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Nem felhõtlen az örömünk,
mert a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács által a
legutóbbi ülésen támogatásra ja-
vasolt három pályázatunkhoz
csaknem 1,1 milliárd forint ön-
részt kell biztosítanunk – mond-
ta hétfõi sajtótájékoztatóján
Marton István polgármester. 

A város elsõ embere elmondta,
az inkubátorház létrehozásának tel-
jes költsége majdnem ötszázmillió
forintra rúg, melyhez mintegy 129
millió forintot kell hozzátennie a

városnak önrészként. Az ipari park
huszonöt hektáros területének fej-
lesztéséhez, közmûvesítéséhez
mintegy 506 millió forint szüksé-
ges, melynek hetven százalékát, az-
az 354 millió forintot Kanizsának
kell biztosítania. A harmadik, a vá-
rosközpont rehabilitációjához köt-
hetõ pályázaton elnyerhetõ támoga-
táshoz pedig csaknem 611 millió
forintot kell hozzátennie a város-
nak, azaz sikeres elbírálás esetén
mintegy 1,1 milliárd forintnyi ön-
részt szükséges elõteremteni a költ-
ségvetésbõl nagyon rövid idõn be-

lül, hiszen a pályázatok várhatóan
õsszel, illetve tavasszal kerülnek a
kormány elé, ahol végleges döntés
születik a támogatásokról.  

Marton István végül megjegyez-
te, mára az is bebizonyosodott,
hogy a térségi szennyvízberuházás
pályázati önrészével kapcsolatban
annak növekedésérõl el-elejtett
politikusi megnyilatkozások nem
valósak, s maradt a pályázat kiírá-
sakor közzétett nyolcvanöt száza-
lékos támogatottsági mérték. 

H.A.

PPáállyyáázzaattookk:: ÜÜrröömm aazz öörröömmbbeenn......

A tömegközlekedési szolgálta-
tóknak és az önkormányzatok-
nak május elsejéig gondoskodni
kell a harminc napos bérletek be-
vezetésérõl – mondta minapi saj-
tótájékoztatóján Halász Gyula, a
Szabad Demokraták Szövetsége
helyi szervezetének ügyvivõje.

Emlékezetes: Halász Gyula há-
rom évvel ezelõtt javasolta elõször
a harminc napos autóbusz-bérlet-
jegyek bevezetését. Akkor a szol-
gáltató elvetette a javaslatát, a gaz-
dasági tárca azonban hosszas, több
évig tartó levelezést követõen ve-
võ volt rá, s rendeletileg kötelezte
az önkormányzatokat arra, hogy
idén május elsejéig valamennyi
szolgáltatónak be kell vezetnie az
újfajta bérletet. Ennek érdekében
Nagykanizsán is módosítani kelle-
ne a tömegközlekedésre vonatko-
zó helyi rendeletet, ám az erre uta-
ló szándéknak még nincs nyoma –
mondta Halász Gyula. 

A képviselõ szót ejtett a váro-
sunkba érkezett Sass-Brunner ha-
gyatékról is, és sérelmezte, hogy a
nagy értékû képek méltó, a köz-
gyûjteményekre vonatkozó elõírá-
soknak is megfelelõ elhelyezésére
még nincs koncepció. Azt javasol-
ja a közgyûlés számára, hogy az
elõzetes tervekkel ellentétben az
Országos Egészségbiztosítási

Pénztárnak a városi képtár helyett
ajánlják fel az IKI megüresedõ
épületét, s az elõbbi méltó helyszí-
néül szolgálna a Brunner-kiállítás-
nak.   

A harminc napos bérlet beveze-
tése felõl egyébként korábban Hor-
váth István fideszes önkormányza-
ti képviselõ is érdeklõdött. Õ a pol-
gármesteri tájékoztatóban azt a vá-
laszt kapta, hogy májustól sor kerül
az új típusú bérletjegy bevezetésé-
re, amely a vásárlás idõpontjától
függetlenül harminc napig használ-
ható lesz. A Zala Volán illetékese, a
helyi közlekedési üzem vezetõje,
Horváth Ferencné azonban érdek-
lõdésünkre azt mondta: a város ön-
kormányzata még nem egyeztetett
velük e kérdésben. 

Horváth Attila  

HHaarrmmiinncc nnaappooss bbéérrlleett??

A lakossági igények kielégí-
tésére Nagykanizsa és Buda-
pest között új buszjáratok in-
dítását tervezi a Zala Volán
Közlekedési Zrt. – tudtuk
meg Zalatnay László vezér-
igazgatótól.

Az április 18-tól életbe lépõ
menetrend szerint a hét utolsó
munkanapján 14 órakor indul
autóbusz Budapestre, amely 17
órakor érkezik a fõvárosba. 

Ugyancsak kedvezõ hír, hogy
a tervezet szerint Budapestrõl is
indul új járat 19 órakor Nagyka-
nizsára, amely 22 órakor érke-
zik városunkba.

Új bbuszjárat
a ffõvárosba
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Ismét a kórház korábban kö-
tött szerzõdéseirõl tartott sajtó-
tájékoztatót a helyi Fidesz-cso-
port képviseletében Szõlõsi
Márta és Fertig István. Szerin-
tük több, mint érdekes, hogy a
város lakói egy hete nem kap-
nak választ a baloldaltól a Fi-
desz kérdéseire. Akkor ugyanis
bemutattak egy, információik
szerint aggályosnak nevezhetõ,
még az elõzõ kórházvezetés ál-
tal kötött szerzõdést.

– Hallgatásuk mindennél be-
szédesebb, most válaszra sem
méltatják városunk polgárait a
máskor oly beszédes képviselõ
urak – mondta Szõlõsi Márta. –
A Fidesz kanizsai frakciója vá-
laszt vár a szocialistáktól arra,
hogy tudtak-e az általunk bemu-
tatott szerzõdésrõl, avagy a kór-
ház korábbi vezetõi magányos
farkasként kötötték meg azt? (Az
említett szerzõdés ugyanis a kép-
viselõk információi szerint a kö-
telezõ közbeszerzési eljárás le-
folytatása nélkül köttetett.) Úgy
tûnik, a válasz helyett sajnos, a
szocialisták inkább a fõigazgató
ellen irányuló névtelen feljelen-
téseket támogatják a háttérbõl,
azt az embert igyekeznek besá-
rozni, aki az õ pártjuk által az
egészségügyben okozott nem kis
káosz ellenére is gazdaságosan
tudja mûködtetni a Kanizsai Do-
rottya Kórházat. 

Fertig István ehhez hozzátet-
te: úgy véli, a pénzügyi bizott-
ságnak meg kellene vizsgálnia
az elõzõ kórházvezetés által
megkötött szerzõdéseket is. A
helyi Fidesz-csoport elnöke sze-
rint a szocialisták minden bi-
zonnyal attól tartanak, hogy
újabb csontvázak buknak ki a
szekrénybõl.

– Joguk van a kanizsaiaknak az
igazsághoz, akik a március kilen-
cedikei népszavazás során egyér-
telmûen megmutatták, hogy elegük
van a hazudozásból – mondta.
Egyben azt javasolta a szocialis-
táknak, hogy folytassák le a belsõ
vizsgálatokat, majd annak eredmé-
nyét õszintén tárják a választópol-
gárok elé. 

Ugyanakkor újságírói kérdésre
válaszolva Fertig István és Szõlõsi
Márta azt mondta: egyelõre nem

gondolkodnak azon, hogy az ügy-
ben feljelentést tegyenek a hatósá-
goknál – várják az újabb fejlemé-
nyeket. 

H.A.

A szocialistáknak az fáj, hogy
a Kanizsai Dorottya Kórház a
szûkös pénzügyi helyzetben is
adósság nélkül, sõt, nyereségesen
mûködik, kisebb fejlesztésekre,
beszerzésekre is jut pénz –
mondta hétfõi sajtótájékoztató-
ján Szõlõsi Márta önkormányza-
ti képviselõ.

A képviselõ kijelentette: nem
hagyják, hogy bosszút álljanak a
kanizsai embereken azért, mert
nem úgy szavaztak március ki-
lencedikén, ahogy õk szerették
volna. 

Szõlõsi Márta utalt Dr. Fodor
Csaba szocialista önkormányzati
képviselõnek a Szuperhír.hu-n

megjelent nyilatkozatára, mely-
ben a városatya a kórház részle-
ges privatizációját vetítette elõ-
re. A képviselõ-asszony kijelen-
tette: Nagykanizsán ma minden-
ki tudja, hogy az elõzõ ciklusban
kik akarták privatizálni a kórhá-
zat, s azt is tudják, hogy a Fidesz
akkor és most is ellenezte a kór-
ház mûködésének vállalkozásba
adását.  

Szõlõsi Márta ugyanakkor arra
kérte fel a szocialista politikuso-
kat, hogy hagyják abba a vádasko-
dást, álljanak ki a nyilvánosság
elé, s végre mondják el az igazsá-
got az ominózus kórházi szerzõdé-
sekkel kapcsolatban. 

H.A.
***

Emlékeztetõül. Az MSZP-
SZDSZ koalíció 2005. õszén
nyújtotta be a képviselõ-testület-
nek a kórház mûködtetésének pri-
vatizációjáról szóló elõterjesztést.
A Fidesz élesen ellenezte ezt. Sõt,
egy civil szervezet több, mint tíz-
ezer aláírást gyûjtött az emberek
tiltakozásának kifejezésére. – a
szerk.

Tóth László, a szocialisták
frakcióvezetõje mai sajtótájé-
koztatóján a Dél-Zalai Víz- és
Csatornamû Zrt. átvilágításá-
val kapcsolatos dokumentum-
ból idézett, melyben azt állítja
annak készítõje, hogy a társa-
ság dolgozói „még a mai napig
is a közösbõl lopni nem bûn fel-
fogását hordozzák”.

– Mint köztudott, kilencmillió
forintért már elkészült a „gazda-
sági – pénzügyi” átvilágítás, 15
millió forintért folyamatban van a
„jogi” átvilágítás, valamint 24
millió forintért készül az önkor-
mányzat „informatikai” átvilágí-
tása – mondta elöljáróban Tóth
László. – Nemrég oldalanként
401 ezer forintért, mintegy 35
millió forint összegben elkészült a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamû
Zrt. átvilágítása is – szintén egy

– Döbbenetes számomra Tóth
úr sajtótájékoztatója, mert annak
véleményem szerint egyetlen célja
van, méghozzá a hangulatkeltés,
a városvezetés lejáratása – rea-
gált Tóth László hétfõ délelõtti
sajtótájékoztatójára Marton Ist-
ván polgármester. 

– Tóth László felkészületlen és
tájékozatlan, mert ez az átvilágítás
nem 35 millióba, hanem csak há-
rommillióba került. Külön figye-
lemre méltó, hogy a jelentés egy
része, vagy egésze ott van a szoci-
alistáknál, azt ugyanis még nekem
sem mutatták meg. Az igazgatóság
mindenféle indokkal húzza az idõt,
hogy a tulajdonosok – nem tudom,
miért – ne tekinthessenek be az
anyagba. Én is kértem példányt a
negyed éve elkészült vizsgálati
eredménybõl, ám ismétlem: nem
kaptam. 

Marton István polgármester úgy
véli: a szocialisták vagy megvásá-
rolták az anyagot, vagy mûködött
a baloldaliság.

A szöveg inkriminált részével
kapcsolatban pedig azt mondta:
„Hát hogy vannak, akik a közösbõl
lopni nem bûn elvet alkalmazzák,
ahhoz nekem kérdésem nincs, épp
az elõbb mondtam rá példát…
Meg aki annyira magáénak érzi a
vállalati autót, hogy a gyerekülést
is beszereli, úgy jár vele haza, az
szerintem szintúgy lop, csak ezt
nem így fogják fel, lehet, hogy a jo-
gászok ezt másképp csûrnék-csa-
varnák.”

Megkerestük az ügyben Kassai
Zoltánt, a Dél-Zalai Víz- és Csa-
tornamû Zrt. vezérigazgatóját is,
aki Tóth László sajtótájékoztatójá-
val kapcsolatban azt mondta: elké-
pesztõnek tartja, hogy felelõs poli-
tikus ilyen nyilatkozatokat tehet az

érintett, tehát az õ megkérdezése
nélkül. Ugyanakkor jelezte: kíván-
csian várja, hogyan vonja majd fe-
lelõsségre a szocialista frakció
Tóth Lászlót.   

Azon kérdésünkre pedig, hogy
vajon miért nem tekinthetnek be a
belsõ átvilágítás vizsgálati anyagá-
ba a cég tulajdonosai, így Marton
István polgármester sem, azt a vá-
laszt kaptuk: majd ha minden rész-
letet egyeztetnek a felügyelõ bi-
zottsággal és az igazgatósággal, s
ha azok tagjai rábólintanak, akkor
valamennyi tulajdonos megkapja
az anyagot. Addig azonban titkos.
Ezért aztán szerinte az is kérdés,
hogy részben, vagy egészben,
hogy került ki az anyag a szocialis-
tákhoz? Kassai Zoltán úgy véli,
aki megszegte a titoktartási kötele-
zettséget, az felelõsséggel tartozik.  

Horváth Attila  
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összességében eddig mintegy 78
millió forint, de nem kell nagy
jóstehetségnek lenni, hogy kije-
lentsük, ez az összeg hamarosan
átlépi a bûvös 100 millió forintos
határt. A felülrõl kiépített folya-
matos, gátlástalan pénzlenyúlá-
sokban nemcsak a módszer közös,
hanem az is, hogy a kanizsai pol-
gárok több tízmillió adóforintjai-
val kizárólagosan budapesti ügy-
védi irodák járnak jól – hangsú-
lyozta a frakcióvezetõ. 

Tóth László ezt követõen az át-
világítás 86. oldaláról idézett,
amely egy sommás megállapítást
tartalmaz: „a tõkeerõs társaság
dolgozói még a mai napig is a kö-
zösbõl lopni nem bûn felfogását
hordozzák, amelyen a szervezet
átalakításával, és az ellenõrzési
mechanizmusok beiktatásával ha-
ladéktalanul változtatni szüksé-
ges”. Tóth László szerint ez a
mondat több, mint aggályos, mert
az egész dolgozói állományt meg-
bélyegzi.

Feltette a kérdést: vajon Kassai
Zoltán vezérigazgató, mint mun-
káltató tervez-e jogi lépéseket a
munkavállalók becsületében esett
kár okán, avagy elismeri a megál-
lapítások rá is vonatkozó valóság-
tartalmát?

– Szeretném azt is tudni, vajon
Marton István polgármester, mint
a többségi tulajdonos képviselõje
miként vélekedik ezekrõl a megál-
lapításokról, és azt is szeretném
tudni, vajon dr. Tuboly Marianna,
az önkormányzati törvényesség
legfõbb õre jogszerûnek tartaná-
e, ha a hivatali átvilágítási
anyagban hasonló megállapítá-
sokkal minõsítenék le a köztisztvi-
selõket? – mondta Tóth László.

Egyúttal az elmúlt hetek, a ko-
rábbi kórházvezetés közbeszerzési
eljárásaival és szerzõdéskötései-
vel kapcsolatos Fidesz-sajtótájé-
koztatók okán azt is bejelentette: a
szocialista frakció a kórház ügyeit
kivizsgáló rendkívüli közgyûlés
összehívását kezdeményezi.

H.A.
(A polgármester és a Vízmû vezér-

igazgatója reagálását az elõzõ olda-
lon „Mielõtt nyilatkozik, kérdezhe-
tett volna” címmel olvashatják.)

– Tóth László ismételten bebi-
zonyította, hogy egyenes kérdésre
képtelen egyenes választ adni,
megszólalása pusztán vádasko-

dás, hangulat és rossz hírnév-kel-
tés – mondta Szõlõsi Márta.

Megemlítette még, hogy a szo-
cialista képviselõ nem tiszteli a ka-
nizsai embereket, ugyanis beleha-
zudik a szemükbe, és pártjának ré-
gi jó szokásához híven azzal vá-
dolja a Fideszt, amit õk követtek el
a múltban, vagy készülnek elkö-
vetni a jövõben. Hazugság ugyan-
is, hogy a Vízmû átvilágítását 35
millió forintért végezték el. Ezzel
szemben az az igazság, hogy a
tanulmány ennek kevesebb, mint
egytizedébe került. 

– Értem én, hogy miért hadakoz-
nak tûzzel-vassal a tanulmány
ellen, mert attól tartanak, hogy ki-
derül az igazság. A gátlástalan
„pénzlenyúlásos” megjegyzésére
szocialista képviselõtársamnak
csak annyit szeretnék mondani,
hogy elég, ha végiggondolja Tóth
úr, kinek a párttársát vezetgették
bilincsre verve a TV-kamerák
elõtt, miközben az illetõ azt hajto-
gatta: nincs Zuschlag ügy, nincs
Zuschlag ügy! –  utalt a tavaly
kirobbant szocialista botrányra
Szõlõsi Márta.

Újabb, az elõzõ kórházvezetés
idõszakában, a közbeszerzési
törvény megkerülésével kötött
szerzõdések láttak napvilágot –
közölte Fertig Istvánnal, a helyi
Fidesz-csoport elnökhelyettesé-
vel közös sajtótájékoztatóján
Szõlõsi Márta, a Fidesz-KDNP
önkormányzati képviselõje.

A képviselõ asszony azt mondta:
még 2006 elején egy napon,

KKaanniizzssaa –– PPáárr((tt))bbaajj2008. április 17. 3
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Felavatták a város története
egyik legsikeresebb polgármester-
ének, Dr. Sabján Gyulának az em-
léktábláját a róla elnevezett utcá-
ban. A felemelõ eseményen megje-
lentek az egykori városvezetõ le-
származottai is, köztük Varga-
Sabján László, a Paksi Atomerõ-
mû vezérigazgató-helyettese.

Az ünnepélyes eseményen az em-
léktábla-állítás szülõatyja, a város
egykori polgármestere munkásságá-
nak lelkes kutatója, Dr. Károlyi Attila
köszöntötte a megjelenteket. A tábla
elhelyezésére azután nyílt mód, hogy
a volt Terv utca visszakapta régi ne-
vét, ugyanis a visszakereszteléssel
egy hetven évvel ezelõtti határozatot
hajtott végre a közgyûlés. Ugyanis
már a harmincas években döntöttek a
város akkori atyái egy, az akkor már
elhunyt polgármestert ábrázoló fest-
mény megfestésérõl, síremléke elké-
szítésérõl továbbá az akkoriban még
csak épülõ rendõrségi palota melletti
utca Dr. Sabján Gyuláról történõ el-
nevezésérõl. Ám az ezután bekö-
szöntõ totalitárius rendszer másként
gondolta, s az utcának a személyte-
len, arctalan Terv nevet adta. 

Cseresnyés Péter alpolgármester
köszöntõje után Balogh László, az

oktatási, kulturális, ifjúsági és sport
bizottság elnöke szólt a megjelen-
tekhez. A városatya beszédében kö-
szönetet mondott Dr. Károlyi Attila
képviselõtársának, hogy a motorja
volt a kezdeményezésnek, misze-
rint ismét Dr. Sabján Gyula polgár-
mester nevét viselje a volt Terv ut-
ca, valamint hogy emléktáblát kap-
jon a legendás városvezetõ. Balogh
László hangsúlyozta: Dr. Sabján
Gyula munkássága példakép lehet
minden városvezetõ számára. 

Ezt követõen került sor az em-
léktábla leleplezésére, melyet
Móritz István készített. 

Dr. Sabján Gyulát Vécsey Zsig-
mond halála után, 1913 novemberé-
ben választották polgármesterré.
Munkásságának legnagyobb erénye,
hogy ma is mûködõképes városi
rendeleteket alkotott. A háború után
minden erejével azon fáradozott,
hogy a meginduló nagyarányú köz-
építkezésekhez kölcsönt szerezzen.

A Sugár úti volt honvédlaktanyá-
ban lévõ gimnázium számára meg-
felelõ körülményeket biztosított az
épület átalakításával, polgármester-
sége alatt 1926-ban új városi bérház
épült, tetõ alá került a kiskanizsai
elemi iskola és megtörtént a közkór-
ház részleges renoválása is. Ebben
az évben épült fel az új színház,
1928-ra pedig befejezõdött a vízve-
zeték-rendszer bõvítése, majd a csa-
tornázás. Sabján Gyula sokat tett a
város egészségügyi ellátásának fej-
lesztése érdekében is, többek közt
létrehozta a Stefánia Anya- és Cse-
csemõvédõ Intézetet. Polgármester-
ségének idõszakában beruházások
egész sora indult el és valósult meg,
Nagykanizsa a városi infrastruktúra
új elemeivel gyarapodott. Hivatalát
1930. február 10-ig töltötte be.

H.A.
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összesen 38 millió forint értékû
szerzõdést kötött az elõzõ kórház-
vezetés, információik szerint a
korábban bemutatotthoz hasonló
módon, a közbeszerzési törvény
elõírásainak nem megfelelõen.

– Mindezek után már értjük, s
megértjük, hogy miért lapítanak a
szocialisták kórház-ügyben, miért
nem mernek kiállni a kanizsaiak
elé, és elmondani az igazságot –
mondta Szõlõsi Márta, aki hozzá-
tette, az emberek és a helyi Fidesz-
frakció a következõ kérdésekre vár-
nak választ a szocialisták helyi ve-
zetõitõl: vajon tudtak-e az ominó-
zus szerzõdésekrõl, esetleg ezeket
az õ utasításukra kötötték-e meg,
néhány esetrõl van-e szó, vagy tö-
meges, üzemszerû tevékenységrõl?

Fertig István kijelentette, bíz-
nak abban, hogy a szocialisták az
ügy élére állnak, tisztázzák ma-
gukat a gyanú alól, s nem lesz
szükség arra, hogy a közgyûlés
rendeljen el belsõ, vagy külsõ
rendõrségi vizsgálatot.

H. A.  

Kanizsa Uszoda Kft.

munkakörbe új kollégát keres.

Elvárások:Elvárások:
középfokú végzettség

jó kommunikációs készség
kiváló számítógépes ismeretek

megbízhatóság, önállóság

ügyintézõ-asszisztens

Fényképes önéletrajzokat az uszoda@nagykanizsa.hu e-mail-re
vagy a 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. címre várjuk. 

AA lleeggssiikkeerreesseebbbb eellöölljjáárróó Dr. Sabján Gyula polgármester
nagyatyja nagykapornaki vendég-
lõs volt, apja Sabján János csiz-
madia, tagja Nagykanizsán a te-
kintélyes csizmadia-céhnek. Anyja
Huszár Alojzia.

Dr. Sabján Gyula Nagykani-
zsán járta iskoláit, itt végezte a
gimnáziumot, Budapesten jogot
tanult, majd Nagykanizsán, Ka-
posvárott volt ügyvédjelölt, 1907-
ben pedig 32 éves korában nyitot-
ta meg ügyvédi irodáját Nagyka-
nizsán. 

1910. októberében megválasz-
tották a város fõjegyzõjének, Vé-
csey Zsigmond mellett dolgozott, a
viszonyuk azonban az akkori leírá-
sok szerint nem volt felhõtlen. 

1913. november 12-én Sabjánt
24 szótöbbséggel Nagykanizsa vá-
ros polgármesterévé választotta a
közgyûlés. A gyûlés nem soká tar-
tott. Hamarosan ment végbe a sza-
vazás, s a virilisták 83 szavazata
közül Tamás Jánosra 52, míg Sab-
ján Gyulára 30 esett. A választott
képviselõk 108 szavazata közül
azonban 77-et, míg Tamás János
csak 31-et kapott. Így gyõzött a
demokratikus irány a képzelt elõ-
kelõségek uralma fölött. 

Sabján Gyuláért azután kül-
döttség ment. Sabján kijelentette,
tudja õ nemes hivatását, hogy õ a
városért van, s nem a város kö-
zönsége õérte. Mûködését két
csoportba osztja: a közigazgatás-
ra és a város háztartására, amely
mûködésben a papíros korszak
alkonyát jósolja, hogy a cselek-
vés és az alkotás gyorsasága an-
nál határozottabban biztosítva
legyen a város haladása érdeké-
ben. 

Szép volt beszédének azon ré-
sze, amelyben megindokolja, hogy
a választási mozgalmaktól miért
tartotta távol magát. A bizalmat
kiérdemelni akarta és nem ajtó-
ról-ajtóra járva kikönyörögni.
Városunkból kultúrvárost akar al-
kotni, amelyben a csatornázás,
vízvezeték és szegényház, pótadó
emelés nélkül, a költségvetés rea-
lizálása mellett kerül ki. Ezen ne-
mes törekvéshez városunk érdeké-
ben kérte a képviselõ testület tá-
mogatását.

A mai naptól kezdve elárvult vá-
rosunk a haladás útjára lép. Veze-
tõje ezen az úton egy nagykanizsai
szív, egy nagykanizsai ész, amelyet
a város köréhez gyermekkori em-
lékek, ifjúkori lelkesedések – és
most a jelenben? –, a férfikor al-
kotásra kész tettereje fûz. 

Reményünk és bizalmunk soha
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se fog meginogni személyében,
amelynek határozottságát, tettrehi-
vatottságát ellenfelei is elismerték.
Örvendünk a választás eredmé-
nyén, a város igazi és önzetlen pat-
riótáinak munkás sikerén. 

Örömmel üdvözöljük dr. Sabján
Gyulát Nagykanizsa városának
élén tisztes állásában, amelynek
fényét nemes törekvésével s ideális
lelkesedésével ígérte emelni,
Nagykanizsa város javára s a jövõ
fejlõdésére.

Dr. Sabján Gyula a modern ha-
ladás fáklyavivõje volt, aki eltérõ-
en a vidéki városok szûk horizont-
jától, hatalmas szárnyalással igye-
kezett kiragadni monotonságából,
szürkeségébõl és modern várossá
fejleszteni. Õ teremtette meg Nagy-
kanizsán a csatorna- és vízmûve-
ket, õ valósította az utcarendezést,
járdák és utak kiszélesítését, asz-
faltozását, ami modern képet adott
a városnak. A piaristák mai mo-
dern rendháza – gimnáziuma – a
Sugár-úti laktanya helyén, a
Medgyaszay mûépítész által terve-
zett városi színház, a fémipari
szakiskola, a kiskanizsai elemi is-
kola, a Pick-birtok vétele, a Var-
gha-féle városrendezési tervezet
kidolgozása, a Horthy Miklós-úti
modern postapalota felépítése,
stb., mind dr. Sabján Gyula pol-
gármesterségéhez fûzõdnek. Dr.
Sabján indította meg a kórházfej-
lesztési programot. A városi zene-
iskola az õ alkotása volt. A Stefá-
nia anya- és csecsemõvédõ intézet
nagykanizsai rendelõjét õ hívta
életre. Hasznosabbnál hasznosabb
beruházásokkal igyekezett a város
színvonalát emelni, gazdag pros-
peritását, jövedelmeit, bevételeit
fokozni.

Dr. Sabján Gyula polgármester
mûködõképes városi tisztikart ho-
zott létre, új szabályrendeleteket
alkotott. A háború után minden
igyekezetét arra fordította, hogy a
meginduló nagyarányú középítke-
zésekhez kölcsönt szerezzen. Pol-
gármestersége alatt, 1926-ban új
városi bérház épült. Sokat tett a
város egészségügyi ellátásának
fejlesztése érdekében is. 

1930. után – haláláig – ügyvédi
gyakorlatot folytatott.

Polgármesterségét a város kró-
nikásai, mint a városfejlõdés és

haladás szakát fogják feltüntetni
Kanizsa annaleseiben.

Dr. Sabján Gyula gyászjelentése: 
Vasárnap éjjel, mialatt a vá-

lasztási izgalom tetõfokon állt,
szomorú hír döbbentette meg a
késõ éjszaka is talpon volt Nagy-
kanizsát. A hír a választási harc
lázas izgalmát is háttérbe szorí-
totta, és néma fájdalomnak és
döbbenetnek engedett helyet: dr.
Sabján Gyula kormányfõtaná-
csos, Nagykanizsa város nyugal-
mazott polgármestere, jelenlegi
városi tiszti ügyésze hirtelen meg-
halt. Dr. Sabján Gyula látszólag a
legjobb egészségnek örvendett,
rugékony, mozgalmas volt, friss,
sokszor lehetett látni a törvény-
széken, városházán, ahol hivata-
los ügyeit korát meghazudtoló
lendülettel végezte. Pedig a 64.
éves Dr. Sabján szíve nem volt
rendben. Orvosai óvatosságot,
sok mindentõl való tartózkodást
ajánlottak neki. A vasárnapot még
a legjobb kedvben töltötte. Este
színházban volt, majd a városhá-
zán a választási irodában érdek-
lõdött a dolgok állása felõl. Onnét
jövet a Zalai Közlöny hirdetõ táb-
láján végignézte a választás ki-
függesztett eredményét és örömé-
nek adott kifejezést, hogy abban a
pillanatban – ez 11 óra után volt –
a Magyar Élet Pártja jól áll. On-
nan folytatta útját, azonban hirte-
len rosszullét fogta el, és valami
sejtelemtõl indíttatva sietve haza-
felé igyekezett. Mikor a Csengery
útról a Zrínyi Miklós utcára be-
fordult, a Bethleim-palota elõtt
hirtelen elszédült és összeesett,
úgy, hogy a vele lévõk támogatták
fel: „eret vágni, eret vágni hama”
– tudta még kimondani dr. Sabján,
fel is szaladtak a házban lakó dr.
Takács Zoltán igazgató-fõorvos-
hoz, azonban már nem lehetett se-
gíteni. Mire a mentõautó a kór-
házba ért vele, a szívhûdés megöl-
te.

Dr. Sabján Gyula ny. polgár-
mester Nagykanizsa szülötte és a
városnak nehéz idõkben nagy
polgármestere volt. Édesatyja ci-
pészmester volt, aki nehezen ne-
velte fel gyermekeit. Gyula fia ki-
váló tanuló volt már gyerekkorá-
ban, késõbben a jogászi pályára
lépett. 1910. októberében Nagy-

kanizsa fõjegyzõjévé választották.
Vécsey Zsigmond halála után dr.
Sabján Gyula lett Nagykanizsa
város polgármestere. A világhá-
ború kitörése megakasztotta az új
polgármestert kitûzött városfej-
lesztési programjának megvalósí-
tásában. Azonban, amint a hábo-
rú után megindult újból a gazda-
sági és pénzügyi élet, dr. Sabján
Gyula nagyvonalúan hozzáfogott
a város modernizálásához és si-
került is a külsejében történelmi
múltú városnak olyan képet adni,
olyan intézményeket létesíteni,
amiért akkoriban sok más város
irigyelte. Dr. Sabján Gyula pol-
gármester nevéhez fûzõdik a ke-
gyesrendi gimnázium áthelyezé-
se, amióta az ország legszebb és
legmodernebb kegyesrendi gim-
náziumi internátusa is Nagykani-
zsán van. A vízvezeték és csator-
názás lefektetése, a város terei-
nek, útjainak aszfalttal való bur-
kolása, az utcák rendbehozatala,
a város folytatólagos felmérése, a
fémipari szakiskola létesítése, a
városi Zeneiskola felújítása, a
Stefánia anya- és csecsemõvédõ
intézet megteremtése, a Polgári
Egylet akkori fellendülése mind-
mind dr. Sabján Gyula fáradha-
tatlan munkásságát dicsérik. Pol-
gármestersége alatt nagy energi-
ájának, város-szeretetének, szer-
vezõkészségének volt köszönhetõ,
hogy a háború utáni rendkívül sú-
lyos gazdasági viszonyok dacára
dr. Sabján Gyula polgármester
tisztviselõtársaival mint aláren-
deltjeivel szemben mindenkor
megértõ, nemesen gondolkodó,
csak kötelességet ismerõ, emberi-
en érzõ tisztviselõ és fõnök volt.
Nagykanizsa város sokat köszön-
het dr. Sabján Gyula polgármes-
ter ernyedetlen munkásságának.
Városadminisztrációja mintasze-
rû volt mindenkor. A társadalmi
életben talán kissé visszahúzódó,
magába zárkózott volt, de nemes
szíve, feltétlen úri gondolkodása,
nagy városszeretete mindenkor
kicsillant ténykedésében. A króni-
kás dr. Sabján Gyula polgármes-
terségét mint a városfejlesztés és
modernizálás elsõ szakát fogja
leszögezni. 

Hirtelen elhalálozása nem
csak Nagykanizsán, hanem az

egész vármegyében mélységes
döbbenetet és részvétet váltott
ki. Temetése szerdán fél 4 óra-
kor lesz az egész város és megye
közönségeinek részvétele mel-
lett.

Dr. Sabján Gyula polgármester
nevét tetteivel örök idõkre beírta a
város történetébe.

Nagykanizsa Város Közgyûlése
1939. június 16. napján a követke-
zõképpen döntött:

„… dr. Sabján Gyula temetési
költségeire 1.000, arcképének
megfestésére és sírbolt, síremlék
építésére 2.000 pengõt szavazott
meg, … azonkívül az új rendõrségi
palota mellett nyitott utcának Sab-
ján-utca lesz a neve”

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlésének Nagykani-
zsán, 2003. február 19-én a
helytörténeti tanácsadó testület
beterjesztése tett, amely szerint
a „Terv” utcát „dr. Sabján Gyu-
la utcára” változtassa meg a
közgyûlés, különös tekintettel
arra, hogy 1939. június 16-án
ebben a kérdésben már egyszer
döntött.

A közgyûlés az elõterjesztést el-
utasította, ezt az alporgármester
azzal indokolta, miszerint az utca-
névváltozás „az ott lakók érdekeit
sérti”.

(Forrás: Károlyi Attila: Nagyka-
nizsa elöljárói. Nagykanizsa,
2005. A szerzõ kiadása)

DDrr.. SSaabbjjáánn GGyyuullaa ppoollggáárrmmeesstteerr eemmlléékkeezzeettee
SSzzüülleetteetttt NNaaggyykkaanniizzssáánn 11887755.. sszzeepptteemmbbeerr 2244-éénn,, mmeegghhaalltt NNaaggyykkaanniizzssáánn 11993399.. mmáájjuuss 2299-éénn..
PPoollggáárrmmeesstteerr:: 11991133.. nnoovveemmbbeerr 1122-ttõõll –– 11993300.. ffeebbrruuáárr 1144-iigg..
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Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai ki-
rendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Április              Május                 Június         Idõpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 23. 07. és 28. 11. és 25. 09:30
131/2 Magyar u. 18. beépítetlen terület 23.630.400 23. 07. és 28. 11. és 25. 10:00
4372 Alkotmány u. 160. kastély 65.000.000 23. 07. és 28. 11. és 25. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 23. 07. és 28. 11. és 25. 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 23. 07. és 28. 11. és 25. 13:00

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

NNyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss NNaaggyykkaanniizzssaa MMeeggyyeeii JJooggúú VVáárrooss aalláábbbbii iinnggaattllaannaaiirraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ-helyettesi munka-
körének betöltésére.

Ellátandó fõbb tevékenységi körök:  a Polgármesteri Hivatal Gazdálko-
dási Osztály osztályvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogsza-
bályok és az ügyrend keretei között a jegyzõ és az osztályvezetõ utasításai
szerint. Az osztály pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó dolgozóinak
munkaszervezése és ellenõrzése. Szabályzatok karbantartása, zárási munkák
koordinálása. Költségvetés és beszámolók készítésében való közremûködés.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi

vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
gyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd
intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú
szakképesítés.

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: költségvetési gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályá-

zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt is-
kolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát tanú-
sító okiratok másolatát,  a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gya-
korlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001.
(X.10.) önk. rendelet, a hivatali Szervezeti és Mûködési Szabályzat valamint
Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Mari-
anna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2008. április 30. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2008. május 15. Az állás 2008. június 1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

PPáállyyáázzaatt ggaazzddáállkkooddáássii oosszzttáállyy ––
oosszzttáállyyvveezzeettõõ-hheellyyeetttteess mmuunnkkaakköörrrree

(Kódszám: LFP-2008-LA-2)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az iparosított tech-

nológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ korszerûsítésé-
nek, felújításának támogatására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
19/2008. (IV.04.) számú rendelete alapján a következõk szerint.

Az önkormányzat a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza
nem térítendõ támogatásként támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészí-
ti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázat-
ban elnyerhetõ állami támogatás elõírt pályázati feltétele.

I.A támogatás célja, a pályázók köre
A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-

megtakarítást eredményezõ korszerûsítése, felújítása. A pályázat szempontjából
iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendõ a panel, a közép- és
nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb, elõre gyártott
technológia felhasználásával épült lakóépület. A pályázaton részt vehetnek Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ iparosított technológiá-
val épült társasházi, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak
azon pályázóira, ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz.

II. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az iparosított technológiával épített lakóépületek ener-

gia-megtakarítást eredményezõ felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra és
az épületek környezetének korszerûsítésére, felújítására, az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Miniszter által 2008. február 1-én meghirdetett LFP-2008-LA-2
kódszámú pályázat útmutatójában foglaltak szerint. Az önkormányzati támogatás
feltétele, hogy a felújítási munkálatok kiterjedjenek a Pályázati útmutató III. feje-
zet 2. a) és b) pontjára is, azaz a pályázó a felújítás során elvégezze az épület va-
lamennyi homlokzatának és homlokzati végfalainak hõszigetelését. Nem igényel-
hetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett beruházáshoz.

A pályázat kétlépcsõs. Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz benyújt-
ják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lépcsõben az önkor-
mányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvezõ pályáza-
tokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.

III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázati kiírás keretében 2008. évben benyújt-

ható pályázatok támogatását szolgáló önkormányzati támogatási keret 100 millió
Ft, amely 5 egyenlõ részletben, a 2009-2013 évek során 20-20 millió Ft-os elõi-
rányzatként beépítésre kerül a város költségvetésérõl szóló mindenkor hatályos
önkormányzati rendeletébe. Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés
határozza meg, mértéke maximum a támogatás szempontjából elismerhetõ beke-
rülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 200.000 Ft lehet. Pályázónak a tel-
jes felújítási költség megosztását – lakásonként – a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban része-
sített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támo-
gatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás összege ab-
ban az esetben sem nõ, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályá-
zatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját
forrásból kell finanszíroznia. 

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi kiíró

által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani
legkésõbb 2008. július 18-ig, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.)

A pályázat részletes nagykanizsai feltételeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 19/2008. (IV.04.) számú rendelete tartalmazza. Elérhetõ a város
honlapjáról (www.kanizsa.hu ). A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmuta-
tó és mellékletei a minisztérium Internetes honlapjáról (http://www.otm.gov.hu ),
és az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. Internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthetõ le.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

PPáállyyáázzaatt:: LLFFPP-22000088-LLAA-22
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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

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..

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály  osztályvezetõ  munkakörének be-
töltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök:  a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogsza-
bályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormány-
zati gazdálkodás koordinációja és könyvelési feladatainak ellátása a polgármeste-
ri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi
önkormányzatok vonatkozásában. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes
munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy

fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményé-
ben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõ-
iskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú  szakképesítés, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati

gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát,  a pályá-

zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt is-
kolai végzettséget,  szakképesítést, jogi vagy közgazgatási szakvizsgát tanú-
sító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kö-
telezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hi-
vatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó sza-
bályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 30. A
pályázat elbírálásának határideje: 2008. május 15. A munkakör 2008. június
1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).

PPáállyyáázzaatt ggaazzddáállkkooddáássii oosszzttáállyy ––
oosszzttáállyyvveezzeettõõ mmuunnkkaakköörrrree
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(Kódszám: LFP-2008-LA-7)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egycsatornás

gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyûlése 20/2008. (IV.04.) számú rendelete alapján a kö-
vetkezõk szerint. Az önkormányzat a termofor kémények felújításának, kiváltásá-
nak bekerülési költségeihez vissza nem térítendõ támogatásként támogatást nyújt
a pályázók részére, amely kiegészíti a pályázó azon saját pénzügyi forrását,
amelynek megléte a központi pályázatban elnyerhetõ állami támogatás elõírt pá-
lyázati feltétele.

V. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkezõ lakóépületben (teljes

épület, vagy dilatációval határolt épületrész) lévõ kettõsfalú, illetve egyesített falú
gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási
munkálataira igényelhetõ támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tü-
zelõberendezések által elõállított, jelenleg a termofor kéménybe vezetett égéster-
mékek elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe történõ és az élet-
biztonságot veszélyeztetõ visszaáramlásának megakadályozása. A pályázaton
részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ egy-
csatornás gyûjtõkéménnyel rendelkezõ társasházak, lakásszövetkezeti épületek,
önkormányzati bérházak.

VI. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor kémények)

felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Miniszter által 2008. február 1-én meghirdetett LFP-2008-LA-7 kódszá-
mú pályázat útmutatójában (a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett beruhá-
záshoz.

A pályázat kétlépcsõs. Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz be-
nyújtják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lépcsõben az
önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvezõ
pályázatokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújtja be a központi
kiíróhoz.

VII. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés határozza meg, mértéke

maximum a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség 30 %-a, de
lakásonként legfeljebb 60.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási költség meg-
osztását – lakásonként – a pályázatban be kell mutatnia. Ha a beruházás megvaló-
sítása során a beruházás költségei a támogatásban részesített pályázatban megje-
lölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel ará-
nyosan csökken. Az önkormányzati támogatás összege abban az esetben sem nõ,
ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz ké-
pest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszí-
roznia. 

VIII. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi kiíró

által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani
legkésõbb 2008. július 18-ig, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.)

A pályázat részletes nagykanizsai feltételeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 20/2008. (IV.04.) számú rendelete tartalmazza. Elérhetõ a város
honlapjáról (www.kanizsa.hu ). A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmuta-
tó és mellékletei a minisztérium internetes honlapjáról (http://www.otm.gov.hu ),
és az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthetõ le.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

PPáállyyáázzaatt:: LLFFPP-22000088-LLAA-77
((tteerrmmooffoorr kkéémméénnyyeekk ffeellúújjííttáássaa))

2008.05.31-ig vagy a készlet erejéig!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE

Nagykanizsa, Garay u. 21. 

az alábbi nyílt VERSENYTÁRGYALÁST
hirdeti önkormányzati tulajdonú üzletek 

bérbeadására

1. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. szám alatti, 237 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
induló licit bérleti díj: 1440 Ft/m2/hó
licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény 2008. április 21. 9-10 óra között tekinthetõ meg. 
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. április 23. 10 óra

2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. szám alatt 76 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó
licilépcsõ: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény 2008. április 21. 10-11 óra között tekinthetõ meg.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. április 23. 10 óra 30 perc

3. Nagykanizsa, Deák tér 10. (volt Gyógyszertár) alatti 144 m2

alapterületû üzlethelyiség
induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó
licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó
A bérlemény 2008. április 21. 11-12 óra között tekinthetõ meg.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. április 23. 11 óra

A versenytárgyalások helye: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési 

Intézménye, kistárgyaló (1. emelet), Nagykanizsa Garay u. 21.

Mindhárom bérleménnyel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 
93/311-241 illetve a 03-30-2273-192 telefonszámokon.
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Szívet-lelket emelõ élményben
volt részük mindazoknak, akik
meglátogatták az Aranymetszés
Napok rendezvényeit. 

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
valamint az Aranymetszés Alapít-
vány hatodik alkalommal rendezte
meg az Aranymetszés Mûvészeti
Napokat. 

A háromnapos rendezvényso-
rozat elsõ napján, a Zene Nap-
ján, megtartva a régi hagyomá-
nyokat, elsõsorban a népzene ta-
gozatos növendékek illetve a
zalaszentbalázsi és a hahóti ta-
gozat növendékei adtak hang-
versenyt. Citerazenét, népi furu-
lyát és népi énekeket hallhatott
a közönség. A koncert mûsorá-
ban megjelent az idén újként
megjelent klasszikus szintetizá-
tor is. 

A második napon, a Képzõmû-
vészetek Napján két esemény is
történt. Az alapítvány a városi és

városkörnyéki iskolák, óvodák és
a középiskolák tanulói számára
képzõmûvészeti pályázatot hirde-
tett, mely idén a Tárgyábrázolás a
festészetben témát kapta. A zeneis-
kola hangversenytermében meg-
rendezett kiállítást Járási Ildikó
iparmûvész nyitotta meg, s a rajzo-
kat is õ zsûrizte. Aznap délután a
HSMK Ifjúsági Galériájában a
képzõmûvészet tagozatos növen-
dékek is bemutatkoztak egy repre-
zentatív kiállítással, ahová a grafi-
ka, a festészet és a szobrász tan-
szak tanulói hozták el legszebb al-
kotásaikat.

A Tánc Napján közel száz nép-
táncos gyermek lépett színpadra, s
mutatta meg a nagyérdemûnek
nívósabbnál nívósabb produkcióját.
Mellettük a balett és a moderntánc
csoport mûsorát is láthatta a szép
számban megjelent közönség –
összegezte Baráth Yvette, az Arany-
metszés Alapítvány megbízottja.

B.E.
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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

Motoros garázskapuk,
ipari kapuk Távvezérelt
kapumozgató automa-
tikák Lakatosipari mun-
kák Kovácsoltvas ka-
puk, kerítések, korlátok

TAVASZI AKCIÓ! (2008. április 30-ig)

Sikeresen szerepelt az Attila
Óvoda kis csapata a megyei köz-
lekedésbiztonsági vetélkedõn,
így a gyerekek továbbjutottak a
május harmincadikán sorra ke-
rülõ országos megmérettetésre. 

– A nagycsoportban az egyik
legfontosabb feladatunk a környe-
zõ világ megismertetése a gyere-
kekkel – mondja Németh Zoltánné,
a versenyre felkészítõ pedagógus.
– Egyre több kisgyerek jár bicikli-
vel az óvodába, s fontos, hogy tá-
jékozottak legyenek, megismerjék
a kerékpáros és a gyalogos közle-
kedés szabályait, s tudják is alkal-
mazni azokat. A szomszédos
KRESZ-parkba szoktunk kimenni
biciklizni, ami sajnos, elég rossz
állapotban van már, de gyakorlás-
ra kitûnõ. A foglalkozásokon arról
is ejtünk szót, hogy milyen védõfel-
szereléseket kell viselni kerékpáro-
zás közben és milyen eszközökkel
kell felszerelni a kerékpárokat. 

Németh Zoltánné elmondta, a
gyerekek ennyi felkészülés után
bátran neveztek a Nemzedékek
Biztonságáért Alapítvány által
szervezett, a Pindur Pandur nevet
viselõ közlekedésbiztonsági vetél-
kedõre. A helyi vetélkedõ azonban
érdeklõdés hiánya miatt elmaradt,
így a gyerekek rögtön a megyei
fordulóban tehették próbára tudá-
sukat. Itt második helyezést ért el a
Bencsik Flóra, Bodó Gergõ, Csiz-
madia Tamás, Horváth Barna,
Klement Zoltán, Korpics Réka,
Szupper Lolíta, Vörös Gergõ és
Virth Dominik összetételû csapat,
jogosítványt szerezve a május har-
mincadikán a fõvárosban sorra ke-
rülõ országos versenyre. 

Németh Zoltánné azt mondja, a
gyerekek lelkesen készülnek a
megmérettetésre, s abban bíznak,
hogy a szülõk segítségével részt
tudnak majd venni azon. 

Horváth Attila  

AAttttiillaa úúttii ppiinndduurr ppaannddúúrrookkAArraannyymmeettsszzééss
MMûûvvéésszzeettii NNaappookk
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A harmadik alkalommal meg-
rendezett iskolai sportnapokon

több, mint 1000 diák vett részt –
mondta köszöntõjében Szmodics

Józsefné, a Mûvelõdési és Sport-
osztály vezetõje. 

A versenyt 2007. decemberé-
ben indították útjára. Az intéz-
mények három kategóriában ver-
senyeztek, kis létszámú iskolák,
nagy létszámú iskolák és közép-
iskolák kategóriájában. A Piaris-

ták, a BLG és a Szivárvány Fej-
lesztõ Központ két kategóriában,
a Batthyány csapata csak másfél-
ben tudott indulni, mivel nincs
alsó tagozata. Minden iskola tíz
versenyszámban vehetett részt,
így zsinórlabda, foci, terematlé-
tika, úszás, röplabda és játékos

sportversenyben mérhették össze
ügyességüket.

Középiskoláknál fölényes gyõ-
zelmet aratott a Batthyány Gim-
názium, második helyezést a Me-
zõ, harmadik helyezést a Piarista
Gimnázium csapata ért el. A nagy
iskoláknál a Zrínyi lett a legjobb,

második helyen a Kõrösi, harma-
dik helyen a Péterfy iskola vég-
zett. A kisiskolák közül a Piarista
alsósai lettek az elsõk, õket kö-
vette a Miklósfai és a Palini Álta-
lános Iskola.

Bakonyi Erzsébet

VVáárroossii IIsskkoollaaii SSppoorrttnnaappookk Diákok, tanárok és iskolaigazgatók jelenlétében, ünnepélyes keretek
között adta át Marton István polgármester a Városi Iskolai Sportnapok
elsõ helyezettjeinek járó serleget a Batthyány Gimnáziumban, a Zrínyi
Iskolában és a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonban.

Ötödik, jubileumi gálamûso-
rára hívta rajongóit szombaton
a Premier Táncklub. 

A 2000 nyarán négy fõbõl ala-
kult táncklubnak ma harminc aktív
tagja van. A 6 és 24 év közötti fia-
talok show és színpadi látványtán-
cokat táncolnak. 

– A tánc a zene és ritmus egyete-
mes, õsi rendezõ elve – kezdte be-
szédét Szakács Gábor mûvelõdés-
szervezõ. – A csapat a HSMK-ban
készül a fellépésekre, az ún. mû-
helymunka tehát itt zajlik – mondta
köszöntõjében többek között. 

A fennállásának 8. évét ünneplõ
táncklubot Németh Petra vezeti,
munkájukat Salamonné Kuzma Re-
náta, diplomás táncpedagógus és
Végh Nóra táncmûvész segíti. Ez
idõ alatt számos versenyen mutat-
koztak be, és sok szép sikert értek el.

A jubileumi gálát Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ, al-
polgármester nyitotta meg:

– Egy település annál gazda-
gabb, minél több civil szervezõdés
mûködik keretein belül. Elmondhat-
juk, Nagykanizsa e tekintetben egy
gazdag település – hangsúlyozta. –
Ennek a gazdagságnak egyik ki-
emelkedõ éke, drágaköve a Premier
Táncklub, amelynek eddigi eredmé-
nyei is a komoly munkát mutatják. 

A továbbiakra azt kívánta, tart-
sák meg a vidám, fegyelmezett,
egymást tisztelõ, szeretõ hangula-
tot, kapcsolatot, és érjenek el a jö-
võben is sok hasonló sikert. 

A változatos mûsorban a ven-
dégfellépõk sorában a Dél-Zala
Táncegyüttest és Végh Nóra tánc-
mûvészt is láthatta a közönség.

B.E.

JJuubbiilleeuummii ggáállaammûûssoorr 
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Immár hetedik alkalommal
rendezte meg a polgármesteri
hivatal mûvelõdési és sport
osztálya és a városi diákönkor-
mányzat hagyományos, huszon-
négy órás vetélkedõjét, a Vasem-
ber Kupát. 

A Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola tornatermében
megrendezett megnyitóra minden-
féle, nem éppen szokványos jármû-
vel érkeztek a csapatok, volt, akiket
rendõrautó vezetett fel, mások lovas
kocsival, traktorral, vagy éppen
szippantós kocsival gördültek be –
na, nem az ajtón, hanem a torna-
csarnok elé. Odabenn Marton Ist-
ván polgármester köszöntötte a
szinte valamennyi kanizsai középis-
kolát és a Pannon Egyetemet képvi-
selõ, hét csapatot alkotó fiatalokat,
akik huszonnégy órán keresztül
szórakoztató és játékos feladatok
során mérhették össze képességei-
ket.

A megmérettetést idén a Thury
György SZKI diákjai nyerték.

H.A.

Az Ördög lova három díjat is
nyert a hétvégén Budapesten, a
Népligetben lévõ Motor Építõk
Sportcsarnokában megrendezett
bajnokságon. Az elõzsûrizést kö-
vetõen ötvenkét motor jutott be a
versenyre. A radikális – egyedi, a
megszokott vonalaktól eltérõ –
stílusú kategóriában indult öt jár-
mû közül a motorépítõk szavazata
alapján az Ördög lova elsõ helye-
zést ért el, s valamennyi verseny-
ben lévõ motor közül elnyerte a
legjobb kézimunkáért és festésért
járó elismerést is. 

A motort a zalaegerszegi Szittár
Tony airblush mûvész festette. A
motoralkatrészek beszerzésében
sokat segített Baranyai Tamás, a
gépjármû tulajdonosa. A két méter
80 centiméter hosszú 2100 cm3-s

ultima 127 típusú motor különle-
gessége többek között a vázon be-
lül elhelyezett, kívülrõl nem látha-
tó hátsó fék. A fékezés a láncon ke-
resztül történik. A hátsó kerék 300
milliméter széles. 

Aki arra kíváncsi, miért az Ör-
dög lova elnevezést kapta a lán-
gokkal díszített jármû, arra nincs
más válasz, csak egy kört  kell
menni vele és megtudja.

A legnagyobb megmérettetés
ezután következik Golub László
számára, ugyanis az építõ idén is
meghívást kapott a májusban meg-
rendezésre kerülõ nemzetközi Rod
and custom show-ra, melyen az
USA-ban megrendezésre kerülõ
világbajnokságra kijutás a tét.

Bakonyi Erzsébet

HHáárroomm ddííjjjjaall ttéérrtt hhaazzaa NNaaggyykkaanniizzssáárraa aazz ÖÖrrddöögg lloovvaa
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A XII. Devils Motor Show-n lezajlott Magyar Motorépítõ Bajnok-
ságon az épített motorok nemzeti megmérettetésén, a legkülönlege-
sebbek között szerepelt Golub László Devil’s horse (Ördög lova) el-
nevezésû  motorja.

VViiddáámm,, vvaaggáánnyy VVaasseemmbbeerreekk

Lóerõk harca 
– avagy a csapatok bevonulása sem akármilyen látványosság volt

Egy ideális szállítóeszköz: akadt, aki szippantós kocsin érkezett

HHuusszzoonnnnééggyy óórrááss vveettééllkkeeddõõnn mméérrttéékk öösssszzee ttuuddáássuukkaatt aa vváárrooss ddiiáákkjjaaii

KIADÓ
Nagykanizsa belvárosában, a
Kinizsi utcában 33 m2-es
helyiség kiadó. Érdeklõdni a
20/519-5305 telefonszámon
lehet.

Megyei olvasás-szövegértési
verseny a Kõrösi Iskolában. Az
idei tanévben már hatodik alka-
lommal rendezte meg sikeresen a
megyei olvasás-szövegértési ver-
senyt a Kõrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskola. A verseny népsze-
rûségét jelzi, hogy egyre nagyobb
számban vesznek részt benne, az
idei tanévben harmincöt intéz-
ménybõl háromszázhatvan tanuló
nevezett a versenyre. Korunkban
egyre nagyobb hangsúlyt kap a
szövegértés, az életnek minden te-
rületén találkozhatunk fontosságá-
val. Nemcsak nálunk tapasztalha-
tó, de a legtöbb fejlett országban is
komoly gondot okoz, hogy az el-
olvasott szöveget nem értik meg,
és ezért nem tudják elvégezni a le-
írt feladatokat. Nemzetközi felmé-
rések azt bizonyítják, hogy bár a
gyerekek megtanulni írni, olvasni
és számolni, de sok esetben nem
képesek használni ezeket a képes-
ségeket. A verseny célja az volt,
hogy ösztönözzék a tanulókat és a
nevelõket is arra, hogy aktívabban
foglalkozzanak ezzel a területtel.

Az út elején. A HSMK-ban
négy évvel ezelõtt indított Ifjú
tehetségek sorozat keretében
Bakonyi Bence, a Piarista Gimná-
zium tanulója, a Kanizsa Fotóklub
tagja mutatkozott be képeivel. A
tárlatot elismerõ szavaival Molnár
Tibor, a fotóklub vezetõje ajánlot-
ta a megjelentek figyelmébe. A
kiállítás megnyitó hangulatát
Balázs Kálmán, Bársony Péter és
Illés Evelin mûsora emelte
ünnepélyesebbé. 
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A CIB Bank Nagykanizsai fi-
ókja lassan tíz éves múltra tekint
vissza, így elmondható, hogy
régóta pénzügyi partnere a város
és a régió lakosainak, vállalko-
zásainak. A CIB sikeres mûködé-
sét mi sem igazolja jobban, mint
a folyamatosan bõvülõ ügyfél-
kör, amely – a színvonalas ki-
szolgálás mellett – a bank egyre
szélesebb termékkínálatából
szinte valamennyi pénzügyi igé-
nyére találhat megoldást. A vá-
ros, a lakosság és a pénzintézet
csaknem egy évtizedes együtt-
mûködésérõl Berke Józsefet, a
CIB Nagykanizsai fiókigazgató-
ját kérdeztük.

– Hogyan értékeli a CIB
mintegy tíz éves nagykanizsai
jelenlétét?

– Abban a szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy egy szakmai-
lag rendkívül felkészült, pozitív
hozzáállású csapatot vezethetek.
Örömmel mondhatom, sikerült
erõs pozíciót kiépítenünk a régi-
óban, ami ügyfeleink, üzleti
partnereink dinamikusan növek-
võ számában is tükrözõdik.
Büszkék vagyunk erre a közös
sikerre a nagykanizsaiakkal,
akik az eltelt évek alatt, úgy
érezzük, elfogadtak és megsze-
rettek bennünket.

– Mit ajánl a vállalkozások fi-
gyelmébe?

– Legyen szó mikro-, kis- és
középvállalkozásokról, vagy
nagyvállalatokról, valamennyien
számos számlavezetési csomag
közül választhatnak. A honlapun-
kon elérhetõ díjkalkulátor segít-

séget nyújt a pénzügyi szokások-
nak legmegfelelõbb számlatípus
kiválasztásában. Hitelkínálatunk
a teljes vállalkozói kört lefedi,
akár az egyedi igényekhez is iga-
zodva. A pénzügyek rugalmas és
gyors intézését szolgálja – egyéb
elektronikus bankolási lehetõsé-
gek mellett – a CIB Internet
Bank, amelynek segítségével
interneten keresztül intézhetõk
egyenleg lekérdezések, forint- és
devizaátutalások is.

– Milyen szolgáltatásokat kí-
nálnak a lakossági ügyfeleknek?

– A legfiatalabb korosztályt
érinti a Babakötvény Program,
amire a szülõk figyelmét hívnám
fel a CIB Babakötvény Számlá-
ra: a lekötés nélkül elhelyezett
összegre magas (látra szóló) ka-
matot fizetünk, a számlavezetés
díjmentes. A 6-14 éves korosz-
tály számára alakítottuk ki a,
Szia Szimba programot, amely-
nek lényege, hogy a gyermek
könnyed, játékos formában is-
merkedhet a pénzügyek világá-
val, és a szülõ mindezt folyama-
tosan ellenõrizheti. Amennyiben
a gyermek a számlán havonta
legalább ezer forinttal növeli
megtakarításait, jutalommatricá-
kat kap, amelyeket összegyûjtve,
ajándékokra tud beváltani. A
CIBEZZ Megtakarítási Progra-
mot a 14-26 év közötti fiatal, il-
letve a 26. életév betöltése ese-
tén magyarországi felsõoktatási
intézményben tanuló, nappali ta-
gozatos hallgatók vehetik igény-
be. Ebben az esetben akár havi

kétezer forint elhelyezését is ma-
gas kamattal honorálja a bank. 

Hitelt igénylõ lakossági ügyfe-
lek számára új- vagy használt la-
kóingatlan, lakásépítés, bõvítés,
felújítás vagy korszerûsítés céljá-
ra különbözõ lakáshitel konstruk-
ciókat, valamint szabad felhasz-
nálású ingatlanfedezetes hiteleket
tudunk kínálni. Mindezek mellett
átmeneti likviditási hiányra je-
lenthet megoldást – többek között
– a CIB Személyi kölcsön, a CIB
Gyorskölcsön, a CIB Hitelkártya,
valamint a Bevásárlókártya.  

– Mit üzen a város polgárai-
nak?

– A kereskedelmi banki és be-
fektetési szolgáltatások széles kí-
nálatával várjuk nemcsak a helyi,
de a környékbeli lakosokat, vál-
lalkozókat, cégeket. Pénzügyi el-
képzeléseikkel, igényeikkel bát-
ran keressék fel fiókunkat, ahol
munkatársaimmal, készséggel ál-
lunk ügyfeleink rendelkezésére.
Célunk, hogy mindenki számára
ismert és kedvelt pont legyünk a
város szívében, úgy gondolom,
aki minket választ, az 21. századi,
európai uniós színvonalú szolgál-
tatásokat választ.

AA jjuubbiilleeuumm éévvéébbeenn

A napokban a Kanizsai Vadmacskák NB I A-csoportos együttesétõl közös megegyezéssel elköszönt a szerb Sztevan Csupics edzõ. Az utódját is
könnyen és hamar megtalálták a klub vezetõi Farkas József személyében, aki már nem elõször foglal helyet a kanizsai együttes nem is oly kényel-
mes kispadján. Az edzõváltás apropóján állítottunk össze egy statisztikát, melynek alapján talán jobban érthetõ fentebb leírt jelzõnk az ülõalkalma-
tossággal kapcsolatban az NB I A-csoportjában.

Edzõ (ideje a kispadon) Mérkõzései száma Gyõzelem Vereség Eredményesség (%)
Farkas József (-2005. szeptember) - - - -
Farkas József/Igor Skocsovszki (2005. október-november) 8 - 8 0
Gábor Erzsébet (2005. november-2006. április) 16 2 14 12,5 
Farkas József (2006. október-2006. november) 7 1 6 14,2  
Gábor Erzsébet mb. edzõ (2006. november-2006. december) 3 1 2 33,3  
Déri Csaba (2006. december-2007. január) 5 1 4 20 
Gábor Erzsébet (2007. január-2007. május) 15 2 13 13,3
Simon Zsolt (2007. szeptember-2007. október) - - - - 
Gábor Erzsébet/Sztevan Csupics (2007. október-2007. december) 9 1 8 11,1 
Sztevan Csupics (2007. december-2008. április) 12 2 10 16,6 

Ami érdekességként szolgálhat, hogy két szabadkai szerb edzõ is ténykedett a csapat mellett, viszont egyikük sem tudott kiugró sikert elérni a
kanizsai együttes élén, s ezért ismét jöhet tehát a hazai tudás...

Szabadkai eedzõk „„vesztõhelye”?
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Horoszkóp

Sok új hatással kellett szembenéznie az
elmúlt hetekben, s nem lesz ez másként
ezután sem. Ne hagyja ki a kínálkozó le-
hetõségeket. Érzelmi életében kiegyen-
súlyozott napokra számíthat.

A Nap és a Merkúr is segítik az energia-
gyûjtésben. A lehetõségeit jól ki tudja
használni, sõt, azt is képes lesz eldönteni,
mi jár kockázattal és mi nem. A szere-
lemben romantikus napokra számíthat. 

Közlékeny, bõbeszédû hangulatban lesz a
héten. A kettõs Ikrek-énje nem hagyja nyu-
godni. Saját céljai érdekében fáradhatatla-
nul tud elõre menetelni. Szerencsére szá-
míthat a szerelemben és anyagi téren is.

Nem találja otthon a helyét. A semmitte-
vésnél, a befelé fordulásnál az is jobb, ha
erõsíti munkakapcsolatait, és közös szóra-
kozást tervez kollégáival. A szerelem te-
rén legyen türelmes és kezdeményezõ.

Már tudja, hogyan szeretné élni életét, ha
azonban valami nem eszerint alakul, mind-
járt erõszakossá válik. Ha nem magányosan
él az oroszlánbarlangjában ezt bizony nem
teheti meg, alkalmazkodnia kell.

A feladatait mindig tökéletesen akarja
megoldani, ami nem is baj. A magánélet-
ében azonban próbálja meg elengedi ma-
gát és lazítson. Fõpróbának használja ki a
közelgõ Város Napja forgatagát.

Kiváncsisága ezekben a napokban sem
csökken. A heti csillagállás nem okoz külö-
nösebb gondot, a megoldásra váró felada-
tokat könnyedén megoldja. Kikapcsoló-
dásként olvasgasson új folyóiratot, újságot.

Nem árt, ha idõnként a saját érdekeit hát-
térbe szorítja és tekintettel van másokra is.
Bár jók a megérzései, ne hallgasson min-
dig az ösztöneire. Kérje ki az idõsebbek
véleményét, és töltsön több idõt a párjával.

A sok napfény és a nyíló színes virágok ha-
tására féktelenné válhat ezekben a napok-
ban. Egyszerûen csak habzsolni szeretné a
felcsillanó lehetõségeket, azt azonban elfe-
lejti, hogy fel kell állítania egy sorrendet.

Tartogasson több idõt a szórakozásra, és
figyeljen jobban a pénzügyeire. Ha meg-
találja mindkettõben a helyes egyensúlyt,
akkor akár idõmilliomos is lehet, és sok
ismerõse követi a példáját.

Pörög, forog, rohangál, még sincs látsza-
ta a munkájának. Bizonyára ezért kriti-
zálja a családja. Legyen nyitott és megér-
tõ velük szemben, és ne feledje: lassan
járj, tovább érsz.

Kerülje el a vitákat ezekben a napokban.
Számoljon el tízig, mielõtt kimondja a
véleményét valamirõl. Bár idõnként jól-
esik visszafeleselni, most mégis válassza
inkább a békésebb utat.

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

ÁÁllllááss 
szerszámkészítõ szakirányú 160.000 Ft
fröccsöntõ gépkezelõ szakirányú 160.000 – 180.000 Ft
anyagbeszerzõ szakirányú 130.000 – 150.000 Ft
mechanikai mûszerész szakirányú 120.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelõ szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
esztergályos szakirányú 130.000 – 180.000 Ft
autószerelõ szakirányú 87.000 – 104.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 Ft
bútorasztalos szakirányú 92.000 Ft
házigondozó szakirányú 87.000 – 100.000 Ft
szakács szakirányú 80.000 – 140.000 Ft
telefonos operátor érettségi 69.000 – 80.000 Ft
minõségi ellenõr érettségi 75.000 – 90.000 Ft
gyártásvezetõ fõiskola 150.000 Ft
folyamat mérnök fõiskola 150.000 Ft
pénzügyi igazgató egyetem 500.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: Nagykanizsa, Fõ út 24., vagy
http://www.nyugatrmk.hu

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

Kedvencek 
igazi

hangszereken

Jamboree
A Kanizsa 

Rádió 
rock-mûsora

vasárnaponként 
21:30-tól
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SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS JJÁÁRRMMÛÛ

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-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)

Nk-án a Látóhegyen tégla-pince, szõlõ-
birtok, 300 négyszögölön eladó 800.000 Ft-
ért. Tel.: 30/265-4717 (6225K) 

Nk-án 1,5 szobás, gázas, 44 m2-es, föld-
szinti, önkormányzati lakásomat, egy szo-
bás, gázas, belvárosi, önkormányzati lakásra
cserélném. Érd.: 30/958-7390 (6226K)

Nk-án a Liszt Ferenc utcában II. emeleti,
két szobás, központi fûtéses, felújított lakás
eladó. Irányár: 6,4 millió Ft. Érd.: 30/390-
9592 (6227K)

Nk-án a Kazanlak krt-on kétszobás lakás
olcsón, sürgõsen eladó. Érd.: 20/490-6066
(6228K)

Jó fekvésû, szép helyen eladó egy 100
m2-es letenyei családi ház nagy szobákkal,
tágas konyhával. Irányár: 8,5 MFt. Tel.: 70-
454-0494 (6229I)

Bázakerettye mellett szép környezetben
eladó egy nyaralónak is alkalmas kétszobás

családi ház. Irányár: 2,8 MFt. Tel.: 70/454-
0494 (6230I)

Becsehely szép fekvésû részén kisméretû
családi ház melléképülettel, kerttel eladó.
Irányár: 4,5 MFt. Tel.: 70/454-0494 (6231I)

Zrínyi utcában 2. emeleti, központi fûté-
ses, másfél szobás lakás eladó. Tel.: 70/454-
0476 (6232I)

Keleti városrészben, 63 m2-es, amerikai
konyhássá alakított lakás eladó. Irányár: 6,5
MFt. Tel.: 70/454-0476 (6233I)

Nk-án szépen felújított, azonnal költöz-
hetõ, 1+2 félszobás lakás eladó. Irányár: 7,2
MFt. Tel.: 70/454-0475 (6234I)

Nk-án, a Liszt utcában földszinti, panel-
programban felújított, kétszobás lakás eladó.
Irányár: 5,9 MFt. Tel.: 70/454-0476 (6235I)

Berzsenyi utcában kétszobás, jó állapotú,
azonnal költözhetõ lakás eladó. Irányár: 6,9
MFt. Tel.: 70/454-0475 (6236I)

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

Garázs kiadó Fáy utca 6. szám alatt. Tel.:
93/312-936 (6237K)

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, csil-
lár, állólámpa, valamint egy zöldre pácolt 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 gyermekfelügye-
letet vállal. Érd.: 30/433-5302 (6222K)

Teljesen egyedülálló, idõs hölgy gondo-
zását, eltartását vállalnám (ápolónõ vég-
zettséggel) Nagykanizsán, lakásért cserébe,
szerzõdéssel. Tel.: 30/593-1713 (6223K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító zomán-
cozás helyben, beépített állapotban, fehér-
ben, színesben. Érd.: 20/475-1793, 82/423-
691 (6142K)

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

Április 19. 15 óra
TARKA-BARKA MÛHELY

Április 19. 19 óra
A MORPHEUS EGYÜTTES koncertje

Belépõdíj: 400 Ft

Április 25. 18 óra
ROCK KLUB

Fellépõk: INNOCENTS, PERFORÁLT
VAKBÉLGYULLADÁS, MÉLYPONT,

ALARM
Belépõdíj: 400 Ft

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 19. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM - Népzenei táncház sorozat

Fellép: Bojtár Népzenei Együttes. Belépõdíj: 500 Ft

Április 21. 9 óra 
KISTELEKI ZOLTÁN VÁNDORSZÍNÉSZ GYERMEKELÕADÁSA

MICIMACKÓ – interaktív mese a gyermekek bevonásával
Belépõjegy ára: 500 Ft

A Magyar Mûveltség 
Kincsestára - Medgyaszay Ház

Április 18. 18.30 óra
„Aki nem hiszi járjon utána”
- IGAZ és HAMIS

Mikor és hol kezdõdött a MÁS-
ság népmûvészetünkben?
Szelestei László néprajzkutató
vetítettképes elõadása

Olajipari Természetbarát 
Egyesület túraajánlata

Április 19.
Zalai természetjárók 
EMLÉKNAPJA
a Balatonfelvidéken

Indulás (7.30 óra) és érkezés  (18
óra) a Kögáz-parkolóba. Útvonal:
Nagymezõ – Büdöskúti völgy –
Büdöskút – Öreg széktetõ – S sáv –
Petõhegy – Berzsenyi kilátó –
Nagymezõ. 
A táv 12 km, részvételi díj nincs.
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Úgy tûnik, az õszihez hasonló-
an, a tavaszi menetrend is arról
szól az NTE 1866 NB III-as lab-
darúgó-csapatánál, hogy a kezdeti
rajtvonalon ragadás után mind
jobban összeszedi magát az együt-
tes. Ezúttal a tamási gárda volt az
áldozatuk idegenben, s a 3-2-es
kanizsai gyõzelmet még akkor is
illik megbecsülni, ha az ellenfél
nem a veretesebbek közül került
ki, lévén a tolnaiak a tabella utol-

só elõtti helyén tanyáznak. Azon a
táblázaton, melyen a dél-zalaiak
soha nem látott magasságba emel-
kedtek az idei szezonban, leg-
alábbis kilencedik helyük erre bi-
zonyság. A csapat összteljesítmé-
nye az ötvenszázalékost is megha-
ladta, s harminchárom szerzett
pontjukkal kettõvel többet gyûj-
töttek eddig aktuális üldözõjük, a
Kaposvári Rákóczi II. elõtt. A ka-
nizsai gárda legutóbbi meccsén a

gólokat Visnovics, Budai és Cs.
Horváth szerezték, s az 50. perctõl
emberelõnyben futballozó vendé-
gek már a szünetben is 2-1-re ve-
zettek. Mivel a tizenháromnál járó
Ujvári Máté ezúttal gólcsendet
„tartott”, a házi góllövõlistán Cs.
Horváth Gábor egy találatra meg-
közelítette csatártársát képzeletbe-
li versengésükben.

P.L.

CWG Kanizsa VSE – BWT
Bánki 7 – 8 (1 -2, 1- 0, 3 - 4, 2 – 2)
Nagykanizsa, Városi uszoda. Já-
tékvezetõ: Mucskai, Horváth S.
CWG Kanizsa: Kiss Cs. – Virth,
Kéri 3, Ujházi 1, Szabó G. 1, Fábry
1, Kiss Á. 3. Csere: Oláh, Kará-
csony, Wiesner Zs., Wiesner A., Szi-
li. Játékos-edzõ: Szabó Gábor.

Ahogy a vízilabdacsapat kö-
rül fogalmaztak a mérkõzés
után, félõ, hogy a hazai zakó de-
moralizálhatja a kanizsai együt-

test, mely sokáig az elsõ helyen
állt az OB I B Zöld csoportjá-
ban. Már az õsszel is sejteni le-
hetett, hogy az igazi értékmérõ
idõszak a tavaszi lesz, hiszen
most derülhet ki, súly alatt
mennyire bírja a gárda a gyûrõ-
dést. Nos, eddig a mérleg egy
szûk hazai gyõzelem, egy szûk
idegenbeli vereség Tatabányán,
most pedig ismét egy nyeretlen
meccs, ráadásul hazai vízben.
Mindenesetre kár lenne, ha ve-

szendõbe menne az eddigi mun-
kájuk Szabó Gáboréknak, még
ha azzal is vigasztalják magu-
kat, hogy a legutóbbi kisiklás
úgy sem befolyásolja a felsõhá-
zi pozíciójukat. Az együttest
persze még korai temetni, s az
önbecsülésük miatt is fontos
lenne, hogy ennek a rossz széri-
ának belátható idõn belül vége
legyen. 

P.L.
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HHuulllláámmvvööllggyybbeenn aa vviizziippóóllóóssaaiinnkk

MMéégg nneemm ttaappaasszzttaalltt mmaaggaassssáággbbaann

Bár Ács László egyértelmûen
triatlonistának tartja magát, el-
mondása szerint itt volt az ideje
annak, hogy egy kitérõt tegyen
sportbéli pályafutásában. Ebbõl
eredõen gyürkõzött neki a az idén
elõször kiírt négynapos balatoni
szupermaratoninak, melynek rajt-,
és célállomása is Siófok volt egy-
ben. Az elsõ szakasz vége Fonyó-
don érte a mezõnyt, s a 47,6 km
után Ács az abszolút hetedik he-
lyen állt, a szenior rá érvényes ka-
tegóriájában pedig negyedik volt.
Fonyódtól Szigligetig volt a leg-
hosszabb a táv (53,2 km), s ezt le-
tudva az aznapi összetettben má-
sodik, korcsoportjában pedig a

harmadikként zárt. A legkemé-
nyebb szakasz a Szigliget – Bala-
tonfüred közötti táv (43,2 km)
volt, s ezt követõen saját mezõnyé-
ben már az elsõ helyet bérelte ki
magának, melyet a Füred – Siófok
szakaszon (52,6 km) már nem is
engedett ki a kezébõl. Ács László
megfogalmazása szerint különö-
sen arra büszke, hogy idõeredmé-
nye 16 órán belüli volt, egészen
pontosan 15:58:24 óra kellett neki
a kétszáz kilométer sikeres teljesí-
téséhez. S hogy mik a jövõbeli ter-
vei? „Minél több triatlon verse-
nyen való indulás, esetleg egy
újabb ultramaraton, de az igazi cél
az augusztus végi nagyatádi Iron-

man” – zárta beszámolóját a TRI-
Co Triatlon Klub sportolója.

P.L.

KKiipprróóbbáállttaa,, rrööggttöönn eellssõõ lleetttt

Az Aquaprofit NTSK sakkcsa-
pata nem panaszkodhatott az el-
múlt hetére, hiszen a név-,
(fõ)szponzori szerzõdésének alá-
írása után elõrehozott bajnokin
mérkõzött a Bp. Honvéddal, s gyõ-
zedelmeskedett 9:3 arányban. A
fõvárosi sikernek azért van hatvá-
nyozott értéke, mert ezzel megin-

dulhatott a nagy számolgatás össz-
népi társasjátéka, hiszen az
egerszegi Csuti elõtt ezzel a kani-
zsai együttesnek 6,5 pont lett az
elõnye. Az igazsághoz hozzátarto-
zik persze, hogy a zalaegerszegi-
eknek még két találkozója van hát-
ra a bajnokságból, igaz, nekik az
utolsó ellenfelük a harmadik Paks

lesz az ömlesztett, vagyis az egy
helyszínen bonyolítandó fõvárosi
záró körben. Ha ebben a helyzet-
ben a kanizsaiak jól sakkoznak,
nincs kizárva, hogy május 18-a
után már kétszeres bajnoknak titu-
lálhatják õket…

P.L.

MMoosstt mmeelleegg aa ppiittee,, jjóó eessééllyy aa bbaajjnnookkssáággrraa

A sajtó képviselõi elõtt tartott hi-
vatalos tájékoztatón ismertették a
Szan-Dia Fitness Sport Clubnál,
hogy a hétvégén a Cserháti-csar-
nokban tartják a kötélugrók orszá-
gos diákolimpiai döntõjét I – VI.
korcsoportban. A szombaton reggel
fél kilenckor kezdõdõ seregszem-
lén 168 egyéni induló és 50 formá-
ció képviseli majd általános, illetve
középiskoláját Nagykanizsán az
ország szinte valamennyi szegleté-
bõl. Ezen belül ami különösen lé-
nyeges, hogy kanizsai indulók ti-
zenkét intézménybõl futnak neki a
viadalnak. Az 1989-tõl 2001-ig
született sportolók szombaton
egyéniben, míg vasárnap csapatban
mérik össze tudásukat, s a rendez-
vény egyben vb-válogatónak is
megfelel majd. S ha már a dinami-
kus sportoknál tartunk, a sajtótájé-
koztatón az is elhangzott, hogy a
szandiások a napokban rendezett
pápai nyugat-magyarországi kvali-
fikáviós látványtánc bajnokságon
hat elsõ, egy második, és három
harmadik helyezést értek el. Egy-
szerûbben fogalmazva, az elõdön-
tõbõl õk jutottak tovább a fináléba.

EEzzúúttttaall 
aa kkööttéélluuggrróókkoonn aa ssoorr

Nagyon szép sikerrel lépett to-
vább a Fel a cipõvel címû orszá-
gos játékos sportvetélkedõ döntõ-
jébe a Kiskanizsai Általános Isko-
la csapata. A történet elõzménye
legalább olyan izgalmas volt, mit
az április 8-i  elõdöntõ, hiszen ak-
kor a miskolci egység mögött a
második lett az iskola négy alsós,
négy felsõ diákját, valamint két
családot felvonultató egysége. Az
ügyességi versenyeken túl olimpi-
ai kérdésekre is válaszolniuk kel-
lett az indulóknak, s ahogy a
dabasi kezdõ fordulóban, úgy a fi-
náléba kvalifikáló próbán is olim-
piai (Martinek János, Pulai Imre),
és világbajnokok társaságában
mérkõztek a résztvevõk. S mint
kiderült, van arra példa, hogy lehet
még a remek eredményt is fokoz-
ni, hiszen a kiskanizsaiak másod-
szori dabasi kirándulásukon már
az elsõ helyen végeztek, így vár-
hatják a május 4-i nagy döntõt.
Nem akármilyen széria kerekedett
tehát ki a kiskanizsaiak kezdeti el-
szántságából, s így továbbra is
gõzerõvel készülhetnek délutá-
nonként estébe nyúlóan a vetélke-
dõ finisére. 

FFeell aa cciippõõvveell
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PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN 
a Polgármesteri Hivatal elõtti parkolóban, 2008. április 25-én 7.00

– április 27-én 24.00-ig, 
az Erzsébet téri nagy parkolóban április 25-én 18.00-tól április 28-

án 5.00-ig. 
Az Erzsébet tér keleti útszakaszán a vásár és a rendezvény miatt

teljes útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben április 26-án szom-
baton 5.00-tól április 28-án, mely hétfõn reggel 5.00-ig fennáll. Erre a
szakaszra csak külön behajtási engedéllyel és csak áruszállítás céljából
lehet behajtani. 

Április 27-én 8.00-13.00 a Deák téri parkolóban 

IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ:
április 27-én, vasárnap 10.00 órától a Nagykanizsa – Zalakaros

futóverseny startja miatt félpályás forgalomkorlátozás várható Erzsé-
bet tér - Fõ út - Petõfi út útvonalon

április 27-én vasárnap 10.30-tól 13.30-ig a zászlófelvonás idejére
a Fõ úton a Deák tér és a Fõ út – Zárda utca keresztezõdése között

április 27-én vasárnap 10.30-12.30-ig útlezárás a forgalom elõl a
Széchényi téren.

BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA: 
A forgalomkorlátozások miatt a Zala Volán helyi járatai módosí-

tott útvonalon és megállóhelyekkel közlekednek az érintett idõpontok-
ban az alábbiak szerint:

Április 27-én 10.30 -13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér
Csengery út – Dél-Zalai Áruház közötti szakasza. A Dél-Zala autó-
buszmegálló mindkét irányba ezen idõ alatt kimarad. Keleti irányból a
Rozgonyi u.1. elnevezésû megállót, Ny-i irányból pedig a Zrínyi úti
parkolónál lévõ ideiglenes megállót szíveskedjenek igénybe venni.

VVáárrooss NNaappjjaa - FFoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss

15.qxd  2008.04.16.  10:18  Page 16


