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Kanizsa

APiarista Iskola apraja és nagy-
ja idén is megtette szokásos évi za-
rándoklatát Homokkomáromba.

Kalazanczi Szent József tudato-
san választotta Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepét a piarista rend
megalapítására. 

A felkerekedõ fiatalok a hideg
téli napok után, csodálatos tava-
szi idõben rótták a kilométere-
ket aszfalton, erdõn, mezõn, pa-
takon át. Négy órai gyaloglás
után érkeztek meg a kegytemp-
lomhoz, ahol megismerkedtek a
templom történetével, majd
szentmisével ünnepeltek, emlé-
keztek Máriára és a rend meg-
alapítására. 

A misét követõ ebédszünet és
pihenés után az elsõ és második

osztályosok jármûvekkel, a na-
gyobbak azonban visszafelé is
gyalogszerrel vették az irányt az
iskola felé. A legfiatalabb – aki vé-
gig kitartott –, az egyik piarista di-
ák óvodás testvére volt, aki oda-
vissza végig gyalogolta a csapattal
a mintegy huszonnégy kilométeres
zarándokutat.

Jólesõ fáradsággal özönlött a di-
ákság tanáraival együtt a késõ dél-
utáni órákban az iskola udvarára.
Testileg elcsigázva, de lelkileg
megerõsödve tért ki-ki a jól meg-
érdemelt pihenõjére.

B.E.

ZZaarráánnddookkllaatt HHoommookkkkoommáárroommbbaa

Költészet NNapja

ÁÁpprriilliiss 1100.. 1188 óórraa
Rada GGyula estje

a KKiskastélyban

ÁÁpprriilliiss 1111.. 1188 óórraa
Nagy LLászló

Rege aa ttûzrõl éés jjácintról

a MMedgyaszay
Házban
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A hagyományok tiszteletére és
az újszerûség varázsára épül
idén a Város Napja – tudtuk
meg a szervezõ Event & More
Produkciós Iroda ügyvezetõ
igazgatójától, Körömi Annától.

– A Város Napjára április hu-
szonhatodikán és huszonhetedi-
kén, szombat és vasárnap kerül
sor – mondta érdeklõdésünkre
Körömi Anna. – A szombati nap
programjait a modernizmus köré
építjük, míg a vasárnap a hagyo-
mányoké. Ezért is adtuk a NeoAn-
no Fesztivál alcímet a Város Nap-
jának. A név elõtagja az újszerû-
ségre utal, a szombati programok
fiatalosabbak, lendületesebbek

lesznek, többek között például
funky zenével. Ennek jegyében a
kanizsai fellépõk közül olyan pro-
dukciókat válogattunk, amelyek
eddig még nem léptek fel a Város
Napján, vagy ha mégis, akkor már
régebben, s új mûsorukkal képe-
sek fiatalos, sportos színt hozni a
repertoárba. A Szan-Dia Fitness
Center reggeli tornájával indítunk,
lesz kangoo-bemutató, a Premier
és az Eraklin Táncklubok pedig
egy-egy nagyon fiatalos, modern
mûsorral lépnek a közönség elé. A
délután folyamán szamba- és
capoeira bemutatóra kerül sor, es-
te pedig a fiatalok, legfõképpen a
tini lányok nagy kedvence, Márk,
illetve a sokak körében népszerû
Back II Black Zenekar lép a szín-
padra, majd a tûzijáték után leve-
zetésképpen konga-show zárja a
napot. 

Vasárnap tematikai szempont-
ból a szombatihoz képest teljesen
más típusúval programokkal vár-
juk a kanizsaiakat. A repertoárba
minden olyan dolgot szerettünk
volna belesûríteni, ami eddig fon-
tos hagyomány volt Kanizsán,
vagy szeretnénk, ha hagyomány
lenne. A zenei programok tekinte-
tében mûfajilag inkább a folklór, a
ragtime, a klasszikusok dominál-
nak, hiszen vasárnap a szombat-
hoz képest alapvetõen egy másik
korosztályt szeretnénk megszólí-
tani. A korábbiaktól eltérõen va-
sárnap kerül sor az ünnepélyes
zászlófelvonásra is, ezzel is sze-
retnénk az ünnepélyességet hang-
súlyozni, a vasárnapi nap emelke-
dettségét fokozni. Voltaképpen azt
lehet mondani, hogy a vasárnapi
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Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
1. Gyopár 2. Szent Kristóf 3. Király 4. Katonaréti 5. Aranyszarvas 6. Belvárosi 

7. Fagyöngy 8. Aranyszarvas 9. Király 10. Fagyöngy 11. Keleti 12. Szent Kristóf 13. Gyopár
14. Keleti 15. Salvia 16. Gyopár 17. Szent Kristóf 18. Katonaréti 19. Király 20. Fagyöngy
21. Aranyszarvas 22. Belvárosi 23. Fagyöngy 24. Király 25. Salvia 26. Belvárosi 27.Aranyszarvas
28. Gyopár 29. Szent Kristóf 30. Aranyszarvas

22000088.. áápprriilliiss hhaavvii ggyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL:

2008. 04.11-én 16 órakor
hétvégi

2008. 04.17-én 16 órakor
hétközi elõadásokkal 

személyautó, motor és 
segédmotor kategóriákban 

2008. 04.21-én 16 órakor
autóbuszvezetõ

2008. 04.23-án 16 órakor
“C” és “C+E” 

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

NNeeoo ééss AAnnnnoo
RRééggii ééss úújj,, mmooddeerrnn ééss hhaaggyyoommáánnyyooss 
jjóóll mmeeggfféérr eeggyymmááss mmeelllleetttt aa VVáárrooss NNaappjjáánn

Drog- és alkoholmentes családi napot rendezett múlt szombaton a
Csónakázó-tónál a tizedik születésnapját ünneplõ H-Turul Motoros
Klub. A városon átdübörgõ vasparipákat sokan megcsodálták.  

MMoottoorrooss ccssaallááddii nnaapp

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat:

www.kanizsaujsag.hu

Testvérvárosi Mûvésztelep 
a Kendlimajorban
Zalai Gyermekek 
XV. Mûvészeti találkozója 
Életpálya-díj Magyar 
Józsefnek
In memoriam: Dr. Fülöp    
András
Ismét Citromsziget
Bõvítik a palini templomot
Saloiak képzõmûvészeti 
szimpóziuma
Gyermekeink sikerei
Tanulmányi versenyek 
elsõtõl tizenkettedik 
osztályig
Országgyûlési képviselõk 
a Bogdánban
70 éves a magyar kõolaj- 
és földgázbányászat
A pszichiáter és a   
rendõrkapitány a drogról
Kotnyek-kiállítás
Karvalits: Út az euróhoz
Pályázat 
munkahelyteremtésre

ÉÉss mméégg::

Tudósítások a bizottsági
ülésekrõl

A városháza információi 
hirdetésekben

Rendõrségi hírek, felhívások
Traffipax-menetrend
Sport kicsit másképp
Galéria: a város eseményei 
képekben

Regisztrált felhasználóinknak
ingyenes apróhirdetési
lehetõség.

Fórum
azoknak, akik nem csak 
olvasnak, de írnak is.

Képeslapküldõ
azoknak, akik meg szeretnék 
mutatni szeretteiknek, 
ismerõseiknek a régi
Nagykanizsát.

Ha többet akar tudni
Kanizsáról, 
kattintson ránk!

http://www.kanizsaujsag.hu

KKaanniizzssaa oonnlliinnee
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– Természetesen mindannyian
készülünk a Város Napjára –
mondta érdeklõdésünkre Cseres-
nyés Péter alpolgármester. – Az
idei idõpont eltér az eddig megszo-
kott péntek-szombati megrendezés-
tõl, a május elseje okán megváltoz-
tatott munkarend miatt. Emiatt
döntöttünk úgy, hogy az immár ha-
gyományos programot szombaton

és vasárnap rendezzük meg. Szom-
baton a hagyományos város napi
forgatagot látogathatják az érdek-
lõdõk, vasárnap pedig a kanizsai
történelmi hagyományok feleleve-
nítése jegyében telik majd el, hi-
szen a közgyûlés döntése értelmé-
ben a Város Napjára és a Thury
György Históriás Napokra egy idõ-
pontban, ezen a hétvégén kerül sor.

A tavalyi évhez képest változást je-
lent az is, hogy a kanizsaiak az idei
nagy városi eseményekre vissza-
kapták az Erzsébet tér korábban le-
zárt és palánkkal elkerített részét
is, ahol már a Város Napján felhõt-
len szórakozást nyújtó programok-
kal, játékokkal egy igazi gyermek-
paradicsomban várjuk a kisebbe-
ket. 

AA VVáárrooss NNaappjjaa mmiinnddeennkkii nnaappjjaa
LLééggyy ootttt aa ttéérreenn!!

program a Thury György Históri-
ás Napok újjászületésének tekint-
hetõ, ugyanis annak több ismert
elemét átvettük. Ilyen például a
nagy jelmezes felvonulás, mely-
nek során korhû jelmezben jelen-
nek meg a város prominens sze-
mélyiségei is. Elõtte néptáncbe-
mutató is lesz, s e napon kerül sor
a Városi Vegyeskar Thury-kan-
tátájának premierjére is. Miután a
Turulnál ünnepélyes ceremóniá-
val felhúzzuk a zászlókat, a Felsõ-
templom elõtt egy igazi kurió-
zumra, lovagi eskütételre várjuk
az érdeklõdõket. 

Majd az Erzsébet térre vonu-
lunk, ahol déltõl folytatódnak a
programok lovagi bajvívással,
reneszánsz tánccal, hastánccal,
középkori divatbemutatóval, s
természetesen nem maradhat el
a gólyalábas bajvívás sem. Az
esti programok pedig már ismét
napjainkba repítenek vissza, hi-
szen itt lesz a CimbaliBand
Balkan Projekt pörgõs, szláv
cimbalomzenjével, valamint a
Budapest Ragtime Band egy po-
pulárisabb, minden korosztály
szórakoztatását szolgáló pro-
dukciójával. 

Körömi Anna szólt kísérõ prog-
ramokról is. Elmondta: újdonság,
hogy szombat és vasárnap délután
a Kanizsa Rádió élõ kívánságmû-
sorral jelentkezik az Erzsébet té-
ren, s természetesen nem marad-
hat el a hagyományos kirakodóvá-
sár sem. 

A gyerekeket és a családokat
rengeteg játékkal, a Csodák Pa-
lotája utazó kiállításával,
kamionjával, interaktív számító-
gépes játszóházzal, az Erzsébet
téri nagy parkolóban játszótér-
rel, a nagyobbakat pedig külön-
legesen finom középkori ételek-
kel, a Medgyaszay Házban me-
se- és filmvetítéssel várják, de a
sor természetesen, nem lehet tel-
jes. 

Körömi Anna azt is hozzátet-
te: a Magyar Vöröskereszt vér-
adó kamionja mindkét napon a
városban tartózkodik, lesznek
ingyenes szûrések, és aki vér-
adással szeretne bajbajutott em-
bertársain segíteni, azt is megte-
heti.

A szervezõk bíznak abban, hogy
az idõjárás is kedvezni fog a két
napos fesztiválnak, és hogy a kö-
zönség idén is elégedett lesz
Nagykanizsa Város Napi kínálatá-
val, s szívesen emlékszik vissza rá
a következõig.

Horváth Attila 
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Az egészségügyi reform miatt
szûkülõ pénzügyi források elle-
nére több, a betegek komfortér-
zetének javítását célzó fejlesztés-
re került sor a Kanizsai Doroty-
tya Kórházban az elmúlt idõ-
szakban. A kórház struktúrájá-
nak ésszerûsítése okán rendelõk
költöztek át, és számos helyiség
részben, vagy teljesen megújult. 

– Jelentõs szerkezet-átalakítás
volt tavaly a fekvõbeteg-szakellá-
tásban, ám valahogy a járóbeteg-
szakellátás nem nagyon került szó-
ba, holott a szaktárca szándéka az
volt, hogy az elõbbibõl kiszoruló
betegeket az utóbbi lássa el –
mondta lapunknak Dr. Kovács Jó-
zsef fõigazgató. – Mi szeretnénk is
eleget tenni e feladatnak, s ennek
okán igyekeztünk az egyes rende-

lõket, betegváró helyiségeket át-
költöztetni. A szakrendelõnk
ugyanis már régen épült, körülbe-
lül negyven éve, s átfogó felújítás-
ra az elmúlt évtizedekben nem ke-
rülhetett sor. A zsúfoltság, az
elhasználódottság tetten érhetõ a
rendelõkben, toalettekben, a be-
rendezések állapotában egyaránt.
A szakrendelõ felújítását a késõb-
biekben tervezzük pályázati forrá-
sok bevonásával, ám ez egy több
éves folyamat, s addig nem várha-
tunk, hiszen a beteget kulturált kö-
rülmények között kell ellátnunk.
Ezért a szerkezetváltást kihasznál-
va igyekeztünk az egyes rendelõket
úgy rendbe tenni, hogy azok meg-
feleljenek a minimumfeltételeknek,
s megpróbáltuk a rendszert éssze-
rûen átalakítani. Nem szabad
ugyanis elfelejtenünk, hogy a bete-

geink többségét a szakrendelése-
ken látjuk el. 

Dr. Kovács József elmondta, a
komfortérzet-javító intézkedések
sorában a korábbihoz képest a be-
tegek felé nyitottabb, sokkal barát-
ságosabb benyomást keltõ karto-
nozó közvetlenül a bejárat mellé
költözött, így azt senkinek nem
kell keresgélnie. A bejáratok mel-
lett részletes információs táblák
igazítják útba a beteget.

Arra is bizonyára sokan emlé-
keznek, hogy a röntgenvizsgálatra
korábban egy szûk folyosón kellett
jelentkezni, ahol gyakori volt a tu-
multus – a betegfogadót áthelyez-

ték, a padok pedig kikerültek az el-
sõ emeleti elõtérbe. A két emeleti
toalettet teljesen felújították, meg-
szüntetve a korábbi háborús álla-
potokat. Az évek óta elhanyagolt
rendelõk tisztasági festést kaptak,
a sebészeti, a traumatológiai és az
ideggyógyászati szakrendelõket
pedig teljesen felújították. A pszi-
chiátriai rendelés sokkal nyugod-
tabb, barátságosabb, csendesebb
helyre került, biztosítva ezzel a pá-
ciensek nyugalmát, s nem utolsó-
sorban a diszkréciót – sok beteg
ugyanis szégyelli, ha betegsége
miatt kénytelen ide jönni.

A fõigazgató a további tervezett
lépések közt a laboratórium áthe-
lyezését említette, ahol reggelente
ugyancsak tumultus tapasztalható.   

Horváth Attila  
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MMiilllliióókk
eelllleennõõrrzzééss
nnééllkküüll??

A kórház vezetõváltás elõtti
kétes szerzõdéseirõl tartott saj-
tótájékoztatót a Fidesz két poli-
tikusa. 

– A helyi szocialisták és liberáli-
sok immár három hónapja munkál-
kodnak azon, hogy a Kanizsai Do-
rottya Kórház vezetõjét, Dr. Kovács
József fõigazgatót lejárassák és be-
sározzák – mondta Fertig István. –
Pedig a március kilencedikei vá-
lasztások után már meg kellene
végre érteniük a választók üzenetét,
ami úgy szól: elég a hazudozásból!

Szõlõsi Márta úgy véli, a kórházat
lejáratni szándékozóknak feltehetõ-
en az fáj, hogy Dr. Kovács József fõ-
igazgató megérkezése óta a törvé-
nyek betartásával mûködik a kórház,
s vége azoknak a szabálytalanságok-
nak, melyek az elõzõ ciklus regnálá-
sa alatt jellemzõek voltak.

A képviselõ, hogy mondandóját
alátámassza, egy szerzõdésmáso-
latot mutatott be a sajtó munkatár-
sainak, amelyet az elõzõ kórház-
vezetés állítólag közbeszerzési el-
járás lefolytatása nélkül kötött egy
céggel két darab, vérminták analí-
ziséhez használható berendezés
tartós bérletére. A szerzõdésben a
kórház vállalta, hogy a berendezé-
sek mûködtetéséhez szükséges ki-
egészítõkbõl évente legalább 550
ezer darabot rendel – ez eddig
több mint százmillió forintjába ke-
rült az intézménynek. 

– Ezeket látva, joggal merül fel a
kérdés: csak nem az fáj a most vá-
daskodó uraknak, hogy a fõigazga-
tó az összes szerzõdést felülvizsgál-
ta törvényességi szempontból, s a
nem megfelelõket – mint ezt is – fel-
bontotta – kérdezte Szõlõsi Márta,
majd hozzátette: nem érti, hogy a
korábbi idõszakban köttetett kétes
üzletek miért nem érdekelték a má-
sik oldalt? A képviselõ szerint az a
kérdés is felmerül, hogy az ilyen és
ehhez hasonló, közbeszerzés nél-
küli, korrupciógyanús megállapo-
dásokról tudtak-e az MSZP és az
SZDSZ helyi vezetõi – avagy csak
a korábbi kórházvezetés magányos
akciójának tekinthetõk?

H.A.

KKóórrhháázz,, aapprróó llééppéésseekkkkeell eellõõrree
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Éves beszámoló és tisztújító
közgyûlést tartott a nagykani-
zsai Cukorbetegek Egyesülete.

Az elnökségi és pénzügyi be-
számolók után Poszavecz József
elnök ismertette a 2008. évi szer-
vezési és pénzügyi tervet. Az
egyesület kiemelt feladata to-
vábbra is a taglétszám növelése.
Nem lehet megelégedni azzal,

hogy az egyesület létszáma évek
óta szinte változatlan. A kimara-
dók saját magukat fosztják meg a
betegségükkel kapcsolatos infor-
mációktól, ami egyébként nem
gyógyítható, de megfelelõ életvi-
tellel karbantartható. Pozitívum-
ként elmondható, javult az okta-
tások iránti érdeklõdés, egyre
többen vesznek részt az elõadáso-
kon, ami elsõsorban Dr. Sebes-

tyén Miklós fõorvosnak köszön-
hetõ. 

Az ellenõrzõ bizottság beszámo-
lóját követõen a jelölõ bizottság el-
nöke javaslatot tett az egyesület ve-
zetõségének megválasztására. A
közgyûlés Poszavecz Józsefet vá-
lasztotta elnöknek, elnökhelyettes-
nek Jaskó Józsefet és Jászberényi
Zsombort, titkárnak Dr. Vargovics
Miklóst, gazdasági vezetõnek Gaz-
da Zoltánnét. Az ellenõrzõ bizott-
ság vezetõje a szavazás alapján
Rostás János lett, tagjai Varjas Er-
zsébet és Hans Margit. 

A szakmai felügyelõ bizottság
elnökének Dr. Sebestyén Miklós
fõorvost választotta meg a köz-
gyûlés.

B.E.

AA ttaaggllééttsszzáámm nnöövveelléésséérree ttöörreekkeeddnneekk

A Rozgonyi Úti Általános Iskola értesíti a szülõket, hogy az elsõ
osztályosok beíratása 2008. április 15-én (kedden) és 16-án (szerdán)
a Halis István Városi Könyvtár Tanácskozótermében (földszinten
jobbra) lesz. A 2008/2009-es tanév szeptemberben a felújított épület-
ben kezdõdik.

BBeeiirraattááss aa RRoozzggoonnyyiibbaa
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Fazekas Sándorné a férjével él
Munkás utcai kis lakásában. Az
idõs asszony súlyos cukorbeteg-
ségben szenved, évekkel ezelõtt
amputálták mindkét lábát. Az-
óta kerekesszékben éli napjait. 

Szerencsére, a súlyos trauma el-
lenére az asszony feltalálja magát,
a Vásárcsarnokba is gyakran megy,
de már az is felüdülést és kitörést
jelent neki a bezártságból, ha elme-
het az otthonától nem túl messze
lévõ Hevesi utcai kisboltba. Utób-
biba szinte könnyedén el tud jutni,
ugyanis a Via Kanizsa Kht. munka-
társai a kerekesszékkel közleke-
dõknek is alkalmassá tették a He-
vesi és a Munkás utca keresztezõ-
désében található gyalogátkelõt. 

Nem ilyen egyszerû a helyzet a
Vásárcsarnoknál, ott ugyanis a bejá-
ratig is nehezen jut el elektromos
kocsijával, mert a parkolók lehetsé-
ges bejáratait sorompó védi – a föld-
szinti ajtókat azonban csak ezen
keresztül lehet megközelíteni. Rá-
adásul a sorompókat úgy alakították
ki, hogy mellettük nem fér el a ke-
rekesszék.

Amásik problémás hely a csarnok
környékén a Vásár utca és a Kalmár
utca keresztezõdése, ahol magasak a
szegélyek, az akadálymentesítés pe-
dig nem a gyalogátkelõhelyen van.
Így aztán az asszony – nem kis ve-
szélyt vállalva – segítség nélkül csak
ott tud átkelni a keresztezõdésen,
ahol nincs felfestve zebra.   

A nagyobb gondot azonban az ott-
hona, pontosabban a négy emeletes
lépcsõház bejáratánál kialakított fel-
járó okozza. Az ugyanis nem kere-
kesszéknek, hanem babakocsinak
készült, nagyon meredek és csúszós.
Amíg férje bírta erõvel, ez nem je-
lentett problémát, az utóbbi idõben
azonban már az asszony nem tudja
magát felküzdeni az emelkedõn – az
állandó erõlködéstõl szinte már tönk-
remennek a karjai.

Az idõs asszony szeretné, ha
meghosszabbítanák a feljárót, hogy
könnyebben tudjon közlekedni. 

Az ügyben megkerestük a ház kö-
zös képviselõjét is, aki jelezte, nem

zárkózik el a kéréstõl, habár a kivite-
lezése nem is olyan egyszerû, hiszen
engedélyt kell kérni rá, s meg kell te-
remteni a pénzügyi hátteret. Csere-
pes Béla azt is hozzátette: úgy véli,
mindenképpen szükséges az önkor-
mányzat anyagi hozzájárulása is. 

Ez ügyben Marton István pol-
gármesternél érdeklõdtünk, aki el-

sõ szóra azt mondta: hajlandóak fi-
nanszírozni a beruházás bizonyos
hányadát, amennyiben elkészülnek
a tervek és pontos költségkalkulá-
ció áll rendelkezésre. 

Úgy tûnik hát, kicsit talán köny-
nyebb lesz Fazekas Sándorné éle-
te… 

Horváth Attila
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EEggyy aasssszzoonnyy,, aakkii aa vváárrooss sseeggííttssééggéétt kkéérrii

Nyomorúságos körülmények
között él Talpas Árpádné és csa-
ládja. Már többször is kértek
másik lakást, de nem kaptak.

Talpas Árpádné ötödmagával él a
Csengery út 89. alatti kis, valamivel
több, mint harminc négyzetméteres
lakásban. A ház valamikor a tégla-
gyárhoz tartozó szolgálati lakás
volt, majd az önkormányzat tulajdo-
nába került, most szociális bérlakás.

Talpas Árpádné lányával és fiával
tizennégy évvel ezelõtt költözött a
súlyosan beteg nagynéni mellé, akit
a lakhatásért cserébe ápolnak, gon-
doznak. Azóta több alkalommal is
kért az önkormányzattól másik bér-
lakást, mert a körülmények valóban
nyomorúságosak. A ház süllyed, a
falak repedeznek, az épület vizese-
dik, a fürdõnek nevezett helyiség-
ben potyog a csempe, az ajtótokok
és a fal között fél centis rés van, így

aztán az összes helyiséget átfújja a
szél. A szobában a falon át benõtt
egy gyom, s a faliszõnyeg felett lóg-
va igazán plasztikussá teszi az áldat-
lan állapotokat. Kicsit odébb egy
nagy ágyban nyakig betakarózva
alussza álmát egy négy hónapos kis-
gyermek, Talpasné unokája. Az asz-
szony attól fél: ha nem változnak a
körülményeik, elveszik tõlük a ki-
csit. De a másik realitás sem sokkal
biztatóbb: ha meghal a nagynéni, õk

az utcára kerülnek, hiszen a bérla-
kás – egykori téglagyári dolgozó-
ként – az õ nevén fut.

– Már vagy négyszer adtunk be
pályázatot, de egyszer sem támo-
gatták bérlakás-kérelmünket –
mondja Talpas Árpádné. – Már
olyant is csináltunk, hogy lefényké-
peztük az itteni állapotokat, s be-
küldtük a fotókat is, de hiába. Néz-
zen körül, a falon jön be a gaz, a te-
tõ beázik, a falak repedeznek, a
parketta süllyed, s egyszerûen non-
szensz, hogy milyen körülmények
között kell élnünk. Soha nem indo-
kolták meg, hogy miért nem va-
gyunk jogosultak másik bérlakásra,
pedig öten élünk ebben a kis ház-
ban, ami szerintem a legalapvetõbb
elõírásoknak sem felel meg. A lá-
nyom gyesen van, a nagynéni kis-
nyugdíjas, én és a fiam pedig nem
találunk munkahelyet. Pedig azért
költöztünk Kanizsára, mert remény-
kedtünk abban, hogy itt jobb sor-
sunk lesz, talán még rendes mun-
kánk is akad. Most attól félünk,
hogy a rossz lakhatási körülmények
miatt elveszik a lányomtól a kicsit.  

Talpas Árpádné abban bízik: ez
nem következik be, mert az illeté-
kesek közül végre valaki talán fel-
figyel a problémájukra, és segít
abban, hogy legalább a kisgyer-
meknek szebb jövõje legyen.

H.A.

ÖÖttööddmmaaggáávvaall hhaarrmmiinncc nnééggyyzzeettmméétteerreenn

Bízzál orvosaidban, gyógyító-
idban, hogy biztos lehess gyógyu-
lásodban – ezzel a címmel tartot-
ta elõadását Molnár Istvánné, a
Rozgonyi Polgári Egylet Egész-
ségmegõrzõ Klubjának vezetõje
a Medgyaszay Házban. 

Mint volt egészségügyi dolgozó
két-három éve azt tapasztalja, fo-
lyamatosan próbálják az orvosok,
egészségügyi dolgozók tekintélyét
rombolni. Elõször a receptírás
módjának változásakor szembesült
ezzel. Több alkalommal megkér-
dezték tõle az utcán, milyen jogon
feltételezi róla az orvos, hogy nem
tudja kifizetni a drágább, de hatá-

sosabb gyógyszert? – Õ azt vála-
szolta, ne az orvost szidják, hanem
kérdezzék meg a törvényhozót! A
kapott választ nem kívánta részle-
tezni az elõadó.

Aztán jött a vizitdíj, és a kór-
házi napidíj, amit azzal próbál-
tak eladni, hogy így megszüntet-
hetõ a hálapénz. Az a hír terjedt
el, hogy minden orvos, fõleg a
kórháziak csak hálapénzért dol-
goznak. Molnár Istvánné
harminckét évig dolgozott a
röntgenosztályon. Nem tudja el-
képzelni, hogy egy balesetet
szenvedõ embertõl vagy egy hu-
szonéves szívinfarktuson átesett
betegtõl az intenzív osztályon

azt kérdezné az orvos, hogy tud-
e fizetni? Ez nem igaz!

A kórházaktól a pénzelvonás, az
egészségügyi dolgozók létszámá-
nak leépítése, orvosok elküldése a
klub elnöke szerint szintén egy bi-
zonyos fokú lejáratást jelent. Folya-
matosan hallunk a gyógyszerárak
csökkenésérõl, ugyanakkor azzal ál-
lítanak meg az ismerõsök az utcán,
hogy többet kell fizetni a gyógy-
szerért. Továbbá leszûkítik, vagy
megszüntetik sokféle fontos gyógy-
szer tb-támogatását. Aktív dolgozó-
ként is tapasztalta, nagyon fontos,
ha a beteg bízhat az orvosában.

B.E.

BBíízzzzááll oorrvvoossaaiiddbbaann,, ggyyóóggyyííttóóiiddbbaann
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata „Testvérvárosi Alap
2008” címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fej-
lesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú
mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegíté-
se céljából. A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny
csoportok. A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akko, Csák-
tornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo,
Shijiazhuang – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûkö-
désével 2008. július 1. és 2009. június 30. között kell megvalósulnia. A pá-
lyázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet pályázni
költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. A pályázatok
támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága
legkésõbb 2008. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást – testvérvároson-
ként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó
nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértéké-
ig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több célra is
nyújthat be pályázatot. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és
pályázati adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomta-
tott formában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
portáján. A pályázatok beérkezésének határideje 2008. április 16. 08.00 óra

Marton István, polgármester

TTeessttvvéérrvváárroossii AAllaapp 22000088.. ppáállyyáázzaatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagyka-
nizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból el-
származottak részére a Kanizsai Antológia  7.  számában való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terje-
delemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n
kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport-
osztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A beérkezett pályamû-
vek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk meg, nem kül-
dünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a Ka-
nizsai Antológia 7-es számában az Ünnepi Könyvhét alkalmával jelennek
meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2008. április 28.

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 77..

Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Kanizsai Dorottya u. 1. sz alatti
építéshatósági ügyben. Szám: 6/291-6/2008. A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/291/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben
a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági
eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak
megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. április 8-tól kerül
kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivata-
los hirdetõtábláján. Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/291/2008, tárgya:
építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Baumeister Kivitelezõ, Tervezõ és Szol-
gáltató Kft, (címe: Nagykanizsa, Szent I. u. 5.). A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 1839/97. és 1839/91. és 1839/98. hrsz-ú társasházi
ingatlan, valamint az 1839/12., 1839/92. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztá-
lyán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:  8-12, 13-17, péntek: 8-12. A Ket. 98. § (1)
bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési
jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre
tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a
jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A határozat ellen a közléstõl számított 15
napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei
Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft
értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

HHiirrddeettmméénnyy ééppííttéésshhaattóóssáággii üüggyybbeenn

Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-
elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17óráig a Batthyány Lajos Gimnázi-
umban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Jerausek István a 10. számú választókerület önkormányzati képviselõ
fogadóórát tart 2008. április 14-én (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban, 19.00-20.00 óráig a Sánci Kultúrházban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

A Kanizsai Kulturális Központ a Medgyaszay Házban lévõ étterem
üzemeltetésére pályázatot hirdet. 

A pályázati dokumentáció 5.000 Ft + áfa ellenértéken átvehetõ a Kanizsai
Kulturális Központ gazdasági irodájában (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-
9.). A pályázat beadásának határideje 2008. április 25. 14 óra.

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

2008. április 27. Nagykanizsa Város Napján

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zalakaros Város
Önkormányzata, valamint a Zalakaros Gránit Gyógyfürdõ támo-
gatásával a Kanizsa Futó- és Szabadidõsport Klub szervezésében.
Fõvédnökök: Marton István  Nagykanizsa Megyei Jogú Város pol-
gármestere, Szirtes Lajos,  Zalakaros Város  polgármestere és Horváth
Vencel, a Gránit Gyógyfürdõ Zalakaros vezérigazgatója. 

Rajt: 2008. április. 27 (vasárnap) 10.00 óra, Erzsébet tér – Centrál
Hotel elõl. Nevezési díj: egyéni versenyzõknek 1500 Ft, váltóknak (3
fõ) 3000 Ft/csapat. A verseny távja: 20 km egyéni versenyzõknek
(férfi-nõi), 6,65 km váltó csapatoknak 3 fõvel (férfi, nõi). Útvonal:
Nagykanizsa Vasemberház, Fõ út, Petõfi Sándor utca, régi 7-es út, Kis-
récsei elágazó, Kendlimajor elágazó, Csapi, Galamboki tó, Galambok,
Zalakaros. 

Váltófutás: Három fõ teljesíti a távot váltó rajtszámmal. Az elsõ
futó lehet egyéni induló is. A váltás 6,65 km-nél (Nagyrécsén a temetõ
elõtt) és 13,3 km-nél (Csapi Körzeti Általános Iskola elõtt) jól észlel-
hetõ pontokon lesz.  A váltótagokat a rendezõség 9.50-kor autóbusszal
szállítja a váltóhelyekre, de az utazás egyénileg is lehetséges. A veg-
yes csapatokat a férfi kategóriában értékelik. 

A versenyközpont a Bolyai János Általános Iskola tornaterme
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.). Óvást Katz Rudolfnál, a verseny-
bíróság elnökénél szóban történõ bejelentéssel 30 percen belül a célba
érkezés után lehet tenni.

Nevezni lehet levélben a Kanizsai Futó- és Szabadidõsport Klub
címére (8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u.23.) feladott, kitöltött
nevezési lappal, interneten a www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapról
letölthetõ nevezési lap kitöltésével és visszaküldésével a kanizsaifu-
toklub@citromail.hu e-mail címére, valamint a helyszínen 8.00 órától
9.40-ig a Versenyközpontban, a Bolyai János Általános Iskola tor-
natermében.

Minden benevezett versenyzõ a célban befutócsomagot kap, plusz
különdíj jár a legjobb nem atlétikai egyesületi váltónak. A célállomás
Zalakaros, Dísz tér, majd  ingyenes belépés a gyógyfürdõbe. Frissítõ a
váltóhelyeken és a célban kapható. Az eredményhirdetés
Nagykanizsán az Erzsébet tér nagyszínpadán lesz 15.15-kor. A vissza-
utazás 13:30 és 14:30-kor a rendezõség autóbuszával lehetséges. 

A versenyzõk saját felelõsségükre indulnak a versenyen. A 20 km-
es távon csak a 14. életévüket betöltöttek vehetnek részt. A versenyzõk
utcai ruházatát öltözõzsákokban Nagykanizsáról Zalakarosra szál-
lítjuk, melyet a rajtszám bemutatásával a váltóhelyeken és a célban
lehet átvenni. A rendezõség az elveszett felszerelésekért, ruházatért,
értéktárgyakért nem vállal felelõsséget. A verseny ideje alatt orvosi
ügyelet és rendõri biztosítás lesz. A versenyen rajtszám nélkül indulni
nem lehet. 

IIIIII.. NNaaggyykkaanniizzssaa –– ZZaallaakkaarrooss OOrrsszzáággúúttii
FFuuttóóvveerrsseennyy
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az
óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2008. április 15-16-
án fogadjuk – mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott óvo-
da, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott általános iskola.

A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztályok szá-
mának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8
napon belül írásban értesíti. 

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2008. május 31-ig be-
tölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába. Felvételre jelentkezhet és felvételt
nyerhet minden kisgyermek, aki 2008. október 1-ig betölti a harmadik életévét. A je-
lentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyer-
mekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2008. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2002. május 31. elõtt született
– és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, illetve a Szi-
várvány Fejlesztõ Központ szakvéleménye igazol. Felvételre jelentkezhet – a szülõ kez-
deményezése alapján – minden 2002. május 31. és december 31. között született 6 éves
gyermek, ha iskolaérettségét az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ igazolja. A
jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek
csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi körzetében levõ, állan-
dó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos. A szülõ által választott, nem kötelezõ
felvételt biztosító iskolába történõ felvételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igaz-
gatója dönt, amelyrõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti. A jelentkezéshez szük-
séges dokumentumok: óvoda illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ szakvélemény-
ének eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a gyermek születési anyakönyvi kivo-
natam, lakcím igazolására személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztály

Kötelezõ ffelvevõ kkörzetek
Óvodai

Attila Óvoda Nagykanizsa, Attila u. 7.
Attila u., Balatoni u., Honvéd u., Irtás u., Kisberki u., Madách Imre u., Postakert u.,

Toldi Miklós u.
Hétszínvirág Óvoda Nagykanizsa, Corvin u. 2.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bedõ Albert u., Belus József u., Bethlen Gábor

u., Bolyai János u., Corvin u., Dózsa György u., Egry József u., Erkel Ferenc u., Fáy And-
rás u., Gábor Áron u.,  Garay u., Halvax u., Hársfa u., Ifjúság u., Kinizsi Pál u. 50-végig,
Lámpagyár u., Magyar u., Május 1. u., Napraforgó tér, Nyírfa u., Rákóczi Ferenc u., Si-
kátor u., Sugár út 50-tõl végig, Takarék u., Ûrhajós u., Virág Benedek u., Vörösmarty u.

Hevesi Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 17/b.
Hevesi Sándor u., Kazanlak krt., Munkás u, Péterfai u. Récsei u., Rózsa u. 14-tõl

végig, Városkapu körút
Kertvárosi Óvoda Nagykanizsa, Csokonai u. 5.
Alsó Szabadhegyi u., Árok u., Bagoly u., Bartók Béla u., Betyár u., Búzavirág u.,

Csalogány köz, Cseresznyés u., Csokonai u., Damjanich János u., Dankó Pista u., Eger-
szegi u., Felsõ Szabadhegyi út, Fülesbagoly u., Hadi u., Harang u., Harmat u.,  Hegy-
alja út, Hegybíró u., Ibolya u., Ilona u., József Attila u., Kaán Károly u., Kanyar u., Ka-
posvári út, Kisbagolai hegyhát, Kishegyi út, Kõkereszt u., Laktanya u., Látóhegy, Le-
vente u., Muskátli u., Nagybagolai hegyhát, Nyárfás u., Õrház u., Patak u., Pásztor u.,
Pipacs u., Sandi u., Sánci u., Szabadhegy u., Szentgyörgyvári hegyhát, Táncsics Mihály
tér, Tavasz u., Téglagyári u., Tersánczky u., Tüskés u., Új élet u., Úttörõ u., Vadvirág u.

Micimackó Óvoda Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
Ady Endre u., Csányi László u., Csengery u. 100-ig, Fõ út páros oldala,Kisfaludy

Sándor u., Nagyváthy u., Szemere u., Szent Imre u., Zárda u., Zrínyi Miklós u.
Pipitér Óvoda Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek köz, Bor-

nemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ temetõ u., Fenyõ u.,
Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis István u., Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jak-
abkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert
u., Március 15. tér, Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári u.,
Ráckert u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetneki u., Szigeti u.,
Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike u., Vágóhidi út, Varasdi u., Vár út,
Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz

Rozgonyi Óvoda Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
Báthory u., Berzsenyi Dániel u., Erzsébet tér, Fõ út páratlan oldal, Hunyadi u., Jó-

kai Mór u., Kalmár u., Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u.,  Kinizsi Pál u. 1-50-ig, Király
u., Királyi Pál u.,  Kölcsey Ferenc u., Muraközi u., Múzeum tér, Petõfi Sándor u., Roz-
gonyi u., Sugár út 1-50-ig, Terv u., Vásár út

Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7.
Kodály Zoltán u., Liszt Ferenc u., Rózsa u. 1-tõl 14-ig, Thúry tér, Zemplén Gyõzõ

u., Mészáros Lázár utca
Vackor Óvoda Nagykanizsa, Platán sor 8/b.
Bajza u., Bagolai sor, Batthyány u., Deák Ferenc tér. Eötvös tér, Hermann Ottó u.,

Katona József u., Kossuth tér, Kórház u., Mária u., Teleki u., Thúry György u., Ligeti
u., Platán sor, Semmelweis Ignác u., Széchenyi tér, Szekeres József u.

Általános Iskola és Óvoda Miklósfa Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.
Babóchay u., Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Bõsze Kálmán köz,.

Csiky Gergely u., Csengery u. 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Erdész u., Gár-
donyi Géza u., Gyulai köz, Határõr u., Hóvirág u., Hõsök tere, Iskola u., Kassa u., Ká-
polna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u., Maort u., Marek József u., Mátyás király u.,
Miklósfa u., Nagy Lajos u., Olaj u., Papp Simon sétány, Patak köz, Pityer u., Só u.,
Szentgyörgyvári u., Tárház u., Teleki Blanka u., Tripammer Gyula u., Vasút u., Véc-
sey u., Veress Péter u., Wlassics u.

Móriczhely, Liszó, Nemespátró
Általános Iskola és Óvoda Palin Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.
Alkotmány u., Felsõerdõ u., Forrás u., Förhénc u., Gesztenyés u., Herkules u.,

Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u., Lazsnak u., Magvetõ u., Napsugár u., Õz u.,
Szálfa u., Szarvas u., Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u., 

Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely

Általános iiskolai

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa, Iskola u. 10.
Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Csiky Gergely u., Csengery u. 100-tól

végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Gárdonyi Géza u., Hóvirág u., Hõsök tere, Iskola u.,
Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u., Marek József u., Mátyás király u., Mik-
lósfa u., Nagy Lajos u., Patak köz, Pityer u., Szentendrei utca, Szentgyörgyvári u., Te-
leki Blanka u., Veress Péter u., 

Móriczhely, Liszó, Nemespátró, Belezna
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 81.
Alkotmány u., Felsõerdõ u., Förhénc u., Gesztenyés u., Herkules u., Inkey u., Ipa-

ros u., Kalász u., Kertész u., Lazsnak u., Majorkert u., Magvetõ u., Napsugár u., Õz u.,
Szálfa u., Szarvas u., Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u., 

Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely

Általános Iskola Kiskanizsa, Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek köz, Bor-

nemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ temetõ u., Fenyõ u.,
Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis István u., Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jak-
abkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert
u., Március 15. tér, Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári u.,
Ráckert u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetneki u., Szigeti u.,
Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike u., Vágóhidi út, Varasdi u., Vöröshe-
gyi u.,  Zsigárdi köz, 

Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bagoly u., Báthory u., Belus József u., Bethlen

Gábor u., Corvin u., Csalogány köz, Damjanich János u., Dankó Pista u., Dózsa Györ-
gy u. 1-51-ig, illetve Dózsa György u. 2-46-ig, Egerszegi u., Egry József u., Erzsébet
tér, Fõ út páratlan oldala, Fülesbagoly u., Gábor Áron u.,  Garay u., Halvax u., Hársfa
u., Hegyalja út, Ifjúság u., Ilona u., József Attila u., Kalmár u., Kaposvári út, Kinizsi Pál
u. páros oldal, Kisbagolai hegyhát, Kisberki u., Kórház u., Lámpagyár u., Látóhegy,
Magyar u., Május 1. u., Nagybagolai hegyhát, Napraforgó tér, Nyárfás u., Nyírfa u., Rá-
kóczi Ferenc u., Sandi u., Sikátor u., Sugár u. 2., Szekeres József u., Szentgyörgyvári
hegyhát, Terv u., Új élet u., Úttörõ u., Ûrhajós u., Vár u., Vásár út, Virág Benedek u.

Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Alsó Szabadhegyi u., Betyár u., Cseresznyés u., Felsõ Szabadhegyi út, Harang u.,

Harmat u.,  Hegybíró u., Hevesi Sándor u., Kanyar u., Kazanlak krt., Kõkereszt u.,
Mészáros Lázár u., Munkás u, Pásztor u., Patak u., Péterfai u. Récsei u., Rózsa u. 1.,
2. és 4., valamint 15-tõl végig, Szabadhegy u., Tersánczky u., Tüskés u., Vadvirág u.,
Városkapu körút

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Csokonai u. 1.
Árok u., Bagolai sor, Bartók Béla u., Búzavirág u., Csokonai u., Hadi u., Ibolya u.,

Kaán Károly u., Kodály Zoltán u. 4-tõl, Laktanya u., Levente u., Liszt Ferenc u., Má-
ria u., Muskátli u., Õrház u., Pipacs u., Sánci u., Semmelweis Ignác u., Táncsics Mi-
hály tér, Tavasz u., Téglagyári u., Teleki u., Thúry György u.

Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Attila u. 2.
Attila u., Bajza u., Balatoni u., Eötvös tér, Irtás u., Kisberki u., Kishegyi út, Kodály

Z. u. 1-3-ig, Madách Imre u., Platán sor, Postakert, Rózsa u. 5-tõl 14-ig, Szekeres Jó-
zsef u., Toldi Miklós u., Zemplén Gyõzõ u., 

Rozgonyi Úti Általános Iskola, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
Bedõ Albert u., Berzsenyi Dániel u., Bolyai János u.,  Dózsa György út 53-tól vé-

gig, illetve Dózsa György út 48-tól végig, Erkel Ferenc u., Fáy András u., Fõ út párat-
lan oldala,  Gábor Áron u., Honvéd u., Hunyadi u., Huszti tér, Jókai Mór u., Kálvin
tér, Kazinczy Ferenc u.,  Kinizsi Pál u. páratlan oldal, Királyi Pál u.,  Kölcsey Ferenc
u., Muraközi u., Múzeum tér, Petõfi Sándor u., Rákóczi Ferenc u., Rozgonyi u., Sugár
u. a 2. szám kivételével, Takarék u., Vörösmarty u.

Zrínyi Miklós Általános Iskola, Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
Ady Endre u., Babóchay u., Bajza u., Batthyány u., Bõsze Kálmán köz, Csányi

László u., Csengery u. 100-ig, Deák Ferenc tér, Erdész u., Fõ u. páros oldal, Gyulai
köz, Határõr u., Herman Ottó u., Kassa u., Katona József u., Király u., Kisfaludy Sán-
dor u., Kossuth tér, Kórház u., Ligeti u., Maort u., Nagyváthy u., Olaj u., Papp Simon
sétány, Só u., Széchenyi tér, Szemere u., Szent Imre u., Tárház u., Tripammer Gyula
u., Vasút u., Vécsey u., Wlassics u., Zárda u., Zrínyi Miklós u. Sormás, Surd

Óvodai éés ááltalános iiskolai 
jelentkezések aa 22008/2009. ttanévre
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága a vállal-
kozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alap-
ján 2008. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés  támogatására.

1. A pályázat célja: új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a fog-
lalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint.
3.  A pályázók köre: a pályázaton részt vehetnek azok a mûködõ nagykanizsai

székhelyû vagy telephelyû egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásai-
kat Nagykanizsa város közigazgatási területén valósítják meg. A támogatásra
azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pá-
lyázati feltételekben részletezettek szerint. 

Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, vala-
mint a nagykanizsai telephely létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.

A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az
a szervezet: amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt
áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelõzõ két évben 500 Eft-
ot elérõ munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályázat be-
nyújtását megelõzõ féléves idõszakban  létszámcsökkentést hajtott végre;
akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû  meg nem fizetett köz-
tartozása van; az az újonnan alakult, átalakult gazdasági társaság, amelynek
tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van,
aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõ 3 éven belül megszûnt,
átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott és így munka-
helyet létesített.

4. Pályázati feltételek: pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely
esetében a pályázó: vállalja, hogy legalább egy új – napi 8 órás –  munkahelyet
teremt; vállalja, hogy  nagykanizsai telephelyén a támogatási igény benyújtása
elõtti hat hónapra számított korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához
képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ kettõ
hónapon belül megvalósítja, és azt legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja;
vállalja, hogy az igényelt támogatás  mértékéig bankgaranciát biztosít; vállalja,
hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat, il-
letve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését telephelyén helyszíni ellen-
õrzés keretében ellenõrizze; vállalja, hogy a szerzõdésben vállalt kötelezettségek
nem teljesítése esetén, a nem teljesítés arányának megfelelõen az igénybevett tá-
mogatás arányos részét a  Ptk. 301. §. (1) bekezdése szerinti kamattal egyösszeg-
ben visszafizeti a kötelezettségvállalás lejárati határnapjától számított 30 napon
belül; vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy
három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (volt telephelyének címe és tevékeny-
sége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság
neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy – szerzõdéskötés esetén – a
pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munka-
ügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlét-
szám ellenõrizhetõ; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik arról,
hogy az elmúlt három évben részesült-e csekély összegû (de minimis) állami tá-
mogatásban.

A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehe-
tik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántú-
li Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.

5. Pénzügyi feltételek: a pályázható támogatás (vissza nem térítendõ) össze-
ge, a  vállalkozás által  létrehozott új munkahelyenként 500.000 Ft.    Bármely
hároméves idõszakban, bármely vállalkozás részére folyósított csekély összegû
(de minimis) támogatás nem haladhatja meg a 100.000. eurónak megfelelõ forint
összeget. A támogatás egy naptári éven belül  a 8 millió forintot nem érheti el,
kivéve olyan munkahely-támogatási igényt, ahol az egy évben létrehozott mun-
kahelyek száma a 40 fõt meghaladja. Ez esetben egyedi döntés alapján egy évre
vonatkozóan magasabb támogatás is megítélhetõ a 100.000. eurónak megfelelõ
forint összeghatáron belül. Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély
összegû (de minimis) állami támogatásnak minõsül, amelyre az uniós
69/2001/EK bizottsági rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányren-
delet 12.§. elõírásai az irányadók. A támogatás kifizetésének feltétele: a foglal-
koztatott létszám növelésének igazolása.

6. A pályázat benyújtása és elbírálása: a pályázatot 2 példányban – a pá-
lyázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel – kell
benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén
a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A pályázat elbí-
rálását – max. 30 nap határidõn  belül – a Pénzügyi Bizottság végzi. A pályá-
zatok  benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva,
végsõ határidõ 2008. november 30. A pályázati  adatlap és a szükséges mel-
lékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõ-
nél vehetõk át.

7. Szerzõdéskötés: a Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati
feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a pol-
gármester köti a pályázóval,  a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a pro-
jekt adatain túlmenõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és
szankcionálási részleteket is.

Nagykanizsa MJV. Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága  

PPáállyyáázzaatt mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééss 
ttáámmooggaattáássáárraa

A Hays Plc. egy brit, tõzsdén jegy-
zett, toborzással és kiválasztással
foglalkozó, rendkívül gyorsan növek-
võ cégcsoport. A Hays több mint 25
országban van jelen Észak- és Dél
Amerikában, Európában, Ázsiában

és Ausztráliában, és több szakmai területen piacvezetõ pozícióval bír.

Világszínvonalú technológiák páratlanul széles körét kínáló, piacveze-
tõ, multinacionális nagyvállalati ügyfelünk részére keresünk 

tapasztalt szakembert

Kontrolling és Pénzügyi Vezetõ (Nagykanizsa)
pozícióba.

Feladatok:
A cég nagykanizsai gyáregységében gyártott termékek nyereségességének

vizsgálata
A gyár pénzügyi teljesítményének értékelése, a meglévõ és új gazdasági 

lehetõségek jobb kihasználására szakmai javaslatok tétele 
A gyárigazgató teljes körû és stratégiai szintû szakmai támogatása 
A szenior menedzsment részére szükséges havi pénzügyi riportok és 

magyarázataik naprakészen tartása, részükre prezentációk tartása
Költségvetési és tervezési folyamatok szakmai vezetése
Helyi valamint USGAAP, SOX 404 és céges szintû elõírásoknak való 

megfeleltetés
Elvárások:

Felsõfokú végzettség 
Elsõsorban gyártó közegben szerzett 3-5 éves releváns szakmai és 

vezetõi tapasztalat
US GAAP, SOX gyakorlati tudás (UKGAAP vagy IFRS ismeretek is 

megfelelõek lehetnek)
Tárgyalóképes angol nyelvtudás 

Amit kínálunk:
Rendkívül erõs szakmai fejlõdési lehetõség
Nemzetközi karrierépítési lehetõség a cég európai piacain

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklõdését, kérjük, jutassa el hozzánk
önéletrajzát magyar és angol nyelveken a bakos@hays.hu e-mail címre.
Bõvebb információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.hays.hu
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A MOL Nyrt. által adományo-
zott legmagasabb elismerést,
Életpálya-díjat vett át a közel-
múltban a Magyar Tudományos
Akadémia dísztermében Ma-
gyar József okleveles olajmér-
nök, a MOL Nyrt. EBK és mû-
szaki szakértõje. E díjjal ismer-
ték el 40 éves szakmai pályafutá-
sát, illetve hogy mindig a ma-
gyar olajipar elismertségét, meg-
becsülését szolgálta. 

– Engem is meglepetésként ért az
elismerés, melynek ünnepélyes át-
adására meghívhattam a családo-
mat és azokat a kollégáimat, akik-
kel baráti vagy szakmai kapcsolat-

ban voltam. – nyilatkozta
lapunknak a kitüntetett. – Az egye-
tem befejezése után, 1967-ben
kezdtem el dolgozni az olajipar-
ban, a Dunántúli Kõolajkutató és
Feltáró Üzem tanulmányi ösztön-
díjasaként Gellénházán Török Iván
kollegámmal együtt. Akkor Varga
József volt az igazgató és Barabás
László a fõmérnök. A gellénházi
üzem vezetését épp akkor vette át
Péter Richárd. Akkoriban nagyon
kevés volt a mérnök, ezért lerövidí-
tették a betanulási idõszakunkat.
Alig telt el háromnegyed év és már
bevontak bennünket a berendezé-
sek irányításába. Ott kezdtük meg-
ismerni az igazi fúróséletet, hiszen
az iskola padjaiban kevésbé volt
erre lehetõség. Nagyon jó szakem-
berek vettek körül minket. Emlék-

szem a hosszú kiküldetésekre Gyer-
gyói Jánossal a kisalföldi kutatófú-
rásokhoz. Az olajiparban jól csen-
gõ nevek – Csörgics Józsi bácsi,
Kalcher Feri bácsi – tanítottak
bennünket a szakmára. Miután a
diplomavédés után megnõsültem, a
családom is otthont talált Gellén-
házán, feleségem ott tanított a helyi
iskolában és aztán sorra jöttek a
gyerekek.1974-ben már négygyer-
mekes család voltunk.

– Ilyen simán ment minden?
– Az álmodozások kora gyorsan

elmúlt, mert 1971-ben a fõnököm
Irakba utazott, én pedig ottmarad-
tam a nagylengyeli üzemben 11 fú-
ró- és 8 lyukbefejezõ berendezés
irányításával majdnem egyedül.
Mivel Török Iván kollegám átke-
rült Bajcsára csak egy kezdõ fiatal

mérnök, Haász György segítségére
számíthattam. Miután az üzem ki-
emelkedõ szakemberei Irakba tá-
voztak a nyugdíjasokat, Hadri Pa-
li bácsit és a társait kellett vissza-
hívnom, hogy mûködni tudjunk,
annál is inkább, mert azokban az
években találtuk meg az ortaházi
olajmezõt. Egy olajmérnök számá-
ra a szakmájában a legnagyobb él-
mény az, amikor egy fúróberende-
zés olajat vagy gázt talál. 

– Hamarosan ön váltotta a fõnö-
két Irakban!

– 1973-ban én utaztam ki Iván-
csics Sándorral Irakba. Azon a
Kirkuk környéki jamburi mezõn dol-
goztunk, ahol napjainkban is felrob-
bantják a vezetékeket és háború van.
Egy hatalmas olajmezõben kellett
feltáró kutakat fúrnunk. Az általunk
mélyített   Jambur-2-es kút napi ter-
melése megegyezett a magyarországi
kutak egy éves termelésével. Az iraki
munka több szempontból meghatá-
rozó jelentõségû volt számomra. A
külföldi tapasztalatok szerzése mel-
lett egy sor olyan technológiai új-
donsággal ismerkedtem meg, ame-
lyekkel még soha életemben nem ta-
lálkoztam. Gellénházára visszatérve
1974-tõl tovább folytattam az üzem-
ben a fúrómérnöki tevékenységet. 

– A nagykanizsai kinevezés mi-
lyen változást hozott az életében?

– 1978-ban megalakult a Kõolaj-
és Földgázbányászati Vállalat.
Trombitás István, az akkori vezér-
igazgató az új vállalat különbözõ ve-
zetõi pozícióira kijelölt szakemberek
közé, három szakembert választott be
a nagylengyeli gárdából; Magyari
Dánielt, Péter Richárdot és engem.
Végül nekem kellett  Nagykanizsára
jönnöm és ettõl kezdve hosszú ingá-
zási idõszak következett életemben.

(Ateljes interjú lapunk honlapján,
a www.kanizsaujsag.hu címen a
Magazin rovatban olvasható.)
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Mivel a közvetítõ cégek legna-

gyobb konkurenciájának még min-
dig a magánértékesítõk számítanak
– országos átlagban a közvetített
ingatlanok 67 százalékát maguk a
tulajdonosok értékesítik –, a háló-
zatoknak bõven van tere a fejlõdés-
re. Ezt ismerte fel az Otthon Cent-
rum – a francia April viszontbizto-
sítóval közösen –, amikor április 1-
jétõl útjára indította új termékét: az
értékesítési garanciát. Bár elsõ rá-
nézésre anyagi haszonnal kecsegtet
az ajánlat, az ingatlanpiacra gyako-
rolt hatása minden bizonnyal na-
gyobb haszonnal jár majd. Hogy
miért? – erre Jánoki Pétertõl, az in-
gatlanforgalmazók között piacve-
zetõnek számító Otthon Centrum
(OC) nagykanizsai irodavezetõjé-
tõl kaptuk meg a választ.

– Mit jelent ez a garanciavál-
lalás? Konkrétan ki és milyen
esetekben érvényesítheti?

– A garancia lényege, hogy az
Otthon Centrum kártérítést fizet az
ingatlan tulajdonosának, amennyi-
ben hat hónapon belül nem értéke-
síti az ingatlant és az azt követõ
három hónap során a megbízónak
a korábban megjelölt irányáron,
vagy a felett sikerül azt értékesíte-
ni olyan érdeklõdõnek, aki még
nem látta a lakást az Otthon Cent-
rumon keresztül. 

– Milyen ingatlanokra vonat-
kozik a fenti ajánlat és milyen
mértékû ez a kompenzáció? 

– A célpiac az 5 millió forint fe-
letti használt lakóingatlanok. A díj-
mentes alap szolgáltatás keretében
– ahol az OC vállalja át a díj fize-
tését a biztosító felé – a tulajdonos
200 ezer és 600 ezer forint közötti
kompenzációt kap az ingatlan érté-
kétõl függõen. Létezik ugyanakkor
egy úgynevezett prémiumszolgál-
tatás is: ez ugyan 30 ezer forintba
kerül az eladónak, azonban itt 500
ezer és 1,5 millió forint közötti
„kártérítés” illeti meg a tulajdo-
nost, ha ügyesebb, mint a közvetí-
tõ. 

– Vegyünk egy konkrét esetet:
az OC 15 millió forintos árban
állapítja meg az ingatlan értékét,
a tulajdonos viszont ragaszkodik
a 18 millió forintos eladási ár-
hoz. Mi történik ez esetben?

– Természetesen a garancia az
OC által javasolt piaci árra  vonat-
kozik tehát akkor lehet igénybe
venni, ha az ügyfél 15 millió forin-
ton szerzõdött! Amennyiben az el-
adó által megjelölt összeg nem
igazodik az általunk javasolt reális
keresleti viszonyokhoz, úgy az in-
gatlant nem szívesen vesszük nyil-
vántartásba. A garanciavállalás így
egyben egy szûrõt is jelent, amely-

lyel célunk, hogy csakis reális árú
ingatlanokat kínáljunk a vásárlók-
nak.

– Milyen technikai kikötést tá-
maszt az OC a garancia érvénye-
sítésekor?

– Csupán egy igénybejelentõ
formanyomtatványt kell kitölteni,
melyben az alapadatok (az adás-
vétel résztvevõi, valamint az ingat-
lan adatai) szerepelnek, továbbá a
biztosító ügyvédjének is jelen kell
lennie az adás-vételi szerzõdés
aláírásakor. Ezt követõen fizetjük
a kártérítést.

– Elsõ ránézésre a közvetítõ
cég igen nagy kockázatot vállal.
Miért teszi?

– A piaci helyzet indokolta az
értékesítési garancia bevezetését.
A cég statisztikái szerint a megbí-
zások felét 50 napon belül értéke-
síteni tudjuk. Egyrészrõl tehát
nyugodtak vagyunk. Másrészt vi-
szont az OC célkitûzései között
szerepel, hogy a kizárólagos meg-
bízási szerzõdések aránya két év
alatt az összes megbízást alapul
véve nagymértékben növekedjen.
Az eladók Otthon Centrumba ve-
tett bizalma az új terméknek kö-
szönhetõen várhatóan folyamato-
san nõni fog, az együttmûködés
pedig hatékonyabb értékesítéshez
vezet. A reális áron kínált ingatla-
nok hosszú távon elégedetté teszik
mind az eladót, mind pedig a ve-
võt. Az eladónak nem kell hosszú
hónapokon keresztül várni az el-
adásra, a vevõ pedig biztos lehet
abban, hogy nem mesterségesen
gerjesztett áron kapja meg az in-
gatlant. 

ÉÉrrttéékkeessííttééssii ggaarraanncciiaa 
aazz OOtttthhoonn CCeennttrruummnnááll
AAmmiikkoorr aa kköözzvveettííttõõ ffiizzeett

Hirdetés

Nagykanizsa, IIrak, KKuvait, SSzíria...
EEggyy éélleettppáállyyaa áálllloommáássaaii
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Két kiállítással is a közönség
elé lépett Kotnyek István festõ-
mûvész. A zalaegerszegi Keresz-
tury Dezsõ ÁMK Gönczi Galéri-
ájában Mentés másként címmel
plasztikáit bemutató kiállításra
került sor, míg a HSMK-ban Át-
hozat a múlt  századból címmel
festménykiállítását láthatjuk. A
képzõmûvész tárlatait Péntek
Imre, József Attila-díjas költõ, a
Pannon Tükör fõszerkesztõje
ajánlotta a megjelentek figyel-
mébe.

– Tegnap plasztikáinak elvará-
zsolt kertjében jártunk-keltünk, ma
képeinek rejtélyes illuzionizmusa
nyûgöz le. S míg a plasztikai kiállí-
tás címével azonosulni tudtam,
most, látva festményeit, sajátos
visszahúzódást sugall az Áthozat a
múlt századból cím – hangsúlyozta

Péntek Imre. – Számomra minden
képén a dermesztõen jelen idejû,
az örök, a mulandóságra ítélt me-
tafizikus jelen aurája dereng-bo-
rong – folytatta többek között. 

Kotnyek István festészetét a fõ-
szerkesztõ az „illuzionizmus” kö-
rében próbálta meg értelmezni. A
festõ jeleket, jelzéseket és dinami-
kus színimpressziókat vont ki a fel-
kínálkozó látványból, hogy létre-
hozza a maga egyszeri, megismé-
telhetetlen tárgyias képzi vízióját.

A megnyitót követõen Kotnyek
Istvánnal a kiállításairól, a mûvész
feladatáról, és a világ dolgaiba va-
ló beleszólásról beszélgettünk.

– Mivel nem volt célszerû egy
helyiségben bemutatni a munkái-
mat, az értelmezhetõség kedvéért
kettéválasztottam az anyagokat.
Semmilyen más célzatosság nem
volt a két helyszínben. Zalaeger-

szegen objektek, szobrok, plaszti-
kák voltak láthatók. Talált tárgya-
kat, paraszti szerszámokat, varró-
gépeket, dobozokat, fiókokat és
egyéb, ma már nem nagyon talál-
ható használati eszközöket építet-
tem szoborkompozícióba, ezáltal
más funkciót kaptak. Hordozható
tájak, mûtárgyak, szobrok lettek
belõlük. Itt Kanizsán festmények és
kiegészítõ tárgyak láthatók. Képe-
imbe beépítettem a kortárs mûvé-

szet régi és legújabb vívmányait.
Természetesen nem követek semmi-
lyen izmust, irányzatot, a sajátomat
alakítom. Nyitott vagyok mindenre,
de csak azt vállalom fel az újítá-
somban, ami hozzám közel áll. 

– A kiállítóterembe lépve a szí-
nes képek közül kiemelkedik a sej-
telmes kékek sokasága.

– Mindenki meglepõdött a színes
anyagon. Engem is meglepett, hogy
mennyi kék képem van. Holott én a
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A „Nagykanizsaiak a Nemze-
tért Egyesület rendezésében,
Simó József és az Ismerõs Arcok
nemzeti rockzenekar közremû-
ködésével Czegei Wass Albertre
emlékeztek. Simó József elõadó-
mûvész és Nyerges Attila, az
együttes frontembere nyilatko-
zott lapunknak.

Simó József: – Valójában minket
Wass Albert szellemisége hozott
össze. Amikor elõször meghallot-
tam az Ismerõs Arcok zenéjét a
Pannon Rádióban, nyomban meg-
éreztem, hogy itt egyfajta testvéri-
ségrõl van szó. Barátaimmal ezt
követõen eljártunk a koncertjeikre,
mondván, végre van egy olyan
együttes, ahol oda kell figyelni ar-
ra, hogy a zene mellett mit monda-
nak. Ugyanis nagyon szép és ko-
moly gondolatokat fogalmaztak
meg. A koncerteket beszélgetések
követték, majd az együtt gondolko-
dás idõszaka következett. Mintegy
három éve Csömörön vetõdött fel a
gondolat, hogy közösen hozzunk
létre egy produkciót. Egy olyat,
amelyben Wass Albert és a zene is
megszólal. Az együttdolgozást
azért tartottuk fontosnak, hogy el-
jussunk a fiatalokhoz, mivel Wass
Albert-elõadásaimat zömében az

idõsebb korosztály kísérte figye-
lemmel. A cél  az volt, hogy a fia-
talok is kézbe vegyék, olvassák az
író könyveit. Az elsõ fellépésünk
aztán meg is hozta a várt ered-
ményt. Emlékszem, édesapám
mondta, ha valamit az ember jól
csinál, akkor az emberek azt
elõbb-utóbb megszeretik. 

Nyerges Attila: – A zenekar ar-
culata Wass Albert szellemiségének
köszönhetõ. Mi az  elõdzenekarok-
ban többnyire rhythm and bluest,
rock and rollt játszottunk. Azután,
talán a csillagok szerencsés állásá-
nak köszönhetõen kijutottunk Er-
délybe koncertezni. Ott került a ke-
zembe az Adjátok vissza a hegyei-
met címû munkája. Az itthon ta-
pasztalható politikai helyzet, han-
gulat, és a mû hatása együtt hozta
azt, hogy valami fontosabbat kelle-
ne tennünk. Ráéreztünk, hogy a ze-
nénknek nem csak a szórakozató,
talpalávaló muzsika gyártásáról
kell szólnia. Fontosnak éreztük,
hogy az itt élõ nemzet sorsa jobbra
forduljon. Hogy nyomot tudjunk
hagyni magunk után. Talán ennek
is köszönhetõ, hogy az elsõ leme-
zünkkel már teljes egészében Wass
Albertnek állítottunk emléket.

– A lemez önerõbõl készült, sa-
ját kiadás. Egy ilyen tömegeket

vonzó zenekarnak nincs lemez-
szerzõdése...?

Nyerges Attila: – Elvárható vol-
na? Azt hiszem, ennyi idõsen már
túl vagyunk az álmodozás és a na-
ivitás korán. Megtanultunk a saját
lábunkon állni. Így mindenféle
utasítás és beleszólás nélkül tu-
dunk olyan anyagokat, lemezeket,
mûveket közre adni, amelyek ben-
nünket, és a mi gondolatainkat
tükrözik a világról. Úgy gondolom,
a kiadók, a kiadóknál dolgozó
megmondóemberek gondolatait
közvetítse más.

– A napokban indult koncertso-
rozatuk a Tavaszi hadjárat  emlé-
kére. Nem lesz ebbõl gond?

Nyerges Attila: – Az úgynevezett
rendszerváltásnak és a demokráci-
ának köszönhetõen, hála Istennek
nem tudnak mindenbe beleszólni a
hatalmasságok. Igaz, a fennhatósá-
guk alá tartozó létesítmények prog-
ramjaiba van némi beleszólásuk, de
az õ kezük sem ér el mindenhová.
Koncertjeink többnyire magánkez-
deményezések, és legtöbbször ma-
gánkézben lévõ szórakozóhelyen
kerülnek megrendezésre. Egyéb-
iránt szerintem, nincs semmi tiltott
dolog abban, amit teszünk. 

– Ön a magyarországi Wass Al-
bert Alapítvány elnöke. Milyen
feladatokat ró ez önre?

Simó József: – Az alapítványnak
nagyon sok feladata van. Ezek kö-
zül a legfontosabb, hogy az író

munkásságát bemutassa és minél
szélesebb körben ismertté tegye.
Úgy vélem, sikerrel, hiszen akár
vonaton, vagy buszon olvasó em-
bereket látunk, a borítón sok eset-
ben található Wass Albert neve.
Megjegyezném, hogy azok az em-
berek, akik olyan vehemensen til-
takoznak az író és mûvei ellen, és
mindenféle hamis vádakkal illetik,
nos, azok legtöbb esetben nem is
olvasták mûveit. Furcsának tartom
azokat a tiltakozó újságcikkeket,
amelynek szerzõje azzal büszkélke-
dik, hogy egy sort sem olvasott
Wass Alberttõl, mondván, kézbe
sem vesz egy ilyen kötetet. Akik vi-
szont olvassák, tudják, ezekben a
mûvekben egészen különleges dol-
gokról van szó. Nem csak esztéti-
kai élményt nyújt Wass Albert, ha-
nem az egyszerû mondatokkal
megfogalmazott életbölcsességek-
kel szolgál. Nyelvezete, természet-
leírásai rendkívül olvasmányossá
teszi mûveit. Az  alapítvány másik
feladata, hogy mûvei kiadásának
minden haszna az õ, Erdélyben
rekedt népét illesse. Ezért is került
az utánnyomások joga Erdélybe. A
bevételbõl fiai árvaházakat hoztak
létre, különbözõ vállalkozásokat
támogatnak, és segítik a magyar
kultúra tovább élését. Ehhez nyújt
segítséget és támogatást a mi ma-
gyarországi alapítványunk.

Cz.Cs.

HHíídd,, ttiisszzttaa sszzaavvaakkbbóóll

ÁÁtthhoozzaatt aa mmúúlltt sszzáázzaaddbbóóll
KKoottnnyyeekk IIssttvváánn ffeessttõõmmûûvvéésszz kkiiáállllííttáássaa
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meleg színekre törekedtem már
csak azért is, mert az áll közelebb
az emberek lelkivilágához. A kéket
hideg színnek könyvelték el, a hatá-
sa azonban attól is függ, milyen tó-
nusai vannak, és milyen közegben
látható. Örülök neki, hogy más is
érzékeli azt a harmóniát, amit én
elképzeltem. Fiatal korában az em-
ber hajlamos drámákat festeni. Én
is barnás-feketés-zöldes, egyszóval
sötét tónusú képeket festettem.
Ahogy az ember öregszik, egyre in-
kább rájön, használnia kell a vi-
dám színeket is. Most tartok ott,
hogy elõveszem a pirosat, sárgát és
a kéket, mondván, már megenged-
hetem magamnak hogy bátor le-
gyek, és ne legyen mondanivalóm.
Nem akarom megváltoztatni a vilá-
got, mert ez egy reménytelen ügy,
és nálam sokkal komolyabb elmék
sem jutottak semmire, mert akkor
nem itt tartana a világ, ahol most
vagyunk. Már nem hiszek abban,
hogy a mûvész feladata lenne job-
bítani a világon. Ha valaki megnéz
egy képet, ami egy pillanatra örö-
möt okoz neki, ez a maximum, amit
az ember elérhet, és ez nem kis
eredmény.

– A tájképek, a csendéletek kö-
zött fellelhetõk az úgynevezett ke-
retes, többrétegû képei is. 

– Ez a védjegyem. A teleobjektív
hatás megtalálható a képeimen,
szeretem egymásra préselni a te-
ret. Ez az én világom! Örülök,
hogy felismerik az évtizedek alatt
kiküzdött sajátos stílusomat. Nem
szerencsés, ha valaki korán rátalál
a sajátjára, az a jó, ha szép lassan
építi fel. 

– Hogyan alkot?
– Hagyományos formában dol-

gozom, bõven elég nekem az, amit
a nagy mesterek ötszáz évvel ezelõtt
megalkottak. Nyilván más formá-
ban, kompozícióban rendezem el a
csendéleteimet. Remélem, érzõdik
belõlük a XX. század szaga. A való-
ságdarabokat összerakosgatom,
ahogy egy mai ember világban
megrendült hitét kellene valahogy
ábrázolni, és nem kiszolgálni. Én
már nem szeretném kiszolgálni a
közönség ízlését. A mûvésznek nem
ez a dolga, hanem megmutatni va-
lahogy, merre felé kellene menni.
Ha a festõállvány elé állok, már
van egy halvány elképzelésem, és
hagyom, hogy a festék dolgozzon.
Végül a képnek adok egy címet. Az
ihletben nem hiszek, vannak sze-
rencsésebb napok és pillanatok. Én
így dolgozom…

B.E.

Egy intenzív munkával telt hét
után közös kiállítással zárta be
kapuit a Testvérvárosi Mûvész-
telep Kendlimajorban. 

A tizennégy résztvevõ
Kovásznáról, Magyarkanizsáról,
Puchheimbõl, Csáktornyáról,
Gleisdorfból és Salo városából ér-
kezett Nagykanizsára, ahol a város
önkormányzata és a Kortárs Mûvé-

szetpártoló Alapítvány támogatásá-
val létrejött Testvérvárosi Képzõ-
mûvészeti Szimpózium résztvevõi
voltak immár második alkalommal.

Az alkotókat és a érdeklõdõket
Marton István polgármester köszön-
tötte, bízva abban, hogy a közös
munkának lesz még folytatása és is-
mét találkozhatnak városunkban.

Akiállítást megnyitó Lehota M. Já-
nos esztéta a mûalkotások jelentésé-

rõl, a szimbólumokról beszélt. Mint
mondta, egy mûalkotás az emberi vi-
lág kicsinyített reprezentatív mása.
Egy közös nyelv, melyen megértik
egymást és kapcsolatot teremtenek.

Testvérvárosaink mûvészeit a
Szivárvány Énekegyüttes is kö-
szöntötte Baráth Yvette karnagy
vezetésével.

B.E.

TTeessttvvéérrvváárroossii  mmûûvvéésszzeekk KKeennddlliibbeenn
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Horoszkóp

A Vénusz jótékony hatásának köszönhetõen
megváltozik a hangulata ezekben a napok-
ban. Úgy érzi, képes lesz arra, hogy változtas-
son sorsán, és lesz ereje, hogy belevágjon
olyasmibe, amihez eddig nem volt bátorsága. 

Használja ki jobban a lehetõségeit. Ha
nem teszi meg az elsõ lépéseket bátran,
például a munkahelykeresés ügyében, le-
marad, s nemcsak az adóssága, szétszórt-
sága is állandósul.

Nem tudni, új ruhatárának, vagy a hétvégi na-
pozásnak köszönhetõen nõtt-e vonzereje. Si-
kert érhet el üzleti ügyekben, és keresik társa-
ságát régi ismerõsei is. Érzelmi téren sem le-
het panasza, a szerelemben is sikert érhet el.

Nyugalomra vágyik ezekben a napokban.
A csillagok állása szerint sikeresen végez-
heti a dolgát, ezért ne halogassa tovább
égetõ teendõit. Egyedül hamarabb meg-
oldja õket, mintha segítséget hívna.

Családja, környezete támogatásának kö-
szönhetõen új ismeretek szerzésére nyí-
lik lehetõsége. Meg lesz a haszna is, hi-
szen ha nem üres a pénztárcája, mindjárt
szebb színben látja a világot.

Anyagiakat érintõ szerencsés találkozá-
soknak lehet részese ezekben a napok-
ban. Információéhsége megnõhet a tanu-
lás terén, és alkalmazkodó készségével
sem lesz semmi gond.

A csillagállásoknak köszönhetõen változ-
tatás iránti vágy tölti be estéit. Az elmúlt
hetek unalmas hétvégéi után vidám társa-
ságra vágyik. A szívügyek terén ért félre-
értéseket így könnyebben orvosolhatja.

A pozitív környezeti hatások megerõsít-
hetik önbizalmát. Ne térjen el kitûzött
céljától, a halogatás semmi jót nem ered-
ményez. A szerelem terén szép napokra
számíthat áprilisban.

Úgy érzi, nehezen telnek a napok, és nem
tudja kihasználni az élet által nyújtott lehetõ-
ségeket. Tervezze el teendõit, és igyekezzen
megvalósítani õket. Ha magányos, a hétvé-
géket használja ki ismerkedésre, bulira.

Legyen rámenõsebb és talpraesettebb. Is-
meri a mondást, aki mer, az nyer. Ha úgy
érzi, gátolja a párja a kibontakozásban,
egyeztessék a véleményüket mielõtt sza-
kításra kerülne sor. 

Érzelmi életét egy váratlan esemény fel-
bolygatja, s emiatt rossz hangulata akár a
hétvégéjét is elronthatja. Próbáljon meg
egy legyintéssel túl lenni az egészen.
Érzelmi téren is van mit megoldania.

Úgy érzi, elkedvetlenítették az elmúlt na-
pok történései. Szedje össze magát és
fordítsa értelmes dolgok elvégzésére a
szabadidejét. Érzelmi életében harmoni-
kus, kellemes napokra számíthat.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Kiállítások aa mmúzeumban

A Mûemléki Világnapon, április
18-án 16.30-kor nyílik Kotnyek Ist-
ván, Harangszó a dombok között
(haranglábak, harangtornyok Zalá-
ban) címû fotókiállítása a Thúry
György Múzeum Fõ út 5. számú
épületében. A kiállítást Lehota M.
János egyetemi tanársegéd nyitja
meg, majd azt követõen Stamler
Lajos: Eklektikus népi építészet a
Dél-dunántúlon címû tárlatát lát-
hatják az érdeklõdõk.

Az OOlajipari TTermészetbarát
Egyesület ttúraajánlata
Nagykanizsa, AAdy EEndre uu. 114/c.

ÁÁpprriilliiss 1133.. ÖÖrröömmhheeggyy

Indulás: 10.30 óta autóbusz állomás
Érkezés: 16.55 óra autóbusz állomás
Útvonal: Zalamerenyei szib. - Z sáv
- Matavölgy - Ko - Postás kul-
csosház - P - Z sáv - Orosztony
Táv: 14 km
Részvételi díj: volán díjszabás

A Rock 
and Roll-tól 

a retróig!
zenetörténeti 

sorozat 

Farkas Tibi 
bácsival

szerda esténként
az Oldies-ban
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Nk-án a Turulmadárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)

INGATLAN

Kaán Károly utcai garázssoron nagymé-
retû aknás garázs eladó. Irányár: 700.000 Ft
Érd.: 30/904-1169 (6152K)

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó
állapotban eladó. Érd.: 93/321-906 (6200K)

Nk belvárosában  900 m2 közmûvesített
terület kiadó vagy eladó. Érd.: 30/481-2323
(6166K)

Az uszodánál kétszobás, összkomfortos,
részben felújított, kívülrõl hõszigetelt, nap-
fényes udvari lakás garázzsal, pincével el-
adó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 20/9726-
721 (6204K)

Felújításra szoruló családi házat vásárol-
nék Nk-án vagy Kiskanizsán. Érd.: 20/4979-
279 (6205K)

Nk-án 3,5 szobás, nagykonyhás, III.
emeleti, parkra nézõ, panorámás 89 m2-es,
nagy teraszos lakás eladó. K-Ny-i fekvésû,
szomszéd nincs. Érd.: 30/661-2224 (6212K)

Városközponttól 10 km-re családi ház
eladó. Érd.: 30/9374-820 (6214K)

Bázakerettye mellett, külföldiek szom-
szédságában eladó egy 60-as években épült
két szobás családi ház. Irányár: 2.8 millió Ft.
Tel.:70/454-0494 (6215I)

Becsehelyen szép utcában eladó egy
masszív építésû, kisebb családi ház  mellék-
épülettel, gyümölcsös kerttel. Irányár: 4.5
millió Ft.  Tel.: 70/454-0494 (6216I)

Belvároshoz közel, 3. emeleti, felújított,
63 nm-es, amerikai konyhás lakás eladó.
Tel.: 70/454-0476 (6218I)

Árpád utcában igényesen kialakított, 5
szobás családi ház, külön kis házzal, garázs-
zsal eladó. Tel.: 70/454-047 (6217I)

Nagykanizsa keleti városrészében eldó
egy szépen felújított, 1+2 félszobás lakás.
Tel.: 70/454-0475 (6219I)

Kiskanizsán eladó egy igazán izgalmas,

négyszobás, kétéves családi ház. Irányár:
23,8 millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6220I)

Buda belvárosában másfél szobás lakás
kiadó. Irányár: 70.000 Ft/hó. Érd.: 93/318-
485 (6201K)

Költözés miatt eladó: 72 cm-es LG 100 Hz
(extra) televízió és  új fürdõszobaberendezés
(még dobozban, fa + bambusz kombináció).
Érd.: 20/226-4144 (6144K)

Etüd típusú Pianino eladó. Érd.: 30/901-
2482 (6146K)

Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló
eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi
dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet,
könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/555-
3014 (6083K)

Jó állapotú Olimpia Midi 20-as gyer-
mekkerékpár eladó. Irányár: 9.500 Ft. Érd.:
30/2627-496 (6202K)

Eladó kovácsolt vasból készült asztal,
csillár, állólámpa, valamint egy zöldre pá-
colt fa üveges szekrény. Érd.: 30/6500-
553 (6213K)

Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi,
videó, stb.) megjavítom. Tel.: 20/510-2723
(6211K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (6221K)

Gyermekszeretõ, gyermekközpontú
egyéniséggel, fiatal óvónõ gyermekfel-

ügyeletet vállal. Érd.: 30/433-5302
(6222K)

Teljesen egyedülálló, idõs hölgy gon-
dozását, eltartását vállalnám (ápolónõ
végzettséggel) Nagykanizsán, lakásért
cserébe, szerzõdéssel. Tel.: 30/593-1713
(6223K)

99-es Fiat Bravo kitûnõ állapotban,
rendszeresen karbantartva, 133.000 km-
rel eladó 750.000 Ft-ért. Érd.: 70/245-
3478 (6224K)

Április 12. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB

GÁLAMÛSORA
Vendég: Szabó Tamás, a Megatánc 
döntõse,  Dél-Zala Táncegyüttes, 

Végh Nóra táncmûvész. 
Belépõdíj: 800 Ft

Április 14. 19 óra
Bergman: JELENETEK EGY

HÁZASSÁGBÓL - színmû
Szereplõk: Détár Enikõ, Rékasi Károly

Belépõdíj: 3000 Ft. Szervezõ: a HSMK és
a Szivárvány Fejlesztõ Központ

„Alapítvány a Fogyatékosokért” 

Április 16. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM

Globális felmelegedés – Környezetvédelem 
Elõadó: Benedek Miklós, a Kaán Károly

Környezetvédelmi Egyesület elnöke
A belépés díjtalan

Április 27. 15 és 19 óra
"REVANS"

A Ludas Matyi története táncban
elmesélve. EXPERIDANCE produkció

Belépõdíj: 
I. hely 4500 Ft   
II. hely 4000 Ft

Április 11. 18 óra
A KÖLTÉSZET NAPJA

Nagy László: REGE A TÛZRÕL ÉS JÁCINTRÓL

Gál Tamás és Kiss Szilvia színmûvészek elõadása. Kísér a Kor-Zár Zenekar

Április 10. 18 óra „KÉSEI ÉNEKEK”
Rada Gyula verses vallomása nemzeti-történelmi értékekrõl

A Takács László Irodalmi Kör a Költészet Napja keretében em-
lékezik névadójára és mutatja be irodalmi munkásságát. 

Elõadó: Fa Ede. Várjuk az irodalom kedvelõit 2008. április 15-
én 17 óra. Helye: Halis István Városi Könyvtár

ÁÁlllláássbböörrzzee

A Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központ tájékoztat
minden munkalehetõség iránt
érdeklõdõ személyt, hogy mun-
kahelyeket ajánló munkáltatók
részvételével a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-
9.) 2008. április 16-án 9-12
óráig állásbörzét szervez.

Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!
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Sajtótájékoztató keretében ke-
rült sor fõszponzori szerzõdés alá-
írására, helyesebben meghosszab-
bítására az Aquaprofit NTSK sakk
csapatánál. A névadószponzorként
is ismert cég újabb esztendõre kö-
tötte megállapodását a sakk együt-
tessel, reményei szerint ezzel is
hozzájárulva a kanizsai színekben
sakkozók további remek szerep-

léséhez a Szabó László-csoport
pontvadászatában. Nádasi Tamás,
az Aquaprofit részérõl kiemelte, a
fõszponzori elvárás komoly, hi-
szen mindig az elsõ három hely a
kitûzött cél, ami persze az elmúlt
esztendõben elnyert bajnoki cím-
mel az igazi nagy tett. A mába ka-
nyarodva, az esély idén is megvan
a díszes serleg hazahozatalára, de

az ezüstérem szinte már biztosra
vehetõ. S hogy ne csupán az elsõ
számú együttesrõl essék szó, az
NB I B-s különítményre, valamint
az utánpótlásra szintén úgy tekin-
tenek, mely a klub jó hírnevét
öregbítette és reményeik szerint a
jövõben is ugyanígy teszi. 

P.L.

A felnõtt vízilabdázók mellett az
utánpótláskorúaknál is gõzerõvel
zajlanak a küzdelmek a CWG Ka-
nizsa együttesénél. A dunántúli
gyermek I. (1993-as és utána szü-
letettek) bajnokság ötödik, tatabá-
nyai fordulójában a kanizsaiak
elõször a listavezetõ kaposváriak-
kal mérkõztek, s kaptak ki 10-6-ra,
míg a második helyen álló komá-
romi gárda ellen 21-9-re. Bedõ,
Skriba és Vitári ezúttal is hozta jó

formáját, a többiek viszont elma-
radtak mögöttük, így a harmadik
helyrõl nem tudtak elõrelépni.
Bedõ Krisztiánt folyamatos jó tel-
jesítménye okán a korosztályos
keret edzéseire is meghívták. A
serdülõknél a CWG Kanizsa elsõ-
ként a bajaiakkal mérkõzött, s
nyert 13-5-re. Ezt követõen a
Balatonfüzfõ sem járt jobban, azt a
csapatot 16-6-ra verték Gyanáék.
A pápaiakkal vívott csatára már

Kanizsán került sor, és 14-5-ös ha-
zai siker született. Ez jó bemelegí-
tés volt a Dunaújvárosi FVE elleni
rangadóra, és Sashalmi, Molnár,
valamint a kapus Szabó M. vezér-
letével gyõzedelmeskedtek 12-7-
re. Szabó Szilárd és Kéri Péter le-
génysége ezzel feljött a második
helyre a tabellán, s csupán két pont
a hátránya az újvárosiak mögött.

P.L.
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Amint azt egy, a labdarúgó élvo-
nal bajnoki címére is esélyes csa-
pat ismert labdarúgója kifejtette,
tipikusan magyaros dolog kívülrõl
okoskodva elmondani a nagy igaz-
ságokat, s úgymond jókat keverni. 

Lehet, hogy mi is ezt tesszük,
amikor az utóbbi hetek kanizsai
sportági történéseirõl elmélke-
dünk. Csak úgy szabadon. 

A baseball-mérkõzés vissz-
hangja szerint nem történt semmi
különös, nincs baj, még ha az
eredmény az Óbuda ellen a hazai
idénynyitón igencsak vérszegény-
re sikerült, s már a kupából is
kipottyantak. De játszadozzunk el
a gondolattal, hogy nyertek és
még tovább is jutottak, mint
ahogy a kanizsai nõi kosarasok is
– légiósokkal megtûzdelve – dia-
dalmaskodtak a nagy rivális ott-
honában. A vízilabda másodosz-
tály „nyugati” csoportjában lis-
tavezetõ kanizsai alakulat Tata-
bányán folytatta remek szereplé-
sét, s nem  csúszott le az élrõl.
Mindeközben tegyük fel, hogy
nem nyert diákolimpiát az ökölví-
vóknál Orsola Norbert, Nádori
Tibor és Tóth Dávid, s így sajná-
latosan nem hívták meg utóbbi
kettõt a junior válogatott edzõtá-
borába sem, illetve Orsola sem
indulhat (fõképp nem elsõ számú
kiemeltként) a nyári szabadkai
kadett EB-n. De e gondolatmenet
szerint Mátyás Szabina vívónk
sem szerzett jogot a cataniai VB-
n való indulásra, mint ahogy lát-
ványtáncosaink az itteni rendezé-
sû válogatón sem tudták célba
venni (tömegesen) a kontinensvi-
adalnak, egyben világbajnokság-
nak otthont adó isztriai gyöngy-
szemet, Pulát. Rajtuk kívül már a
cselgáncsozó Mihovics Szabiná-
nak is kár próbálkozni a szaraje-
vói Európa-bajnokságért, annyi-
ra esélytelen… No, és ezen felül
még a futball harmadosztályában
az NTE 1866 sem volt képes le-
gyõzni a sereghajtó gárdát. Aki-
ket esetleg kihagytunk, azokkal
nem szándékosan tettük ezt. A
sportsajtó viszont szeret keverni,
ezért megfelelõ forráskritikát sem
árt vele szemben alkalmazni.
Mindenesetre, akikben bízunk,
azok inkább képesek bukni, mint
akikre szinte sok esetben oda sem
figyelünk. Hát, ilyen ez a sport,
mifelénk pedig különösképp…

Polgár László

A Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség Nagykanizsán tartott
fogadásán díjazta 2007. legjobb
sportági szereplõit. Az összejöve-
telen Jakabfi Imre elnök vezetésé-
vel adták át az elismeréseket, me-
lyeket a Vasemberház különtermé-
ben vehettek át a ping-pong me-
gyei kiválóságai. A legjobb felnõtt
férfi eredményeket az idei Par-
alimpia kanizsai indulója, Zborai
Gyula érte el, míg a legjobb nõi
asztaliteniszezõnek Mariana
Stoiant, a Kanizsa Sörgyár extrali-
gás csapatának erõsségét válasz-
tották A legjobb férfi csapat a Hé-
víz NB III-as gárdája lett, ugyanez

a nõknél a Kanizsa Sörgyár elsõ
számú, vagyis extraligás együtte-
sének járt. Serdülõ fiúknál Hor-
váth Dávid, míg a lányoknál Bi-
csák Bettina volt a díjazott, az ifjú-
ságiknál az elismeréseket Kahotek
Kristóf és Ladányi Dóra érdemelte
ki. A tavalyi év legjobb szakveze-
tõjének a közelmúltban elhunyt
zalaegerszegi Matolcsi Józsefet
választották, s posztumusz díját
özvegye vehette át.

A fiatal asztaliteniszezõknek az
elmúlt hetekben már a budaörsi di-
ákolimpián is bizonyítaniuk lehe-
tett, s Zala megyét csapatban a
Bicsák Bettina, Papp Alexandra,

Horváth Dávid és Szerdahelyi Pé-
ter négyes képviselte. Tavalyi
gyõztesként egészen a fináléig a
remekül meneteltek, ott azonban
Fejér megye képviselõitõl 3:1
arányban kikaptak. Egyéniben az-
tán Bicsák Bettina bizonyíthatott a
lányok mezõnyében, s az elmúlt
évi ezüst után 2008-ban bronzot
szerzett. Horváth Dávid õt követõ-
en viszont semmit sem bízott a vé-
letlenre, s korcsoportja fiú mezõ-
nyében mindenkit 3:0-lal leisko-
lázva lett diákolimpiai bajnok –
immár másodszor.

P.L.
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Az elmúlt hétvége nem hozott
túlságosan sok szerencsét a kanizsai
csapatsportokban érdekelteknek. 

Az éppen csak elrajtolt baseball
bajnokságban a Nagykanizsa Ants
együttese szenvedett 20:3-as vere-
séget itthoni környezetben az Óbu-
da Brick Factory együttesétõl,
smár a kupaküzdelmektõl is elkö-
szönt a sportág egyik hazai felleg-
várának gárdája. 

A CWG Kanizsa VSE OB I B-s
listavezetõ vízilabdázói Tatabányá-

ra tettek egy kevésbé szerencsés ki-
rándulást, ahol 11-10-re kaptak ki a
házigazdáktól, akik így át is vették
a vezetést a bajnoki táblázaton. 

A bajnokság felsõ régiója ugyan
nem fenyegeti az NB I A-csopor-
tos Kanizsai Vadmacskák nõi ko-
sarasait, viszont ettõl függetlenül
fájó vereséget, ráadásul nem is kis
különbségût szenvedtek el a
BEAC-tól idegenben. A tabella-
szomszédok csatáját a budaiak
nyerték 63-42-re… 

Még szerencse, hogy az NTE
1866 labdarúgói az NB III Dráva-
csoportjában jobban muzsikáltak,
hiszen Ujvári góljával 1-0-ra le-
gyõzték a pontvadászat sereghaj-
tóját, a Bóly csapatát. Az együttes
tagjai közül akiket jó teljesít-
ményük okán ki lehet emelni, õk
Nagy Tamás, Pozsgai Albert,
Boros Zoltán és a gólszerzõ Újvári
Máté voltak.

P.L.
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A Kanizsa Kulturális Központ ezúton is köszönetét fejezi ki a
támogatóknak, akik lehetõvé tették a 2008. évi nagykanizsai
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál megrendezését.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, E.ON Közép-
Dunántúli Gázszolgáltató Zrt., Magyarországi VOLKSBANK Zrt.,
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt., ROTARY Fúrási Zrt.,
SAUBERMACHER-Pannónia Hulladékgyüjtõ Kft., AQUAPROFIT
Zrt., SUZUKI Márkakereskedés és Szerviz, Nagykanizsai Autójavító
Kft., Kanizsa Rádió, Kanizsa Tv, Kanizsa Dél-Zalai Hetilap,
Nagykanizsai Maraton, Kanizsa Képújság ÉS Tv, Szuperhír.hu

2008.03.06-05.31-ig vagy a készlet erejéig!

NÉMET (Goethe) EU-s és ÁLLAMI

NYELVVIZSGA
* 10.000 FT KEDVEZMÉNNYEL

alap-, közép- és felsõfokon

A VIZSGA ELÕTT 20 ÓRÁS speciális felkészítõ tanfolyam 
vizsgáztató tanárokkal

A VIZSGA IDÕPONTJA:

2008. MÁJUS 16-17.

I N G Y E N E S  P R Ó B A V I Z S G Á V A L
Jelentkezési határidõ: április 16.
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