állampolgároknak.
A Külügyminisztérium korábbi
tájékoztatása szerint a Dalmáciában
dolgozó diplomata konzuli kerülete
Zára (Zadar), Sibenik-Knin, SplitDalmát, valamint Dubrovnik-Neretva megyére terjed ki. Szükség esetén az éjjel-nappal hívható 00385/99-558-5555 mobiltelefonszámon érhetik el a magyar állampolgárok.

A négy dalmát megyén kívüli területekrõl továbbra is a zágrábi magyar nagykövetség konzuli szolgálatát kereshetik meg a bajba jutott magyarok. Horvátországba évente több
mint 300 ezer magyar utazik. Az
utóbbi évek tapasztalatai alapján
leggyakrabban halálesetek, kórházi
kezelés, ellopott vagy elveszett úti
okmányok pótlása, közúti balesetek,
szabálysértési eljárások, káresetek
és vámügyek intézése miatt hívták a
Splitben állomásozó diplomatát.
MTI - Kanizsa
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„Hagyományok Napja” – Búcsú 2013.
Programok:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Po3lEshOIdk

2013. július 6.
19.00 – 02.00 óra

SZOMBAT ESTI BÁL

Zenekar: Mura Band, az est vendége: Matyi és a Hegedûs

2013. július 7.
16.00 óra

VÁSÁR – Zalagyöngye Táncegyüttes

mûsor.
a mûsorát humorral fûszerezve, laza eleganciával, a közönséggel egy hullámhosszon, élõben prezentálja.

20.30 óra

CAPRICCIO - A BUDAPEST BÁR
ZENEKARI ESTJE

Közremûködnek: Bojtár Együttes Árvácska Dalkör,
Gyertyánosi Népdalkör
17.30 óra

LÁNYOK
ANGYALOK
Vidám Operett
mûsor
Közremûködnek: R.
KÁRPÁTI PÉTER,
Gyebnár Csekka,
Pauer Krisztina,
Rátonyi Krisztina
19.00 óra

LUCKY FELLAS NOSTALGIA SHOW

Jurásek Balázs és Jurásek Dániel mûsora
A „Lucky Fellas” együttes mûsorában az 50-es, 60-as, 70-es évek „standard”
amerikai dalaiból és a korszak európai slágereibõl egyaránt válogat. Az együttes

A Budapest Bár zenekar tagjai ebben a mûsorban arra vállalkoznak, hogy egy megfakult fényû, kihalóban lévõ mûfajt öltöztessenek új köntösbe, és keltsenek új életre.
Mûsoruk betekintést ad a magyar cigányzene híres alakjainak életébe, a zenei stílusok
alakulásába esetenként mulatságos, néha inkább tanulságos történeteken keresztül.
A Budapest Bár kitûnõ muzsikusai a cigányzene inspirálta klasszikusokból, híres
cigánydallamokból, a cigányzenészek szórakoztató repertoárjából válogatnak – a
tõlük megszokott színvonalon és igényességgel.
A Budapest Bár dobosa, a kitûnõ humorú Kisvári Ferenc ebben a programban új oldaláról mutatkozik be: õ a konferanszié, aki elkalauzolja a nézõket a cigányzenészek
világában. A zenekar bõvül egy nagyszerû zenésszel: Farkas Robi édesapja, a brácsás
Farkas István is csatlakozik a zenészekhez.
A zenekar tagjai: Farkas Róbert - hegedû, gitár, Farkas Mihály - cimbalom, Farkas Richárd - nagybõgõ, Ökrös Károly - harmonika, zongora, Farkas István brácsa, Kisvári Ferenc - dob, Keleti András - ének.

A rendezvény helyszíne: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház udvara
Rossz idõ esetén az elõadások a Mûvelõdési Ház színháztermében lesznek megtartva!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Elbontják a volt
19-e
es udvart

Közgyûlési interpellációjában
a volt 19-es udvar bontásával
kapcsolatban kérte Cseresnyés
Péter polgármester segítségét
Balogh László önkormányzati
képviselõ.
– Városunk dísze az Erzsébet tér
– mondta, melynek azonban, mint
sokan tudjuk, van egy tájsebe; a
volt 19-es udvar. Mi van vele, illetve mi lehetne vele – kérdezte ez
ügyben a városatya.
– A volt 19-es udvar bontásával
kapcsolatban kiírás elõtt vagyunk,
ami bármelyik pillanatban megtörténhet – válaszolta Cseresnyés Péter polgármester. S amint ez megtörténik, ebben a formájában megpecsételi a sorsát, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a késõbbiekben.

Film a fejetlen fehér
mén legendájáról
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány sajtótájékoztatóján mutatták be a fejetlen fehér mén legendáját feldolgozó kisfilmet a
Thúry György Múzeumban, továbbá ismertették a szeptemberben megjelenõ Kanizsa képekben elnevezésû kiadványt.
– A három nyelvû Kanizsa képekben kiadvány szeptember végén kétezer példányban, frissített
formában jelenik meg. A teljesen
megújult albumba már az Erzsébet
tér és a patkófal is bekerült – ismertette a részleteket Dr. Polay
József, az alapítvány elnöke. A teljesen megújult, kanizsai fiatalok
képeit tartalmazó kiadvány elõrendelésére augusztus 20-ig van lehetõség a Deák téri könyvesboltban.
Az alapítvány a terjesztésben és a
népszerûsítésben segít.
Ahogy az elnök elmondta, elkészült a fejetlen fehér ménrõl szóló
film az alapítvány megbízásából.
A történet Kanizsa utolsó török basájáról szól, Musztafáról, aki 322
évvel ezelõtt, a vár átadása elõtti

éjszakán összegyûjtött kincseit elásta, és a betemetett gödörre lovának vérét csorgatta. A kanizsaiak
viharos éjszakákon többször hallani vélték, amint Musztafa lovával
vágtat a réten át. Az ezt követõ napokon pedig patkókra bukkantak a
Várréten, melyek általában szerencsét hoztak a megtalálóiknak. A
történet a Halis által gyûjtött
anyagban szerepel. A film angol
felirattal a hét végén felkerül az ismert videómegosztó oldalra. Remélik a legenda és ezzel a város
hírnevét is viszi világszerte.
A filmet Tulok József készítette, a
zenéért pedig Gölles Martin felelt.
A szereplõk Heller Péter, Harangozó Hanna, Kardos Vivien, Szalóky
Fanni, Májer Cintia, Polgár Borsika, Ács Gergõ, Szilágyi Péter, Varga Zsombor és Cser Balázs.
Az alapítvány elnöke szót ejtett,
a már korábban közzétett a fejetlen
fehér mén megörökítésérõl szóló
felhívásról is. A pályázók feladata
a száguldó fejetlen fehér mén megörökítése. A beküldött fotók közül
kiválasztják a legjobbat és népszerûsítik, továbbá az alapítvány is
felhasználja.

Felhívás
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány különleges felhívása, innovatív feladatokat kedvelõknek
és lehetetlent nem ismerõknek:
1690. április tizenkettedike éjjelén Musztafa, Kanizsa utolsó basája, másnapi elvonulásukra készülve, elásta kincsei javát a várudvaron. A babonás török, hogy mások
azokat meg ne találhassák, elvágatta legkedvesebb paripájának,
egy fehér ménlónak nyakát és annak vérét csorgatta a kincsekre.
Ettõl kezdve hallották sötét, szeles éjjeleken a hazafelé tartó gazdák a kincsõrzõ fehér mén patáinak dobogását. Mások állították:
látták is a vágtázó fejetlen fehér
paripát. Elhullajtott patkóiból idõrõl-idõre találtak.
Megbízhatónak látszó információk szerint Musztafa lovát nagy
ritkán, de az utóbbi évtizedekben
is látták éjféli órákban a hajdani
vár környékén (Vár út és az attól
délre valamint északra esõ terület).
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány ezért felkéri a téma iránt érdeklõdõ profi és amatõr fotósokat,
diák közösségeket, hogy kíséreljék
meg a száguldó fejetlen fehér mén
megörökítését. A képeket (akár digitális változatban is) a Thúry

2013. június 20.
György Múzeum igazgatósági
épületében (Zrínyi utca 62.) lehet
leadni 2013. július 30-ig.
A legsikerültebb és hitelesnek
tekinthetõ felvételt az alapítvány a
kanizsai fejetlen fehér mén szerencsepatkói népszerûsítésénél felhasználja, és díjjal honorálja. Ezen
kívül mindent elkövetnek, hogy a
fényképet és a készítõjét minél ismertebbé tegyék.
Ügyetlen hamisítók ne próbálkozzanak!

Tesznek is érte
Gyalókai Zoltán nem csak a
Keleti városrész legkeletibb választókerületének önkormányzati képviselõjeként, hanem a Városüzemeltetési Bizottság elnökeként is méltó volt a virágosítási
fotókiállítás megnyitására.
Amikor a Polgári Kanizsáért
Alapítvány képviselõje megköszönte neki, hogy szavazatával támogatta a palántavásárlást, s egész
évben szívén viseli a város élhetõ
minõségét, kedvesen elhárította. A
lakókat dicsérte, akik nem várják
sült galambként, hogy környezetük megszépüljön, hanem tesznek
is érte. Majd a kertészeti vetélkedõ
díjait – a palántaosztásnak immár
hetedik ízben helyet adó Hevesi
ABC-t üzemeltetõ Mecsek Füszért
bonbonjait – nyújtotta át a nem
egyszer csalafinta kérdések leleményes megválaszolóinak. Ezt követõen szinte spontán lakossági fórummá alakult a péntek délutáni
találkozás. A természetet szintén
kedvelõ – bár nem kertészkedõ, de
kedvvel horgászó – képviselõ szívesen válaszolt a záporozó kérdésekre. Eloszlatta azt a téves információt is, miszerint a virágok közterületekre ültetése büntetést vonna maga után. Azt azonban kiemelte, fás szárú növények – cserjék, fák – esetében arra is kell gondolni, évtizedek múlva terebélyes
lombjuk közel kerülhet épülethez,
ablakhoz. Ezért szükséges ezek ültetése elõtt egyeztetés a közterület
kezelõjével.

„Az összefogás
diadala”
Évértékelõ közgyûlésén vetett
számot a tavalyi esztendõben
történt eseményekrõl a miklósfai
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület. A taggyûlés, a vezetõség beszámolóját ellenszavazat
nélkül elfogadta.

A miklósfai kulturális élet fellendítésében, helyi szintû összefogásában, illetve különbözõ programok szervezésében élen járó egyesület fõ tevékenységi köre mellett,
kiemelt figyelmet fordít a közmûvelõdési feladatok ellátására is,
ahogy a települések közti kapcsolatrendszer kiépítésére is. Ennek
egyik ékes bizonyítéka az, hogy
olyan rendezvényeket szerveznek,
melyek távolabbi – sok esetben
megyén kívüli – falvakból, városokból is Miklósfára invitálnak fiatalokat, felnõtteket egyaránt.
Ugyanis a városrész államilag kötelezõ feladatait az önkormányzattal kötött szerzõdés alapján az
egyesület látja el. Az eseményeknek az egyesület tulajdonában lévõ
Mindenki Háza ad otthont, melynek mûködtetéséhez a városvezetés nyújt támogatást – tavaly 3,1
millió forintot-, valamint pályázati
források, szponzorok finanszírozása, tagdíjakból és egyes helyiségek
kiadásából származó bevételekbõl
tartják fenn az intézményt – számolt be újságunknak Dömötörfy
Sándor, a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület elnöke az évértékelõt követõen, hozzátéve,
hogy a 2012-es évet igazi sikeresztendõként könyvelik el, több
szempontból is:
– Nõtt az egyesület taglétszáma.
A közel 200 tagsággal a városunk
legnagyobb létszámú civil szervezetei közé tartozunk. A tagok érdeklõdési körüknek megfelelõ klubokban tevékenykednek. Az egyesület munkájának alapját a klubok
sokszínû, színvonalas tevékenysége adja. A kluboknak önálló vezetése, programja, költségvetése van.
A két legnagyobb és legnépszerûbb a Nyugdíjas klub és a Dr.
Kotnyek István Kertbarát Kör. Három éve mûködik a „Mi – Nõk”
klubja, újonnan lett szervezve a
„Baba – Mama” klub, és szervezés
alatt áll az Ifjúsági klub is. Az
egyesület körében mûködõ „Miklósfai Szirének” nõi énekkórus híre már túljutott a városhatáron,
kedden és pénteken pedig Zumba
rajongók lepik el a házat. Egyesületünk közösen mûködteti a Halis
István Városi Könyvtárral a mozgókönyvtárat, ezenkívül az e-magyaroszág internetes pontnak is
helyet ad. Otthont ad a Miklósfai
Polgárõr Egyesületnek, helyet biztosít a Szent Kristóf fiókgyógyszertárnak, és kozmetikus szolgáltatásnak. Az épület helyet biztosít
óvodai, iskolai, egyházi rendezvényeknek, közéleti fórumoknak. Az
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2013. június 20.
elmúlt évtõl állandó Miklósfai
helytörténeti fotó kiállítás van a
Mindenki Házában.
– Az elmúlt évben hat nagyszabású rendezvényt szerveztünk,
egésznapos programmal. Ezek közül legjelentõsebb volt a 12., immár országos hírnévnek örvendõ
Miklósfai Répafesztivál. A Szent
Flórián napi és a Nagy Boldogaszszony napi búcsúi programokkal
ápoltuk a városrész régi hagyományait. Új hagyományteremtõ, illetve régi hagyományõrzõ céllal indítottuk útjára a „Kanizsai Kultúrszüretet”, amelyet a város többi
mûvelõdési intézményével közösen szerveztünk. Szintén hagyományt kívánunk teremteni a
„Szent Miklós nappal”, mely nap
feleleveníti a régi falusi disznóvágásokat, Szent Miklós életét, lelkiségét, Miklósfa történetét. A programban szerepel közös ima a városrészért és Nagykanizsáért a
Szent Mikós szobornál, óvodásoknak, alsó tagozatos iskolásoknak
ajándék mûsor, Mikulás ajándékcsomag.
Az egyesület méltó emléket,
márvány mellszobrot állított a városrészt szolgáló, hazaszeretetbõl,
emberségbõl, közösségért minden
áldozatra kész, az utókor számára
példaadó életet élõ Szentendrei
Edgár orvosnak és Dr. Kotnyek
Istvánnak. Szoboravatójának napján került elõször átadásra az egyesület által alapított, róla elnevezett
emlékérem, amelyet a városrészi
közmûvelõdésben kimagasló munkát végzõk vehetnek át. Az elmúlt
év kitüntetettjei: Mátés László és
Kalamász György voltak.
Több alkalommal az egyesület
berkein belül mûködõ Dr. Kotnyek
István Kertbarát Kör és a Nyugdíjas Klub és a Mi Nõk klub szintén
szervezett nagy érdeklõdésre számot tartó programokat. A jövõben
is teret adunk a helyi kulturális,
mûvészeti csoportok nagyközönség elõtt történõ bemutatkozásának – összegezte az eseménypalettát Dömötörfy Sándor. Hozzátéve,
ahogy a rendezvények, úgy az
Egyesület (és a Mindenki Háza)
mindennapi mûködésének is leginkább a társadalmi munka az alapja.
– A társadalmi munkából tavaly
sem volt hiány. Az egyesület befejezte a Mindenki Háza felújítását,
a Piknikezõ udvar kialakítását. Az
elmúlt évben megtörtént az udvar
térkövezése, a csatornavíz elvezetése, a szabadtéri padok fölé napernyõk kerültek, elkészültek a szabadtéri színpad oldalfalai. Ha ösz-

szegeznem kellene, a társadalmi
munkavégzés értéke, a 3 millió
700 ezer forint, példaértékû a település életében. Tagjaink önkéntesen, munkadíj nélkül végeztek el
minden feladatot.
Egyesületünk fõ szponzori körét
kiemelném: a Miklósfai Mezõgazdasági Zrt., a H-Kandalló, az EME
Kft., a Honeywell, a Nagykanizsai
Vízmû, a Netta-Pannonia Kft. és a
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
anyagilag nagyban hozzájárul tevékenységünkhöz.
A Mindenki Háza ma városunk
és megyénk egyik legszebb és legsokoldalúbban hasznosítható mûvelõdési centruma, a városból és
környékérõl is egyre többen érdeklõdnek iránta, több nagyvállalat
tartja nálunk céges rendezvényét.
A 4 éves felújítási és fejlesztési
munkák révén közel 50 millió forintos érték teremtõdött, amelybõl
13 millió forint volt az önkormányzati támogatás.
Így büszkén mondhatjuk: a Mindenki Háza Mûvelõdési Centrum
az összefogás diadalának emlékmûve. Jól jelképezi, hogy a nehéz
körülmények közt is lehet nagyszerû eredményeket elérni, ha az
emberek összefognak, közös erõvel együtt dolgoznak.
Egyesületünk köszönetét fejezi
ki azoknak, akik támogattákmondta zárszavában a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület
elnöke.

Önkormányzati
együttmûködés az
idõsek helyzetének
javításáért
Tizennégy önkormányzat kötött együttmûködési keretmegállapodást az idõsek helyzetének
javításáért hétfõn Budapesten.
Az összetett program célja, hogy
az idõseket bevonják a közösségi
életbe és tehermentesítsék az ellátórendszert.
Csonka Ernõ, a Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal elnöke köszöntõjében arról beszélt: a közigazgatási reformok legfontosabb
célja az életminõség javítása, a
közszolgáltatás
színvonalának
emelése, továbbá az azokhoz való
egyszerûbb hozzáférés.
Felidézte az átalakítás eddigi lépéseit, és szólt arról, hogy a csúcspont év végén lesz, amikor a jelenlegi 29 mellett több száz kormányablak jön létre, az intézhetõ ügytí-

pusok száma pedig 70-rõl mintegy
2500-ra nõ.
Az önkormányzati együttmûködést kezdeményezõ Hoffmann Tamás (Fidesz-KDNP), Újbuda polgármestere arról számolt be, hogy a
több mint 130 ezres kerületi lakosságból 40 ezren betöltötték a 60.
életévüket, ezért fontosnak tartották, hogy pályázati forrás bevonásával elindítsák a 60+ programot.
Hozzátette, a cél, hogy programokkal, új közösségek létrehozásával
elejét vegyék az elmagányosodásnak, ezzel együtt pedig tehermentesítsék az ellátórendszert.
A polgármester jelezte, hogy a
közösségfejlesztés településrész
vagy érdeklõdés alapján szervezõdik, s nagy szerepet szánnak a tudás továbbadásának. Utóbbi kapcsán kifejtette: az idõsek a megszerzett szaktudásukat adhatják át
a fiatalabbaknak, míg azok a többi
között informatikai készségeket
taníthatnak meg.
Hoffmann Tamás elmondta, hogy
az egészségügyi alapprogramok
sportlehetõségeket is kínálnak –
köztük tornát, úszást, nordic
walkingot –, a kulturális programok
között pedig szenioroknak szervezett alkotótáborok, színház szerepel.
Létrehoztak egy 60+ programközpontot is, amely fotókiállításoknak, szakköröknek ad otthont.
A polgármester szólt arról is,
hogy egy másik elnyert pályázat
révén az 50 év felettiek felé is nyitnak, s megfelelõ vállalkozási környezet kialakításával az álláskeresõket segítik.
A keretmegállapodást Gyõr,
Miskolc, Szolnok, Nagykõrös, Tatabánya, Nagykanizsa, Pusztaederics, valamint Budapest III., IX.,
XIII., XIV., XV. és XXI. kerülete
írta alá a XI. kerülettel. A megállapodás célja, hogy az érintett önkormányzatok a továbbiakban is
megosszák egymással tapasztalataikat.

Kicsengettek!
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Anti András rendõr alezredes, a
Közlekedésrendészeti Osztály vezetõje a szabályszerû gyalogos- és
kerékpáros közlekedés szabályait
ismertette. Mint elmondta, nemcsak a KRESZ szabályait szem
elõtt tartva vagy körültekintõen
kell a jövõ nemzedékének viselkedni, hanem balesetveszélyes
helyzetek elõidézésétõl is tartózkodniuk kell. Csakúgy, mint attól,
hogy olyan tavakban fürdõzzenek, ahol tilos. Ám az úszásra,
strandolásra engedélyezett helyeken sem árt óvatosság – hangsúlyozta Anti András – különösen
akkor, ha matraccal, úszógumival
csobbannak a gyermekek. Ugyanis a szél ereje illetve a víz sodrása
az úszó alkalmatosságokat meszsze elviheti, olyan helyekre, ahol
nem feltétlen boldogul még egy jó
úszó sem. A vízpart rejtette veszélyekrõl szólt Bükiné Papp Zsuzsanna rendõr õrnagy, a Bûnmegelõzési Alosztály vezetõje is szólt.
Kiemelte, a parton hagyott értéktárgyakra fokozott figyelmet kell
fordítani, ugyanis – sajnálatos
módon – sokszor tulajdonítják el
illetéktelenek a pléddel letakart
táskákat.
– A törülközõ pedig nem a legjobb trezor – világított rá Bükiné
Papp Zsuzsanna, ahogy arra is, ha
nyaralni indulnak az emberek, otthonaikat ne hagyják „gazdátlanul”, azaz ne tûnjön úgy, mintha
nem lakna benne senki. Ha elutaznak a tulajdonosok, zárják be rendesen a nyílászárókat, s ne feledjék, a szúnyogháló nem a legjobb
biztonsági zár. Ha tehetik, kérjék
meg a szomszédokat, barátokat, figyeljenek az ingatlanra, amíg távol
vannak.
A nyár nemcsak az utazások, hanem a bulik ideje is egyben. Ezért
arra is figyelniük kell a fiataloknak, kikkel és hova mennek szórakozni. Ám az sem mindegy, milyen italt fogyasztanak a szórakozóhelyeken. Mert sajnos, sok esetben kábítószerek is kerülhetnek a
poharakba, anélkül, hogy errõl
tudnának. Ezért kikapcsolódás
közben sem árt az óvatosság.

Vadvilágom
A kistolmácsi Kortárssegítõ és
képzõ bûnmegelõzési táborban
minap tartott sajtótájékoztatón
a nyári idõszak veszélyeire hívták fel fiatalok, felnõttek figyelmét a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai.

Simon Bernadett, Vadvilágom
címû fotókiállítása látható egy
hónapig a Kanizsa Fotóklub Galériájában, a Plazában.
Bernadett néhány éve kezdett el
komolyabban fotózni, de az állatok
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)

életének megörökítése kiskorától fogva vonzotta. Kezdetben csak
a környezetében lévõ kutyákat, lovakat és apróbb rovarokat örökítette meg fényképezõgépével, majd
az erdei vadak, madarak fotózása
iránt kezdett el érdeklõdni. Két éve
járja az erdõt, s igyekszik minél
jobban megismerni az ott élõ vadak
viselkedését, életét.

Cimbiózis húrosokra
és ütõhangszerre
Lukács Miklós cimbalommûvész triójával adott koncertet a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban. A nemzetközi hírû mûvész Cimbiózis címû mûsorát
hozta el Nagykanizsára.

játéka inspirált. Itt érkeztünk el a
Lukács Miklós trió koncertjének
koncepciójához, ami egy zenei
szimbiózis cimbalomjátékra alapozva. A koncerten felhangzó számok
leginkább az improvizatív kortárs
zenéhez sorolhatók, amely harmonikusan kapcsolja össze a kortárs komolyzene, a népzene, a jazz zeneiségét és jelzésszerûen a cigányzenei
hagyományokat. A mûsor és a trió
felállás pedig kiváló lehetõséget
nyújtott ahhoz, hogy a más zenekari
formációkban csak kísérõ hangszerként szerepeltetett instrumentumok
szólóhangszerekké váljanak. Baló
István ütõhangszeres játékában különösen a szuggesztív játék, Orbán
György (bõgõ) elõadásában az empatikus és óramû-pontosságú játék,
míg Lukács Miklósnál a virtuóz és
lírai elõadásmód emelhetõ ki. A zenekarvezetõ pályája ugyan évek óta
a jazz felé fordult, de a kortárs komolyzene tolmácsolásában is jelen
van. A mostani koncert egy újabb
mérföldkõnek tekinthetõ Lukács
Miklós zeneszerzõi pályáján és csak
idõ kérdése, hogy róla is úgy írjanak,
mint egykor Rácz Aladárról, hogy a
„Cimbalom Liszt Ference”.

89 milliós EUtámogatásból valósult
meg Eszteregnyén a
belterületi vízrendezés
Mielõtt a koncertrõl írnék muszáj egy kitérõt tenni, hiszen a világon cimbalom nagyhatalomnak
számítunk, annyi a tehetséges mûvészünk. Ha a hazai cimbalommûvészekre gondolunk, akkor Herencsár Viktória, Balogh Kálmán,
Lukács Miklós és Ökrös Oszkár
neve ugrik be azonnal. A klasszikus zenei tanulmányokat végzett
Lukács Miklós esetében pedig a
cimbalom és a jazz kapcsolatáról is
szólni kell. Ugyanakkor elkerülhetetlen párhuzamot vonni a világhírû cimbalommûvész Rácz Aladár
és Lukács Miklós pályája között.
Ez a párhuzam érinti a komolyzenei és a jazz elõfutárának számító
ragtime mûfaját és annak a nemes
zenei hagyománynak a folytatását,
ami koncert hangszerré emelte a
cimbalmot, kiszakítva a cigányzene és a népzene skatulyájából.
A klasszikus zeneszerzõk közül
Igor Sztravinszkij – aki Rácz Aladár
barátja volt – és Debussy mutatott
érdeklõdést a jazz iránt. Ennek egyik
eredménye Sztravinszkij Rag-Time
címû darabja, amit Rácz cimbalom-

A Nyugat-dunántúli Operatív
Program Helyi és térségi jelentõségû vízvédelmi rendszerek fejlesztése (NYDOP-4.1.1/B-11) keretében mintegy 89 millió forintos EU-támogatásból megvalóVOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.06.26-án 16 órakor
személyautó és motor
INGYENES ELMÉLET!
2013.06.27-Én 16 órakor
C, D, C+E
2013.07.02-án 16 órakor
gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)

Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

2013. június 20.
sult Eszteregnye község belterületi vízrendezési projektje.
A tervezett projekt megvalósításának elsõdleges indoka, hogy a
községbe érkezõ vizek további kártételét megakadályozzuk a meglévõ vízelvezetõ rendszer rekonstrukciójával. A projekt megvalósulásával érezhetõ módon javult a
községben élõk életminõsége, ezzel párhuzamosan az épített környezet minõsége és fenntarthatósága is.
A beruházás eredményeként
Eszteregnye és Obornak településrészek érintett, már kiépített belterületi útárkainak a rendezésére,
rekon-strukciójára került sor, ezáltal az árkok mederszelvényei minden körülmények között képesek a
vizek tovább- és elvezetésére a befogadókba. 5034 fm burkolt árok,
ebbõl 4873 fm mederelemmel történõ építés valósult meg, továbbá

460 fm földárok építés, valamint
1322 fm áteresz rekonstrukciójával kapcsolatos új építés vagy tisztítás is megtörtént. Az árkokon található kapubejárók esetén mintegy 1100 m3 mechanikailag stabilizált réteg került beépítésre. A vízelvezetõ rendszer kiépítése mellett
a szomszédos közutak padkarészeinek a felújítása is feladata a projektnek 850 m3 helyi anyag beépítésével. A vízrendezési projekt a
már 2011. évben megvalósított,
szintén környezetvédelmi tárgyú
Árvízcsúcs-csökkentõ tározó vízvédelmi projekttel együtt a térség
környezetvédelmi és vízvédelmi
rendszerében jelentõs szerepet tölt
be, valamint szolgálja a községben
élõ lakossági célcsoport életminõségének, életfeltételeinek a javítását, helyben tartását, illetve a vidék
fejlõdését.
B.E. - MTI - Sz.Zs. - V.M.

Múzeumok Éjszakája

2013. június 22.
Thúry György Múzeum (Nagykanizsa, Fõ út 5.)
Programok
17.00 óra

Kincskeresõ Kalandtúra

Keresd az elsüllyedt kincsesládát!
Játékos vetélkedõ a múzeum udvarán és a
kiállításban. 3-4 fõs csapatok jelentkezését
várjuk. Eredményhirdetés 19.45 órakor.

18.00 óra

„Tengerre magyar!”

Fiume magyar emlékezete - Skultéty Csaba
gyûjteménye. Idõszaki kiállítás megnyitója.

17.00 - 20.00 óra

Adria Udvar
Programok a múzeum udvarán:
Családi programok, gyermekfoglalkozások.
Kavics és gyöngyláncok, karperecek, kagylóképek készítése. Hajó hajtogató verseny,
origami. Rajzverseny: „Kedvenc hajóm”.
Hajókötél húzó verseny csapatoknak

Torpedó – „tengeri csata” verseny csapatoknak. Hajóinas képzõ – ügyességi játékok,
feladatok a nagykanizsai Grünhut és Társa
gabonakereskedõ cég egycsavaros tengeri
áruszállító „gõzhajója” fedélzetén: kötélcsomózás, jelzõzászló készítése, használata, hajókikötés. Századfordulós ügyességi játékok
(malacfuttató, teke). Mozgókönyvtári szolgáltatás. A Halis István Városi Könyvtár
Fiumével és az adriai kikötõkkel, kereskedelemmel kapcsolatos könyvei a helyszínen olvashatók, kölcsönözhetõk. Fiume kávéház –
kávé, üdítõ, szendvics.

20.30 óra

A Honvéd Kaszinó Városi
Diákszínpadának elõadása:
Csiky Gergely: A nagymama

22.30 óra

Hot Club of Hungary koncert
A rendezvény ingyenesen látogatható!

Egész éjjel múzeumlátogatás, kellemes nyári éjszaka a barokk folyosókon,
termekben, a múzeum fáklyákkal kivilágított udvarán, büfészolgáltatással.

2013.06.26.
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Képviselõi fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csaba,
Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József,
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a
30/204-0865-ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselõje a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/2653889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu
email címen, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hotmail.com email címen, vagy a 30/8018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati képviselõ a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu email címen, vagy
a 30/367-4461-es telefonszámon állnak a választópolgárok rendelkezésére.

Július 1-jjén csak orvosi ügyelet lesz
Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B§-a alapján július 1-je az
egészségügyi -és egészségügyben dolgozókra kiterjedõen munkaszüneti nap.
Ennek megfelelõen július 1-jén az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az ellátást
ügyelet szervezésével biztosítja az alábbiak szerint: Felnõtt-és Gyermek Háziorvosi Ügyelet - helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8 (bejárat a Bagolai sor
felõl). Tel.: 0692/321-000, ideje: 7.30-7.30 óra. Fogorvosi Ügyelet - helye: 8800
Nagykanizsa, Szent Imre u. 1. Tel.: 0693/313-131, ideje: 8.30-14.30 óra.

Július 1-jjén szünetel a Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselõk Napja miatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. július 1-jén
(hétfõn) zárva tart. A közszolgálati tisztviselõkrõl 2011. évi CXCIX. törvény 93.
§ (2) bekezdése szerint a Közszolgálati Tisztviselõk Napja július 1-je, amely az általános szabályokon túl szintén munkaszüneti nap. A fentieknek megfelelõen a Zala Megyei Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi szervezeti egységben (törzshivatal, szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzshivatalai és szakigazgatási szervei, a kormányablakok és okmányirodák) ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel.

Kanizsa – Városháza

9

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi
ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539 m2 területû, „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2013. július 6., 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne:
Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás
esetén 2013. december 5. napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.

Civil mozgalom katasztrófahelyzetre
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén civil mozgalom (egyesület) létrehozását tervezzük a helyben kialakult katasztrófa helyzetekben rászorulók megsegítésére, és természetesen a gyors és hatékony beavatkozás céljából.
Az egyesületet 2013. õszéig alakítjuk meg teljesen önkéntes alapon, azzal a céllal, hogy a kialakult katasztrófa helyzetben az érintett lakókat az önkéntes egyesületi tagok segíteni tudják. Az egyesület a kármegelõzésben, a károk enyhítésében, és a katasztrófahelyzet elmúlását követõ kárfelmérésben, esetleges helyreállításban kíván segítséget nyújtani a rászorulóknak.
Az egyesületbe várjuk mindazon lakosok, vállalkozók, szakmával rendelkezõk
jelentkezését, akik szívesen vennének részt önkéntes alapon az egyesület munkájában: orvosok, mentõ ápolók, rendõrök, mérnökök (építõ,építész), ácsok,
kõmûvesek stb., egyéb szakmákban jártas polgárok, 18. életévüket betöltött
személyek.
Az egyesületbe jelentkezni lehet 2013. július 30. napjáig a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltségében (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. ) Prepok Attila tû. alezredesnél és Faragó Géza tû. hadnagynál az alábbi idõpontokban, illetve elérhetõségen:
Személyesen: HÉTFÕTÖL- CSÜTÖRTÖKIG (08:00-tól - 16:00-ig), PÉNTEKEN (08:00-tól- 13:30-ig). Telefonon: Prepok Attila: +36-20-396-4003, 06
(93) 516-003-as számon a fenti idõpontokban. E-mail cím:
attila.prepok@katved.gov.hu, geza.farago@katved.gov.hu.

Szombaton félárú az uszoda és a strand
Nagykanizsa Megyei Jogú Város is csatlakozott a Magyar Úszás Napja országos
eseményhez, így 2013. június 22-én szombaton a Kanizsa Uszoda és Strandfürdõ
egész nap a diákok és nyugdíjasok számára 50% kedvezményt biztosít a belépõjegy
árából.

Fényre sötétedõ lencse, dioptriás
napszemüveglencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. június 30-ig érvényes.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Kamara
nius 10-én fórumot tartott a Vasember Házban. A Fórumon a párbeszédbe bevont szervezetek ve-

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

Küldöttgyûlés
Kamaránk május 23-án a Vasember Házban tartotta Küldöttgyûlését. Dr. Polay József elnök beszámolt az elmúlt év eseményeirõl. A
napirendi pontoknak megfelelõen
a 2012. év gazdálkodásának elfogadásáról, a 2013. év költségvetési
tervérõl és a Kamara Alapszabályának módosításáról döntöttek a
küldöttek.
A Küldöttgyûlés a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara 2012.
gazdálkodásáról szóló egyszerûsített éves beszámolót 23.918 eFt
mérleg fõösszeggel, 2.205 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.
„Kamarai Munkáért” díjjal jutalmazta az elnökség Rákhely Árpád urat, aki közel két évtizede
aktívan közremûködött a nagykanizsai kamara megalakulásában,

majd különbözõ tisztségeket betöltve segítette a kamara szolgáltatásainak, tevékenységének fejlesztését.
E.ON Érintetti Fórum
Az E.ON Hungária Csoport jú-

zetõi, vezetõ szakértõi vettek
részt, az E.ON Hungáriát a cégcsoport felsõvezetõi képviselték.
A rendezvény célja volt, hogy a
cég és az érintettek nagyobb rálátást kapjanak egymás álláspontjaira és elvárásaira. Kamaránkhoz
több észrevétel is érkezett az
E.ON Csoport felé. A felvetéseket
dr. Polay József elnök továbbította a cég képviselõinek.
Szakmasztárok
az Országházban

Június 11-én a Parlament felsõházi termében rendeztek díjátadó
ünnepséget a 6. Szakma Sztár Fesztivál országos szakmai versenyein
legjobban szereplõ, a szakmánkénti
elsõ három helyezést elért tanulók,
gyakorlati felkészítõ tanáruk és iskolájuk igazgatója, valamint a versenyek megrendezését kiemelten
támogató cégek képviselõi részére.
A keddi ünnepségen a szülõk is osztozhattak gyermekük sikerében. A
gyõztesek és felkészítõik részére
Kövér László, az Országgyûlés elnöke, Hoffmann Rózsa, köznevelésért felelõs államtitkár és Parragh
László, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, okleveleket
adott át. Kamaránkat Draskovics
Szilárd alelnök képviselte a rendezvényen.
Együttmûködés a Vám,
Jövedéki és Adóügyi
Szolgáltatók Szövetségével
Kamaránk a közeljövõben
együttmûködési megállapodást ír
alá a Vám, Jövedéki és Adóügyi
Szolgáltatók Szövetségével. A
megállapodás célja a két szervezet
tevékenységének összehangolása

2013. június 20.

és hatékonyságának növelése. Tagvállalataink számára közösen és
kölcsönösen biztosítjuk a szakmai
információkat, ennek érdekében
közösen tájékoztatókat, továbbképzéseket szervezünk, a vám, a jövedék, a nemzetközi kereskedelem
adózása, a hulladékgazdálkodás és
a környezetvédelmi termékdíj
szakterületeket érintõ kérdésekben.
A VJASZSZ tájékoztatása
az E-útdíj rendszerhez való
csatlakozásról
2013. július 1-jétõl hazánkban
is bevezetik a megtett úttal arányos elektronikus útdíj szedési
rendszert, amely a magyar úthálózat kijelölt, összesen 6513 km
hosszú szakaszaira vonatkozik. A
díjfizetési kötelezettség a 3,5 tonna össztömeg feletti tehergépjármûvet használó hazai és nemzetközi fuvarozó vállalkozásokat
érinti. A jármûvek besorolása tengelyszám alapján történik.
A honlapunkra illetve a
www.utdij.hu weboldalra látogatva további információhoz juthat a
rendszer bevezetésérõl, mûködésérõl.
Megjelent! – Innovációs és
Iparjogvédelmi kiadvány
A vállalkozók általános, átfogó
iparjogvédelmi ismereteinek bõvítésére készítettük el a „Melyiket válasszam?” címû iparjogvédelmi útmutatót. Hasznos

segítség és információforrás annak,
aki ismerkedni akar az iparjogvédelem jogi eszköztárával. Az érdeklõdõk megismerhetik a legfontosabb
oltalmi formákat (szabadalom,
használati minta, formatervezési
minta, védjegy, földrajzi árujelzõk)
és az azokkal kapcsolatos jogosultságokat és eljárásokat, képet kaphatnak a szellemi tulajdon magyarországi helyzetérõl.
Nagykanizsa és térsége jelenlegi
gazdasági helyzetében az innováció fontos kitörési pont. A térség
innovációs tevékenységének erõsödéséhez, minél több innovatív és
gyorsan fejlõdõ kkv-ra van szükség. Fontos, hogy az innovatív kisés középvállalkozások megfelelõ
ösztönzést, támogatást kapjanak
tevékenységük folytatásához.

Széchenyi
Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
Keresse nálunk a népszerû hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban
azonban mind megegyeznek: a folyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A
Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást
nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a
készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb
távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi Beruházási
Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ
két új termék, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást
Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások számára. 2013. április 23-tól
módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Beruházási
Hitel, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ
Hitel konstrukciók esetében a kamattámogatás mértéke a futamidõ elsõ három évére
évi 5 %-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz
történõ közvetítésével. Ha Önnek most vagy a jövõben hitelre lenne szüksége
vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják. Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
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„Fókuszban az innováció”
címû kiadványunk naprakész információkat tartalmaz a vállalkozások számára innovációs tevékenységük fejlesztéséhez.
A kiadványok ingyenesek,
Szolgáltató Irodánkban átvehetõk,
vagy a honlapunkról letölthetõk.
A kiadványok a NGM__
SZERZ68/1/2012/2/2/Nagykani-

zsa számú pályázati támogatásból
készültek el.
Sikerrel pályáztunk
Külgazdasági projektjeinkrõl
röviden
„Iránytû az orosz piacra” címû
konferencia és gyárlátogatás
A projekt célja: az orosz gazdaság, különös tekintettel az
orosz piacon a magyar kkv-k számára perspektivikus területek bemutatása, a reláció adta helyi, régiós és külföldi üzleti lehetõségek áttekintése, a kapcsolatépítést, finanszírozást elõsegítõ intézmények, szervezetek bemutatkozása, a magyar-orosz kapcsolatok eddigi együttmûködési tapasztalatainak megosztása.
A konferencia tervezett idõpontja: 2013. október eleje.
„Kanizsa Bútoripari és
Lakberendezési Kiállítás
és Vásár”
A projekt célja: Nagykanizsa és
térsége fa- és bútoripari vállalkozói
potenciáljának, versenyképességének és üzleti környezetének javítása
úgy, hogy fokozzuk a szomszédos
országok ágazati vállalkozásai közötti gazdasági együttmûködést, valamint az áru- és információcserét.
A megvalósítás tervezett ideje:
2013. szeptember vége.
„Határ menti ICT konferencia
és workshop”
A projekt céljai: a nagykanizsai

mas kiskasszák beszerzésére vonatkozó idõpont kitolása a beszerzési támogatások benyújtására
vonatkozó határidõn nem változtat,az erre vonatkozó idõpont
2013. december 15.

és a horvát határtérségbeli infokommunikációs szektorban mûködõ vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése, határ menti informatikai klaszter létrehozásának
elõkészítése. A megvalósítás tervezett ideje: 2013. szeptember 19.
Külgazdasági pályázataink az
NGM_SZERZ/102/1/2012. számú pályázati támogatásból valósulnak meg.
Pénz az ablakban: júliustól
jön az új hivatalos szerv
Július 1-tõl újabb eszközzel védekezhetnek a késedelmes fizetés
ellen a hazai építõipari vállalkozások. Az iparági lánctartozások
visszaszorítását megcélzó törvénymódosítások kapcsán létrehozott Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv kérelemre a legtöbb építési szerzõdéshez kapcsolódó teljesítést ellenõrizheti – és legfeljebb 60 nap alatt – a bíróság által
elfogadott szakvéleményt is kiállít. A testület feladata, hogy az
építési szerzõdésekbõl eredõ vitákban szakértõi véleményt adjon,
ha a teljesítésigazolás kiadása
nem történt meg, a kiadását vitatják, vagy kiadásra került ugyan,
de kifizetés nem történt. A TSzSz
a Magyar Kereskedelmi és Ipar-

delkezõ fiatalok támogatása üzleti
tervük megvalósítása érdekében.
Bõvebb információ a pályázatról:
http://www.fivosz.hu/article/2013/fi
atalok_vallalkozova_valasa_/

Májusi pályaorientációs
programjaink
Kamaránk szervezésében három csoport látogatott el Szentgotthárdra, hogy megismerkedjenek régiónk legdinamikusabban
fejlõdõ üzemével. Május 7-én a
Kiskanizsai Általános Iskola,
május 30-án a zalaszentbalázsi
Petõfi Sándor Általános Iskola,
június 3-án a Péterfy Sándor Általános Iskola diákjai utaztak el
az Opel gyárba. A látogatáson a
tanulók megismerkedhettek a
gyár történetével és termékpalettájával. Több új, folyamatban
lévõ beruházásuk is van, tevékenységi körük tovább szélesedik, az üzem új csarnokkal bõvül.
A terveik szerint a foglalkoztatottak létszáma 2015-ig mintegy
1500 fõre nõ. Az új projekthez
több nyitott pozícióra várják
olyan pályakezdõk és tapasztalt
munkavállalók
jelentkezését,
akik részesei szeretnének lenni
egy dinamikusan fejlõdõ, folyamatosan megújulásra képes csapatnak.
A diákok az üzemlátogatás során megtekinthették a modern, automatikus gyártósorokat, a saját
fejlesztésû és programozású ipari
robotokat. Hazafelé az Õrségi
Nemzeti Parkon keresztül jövet
megálltunk Csótár Rezsõ fazekasnál. Minden tanuló odaülhetett a
fazekaskorong mellé, kipróbálhatta a mesterséget. Érdekes volt látni
a kontrasztot egy európai színvonalú, modern, automatizált üzemben végzett munka és az egyszerû,
otthoni mûhelyben dolgozó alkotó
kézmûves mesterség között.”
A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési fel-

Online pénztárgép
idõpontváltozás
A kormány 2013. június 11-én
döntött arról, hogy június 30. helyett szeptember 1-ig kell bekötni
a pénztárgépeket a Nemzeti Adóés Vámhivatalhoz. A Kormány
határozat szerint 2013. június 30.
helyett 2013. augusztus 31-ig
használhatóak
hagyományos
pénztárgépek a kereskedelemben.
Az online összeköttetésre alkal-

adatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK).

ket a Szervezõ az alábbi idõtartam
alatt fogadja: 2013. május 17. 2013. július 14. A Pályázatról bõvebben a www.peldakep.hu oldalon tájékozódhatnak.
Fiatalok vállalkozóvá
válásának támogatása
Ha 18 és 35 év közötti fiatal
vagy, és új vállalkozás indításán
töröd a fejed, itt a helyed! Most
10%-os önerõ mellett akár 6 millió
forint támogatás pályázható a cégalapítás költségeire, eszközbeszerzése, számítástechnikai eszközökre, szoftverekre, tanácsadásra.
A konstrukció alapvetõ célja, a
mikrovállalkozások indítását tervezõ fiatalok segítése, a vállalkozásalapítás kezdeti szakaszában, az
indulás forrásigényének támogatása, az életképes üzleti ötlettel ren-

Felhívás
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara orosz-magyar konferenciát és üzletember találkozót szervez.
A rendezvény várható idõpontja:
2013. szeptember vége-október eleje
A program sikeres megvalósításához szeretnénk felmérni az orosz
piac iránt érdeklõdõ vállalkozók körét. Amennyiben érdeklõdik a
program iránt, a honlapunkon található elõzetes regisztrációs lapot
kérjük, szíveskedjék kamaránkhoz eljuttatni.
A konferencia és üzletember találkozó az NGM_SZERZ/102/1/2012. számú
pályázati támogatásból valósul meg.

kamara mellett, de független szervezetként mûködik majd.
Fiatal vállalkozók
pályázhatnak
az Év Példaképe díjra
Országos népszerûséggel és ötmillió forintos fõdíjjal járó pályázatot indított a Példakép Alapítvány. A Példakép Pályázaton azok
a Magyarországon bejegyzett,
legalább 2 éve mûködõ, köztartozás-mentes vállalkozást vezetõ fiatalok vehetnek részt, akik még
nem érték el a 40 éves életkort és
vállalkozásukkal pozitív példát
mutatnak a társadalomnak és a fiatal generációnak. A jelentkezése-
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Ju jitsu, nem csupán önvédelemre…
Június 28. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit zenepedagógus (30/6160847). Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu
Július 15. 20 óra
Kanizsai Nyári Színház
Peter Quilter: MR. ÉS MRS pár-bajok 5 színben. Szereplõk:
Pindroch Csaba, Verebes Linda.
Belépõdíj: 2 800 és 3 200 Ft, Kanizsa Kártyával 10 % kedvezmény.

TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig
A KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.
Június 27. 19 óra
NYÁRESTI SZERENÁD
Fellép: a Tüttõ János Nótaklub
A belépés díjtalan
Június 22. 18 óra
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Bollywood-i nap a Kiskastélyban.
Dualizmus kori kis házak.
Kavicsok dekorfestése.
Kézmûves foglalkozás

ARANYKOR. Nagykanizsa a
dualizmus korában. - Fotókiállítás. Megtekinthetõ: július 31-ig.
SZÉKÁCS ZOLTÁN FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 31-ig.
Június 24.
SZENT-IVÁN ÉJI
VIGASSÁGOK
19.30 Az érkezõknek TIBORCZ
IVÁN zongorázik!
20.30 Kanizsai Nyári Színház
Csokonai Vitéz Mihály:
DOROTTYA.
Elõadja: Gál Tamás színmûvész.
Közremûködik: Bodonyi András népzenész.
22.00 A TIBORCZ TRIÓ
KONCERTJE
23.00 TÛZUGRÁS
A Nyári Színházra a belépõdíj
elõvételben: 1 000 Ft, helyszínen:
1 300 Ft . A többi rendezvényre a
belépés díjtalan.

Június 23. 16 óra
Nagyrác úti épület
SZENTIVÁNÉJI
MULATSÁG - Családi délután
Este táncház és tûzugrás

Miért érdemes ju jitsuzni? Azért, hogy olyanok legyünk, mint a fák:
képesek legyünk állva meghalni! (soke Kelemen István 9. danos mester,
a Magyar Ju Jitsu Szövetség alapítója)
Napjainkban egyre aktuálisabb az önvédelem kérdése, bármikor szenvedhetünk teljesen
váratlanul mentális és fizikai
bántalmazást. Erre nyújthat
megoldást a már három éve városunkban is oktatott ju jitsu,
mely kortól és nemtõl függetlenül bárkinek ajánlott, legyen szó
akár önvédelemrõl, kondíciónövelésrõl vagy a fegyelemrõl.
– Az önvédelem szempontjából
a legzseniálisabb a ju jitsu, mert
pont azt tanítja, hogy a testfelépítésedtõl függõen a tested minden
része egy önvédelmi eszköz lehet.
Azonban azt mindenkinek tudnia
kell, rövid út nincsen. Sok edzés,
kitartás, önfegyelem, erõfeszítés
szükséges az elsajátításához –
mondta elöljáróban Varga György,
a Kanizsa Ju Jitsu SE alelnöke.
A ju jitsu egy harcmûvészeti rendszer, mely a történetírás elõtti idõkbõl származik. Az õsi japán harcmûvészet magába foglalja a test-test elleni harc fegyveres és pusztakezes
módszerét egyaránt, így mûvelõje
képes más fegyveres vagy fegyvertelen személlyel is felvenni a harcot.
Katonák fejlesztették ki harcostársaik számára, mely segítségével akkor
is sikeresen küzdhettek, ha nem volt
náluk fegyver. Mivel általában vérre
menõ küzdelmek zajlottak, így csak
a jó technikák maradhattak fenn, így
finomodott, egyre precízebb lett a ju
jitsu. Az 1900-as években többen kiragadtak ebbõl valamit és ennek
megfelelõen jött létre többek között a
karate, a judo, az aikido.
A ju jitsu egy nyitott rendszer, mely
alkalmazkodik az adott kor sajátossá-

gaihoz. – Olyan, mint egy népmese,
melyhez mindenki hozzátesz valamit
a kor igényeinek megfelelõen. Nem
ragaszkodik a tradicionális formákhoz. A szabály az, hogy nincsen szabály. Az évek során rájöttek arra, hogy
minden funkcionális védekezési eszköz, bot, kötél vagy akár kés is lehet
az adott szituáció igényei szerint –
részletezte Varga György, majd hozzátette a lõfegyverrel vagy késsel történõ fenyegetés ellen, ha testközelben
van és nincs semmi vesztenivalónk, is
lehet védekezni, melyeket az órákon
gyakorolnak. A technikákat a fegyveres testületek képviselõi is gyakorolják és alkalmazzák.
A ju jitsu az állóképesség, az erõnlét javítására, valamint konfliktushelyzetek gyakorlásával a feszültség

levezetésére egyaránt alkalmas azon
túl, hogy növeli a magabiztosságot.
Városunkban 2010 szeptemberében alakult újjá a Kanizsa Ju
Jitsu SE az 1990-es kezdést és
1998-as bezárását követõen. Jelenleg az edzéseiket a Kaposvári
úton, a Sportlife-ban (a volt bútorbolt helyén) tartják szerdán és pénteken sensei Horváth János 1.
danos mester irányításával és Varga György segédletével.
Fiatalokat és idõseket egyaránt
várnak edzéseikre. A kisgyermekeknek tartott órákon a készség és képességfejlesztés kerül elõtérbe, melyek
fejlesztik az egyensúlyt és a mozgásgyorsaságot az idegrendszeri fejlõdés
fontos lépcsõfokait végigjárva. Cigánykerekeznek, kúsznak, oda-viszsza bukfenceznek, sprintelnek. Ezen
kívül fegyelmet, kitartást tanulnak.
A felnõttek pedig, akik közel tizenöten járnak le edzeni, többek
között az alaplépéseket, esés-, ütés, rúgástechnikákat, fogások hárítását, eszközös támadás elleni védekezést, dobásokat és leviteleket
gyakorolnak életszerû helyzeteket
modellezve. Minden egyes technikánál az alaphelyzet egy támadás,
melyet meg kell valahogy állítani,
majd rögzíteni kell az ellenfelet.
Ahogy Varga György összegezte, kortól, nemtõl és elõképzettségtõl függetlenül mindenkit szívesen
várnak a terembe, mindenkit, aki
meg akar „halni” egy-egy edzésen.
V.M.

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger)
1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél)
1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró)
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)
1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác)
1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Meglepõen unalmas napokra számíthat. A
közelgõ nyári szabadság elõszele rányomja
bélyegét az estéire. Kedvetlenségét még
tetõzi a hõség is. Használja ki ezt az idõt, és
legyen együtt minél többet a szeretteivel.

IV.20.–V.20. Bika
Ne vegye el a kedvét, ha senki sem dicséri
meg a munkahelyén. Végezze el a feladatát
úgy, mintha minden rendben lenne. A forró
napoktól estére fáradékonyabb lehet, ezért
tervezzen magának pihentetõ fürdõzést.

V.21.–VI.21. Ikrek
Megnyugodhat, a zöld szemû szörnyeteg,
a féltékenység, messzire elkerüli a házuk
kapuját. Hogyha annyi szabadságot ad a
párjának, mint amennyit ön is elvár tõle,
akkor nem lesz semmi probléma.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha táncos mulatságba hívják a közeljövõben,
számíthat rá, nemcsak egy régi ismerõse
tûnik fel a közelében. Váratlanul megjelenhet
mögötte a zöld szemû szörnyeteg is. Gondolja át, hogyan cselekszik.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Legalább a nyári szabadsága idején szánjon több idõt magára. Szépítkezzen,
strandoljon, mert kipihenten könnyedén
átvészeli a magánéletét idõnként felborzoló eseményeket.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Nem kell költségvetést terveznie az otthoni
kiadásokhoz, mert a párja továbbra is a vállára veszi és megoldja az adódó feladatokat.
Az elismerõ, köszönõ szavaiért, mint
mindig, ezen a hétvégén is sok bókot kap.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha unatkozik, csendes estéken üljön ki a
csillagok alá, s hallgassa meg a Szaturnusz üzenetét. Az is lehet, hogy több szakításon kell túl lennie, míg rátalál az
igazi boldogságra.

X.23.–XI.22. Skorpió
Hogyha régen érte meglepetés, akkor most
biztosan lesz benne része, ha a hétvégén
elfogad egy buli-meghívást. Valószínû,
hogy zsúfolt programok várják, ezért gondolja meg jól, hogyan választ.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Vidám és hosszú esték várnak önre. Lesz
bõven megbeszélnivalója a felbukkanó
régi ismerõseivel. Hogyha még szingli,
most bátrabban viselkedhet azzal a
személlyel, akirõl titokban álmodozik.

XII.22.–I.20. Bak
Ne várjon el többet a párjától, mint amennyit ön is képes nyújtani neki. Ha úgy érzi,
kevés a szabadsága, és többre lenne szüksége, akkor beszéljék meg. Ne sürgesse
erõszakos módon az események menetét.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Apárját érintõ esti beszélgetéseket ne tekintse
kötelezõen elvégzendõ feladatnak. Ha úgy
érzi, fárasztó az élete, akkor inkább maradjon
csendben. Pihenje ki magát, és az érzelmi biztonságot tartsa szeme elõtt.

II.20.–III.20. Halak
Kiegyensúlyozott hétvégére számíthat. Az
érzelmi hullámzások elkerülik, a zöld szemû
szörnyeteg, a féltékenység sem kopogtat be
az életébe. A környezetében élõk kíváncsiságát mégis felkeltheti a nyugalmával.
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Lenti lett a gyõztes
A Kanizsa 3D Kupa 2013 íjász
versenyére került sor a Kanizsa
Íjász Egyesület rendezésében. A
versenyt szoros küzdelemben
Hermán Péter nyerte, aki a lenti
Négy Kos Íjász Egyesület tagja.
Eredmények. Csigás (HU), felnõtt
(férfi): 1. Vörös Róbert (Boronkai
Hagyományõrzõ és ÍE), 2. László
Dezsõ (Delta IE Pápa), 3. Besenyei
László (Kanizsa Íjász Egyesület).
Csigás (CU), felnõtt (férfi): 1.
Muczárt József (Sólyom Íjász Zalaegerszeg), 2. Tejfel Sándor (Sólyom), 3. Pintér Péter (Kanizsa
Íjász Egyesület).
Vadászreflex (TR-RB), ifjúsági
(fiú): 1. József Richárd (Marcali
Turul Íjász Egyesület), 2. Buda
Bence (Kanizsa Íjász Egyesület),
3. Lázár Szilveszter (Kanizsa).
Pusztai Nomád (PB-HB), senior
(férfi): 1. Lengyel Zoltán (Budapest),
2. Jáger Imre (Kanizsa Íjász Egyesület), 3. Szabó Tamás (NTE 1866).

Pusztai Nomád (PB-HB), felnõtt (nõi): 1. Budai Ágnes (Régió
Körmend), 2. Lippai Katalin (Budapest), 3. Hermánn Bernadett
(Kanizsa Íjász Egyesület).
Longbow (TR-LB), felnõtt
(nõi): 1. Vass Viktorné (Kinizsi
ÍE), 2. Horváthné Kánya Krisztina
(Kinizsi), 3. Biró Anita (Delta IE
Pápa).
Pusztai Nomád (PB-HB), felnõtt (férfi): 1. Hermán Péter (Négy
Kos Lenti), 2. Belme Lajos (Kapos
Íjász Egyesület), 3. Hermánn István (Kanizsa).
Longbow (TR-LB), felnõtt (férfi): 1. Molnár József (Eleven Világ
ÍE), 2. Talabér Tibor (Keszthely),
3. Vass Viktor (Kinizsi ÍE).
Vadászreflex (TR-RB), felnõtt
(férfi): 1. Cseh Gyula (Lendvai
IE), 2. Hajdú József (Delta IE Pápa), 3. Maros Gergely (Marcali
Turul ÍE).

gyõzte le, de következõ ellenlábasával szemben a küzdelmet súlyos sérülés miatt kénytelen volt feladni és a
bronzmeccset sem tudta már vállalni.
„A budaörsi mezõny erõs volt, hiszen Európa-, és magyar bajnokok is
indultak a versenyen, de a fiúk szépen
teljesítettek" – mondta a versenyzõk
felkészítõje, Johanidesz Gábor.

INGATLAN

Úszásoktatás! Úszótanfolyam indul
a nyári szünetben, öt éves kortól, illetve elõkészítést vállalok úszóedzésre.
Minden jelentkezõt szeretettel várok.
Tel.: 0693/312-798, 0630/319-7662
(7588K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hûtõjét, TVjét, mikróját, mosógépét, stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7590K)

BÉRLET
Nk-án belvároshoz közeli, udvari, cirkófûtéses, 1,5 szobás lakás
hosszú távra, hölgynek vagy diáknak kiadó. Ár: 22.000 Ft/hó. Kaució
szükséges. Tel.: 0620/236-8714
(7587K)

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat és
ruhákat, valamint használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Tel.: 0620/5553014 (7582K)

Kiss Csaba, s végül a bajnokságtól
gyõzelemmel búcsúzott a KVSE.
Mi több, ezzel nem is engedte elõre lépni a Hegyvidék csapatát, hiszen az ellenfél maradt a harmadik helyen, a kanizsaiak pedig negyedik pozícióban fejezték be a 2012-13-as bajnoki szezont,
ami a csapatsportos „klasszikus” labdajátékokat tekintve a legelõkelõbb helyezés idén a dél-zalai városban.
Németh Zsolt: „Változatos találkozó volt, de a végén úgy érzem, szépen
búcsúztunk a pontvadászattól.”

KanizsaTISZK Felnõttképzési
Általános és Szakképzõ Iskola

A budaörsi X. Chan Wu Bajnokság keretében került sor az adott küzdõsport szakág nemzetközi versenyére, melyen 180 induló vett részt.
Nagykanizsáról a Jeet Kune
Do/Kali Nagykanizsa SE versenyzõi
is indultak a megmérettetésen. Zombori Roland light contact 2. helyezést
ért el, Proszenyák Gábor pedig full
contactban szerzett negyedik helyet.
Utóbbi elsõ ellenfelét nagy fölénnyel

Nk-án a Király u. 31-ben 86 m -es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/5422272 (7581K)
Teleki utcán négy emeletes házban, I.
emeleten, két szobás, 55 m2-es, egyedi fûtéses, panel programban részt vett lakás
eladó. Tel.: 0630/566-4510 (7586K)

Heat Group Kanizsa VSE (4.) –
Hegyvidék-YBL WC (3.) 12-10 (54, 3-3, 1-2, 3-1). OB I B férfi vízilabda-mérkõzés, rájátszás az 1-6. helyért,
8. forduló. Nagykanizsa, 40 nézõ. Vezette: Horváth M., Marnitz. Kanizsa
VSE: Kiss Cs. - Szilvasán 2, Kaszper
G. 1, Kéri 3, Virt M. 1, Kádár 2, Karácsony T. 1. Csere: Müller (kapus),
Cserdi, Klie 1, Bencz, Kis Zs. 1.
Edzõ: Németh Zsolt. A hazaiak felõrölték a vendégeket, igaz, az utolsó negyedre visszakerült a kapuba

P.L.

Budaörsi küzdõk

2

A legjobb „NB-ss”
csapatként zártak

P.L.

Nagykanizsa, Erdész u. 30., tel.: 0693/510-251, www.kanizsatiszk.hu

Pedagógia és Gyógypedagógiai asszisztens
Gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés
még a jelenlegi OKJ szerinti kedvezõ feltételekkel
Esti tagozatú szakközépiskolai és tanfolyami
OKJ-s szakmai képzések
Egészségügyi és mûszaki szakképzés
Felnõttek általános iskolája
TÁMOP 3.3.9.B „második esély” program
lemorzsolódó fiatalok számára

VEGYES
Horgászbotok és horgászorsók változó
áron eladók. Érd.: 0630/227-3294 (7591K)

TÁRS
Titkos kapcsolatra keres akár nem
független hölgyet egy Nagykanizsai,
40-es férfi. Fényképes leveleket az „Illatos kert” jeligére a szerkesztõségbe, a
Pf.: 154-re kérem. (7592K)

Véradások idõpontjai
Magyar Vöröskereszt
2013.06.25. KEDD 10:00 – 12:30 óra Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.06.25. KEDD 14:00 – 16:30 óra Molnári – Kultúrház, Hevesi Jenõ u. 2.
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Csapatbronz jutott nekik

A fõvárosi Gerevich Aladár
Nemzeti Sportcsarnokban ezúttal az utánpótláskorú vívók csapat magyar bajnokságát rendezték, melyen a Nagykanizsai TE
1866 szakosztályának sportolói
is pástra léptek négy számban
(gyermek fiú és leány, újonc fiú
és serdülõ fiú csapatban).
A kanizsaiak eredményei. Gyermek fiú kardcsapat (10 együttes
nevezett): 3. hely Nagykanizsai
TE 1866 (Milassin Mór, Dobó
Ádám, Horváth Barna, Horváth
Gergõ; képünkön). A dél-zalaiak
útja: 4-be jutás: Vasas II - NTE

1866 43- 45; elõdöntõ: KVSE NTE 1866 45-32; 3. helyért: NTE
1866 - BSE 45-29.
Gyermek leány kardcsapat (10):
6. NTE 1866 (Mádé Réka, Horváth Kitti, Kozári Dóra). Az NTE
útja: 4-be jutás: NTE 1866 - BVSC
39-45; helyosztók: az 5-6-ba jutás:
UTE II - NTE 1866 44-45; 5. helyért: NTE 1866 - Vasas 35-45.
Újonc fiú kardcsapat (8): 6.
NTE 1866 (Milassin Mór, Dobó
Ádám, Horváth Barna). A kanizsaiak mérkõzései: 4-be jutás: Vasas NTE 1866 45-38; helyosztók: 5-6ba jutás: NTE 1866 - Kárpáti 4541; 5. helyért: NTE 1866 - BSE

Edzõtáborról edzõtáborra
Újabb utánpótláskorú nõi kosárlabdázók kaptak meghívót
Nagykanizsáról az egyes korosztályos válogatottak keretébe.
Az U18-as nõi válogatotthoz kapott meghívást Jurkó Noémi, a Kanizsai Vadmacskák SE játékosa.
Az augusztusi, Miskolcon megren-

dezésre kerülõ Európa-bajnokságra a felkészülést július 1-én kezdi
meg a nemzeti együttes.
Az U15-ös válogatott keret jelenleg tartja edzõtáborát a Baranyai megyei Pellérden, ahová Herman Alíz, a Kanizsa Diákkosárlabda Klub kiválósága utazhatott. Az
U15-ösök másodedzõje amúgy

38- 45.
Serdülõ fiú kardcsapat (8): 6.
NTE 1866 (Balogh Ádám, Farkas
Márton, Milassin Mór). Az NTE
mérkõzései: 4-be jutás: KVSE NTE 1866 45-37; helyosztók: 5-6ba jutás: Vasas - NTE 1866 35-45;
5. helyért: GEAC - NTE 1866 4538.
„Egy éremmel számoltunk és az
meglett. A gyermek fiú kardozók
bronzával elégedettek vagyunk,
megérdemelték az érmet, megküzdöttek érte . A többi eredményre
sem panaszkodhatunk, hiszen az
újonc kardozók elõreléptek, a többiek pedig megtartották a rangsorolt helyüket. A 2012/2013-as versenyszezon ezzel véget ért. Örülök, hogy a szakosztálynak idén ismét lett magyar bajnoka és emellett is sok nemzetközi, valamint
hazai versenyrõl tértünk haza szép
eredményekkel. A nehéz anyagi
körülmények ellenére minden külföldi versenyre el tudtunk utazni,
melyek a magyar résztvevõknek
egyben válogatók is voltak a késõbbiekre. Augusztusban következhet alapozásként majd egy
edzõtábor és szeptembertõl jöhet a
következõ évad, melynek nagy reményekkel vágunk neki, hiszen
többen is esélyesek lehetnek a válogatottságra” – hangzott a tréner,
Piecs Adrienn értékelése.

15

Majdnem lett
kontinensviadal
Kecskeméten rendezték a 86.
Országos Úszó Ifjúsági Bajnokságot, melyet a honi szövetség
nyílt bajnokságként hirdetett
meg, így azon a korosztályt már
úgymond „kinövõ” versenyzõk
is részt vehettek – köztük például Abay Nemes Anna is a Délzalai Vízmû SE-tõl.

Gábor Erzsébet, a Kanizsa Diákkosárlabda Klub szakmai vezetõje.
Az U14-esek budapesti (június
19-22-ei) összetartására a meghívót szintén a KDKK kosárlabdázója, Kardos Réka kapta.
Gyakorlatilag idén is az a helyzet
állt elõ, hogy a kanizsai kosárlabda
nõi vonala számos utánpótlás korosztályon belül delegálhat csapattagot.

A kaposvári edzõtáborból érkeztek a bács-kiskuni helyszínre a
nagykanizsai klub versenyzõi, akik
közül Molnár Flóra két bronz-, és
egy ezüstéremmel gyarapíthatta
gyûjteményét. Az 50 m gyorson elért 26,66 másodperces ideje egyben új korosztályos megyei csúcs
is lett. Az 1998-as születésû úszó a
második helyét a fentebb említett
idõvel úszta, tehát 50 m gyorson, a
100 m gyors számában 58,66-tal
lett bronzérmes, valamint 50 m pillangón szintén harmadik helynek
örülhetett 28,51-gyel.
– Az eredmények is azt mutatják,
hogy Flóra igazi sprinter típus – fogalmazott az ob után edzõje, Polgár
Sándor. – Tehetsége vitathatatlan és
titkon reméltem, hogy az ifjúsági Ebe sikerül kijutnia, ami sajnos, három
tizeden múlott 50 m gyorson. Korosztályában elsõ éves és az már kikristályosodott, hogy egyértelmûen a
rövidebb távok számára a megfelelõek. Talán még nem is dolgozott olyan
úszó a kezem alatt, aki ennyire kimondottan a sprinttávokra „specializálódott”. Ugyan most a lengyelországi kontinensviadal kimarad számára, de jövõre beérhet sportolónk.

P.L.

P.L.

P.L.

A KanizsaTISZK Felnõttképzési Általános és
Szakképzõ Iskola TÁMOP-3.3.9.B "második esély"
típusú projektjének megnyitójára került sor 2013. június 13-án az iskola Erdész utcai székhelyén.
Az iskola az Európai Unió támogatásával, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program segítségével kétéves projekthez nyert támogatást, melynek során halmozottan hátrányos
helyzetû lemorzsolódó fiatalok szakmaszerzését,
alapfokú nyelvvizsgához és ECDL Start bizonyítványhoz jutását tudja biztosítani.
A projekt szerves része szakmatanulás – szakács
és központifûtés-szerelõ – mellett a családok bevonásával egy komplex, segítõ szolgáltatásrendszer
mûködtetése is annak érdekében, hogy a képzésbe
bevont tanuló sikeresen elvégezze tanulmányait.
A program 2015. áprilisáig tart.
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