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– Hármas célból kértük a sajtó
tisztelt képviselõit, hogy ma itt, a 48-
as közös gyalogezred emlékmûvé-
nél – vagy ahogy mindenki emlege-
ti, a Petõfi szobornál – találkozzunk
– kezdte hétfõi sajtótájékoztatóját
Babicsné Bertha Éva, a Polgári
Kanizsáért Alapítvány szóvivõje.

– Elõször is örömmel jelentem,
Alapítványunk felhívására meg-

mozdult a város. Több, mint ké-
tezren adakoztak, hogy az 1848.
évi forradalom 160. évfordulójá-
ra, nemzeti ünnepünkre sok évti-
zedes elhanyagolás után végre
megtisztuljon a szobor és talap-
zata. Az összegyûlt, mintegy há-
romszázkilencezer forint egyrészt
azt jelenti, nehéz örökséget átvett
városunknak ennyivel kevesebbet
kell költenie erre a halaszthatat-

lan munkára. Másrészt – s ez ta-
lán a pénznél is fontosabb – kife-
jezi, ez a város valóban közösség,
nem csak lakosok halmaza. Min-
denki, aki adományozott vagy
bármit tett – hiszen szép számmal
vannak ilyenek is – ezért az
ügyért, a héten megszépülõ szo-
borra büszkén tekinthet: az én ré-
szem is benne van! Mert – bár az
idõjárás néha megtréfál minket –
most már bizonyos, a nemzeti ün-
nepre elkészül a szobor megtisztí-
tása. 

Homokszórás és nagynyomású
vízzel való mosás után cizellá-

lás, antikolás következik. Végül
vízlepergetõ réteg felvitelével
akadályozzák meg a szakembe-
rek, hogy a szobrot és talapzatát
újra elcsúfítsa a bázikus rézkar-
bonát.

– Ezért hívom szeretettel mind-
azokat, akik magukénak érzik az
ünnepet, március 15-én 9 órára a
Petõfi szoborhoz. Alapítványunk
szeretné mindenkinek megköszönni

a megköszönni valókat. Azok a di-
ákközösségek, akik részt vettek a
gyûjtésben, emléklapot kapnak. A

történelmi egyházak képviselõit
kérjük, imádkozzanak hazánkért.
És Petõfi sorai a megszépült szo-
bor talapzatán vésõdjenek a szí-
vünkbe is:
„És mi nem hagyjuk magunkat,
Míg lesz egy kéz és egy kard;
Fogadom azt, hogy megbánja,
Aki bántja a magyart!”

MMeeggmmoozzdduulltt aa vváárrooss,, ttööbbbb mmiinntt kkéétteezzrreenn aaddaakkoozzttaakk
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Kóka János az SZDSZ elnöke
zalai látogatásának elsõ állomá-
saként Kanizsán járt. 

A három kérdésrõl elmondta, a
kampány eddigi idõszaka a méré-
sek tanúsága szerint eredményes
volt, hiszen mintegy tíz százalék-
kal csökkent a várható igenek és
hét százalékkal nõtt a várható ne-
mek száma az utóbbi öt hétben.
Láthatóan egyre többen ismerik
fel, hogy a vizitdíj, a kórházi napi-
díj és a tandíj nem egy reform ká-
ros mellékhatásai, hanem szüksé-
gesek ahhoz, hogy jobb legyen az
egészségügy, a háziorvosi- és kór-
házi ellátás, valamint versenyké-
pesebbé váljon a diploma. 

– A vizitdíj, a kórházi napidíj és
a tandíj is többletpénz – hangsú-
lyozta Kóka János –, ugyanis nem
csökkent a vizitdíj bevezetésével az
egy háziorvosi praxisra, vagy egy
kórházi ágyra esõ finanszírozás.
Az ellenzék mégis az ellenkezõjét
állítja – folytatta. – Például a kór-
házi napidíjnak köszönhetõen két-
szer annyit tudnak a kórházak ét-
keztetésre költeni. Egyre többen
látják, hogy az igenekkel visszafor-
dulnánk egy korábban magunk
mögött hagyott rendszerbe, a szo-
cializmusba. Ezzel párhuzamosan
a Fidesz taktikát változtatott és el-
kezdett képtelenséget állítani. Az
egyik ilyen, hogy a vizitdíj, a kór-
házi napidíj és a tandíj egy újabb
adó. Ez egy önrész, egy szimboli-
kus összeg, amit a szolgáltatás
igénybevételekor fizet ki mindenki.
A fölösleges keresletet fogja visz-

sza, viszont abban segít, hogy ügy-
féllé teszi a megrendelõt. A másik
képtelen állítás, hogy a kormány
emelni szándékozik a vizitdíjat.
Nincs és nem is lesz a kormány
asztalán olyan javaslat, amely ezt
célozza, egyszerûen azért, mert
szakmailag indokolatlan. Az ezer
forint már eltántorítaná az indo-
kolt orvoslátogatástól a kezelésre
szorulókat. 

A tandíj az egyetemek gazdálko-
dási önállóságát és minõségjavítá-
sának lehetõségét hozza meg. A
tandíj nemcsak szükséges, hanem
igazságos is, hiszen eddig a diákok
fele költségtérítéses képzésben,
míg a másik fele államilag finan-
szírozott képzésben részesült. Az
utóbbiak helyett az összes adófize-
tõ adta át a diploma árát a diákok-
nak. Igazságos, hogy akik a diplo-
ma elõnyébõl részesülnek, valamit
fizessenek érte. A tandíj bevezeté-
sének elkerülhetetlenségérõl a Fi-
desz által 1993-94-ben kiadott ki-
adványból hozott fel érveket. 

B.E.

Több aktuális témáról adott
háttér-információkat sajtótájé-
koztatóján Göndör István váro-

sunk MSZP-s országgyûlési kép-
viselõje. 

A népszavazásról elmondta, fe-
lelõtlennek és demagógnak tartja a
népszavazási kezdeményezést,
mert a Fidesz egy pillanatig nem
gondolta végig, hogy milyen üze-
nete lesz annak, ha gyõznek az
igenek. Lehet örömünnepet tarta-
ni, de ez a befektetõk, a külföldi
elemzõk, gazdasági szakemberek
számára azt jelenti, hogy a magyar
választók nemet mondtak minden-
nemû reformfolyamatra. A döntést
bízzuk a választók szabad gondol-
kodására – hangsúlyozta. 

– A Nemzeti Bank már elõzetes
lépésként kinyitotta a sávhatáro-
kat. Reális veszélye van annak,
hogy a forint árfolyama olyan
mértékben süllyed, hogy nem a
300 forintos vizitdíjat spórolják
meg az emberek, hanem több ezer
forintot veszíthetnek a fennálló hi-
teleik törlesztõrészletének a kifize-
tésekor. Ha csak egy ilyen kicsi
momentumot veszünk figyelembe –
tette hozzá –, igazolható, hogy a
népszavazás valami egészen más-
ról szól, nem pedig a három feltett
kérdésrõl. 

A sokakat foglalkoztató Déli
Áramlat távvezetékkel kapcsolat-
ban elmondta: 

– Az EU-ban egyetértenek ab-
ban, hogy a ma rendelkezésre álló
földgázkészletek mindössze két
százaléka található az európai hu-
szonötök területén, a többi azon kí-
vül. Az Európa Tanácsnak van egy
olyan megállapítása, mely szerint
a forrás-diverzifikációknak nincs
valós lehetõsége. Amiben diverzifi-
káció (kockázatcsökkentés) lehet,
az a szállítási útvonalak, és azok-
nak a biztonsága, megbízhatósá-
ga. Az unió energiapolitikájában is
számolnak azzal, hogy a közeli
években mintegy 100 milliárd köb-
méterrel nõ a földgázfelhasználás.
Jelenleg már az országgyûlés asz-
talán van az ország energiapoliti-
kai koncepciója, amelynek a hát-
tértanulmányaiból egyértelmûen
látszik, hogy Magyarországon kó-
rosan, károsan magas, mintegy 43-
44 százalék a földgáz részaránya
az egész energiafelhasználáson
belül. A számokból egyértelmûen

kiderül, ez a tendencia még folyta-
tódik. A Déli Áramlat nem más,
mint egy szállító gázvezeték, ami
Európába jön. Nem Magyarország
a cél, hanem Olaszország és Auszt-
ria. Érdekes módon egyik ország-
ban sincs ebbõl belpolitikai cir-
kusz, csak Magyarországon. A tét
a következõ volt: vagy kimaradunk
belõle, és a vezeték Magyarorszá-
got megkerülve délen, Szerbia,
Horvátország útvonalon megy
Olaszországba és úgy Ausztriába,
vagy rajtunk keresztül, és akkor
meg lesz az az elõnyünk, hogy
tranzitdíjat kapunk, sõt a magyar
tapasztalatokat felhasználva föld-
alatti gáztárolásból is nyerhetünk
forrásokat. 

B.E.

– A Kanizsai Dorottya Kórház-
ban is teljes a bizonytalanság, az
ágyszám-csökkentés és a teljesít-
mény volumen-korlát csökkentése
nagyon komoly követelmények
elé állítja az intézmény dolgozóit.
Nagy betegforgalommal, rendkí-
vül feszített tempóban kénytele-
nek dolgozni, ami mindenkit túl-
terheltté, nyugtalanná tesz. Rossz
hangulatban folyik a munka, ami
fáradtsághoz, ingerlékenységhez,
konfliktusokhoz vezet – mondta
nagykanizsai látogatásán Dr.
Pusztai Erzsébet, a Magyar De-
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mokrata Fórum egészségpoliti-
kusa, aki orvosokkal is találko-
zott a Kanizsai Dorottya Kór-
házban, majd este fórumot tar-
tott a Medgyaszay Házban.

– Az egészségügy körül lassan
már egy éve folyamatosan helyzet
van – mondta sajtótájékoztatóján dr.
Pusztai Erzsébet. – Az átalakítást
rengeteg vita kíséri, most éppen a
népszavazás kapcsán, melyrõl az
MDF elmondta, hogy kívül marad
azon, ugyanis véleményünk szerint
sem az igenek, sem a nemek nem
oldják meg az egészségügy problé-
máit. Az a célunk, hogy az egészség-
ügy és a betegellátás számára méltó
körülményeket teremtsünk. A kani-
zsai kórházban is tájékozódtam, volt
módom megismerni a mûködési
adatokat és a körülményeket – nos,
itt is arról gyõzõdtem meg: nem le-
het azt mondani, hogy rózsásak len-
nének az egészségügy mindennap-
jai. A tavaly elkezdõdött szerkezet-
átalakítással nem az a baj, hogy zaj-
lik, hiszen mindenki tudja, hogy az
egészségügyben drasztikus válto-
zásra lenne szükség. A megvalósítás
módjával kapcsolatban komoly ag-
gályaink vannak. 

Dr. Pusztai Erzsébet elmondta:
álláspontjuk szerint az ellátórend-
szer nemcsak a hazai betegek ellá-
tása szempontjából fontos, hanem
Magyarország számára gazdasági
kitörési lehetõséget is jelenthetne –
ha az egészségügyi tárca ésszerûen
nyúlna hozzá a rendszerhez. 

– A még meglévõ szellemi és kör-
nyezeti kapacitás nagyon jó lehetõ-
séget teremt arra, hogy Magyaror-
szágot Európa egyik egészségköz-
pontjává tegyük. Meggyõzõdésünk,
hogy nem egyszerûen csak a hazai
betegek ellátására kell berendez-
kedni, hanem arra is gondolni kelle-
ne, hogy a határon túli magyarság
ellátásába hogyan tudunk bekap-
csolódni az ottani biztosítókkal való
tárgyalás után, és hogyan, milyen
területeken tudunk részt venni az
európai betegek ellátásában. Ilyen
típusú programot szeretnénk, s en-
nek megvalósításán kellene nagyon
gyorsan elkezdeni dolgozni, hogy az
egészségügy leépítése helyett éssze-
rûen használjuk a még meglévõ sza-
bad kapacitásainkat. Ez az ország
gazdasági állapotának javítása ér-
dekében is fontos. Ezen kívül úgy
véljük, ha az általunk javasolt mó-
don történne az egészségügy átala-
kítása, akkor nem az orvosaink, az
egészségügyi dolgozóink mennének
külföldre munkát vállalni, hanem az
ottani betegek jönnének hozzánk.

Ma ugyanis a bizonytalanság, az át-
szervezés keserves körülményei mi-
att az egészségügyben nagyon rossz
hangulat alakult ki, ami sajnos, egy-
re inkább arra ösztönzi az orvoso-
kat, de legfõképpen az orvos-egyete-
mistákat, hogy elhagyják az orszá-
got, s jobb megélhetési lehetõségek
után nézzenek külföldön.

Dr. Pusztai Erzsébet szerint az
egészségügyi tárca nemcsak kon-
cepciótlan, elõkészítetlen ötletelést
folytat az egészségügy átalakítása
kapcsán, hanem maga is orvos-le-
járatást folytat és hangulatot kelt.

– Nem szerencsés dolog ágyak
mellé helyezendõ széfekrõl beszél-
ni, miközben komoly mûszerek cse-
réje lehetetlen, mert akkora össze-
get emésztene fel egy-egy ilyen be-
ruházás, ami nem áll rendelkezésre
az intézményben. Rendkívül szeren-
csétlennek tartjuk azt a tájékozta-
tásnak nevezett figyelem-felhívást
is, amit a szaktárca által kiadott
plakátokon látni egészségügyi in-
tézményekben, orvosi rendelõkben
a kórházi étkeztetéssel kapcsolat-
ban. Ez ugyanis arra szólítja fel a
betegeket, hogy amennyiben az ét-
kezés körülményei nem felelnek
meg, azonnal forduljanak az
Egészségbiztosítási Felügyelethez.
Ezt az orvosellenes propagandát
rendkívül sajnálatosnak tartom, hi-
szen létezik a népegészségügyi és
tisztiorvosi szolgálat, betegjogi
képviselet is, nem beszélve arról,
hogy a betegek a kórházban, az or-
vosuknak is jelezhetik, ha valami-
vel nincsenek megelégedve. Ilyen
minisztériumi hozzáállással az
egészségügyi dolgozók joggal érzik
úgy, hogy hiába tesznek meg min-
dent, egyre több és több ellenük
szóló megnyilvánulás történik. Ez
pedig közvetlenül rontja a betegel-
látás színvonalát, az orvos és a be-
teg közötti bizalmi kapcsolatot. 

H.A.

– Fontos, hogy a kanizsaiak kö-
zül minél többen elmenjenek sza-
vazni március kilencedikén, s
voksoljanak igennel, hogy véget
vessünk a folyamatos hazudozás-
nak – mondta lapunknak Cseres-
nyés Péter alpolgármester, a Fi-
desz helyi csoportjának elnöke.

– Az egészségügyi törvényt a tár-
sadalom nagy része elutasította, a
kormánypártok mégis megszavazták,
nem érdekelte õket az emberek véle-
ménye. Mint ahogy az sem, hogy
nemcsak a Munkáspárt, hanem még
az MSZP két tagozata is, valamint
baloldali gondolkodású személyisé-
gek sokasága lépett fel az egészség-
biztosítás úgynevezett reformja ellen.
De nem érdekelte a kormánypártokat
a közjogi méltóságok aggodalma
sem: Sólyom László köztársasági el-
nök, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnöke, és a ko-
rábbi köztársasági elnök, Mádl Fe-
renc is hiába adott hangot kétségei-
nek. Sõt, azt sem nézték jó szemmel,

amikor soraikból az Országgyûlés
elnöke, Szili Katalin idõt kért volna a
döntések kiérlelésére. Nem érdekelte
a kormánypártokat a szakma, a Ma-
gyar Orvosi Kamara, az Egészség-
ügyi Dolgozók Demokratikus Szak-
szervezete és más érdekvédõk tiltako-
zása sem. Nem érdekelte a kormány-
pártokat egy baloldali szaktekintély,
Ferge Zsuzsa akadémikus véleménye
sem. Nem érdekelte a kormánypárto-
kat olyan civil szervezõdések fellépé-
se, mint a Nagycsaládosok Országos
Szövetsége, a Humanista Mozgalom,
a Magyar Szociális Fórum, a Levegõ
Munkacsoport, a Védegylet és még
hosszan folytathatnám a sort… Nem
érdekelte a kormánypártokat a feb-
ruár 11-ig már összegyûlt 359 ezer
aláírás, amellyel az ország lakossá-
ga az üzleti érdekeltségû cégek
egészségbiztosítási rendszerbe való
bevonása ellen népszavazást köve-
telt, s az sem, hogy képviselõi fóru-
mokon saját szavazóik kérték õket a
megfontolásra. Nem érdekelte az
MSZP és az SZDSZ politikusait,
hogy a választási programjában –
félrevezetve választóikat – egészen
mást ígértek. Ma az emberek többsé-
ge éppen ezért joggal érzi úgy, hogy
becsapták õket. És ebben igazuk is
van. Becsapta õket a mostani mi-
niszterelnök, és becsapják õket a
hozzájuk tartozó politikusok nap,
mint nap. 

– Álláspontjuk szerint mi lehet
az ára, ha nem gyûlik össze vasár-
nap elegendõ számú voks? 

– El kell menni szavazni, mert ha
nem tesszük ezt megfelelõ számban,
megemelik a vizitdíjat, megemelik a
tandíjat és tönkre fognak tenni min-
dent, amit érnek. Most is becsapják
az embereket, amikor tulajdonszerzé-
si lehetõséggel akarják elterelni a fi-
gyelmet, vagy adócsökkentéssel ha-
zudják tele az étert. Amit kimonda-
nak, addig sem igaz, amíg elhangzik.
Törvényt hoztak az adócsökkentésrõl,
amit a 2006-os választások után
gyorsan el is töröltek. Emlékezzünk a
közelmúltra: az elmúlt napokban ta-
gadták a gáz árának emelését, de ma
már tudjuk, megint nem mondtak iga-
zat. Ezért úgy vélem, túlzás nélkül ar-
ra kérhetem a nagykanizsai embere-
ket, ne érdekelje õket, hogy mit be-
szélnek össze-vissza az MSZP és az
SZDSZ képviselõi, menjenek el már-
cius 9-én szavazni, és a három igen-
nel küldjenek egy határozott üzenetet
városunkból is a kormánynak. Azt,
hogy a kanizsai emberek nem szeretik
a mellébeszélést, nem szeretik, ha be-
csapják õket.

H.A.
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Hajnalba nyúló közgyûlésen, a
hiányból az elsõ verzióhoz ké-
pest több mint egymilliárd forin-
tot lefaragva fogadták el a képvi-
selõk a város költségvetését. Ha-
bár a szocialisták még egy alter-
natív hiánycsökkentõ költségve-
tést is beterjesztettek, a végsza-
vazást már nem várták meg.

KKéérrddéésseekk ssoorraa

A közgyûlés elején Bogár Fe-
renc (MSZDP) arról érdeklõdött
Marton István polgármesternél,
hogy kíván-e vizsgálatot kezdemé-
nyezni a kórház eszközbeszerzése
kapcsán kialakult ügyben? Dr.
Kolonics Bálint (Fidesz-KDNP)
azt firtatta, miért került ki a telepü-
lésrendezési terv módosításából a
Király utca 31. ügye? Dr. Csákai
Iván (Fidesz-KDNP) az iránt ér-
deklõdött, hogy miért késik a szo-
ciális segélyek kifizetése? Balogh
László (Fidesz-KDNP) egy Ber-
zsenyi utcai kutyafuttató szüksé-
gességét vetette fel, Karádi Ferenc
(Fidesz-KDNP) a várost Miklósfá-
val összekötõ kerékpárút közvilá-
gításának kiépítését sürgette.

VVáárroossrreehhaabbiilliittáácciióó

A testület elsõként a városreha-
bilitációval kapcsolatos elõter-
jesztést tárgyalta, melynek kap-
csán Balogh László megállapítot-
ta, hogy a ciklus egyik fõ üzenete
lehet a program megvalósításának
elindítása. Dr. Fodor Csaba
(MSZP) úgy vélte, a tervezet nem
szolgálja a városlakók érdekeit,
jelentõs pénzt emészt fel például a
Huszti téri körforgalom kialakítá-
sa, miközben szerinte elfogadha-
tóbb és takarékosabb lenne, ha
Bárdosi Gábor korábbi javaslatát
építették volna be, amely az Eöt-
vös tér egészére egyfajta nagy
körforgalomként tekintett. Dr. Fo-
dor Csaba azt mondta: nem támo-
gatja a Zrínyi utca átépítését, mert
az a forgalom irreális megnöveke-
dését hozná az érintett útszaka-
szon. Horváth István (Fidesz-
KDNP) jelezte, a projekt kereté-
ben önálló képviselõi indít-
ványban a projekt antiszegregá-
ciós eleme révén kezdeményezi a
Citromsziget néven elhíresült épü-
letegyüttes, az egykori laktanya
felújítását és azt, hogy az egyetem

képzési helye a jelenlegi szét-
szóratottság helyett oda koncent-
rálja erõit és a képzés ma még kü-
lönálló egységeit. Marton István
erre reagálva jelezte: ez túl nagy
falat lenne mindenkinek, s egyelõ-
re nem lát rá reális esélyt. 

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter a napirendi pont kapcsán leszö-
gezte, közel kétmilliárd forint ér-
kezik a városba, nem szabad ezt a
lehetõséget elszalasztani, már
csak azért sem, mert a belváros-
ban élõk is igénylik a forgalom-
csillapítást. 

Dr. Csákai Iván Horváth István
felvetésére reagálva elmondta,
hogy a Citromszigetnek hívott
épületegyüttesben jelenleg száz-
harminc család él, s a kalkulációk
szerint mintegy hat-hétszázmillió
forintba kerülne a lakók átköltöz-
tetése, az épület felújítása pedig
több milliárd forintot emésztene
fel. Mint mondta, jelenleg a város
nincs olyan helyzetben, hogy egy-
általán csak gondolkodni is lehes-
sen errõl. 

Cserti Tibor (Városvédõk) arra
figyelmeztette képviselõtársait,
hogy mivel a projekten változtatni
már amúgy sem lehet, felesleges
vitázni, inkább szavazzanak. 

CCiivviill ffeelljjeelleennttééss??

Ekkor kért szót Gyertyánági End-
re, a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesü-
let elnöke. Gyertyánági azt mondta,
többen felhatalmazták, hogy tolmá-
csolja elégedetlenségüket a város
vezetõi felé, miszerint a tervezés so-
rán nem kérték ki a lakosság véle-
ményét, ami ellenkezik az Európai
Unió partnerségi elveivel. Egyúttal
bejelentette azt is, hogy a Nagykani-
zsai Civil Kerekasztal a Nyugat-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nácshoz, illetve az Ügynökséghez
fordul az ügyben. 

Marton István polgármester vá-
laszában elmondta, nem igaz, hogy
nem egyeztetettek a lakossággal,
hiszen a széles nyilvánosság is be-
tekintést nyerhetett a tervekbe,
melyekre azonban csak körülbelül
tizenöten voltak kíváncsiak. Annál
aktívabbak voltak viszont a belvá-
rosban tevékenykedõ vállalkozók,
akik mintegy negyvenen jelentek
meg a részükre szervezett fóru-
mon. 

Végül a többség támogatta a
belváros rekonstrukciójával kap-

csolatos dokumentumokról szóló
elõterjesztést.

KKiirráállyy uuttccaa 3311..

Másodikként a város település-
rendezési tervének módosítása ke-
rült a testület elé. Ennek kapcsán
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz-
KDNP) azt kérdezte a polgármes-
tertõl, hogy vajon miért került ki
az anyagból a Király utca 31. ud-
varbelsõ rendezése, miközben már
kétszer is volt a közgyûlés elõtt.
Azt kérte, képviselõtársai támo-
gassák az általa beterjesztett hatá-
rozati javaslatot, amely rendezés
alá vonja az említett lakótömböt.
Marton István válaszában elmond-
ta, az ügyben szakhatósági egyez-
tetést kell lefolytatni, és szüksé-
gesnek látja lakossági fórum ösz-
szehívását is, ezért most nem tá-
mogatja a képviselõ javaslatát. 

A testület végül elfogadta Dr.
Kolonics Bálint indítványát. 

Ezután egyhangúlag támogatta a
testület, hogy a város a ’48-as
Honvéd Gyalogezred Deák téri
emlékmûvének felújításához biz-
tosítsa a Polgári Kanizsáért Alapít-
vány által kért 1,3 millió forintot,
kiegészítve ezzel a lakossági ado-
mányozás során összegyûlt mint-
egy háromszázkilencezer forintot.
Vita csak pénzforgalmi kérdések-
ben adódott. 

JJeelleennttkkeezzõõ aa mmoozziirraa

Ezt követõen ismét a testület elé
került az önkormányzati mûködte-
tésû mozi ügye. Marton István pol-
gármester jelezte, úgy tudja, több
vállalkozó jelentkezése is várható a
mozi mûködtetésére, amely kedve-
zõ döntés során akár már a Város
Napján fogadhatná az elsõ mozira-
jongókat. A polgármester egy leve-
let is felolvasott, amelyben egy, a
mozi mûködtetésére vállalkozó,
szakmai tapasztalattal rendelkezõ
befektetõ a város erkölcsi és anya-
gi támogatását kéri, hogy elindít-
hassa a város moziját.

Marton István kezdeményezése
támogatóra lelt dr. Fodor Csaba
személyében, aki szerint valóban
megengedhetetlen, hogy míg a ré-
gió több nagyvárosában színház is
mûködik, addig városunkban még
mozi sincs. 

Balogh László jelezte, nem biz-
tos, hogy egy önkormányzatnak

kellene mûködtetnie a város mozi-
ját, s fõleg egy multiplexet. 

Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP)
leszögezte, úgy véli, nem ez a leg-
nagyobb gondja most a városnak.
Mint mondta, támogatja, hogy in-
duljon el egy folyamat a mozi újra-
indítására, de azt ne az önkor-
mányzat finanszírozza. Dr. Károlyi
Attila (MSZP) azt javasolta, in-
kább a mozijegy árába építsenek
be önkormányzati támogatást, ez
kevesebbe kerülne a városnak is, s
talán a jegyek is olcsóbbak lenné-
nek. 

Dr. Kolonics Bálint pedig azt
mondta, talán meg kellene kérdez-
ni az adófizetõ polgárokat is, hogy
a jelenlegi költségvetési helyzet-
ben kezdjen-e egy veszteséges vál-
lalkozásba az önkormányzat? Arra
is felhívta a figyelmet, az elmúlt
tíz évben jelentõsen változtak a
mozizási szokások, egyre többen
töltenek le filmeket az internetrõl,
éppen ezért az elõterjesztésben
szereplõ nyolcvanezres látogatott-
ság helyett a város lakosságszámá-
hoz sokkal közelebb álló ötvenez-
ressel szabad csak kalkulálni. Ak-
kor viszont sokkal nagyobb vesz-
teséggel kell számolni. A képvise-
lõ szerint az sem tisztázott, hogy
vajon honnan és mennyiért szerzik
majd be a premierfilmeket?

Végül hosszas vita után a testü-
let úgy döntött, nem lesz önkor-
mányzati mozi Kanizsán, pénz-
ügyi támogatást nem, csak erköl-
csit nyújt a mozi újraindításához.

VVíízzddííjj-kkoommppeennzzáácciióó

A képviselõk ezután a vízdíj-
emelés kompenzációjára hétmillió
forintot, míg a munkahelyteremtõ
vállalkozások támogatására har-
mincötmilliót különítettek el a
költségvetésben – utóbbit huszon-
négy egyhangú szavazattal. 

A következõ napirendi pontban
dr. Károlyi Attilának a keleti vá-
rosrészben körzeti megbízottal, il-
letve Polai Józsefnek és Tóth Nán-
dornak a kiskanizsai rendõrségi
szolgálati hely kialakításával kap-
csolatos anyagot tárgyalta a képvi-
selõ-testület. Polai József (Fidesz-
KDNP) elmondta, a dr. Molnár Jó-
zsef alezredessel, a város rendõr-
kapitányával folytatott egyezteté-
seik alapján úgy látják, hogy 2009.
második felétõl két rendõr teljesít-
het szolgálatot a városrészben, ám
lehet, hogy a közterület-felügyelet
is biztosít embert melléjük, nem
beszélve a polgárõrségrõl, mely-
nek megszervezését a rendõrkapi-
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tány nyomatékosan kérte. Dr. Ká
rolyi Attila arra hívta fel a figyel-
met, hogy a keleti városrészben je-
lentõs a polgárõrség aktivitása.  

EEggéésszzssééggcceennttrruumm

A testület elé került a kiskani-
zsai egészségügyi centrum terve
is. Mint ismeretes, a beruházási
költség nagyobb hányadára pályá-
zati forrásokat remél az önkor-
mányzat, miközben szeptember
végére tervezik az új épület átadá-
sát. Ennek kapcsán Polai József
több kérdést is megfogalmazott,
többek közt azt, hogy mi lesz, ha
nem nyer a pályázat, s ki finanszí-
rozza majd az egészségcentrum
berendezéseit, a bútorokat? 

Válaszában Tárnok Ferenc, a
Városfejlesztési Iroda vezetõje el-
mondta: az építési engedély már
megvan, a pályázat benyújtási ha-
tárideje pedig április 30. 

Tóth Nándor (Fidesz-KDNP)
hozzátette: egy nem támogatott pá-
lyázat minden bizonnyal új helyze-
tet teremthet, ám annak megoldá-
sán ráérünk akkor gondolkodni. 

Döntött a közgyûlés a közösségi
közlekedés infrastrukturális fej-
lesztéseire kiírt pályázaton való
részvételrõl is, melynek sikere ese-
tén a város több pontján kerülhet
sor az autóbusz-megállók felújítá-
sára, ahol hiányzik, ott buszvárók
elhelyezése. Az anyagban jelentõs
arányban szerepelnek kiskanizsai
megállók. 

BBüüddzzsséé-ffaarraaggááss

Ezt követõen került sor a köz-
gyûlés csúcspontjára, a költségve-
tés tárgyalására. 

Elöljáróban Marton István pol-
gármester jelezte, a korábbi válto-
zathoz képest jelentõs összeget,
mintegy kilencszáz millió forintot
faragtak le, s a közgyûlés napján
dél körül megkapta a szocialisták
által még a korábbi közgyûlésen
beígért alternatív költségvetést –
igaz, részletesen áttekinteni nem
volt ideje, hiszen egy órakor már a
közgyûlés kezdõdött. 

Bene Csaba, a Fidesz frakcióve-
zetõje örömmel üdvözölte, hogy
jelentõsen sikerült csökkenteni a
költségvetés kiadási oldalát, s ja-
vasolta, hogy márciusban a testület
ismét vizsgálja meg a pénzmarad-
ványokat, hátha újabb források
szabadíthatóak fel. Hozzátette:
nem támogatják a köztisztviselõi
illetmények emelését, a VIA Kani-
zsa veszteségrendezésére tervezett

hatvanmillió forint helyett fele-
annyit javasolnak, s örömét fejezte
ki, hogy bal- és jobboldal részérõl
egyaránt közös volt a szándék a hi-
ány csökkentésére. 

A másik oldalról Böröcz Zoltán
(MSZP) ismertette a szocialisták
javaslatait. A képviselõ többek
közt felére csökkentené lapunk, a
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap éves tá-
mogatását, s javasolta a lap heti
helyett kétheti megjelentetését, va-
lamint az ingyenesség megszünte-
tését. A szocialisták elképzelései
szerint lapunkat hatvanöt forintért
lehetne megvásárolni. Ezen kívül
többek közt törölnék a költségve-
tésbõl a kiskanizsai, ráckerti lejá-
rathoz szükséges területvásárlásra
elkülönített összeget, ellenben
megemelnék a polgármesteri kere-
tet. Csökkentenék a folyamatban
lévõ perekre elkülönített összeget
is. 

A szocialista verzió szerint
1.118.268 forint lenne a mûködési
hiány, a mûködésre 314 millió,
míg a fejlesztésekre 805 millió fo-
rint hosszú lejáratú hitelt venne fel
a város.

Ezután Röst János (SZDSZ)
megköszönte Cseresnyés Péter al-
polgármester és Bene Csaba frak-
cióvezetõ együttmûködését, illetve
azt, hogy meghívták a költségvetés
elõkészítésére hivatott egyeztetésre. 

Halász Gyula (SZDSZ) terve-
zetbõl a Sas-Brunner hagyaték el-
helyezésére elkülönített forrásokat
hiányolta. Végül hosszas vita után
a képviselõk egyenként szavaztak
a módosítási javaslatokról. 

Ezek sorában plusz ötmillió fo-
rintot biztosítottak a zöldterületek
gondozására, húszmillióról tizen-
háromra csökkentették a Király ut-
ca 31. belsõ udvarának rendezésé-
re szánt összeget, ellenben kétmil-
lió forintot állítottak be a Szociális
Alapra. A Kulturális Alapot – Hor-
váth István javaslatára – hatmillió-
ról tízre emelték, a verseny- és él-
sportra szánt százmilliót viszont
nyolcvanötre csökkentették. Nem
támogatta a testület többsége a la-
punkkal kapcsolatos szocialista ja-
vaslatot. Ezt követõen Marton Ist-
ván polgármester felfüggesztette a
napirend tárgyalását, hogy a pol-
gármesteri hivatal munkatársai át-
vezethessék a változásokat. 

MMeeggáálllltt aazz iiddõõ

Ekkor a szocialisták jelezték:
már jócskán elmúlt huszonhárom
óra, amikor is a szervezeti és mû-
ködési szabályzat szerint a polgár-

mesternek be kellett volna rekesz-
tenie az ülést, s el kellett volna ren-
delnie folytatólagos közgyûlést.

Marton István jelezte: megállí-
totta az órát, így az ülés folytatha-
tó. A szocialisták, a szociáldemok-
raták és a szabad demokraták ek-
kor – Cserti Tibor, Bicsák Miklós
és Dr. Károlyi Attila kivételével-
felálltak és hazamentek. Ezt köve-
tõen a maradék képviselõvel csak
harmadik nekifutásra sikerült
megszavaztatni az ülés folytatását,
s végül Marton István polgármes-
ter gyakorlatilag az ellenzék nélkül
volt kénytelen megszavaztatni a
költségvetést – pedig abba számos
javaslatukat beépítették. 

Az elfogadott költségvetés az el-
sõ változathoz képest mintegy
egymilliárd forinttal kevesebb ki-
adást tartalmaz, így a város 2008-
ban csak 1,4 milliárd forint hitel-
felvétellel számol, amelybõl 849
millió a fejlesztésekhez, s 524 mil-
lió a mûködési hiány kezeléséhez
szükséges hitel. 

Utóbbiból látszik: a város intéz-
ményrendszerére további raciona-
lizálás vár. 

Horváth Attila  

A közgyûlés után Gyertyán-
ági Endre felszólalásával kap-
csolatban sajtóközleményt jut-
tatott el lapunkhoz a Nagykani-
zsai Civil Kerekasztal vezetõsé-
ge, Budavölgyi Kálmán ügyve-
zetõ elnök és Balogh István so-
ros elnök. Ebben az áll: „A
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
elnöksége elhatárolódik Gyer-
tyánági Endre kijelentéseitõl,
amelyeket Nagykanizsa MJV
2008. február 28-i Közgyûlésén
tett az Integrált Városfejlesztési
Stratégiáról. Hozzászólását
mint magánszemély tette, azt
nem egyeztette a vezetõséggel,
és állításával ellentétben arra a
Kerekasztal elnöksége nem kér-
te és nem jogosította fel. Az In-
tegrált Városfejlesztési Straté-
giáról alkotott véleményünket a
társadalmi egyeztetés demokra-
tikus szabályai szerint juttatjuk
el a városvezetéshez. Az önkor-
mányzattal kimondottan segítõ
szándékú partneri együttmûkö-
désre törekszünk, a mindkét fél
számára kölcsönös elõnyök elõ-
térbe helyezésével.” 

H.A.

EEllhhaattáárroollóóddttaakk 
GGyyeerrttyyáánnáággiittóóll

Kedves VVarga JJózsefné!

Együttérzek gyermeke beteg-
ségével kapcsolatos aggodal-
mával, amely minden anya bel-
sõ természetes érzéseibõl fakad.
De mint írja, gyermekének sú-
lyos tályogos mandulagyulladá-
sa miatt kellett a mûtéti soroza-
tot elvégeznie az osztály orvosa-
inak. A megbízott osztályvezetõ
fõorvos távozását nemcsak Ön,
de én is sajnálom. Õ a hivatá-
sát, mint családorvos kívánja a
továbbiakban folytatni, és ez
egy természetes folyamat része.
A kórházi ellátás területén dol-
gozó háziorvosok többsége is
valamikor intézményünkben
szerezte meg a klinikai gyakor-
latát. Várhatóan a késõbbiek-
ben is innen kerülnek ki a házi-
orvosi praxisokba jól képzett
orvosok.

Felhívom szíves figyelmét, hogy
már a kinevezésem elõtt sem volt a
Fül-Orr-Gégészeti osztálynak ve-
zetõ fõorvosa, így az én feladatom
nem az osztály elsorvasztása, ha-
nem a mûködés biztosítása és a
személyi feltételek pótlása. Lehet,
hogy az Ön számára nem ismert,
de a Magyar Orvos Kamara ada-
tai szerint az elmúlt két évben 4
teljes egyetemi évfolyam 2500 or-
vosa távozott a klinikai praxisból
az egészségügyi „reform” ered-
ményeként. Ennek ellenére a kór-
ház vezetése mindent megtesz an-
nak érdekében, hogy a betegellá-
tás folyamatosságát biztosítsa. Õ-
szintén tájékoztatom, hogy a hiva-
tásomat szívvel-lélekkel vállaltam
és vállalom – ahogy Ön említi – itt
a „világ végén”, mert szeretem a
kórházat és a kanizsai lakosokat.

Munkámhoz hozzátartozik a
személyi állomány folyamatos
pótlása mellett a betegek gyó-
gyítási körülményeinek megfele-
lõ szintû kialakítása, beleértve a
gyógyulást segítõ kulturált ud-
vari környezet megteremtését is.

Kedves Varga Józsefné,
amennyiben úgy érzi, hogy gyer-
meke orvosi ellátásában orvosa-
ink szakmai mulasztást követtek
volna el, úgy kérem annak ki-
vizsgálása céljából keressen fel
személyesen a kórházban.

Önnek és családjának jó
egészséget kívánva megköszö-
nöm õszinte véleményét.

Tisztelettel:  
Dr. Kovács József, fõigazgató
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Zárókonferenciával fejezõ-
dött be a Humánerõforrás-fej-
lesztési Operatív Program Új
módszerekkel a tudásalapú tár-
sadalomban címû projektje a
Thúry György Kereskedelmi-,
Vendéglátó- és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskolában.

Csordásné Láng Éva igazgató
megnyitója után a programban
részt vevõ kanizsai középiskolások
bemutató foglalkozásokon vettek
részt a szövegértés-szövegalkotás,
életpálya-építés, szociális, életvite-
li, környezeti, matematikai logika,
angol és német idegen nyelv, vala-
mint IKT kompetenciaterületekrõl.

A projekt tapasztalatairól
Cseresnyésné Bedõ Györgyi pro-
jektmenedzser elmondta: a projekt
során hét pedagógus és három ve-
zetõ készült fel a kompetencia ala-
pú oktatás bevezetésére. Ezek a ta-
nárok a munkaközösségeken belül
továbbadják a pályázat során szer-
zett ismereteket.

B.E.

„Ki becsül meg minket?” –
kérdezik keserûen a költségve-
tés elfogadása után a keleti vá-
rosrész polgárõrei, hiszen a
helyzetük most sem változott,
már ami a piszkos anyagiakat il-
leti. Tenni akarnak a városért,
az itt élõk közbiztonságáért, de
úgy vélik: az már sokáig nem
mehet, hogy az évek óta rendkí-
vül alacsony önkormányzati tá-
mogatás miatt mélyen bele kell
nyúlniuk a zsebükbe, hogy az-
tán minden éjjel a saját bõrüket
vigyék vásárra – másokért, ér-
tünk.

– Öt évvel ezelõtt alakult meg
egyesületünk – mondta lapunknak
a Keleti Városrész Polgárõr Egye-
sület elnöke, Kovács László. –
Tisztességgel, becsülettel dolgo-
zunk, de sajnos már évek óta anya-
gi nehézségekkel küszködünk, mi-
vel az önkormányzattól tavaly és
idén is csak kétszázötvenezer fo-
rintnyi támogatást kaptunk, holott
2007-ben csaknem kilencszázezer
forintot emésztett fel a mûködé-
sünk. Gyakran a saját pénzünkbõl
tankoljuk az autóinkat, hogy tud-
junk járõrözni. 

Kovács László jelezte: pedig
mintegy harmincnyolc tagja van
az egyesületnek, s éppen a minap
vettek fel újabb hat polgárõrt, akik
– helyiek lévén – Kiskanizsán jár-
õröznek majd, a városrészben
ugyanis az utóbbi idõszakban
rendkívüli módon elszaporodtak a
betörések, lopások. 

Az egyesület elnöke jelezte, ta-
valy több mint hétezer órát töltöt-
tek szolgálatban, ami azt jelenti,
hogy az év kétszázharmincnégy
napján ott voltak a közterületeken.
Jármûvük egy agyonhasznált, túl-
fogyasztó, elavult motorú és ka-
rosszériájú Ford Escort, amit két
évvel ezelõtt kaptak a megyei
rendõr-fõkapitányságtól. Csak a
tavalyi üzemanyag-fogyasztás ke-
rült háromszázötvenezer forintba.
Már ez is több, mint a munkájuk-
hoz adott önkormányzati támoga-
tás. A munkához, amit pedig a
közrend, a nagykanizsaiak érdeké-
ben végeznek, nem egyszer testi
épségüket veszélyeztetve. Kovács
László irodájuk egyik szekrényé-
bõl egy BMX-kerékpár kormányát
veszi elõ, mint mondja, egyszer

ezzel támadtak rájuk. A szidalma-
zás, felmenõik emlegetése, a fe-
nyegetések már teljesen megszo-
kottak. Horváth Ferenc polgárõr,
az egyesület fegyelmi bizottságá-
nak elnöke azt mondja, aki nem
jár kint éjszaka, az talán el sem hi-
szi, hogy mi folyik a városban, ha
leszáll a sötétség. A legnagyobb
gondot szerinte az éjszakai szóra-
kozóhelyek jelentik, fõleg az
egyik Eötvös téri, amelyben még
hajnali öt órakor is kiszolgálnak
fiatalokat szeszesitallal. Nem be-
szélve a drogról, amely egyre na-
gyobb gondokat okoz Nagykani-
zsán is. Éppen a fiatalok védelmé-
ben most egy ifjúsági polgárõr-
csoport létrehozásán munkálkod-
nak. Fontos ez azért is, mert az
egyesület tagjainak nagy része kö-
zépkorú, vagy még idõsebb, kell
tehát a fiatalítás. 

Kovács László azt mondja, ta-
valy ötvennyolc alkalommal aka-
dályoztak meg bûncselekményt,
kilenc alkalommal intézkedtek,
vagy kértek rendõri intézkedést
garázdák ellen. 

– Most kellene még jobban
erõsítenünk, mert ha nem tudunk
gátat vetni a bûnözés terjedésé-
nek, akkor itt, Kanizsán is tûrhe-
tetlen állapotok alakulhatnak ki
– magyarázza Kovács László. –
A rendõrség sem tud annyi em-
bert adni a közterületekre,
amennyire szükség lenne, ezért
nekünk, polgárõröknek még na-
gyobb aktivitással kell tevékeny-
kednünk – de ehhez szükség van
az önkormányzat segítségére is,
a nélkül nem fog menni. Anyagi
készleteink kimerültek, az elmúlt
évben több, mint kilencszázezer
forint volt a kiadásunk, a bevéte-
lünk pedig hatszázezer körül ala-
kult. A különbözetet a saját zse-
bembõl tettem be a kasszába,
csakúgy, mint a többiek. Rend-
szeres támogatóink nincsenek,
teljesen magunkra vagyunk utal-
va. Mindannyiunk számára fur-
csa egy kicsit, hogy a politikusok
így állnak hozzánk, miközben ér-
tük is dolgozunk… 

Horváth Attila
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Négy területtel foglalkozott
beszámolójában Teleki László, a
CKÖ elnöke a Cigány Kisebbsé-
gi Közösségi Önkormányzat ál-
tal rendezett közmeghallgatá-
son. 

A hat éve mûködõ felnõttkép-
zésrõl, melyben az idei tanévben
230 felnõtt vesz részt. Az OFA
programokról, a képzések-átkép-
zésekrõl, valamint a fõiskolai kép-
zésrõl.

Február végén lezárult az Or-
szágos Foglalkoztatási Közala-
pítvány támogatásával elnyert
„Partnerség a munkanélküliség
ellen II.” címû program, melynek
keretében a CKÖ munkaerõ-piaci
szolgáltató irodát mûködtet elsõ-
sorban roma származású, hátrá-
nyos helyzetû emberek részére.
Március 1-tõl folytatódik az OFA
támogatásával a roma munkaerõ-
piaci szolgáltató hálózat kialakí-
tása, melyre a „Közös célok, kö-
zös utak” a foglalkoztatásban cí-
mû pályázaton nyertek támoga-
tást. 

Az elmúlt idõszak tapasztala-
tai alapján hozták létre a Bogdán
János Cigány Kisebbségi Közös-
ségi Házban található Oktatási,
Felnõttképzési, Esélyegyenlõsé-
gi, Tanácsadói Központot. Jelen-
leg is tart a tavaly szeptember-
ben indult szociális gondozó- és
ápoló, valamint irodavezetõi
képzés. Az OKJ-s képzéseket a
Szombathelyi Regionális Képzõ
Központ, a nagykanizsai Munka-
ügyi Központ, valamint a CKÖ
közösen indította el 20-20 fõvel.
Ebben az évben indították el az
intenzív angol nyelvi képzésü-
ket, amely négy hónapon át, hét
közben, napi hat órában készíti
fel az alapfokú C típusú angol
nyelvvizsgára a hallgatókat.
Mindhárom képzésben résztve-
võk keresetpótló támogatásban
részesülnek. A képzések össz-
költségvetése a szombathelyi re-
gionális átképzõközpont kezelé-
sében történik. Jelenleg 53-an
vesznek részt képzésben. Közü-
lük hiányzás miatt két fõt kizár-
tak. 

Várhatóan pár hónapon belül el-
indítják a parkgondozó, a kertépí-
tõ-, az asztalos- és a gyógymasszõr
tanfolyamot. A fõiskolai képzés
együttmûködési megállapodás ke-
retében jött létre a CKÖ és a Pécsi
Tudományegyetem Felnõttképzési
és Emberi Erõforrás Fejlesztési
Kara között. A fõiskolai képzés
szeptembertõl mûvelõdésszakkal
is kibõvülhet.

A CKÖ költségvetése az elmúlt
évekhez hasonlóan érdemben nem
változott, elegendõ az alapkiadá-
sokra és a mûködés fenntartására. A
foglalkoztatással kapcsolatos terüle-
ten 80 millió forintot fordít a Mun-
kaügyi Központ nagykanizsai ki-
rendeltsége a romák támogatására.

A lakossági hozzászólásokban
többek között felmerült: tudnak-e
foglalkoztatási lehetõséget biztosí-
tani a képzések befejezése után,
tud-e segíteni a CKÖ a közüzemi
díjak kompenzálásában, és vállal-
hatnak-e munkát a nyugdíjba vo-
nulók. 

B.E.

KKöözzmmeegghhaallllggaattáássoonn aa kkaanniizzssaaii rroommáákk 

RRáánnkk vviiggyyáázznnaakk,, aa mmaagguukk ppéénnzzéénn  
TTáámmooggaattáássrraa lleennnnee sszzüükkssééggüükk aa ppoollggáárrõõrröökknneekk ÉÉrrttéékküünnkk 

aazz eemmbbeerr
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Balogh László a nagykanizsai 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

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sán-
dor Általános Iskolában.

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart március 14-én (pén-
teken) 16 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy március 11-én, kedden 10 órától 12 órá-
ig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

IIddõõssüüggyyii ttaannááccss ffooggaaddóóóórráájjaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület-felügyelõi  munkakörök betöltésére

Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Fel-
ügyelet hatáskörébe utalt feladatok ellátása egyéni beosztás szerint. A kineve-
zés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre, próbaidõ kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben fog-
laltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az alábbi kép-
zettségek valamelyike: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendõr szakkö-
zépiskolai, határrendészképzõ szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és
rendõri szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határ-
rendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés; kö-
zépiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga, "B" kategóriás gépjármû-
vezetõi engedély. Elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gya-
korlat, közterület-felügyelõi vizsga, felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait is tartalmazó
szakmai életrajzát,  motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján történik. 

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. március 14. nap
12.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31. A munkakör
legkorábban 2008. április 1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-820 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán 2008. február 25-tõl (www.kszk.gov.hu vagy
www.kozigallas.hu).

PPáállyyáázzaatt kköözztteerrüülleett-ffeellüüggyyeellõõii 
mmuunnkkaakköörröökk bbeettööllttéésséérree

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Dísz-
oklevél másolata) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük má-
solatát is.

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.
sz.) átvehetõ. Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pe-
dagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2008.
március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.),
hogy továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk

Tájékoztatom a szülõket, hogy a nagykanizsai Egyesített Bölcsõdében
2008. március 10-én és 11-én 8-17 óráig beiratkozást tartanak az intézmény
három bölcsõdéjében: a Belvárosi Bölcsõde (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.),
Napraforgó Bölcsõde (Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) és Rózsa Bölcsõde
(Nagykanizsa, Rózsa u.  7/a.) helyszíneken. Bölcsõdei elhelyezését lehet kérni
minden 2005. október 1-je után született gyermeknek. (Óvodai nevelésre nem
érett gyermek a 4. életéve betöltését követõ augusztus 31-ig gondozható böl-
csõdében.) A beiratkozással kapcsolatban további felvilágosítást a helyszíne-
ken, a bölcsõde vezetõknél kaphatnak. 

Dr. Tuboly Marianna, jegyzõ

BBööllccssõõddeeii bbeeiirraattááss

Az elmúlt héten a Hétszín-
virág Óvoda gyermekei keresték
fel Horváth Lászlóné intézmény-
vezetõ kíséretében Marton István
polgármestert, hogy átadjanak
65 kilogrammnyi, közel negy-
ven-ezer forintot érõ 1, és 2 fo-
rintos pénzérmét.

Mészáros Ákos és Gerencsér Ger-
gõ nagycsoportos óvodások Marton
István polgármesternek elmondták,

szorgosan gyûjtötték a pénzt a ro-
konságban, Ákos még az apukája
zsebében talált aprót is elhozta.

Mint köztudott, március 1-tõl
már nem fizethetünk az 1 és 2 fo-
rintosokkal. A posta fiókjaiban, a
kereskedelmi bankokban és taka-
rékszövetkezetekben azonban még
fél évig beválthatjuk az érméket. A
Magyar Nemzeti Bankban pedig
2013. március 1-ig lesz rá lehetõ-
ségünk.

AAzz ccsseemmeettéékk iiss ggyyûûjjttöötttteekk
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Tizenhetedik alkalommal tün-
tette ki legjobb sportolóit a vá-
ros.

Az idei szavazás eltért a megszo-
kottaktól – hangsúlyozta köszöntõ-
jében Marton István polgármester,
az Év Sportolója 2007 Nagykanizsa-
díj ünnepélyes átadásán. 

Míg korábban a sajtó képviselõit,
ezúttal a sportegyesületeket kérték
fel a szavazásra. Az elmúlt év leg-
jobb sportolóinak Marton István
polgármester, Balogh László, az
OKISB elnöke és Szmodics
Józsefné, a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztályának ve-
zetõje adta át a serleget.

A harmincöt sportegyesület il-
letve szakosztály szavazata alap-
ján elsõ helyen végzett az utánpót-
láskorú lányoknál Mihovics Szabi-
na, az NTE 1866 MÁV Sport-
egyesület judoszakosztályának
versenyzõje. Az utánpótláskorú fi-
úknál Korpics István, a Kanizsa
Box Klub ökölvívója, a felnõtt
hölgyek versenyében Budavölgyi
Veronika, a Zemplén SE lábtoll-
labdázója, a férfiaknál pedig Zbo-
rai Gyula, a Kanizsa Sörgyár SE
asztaliteniszezõje (aki a pekingi
paraolimpián nagykanizsai spor-
tolóként fog szerepelni). A leg-
jobb csapatnak járó kitüntetést az
Aquaprofit Nagykanizsa Tungs-
ram Sakk Klubja nyerte el.

B.E.
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Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a népszavazás 2008. már-
cius 9-én (vasárnap) 6 órától 19 óráig tart. Szavazni kizárólag személyesen, a
választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. 

Amennyiben a szavazás napján lakóhelyétõl távol, de belföldön tartózkodik,
igazolással szavazhat. A Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ nagykorú ál-
lampolgár a Magyar Köztársaság külképviseletein is leadhatja szavazatát,
amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és elõzetesen kérte a kül-
képviseleti névjegyzékbe való felvételét.

A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványok
Valamennyi választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt személy-

azonosságát és lakcímét igazolnia kell, melyre a következõ érvényes igazol-
vány(ok) alkalmas(ak):

- a lakcímet is tartalmazó "régi típusú" személyazonosító igazolvány vagy 
- a lakcímigazolvány (közismert nevén lakcímkártya) és: személyazonosító

igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya for-
mátumú) vezetõi engedély

Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van. A sze-
mélyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazol-
vány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérõl
szóló elismervény is.

Ki nem szavazhat?
Nem szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzéken; személyazonosságát és

lakcímét a megfelelõ érvényes okmányokkal nem tudja igazolni; a személyazo-
nosságát, lakcímét igazoló okmány érvényességi ideje lejárt.

Igazolással szavazás
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakó-

helyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy megha-
talmazás útján 2008. március 7-ig lehet kérni a HVI vezetõjétõl (Okmányiroda,
Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).

Nagykanizsán az igazolással történõ szavazás lebonyolítására, valamint a te-
lepülésszintû lakcímmel rendelkezõ választópolgárok szavazásának lebonyolí-
tására kijelölt szavazókör a Bolyai Általános Iskolában mûködõ (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.

Mozgóurnával történõ szavazás
A mozgóurnát a választópolgár a szavazás napját megelõzõen az Okmány-

irodában, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban igényelhet
mozgóurnát. A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetõvé téte-
le érdekében - kérésére - a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a sza-
vazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi és
amennyiben igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe felveszi. 

A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár esetében - a te-
lepülés egészére kiterjedõ illetékességgel - a 36. számú szavazatszámláló bi-
zottság illetékes.

A szavazatszámláló bizottság mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak
azok részére biztosítják a mozgóurnás szavazást, akiket a szavazatszámláló bi-
zottság a mozgóurnát kérõk nyilvántartásába felvett. A mozgóurnás szavazást le-
bonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.

Dr. Tuboly Marianna, Helyi Választási Iroda vezetõje

TTáájjéékkoozzttaattááss aa nnééppsszzaavvaazzáássssaall
kkaappccssoollaattbbaann

AAzz eellmmúúlltt éévv lleeggjjoobbbb 
ssppoorrttoollóóii

Tisztelt Kanizsa Újság Szerkesztõsége!
Ez év február 28-i számukban munkatársuk, Czene Csaba tollából megjelent

cikkükre reflektálnék. A cikk zavaros, értelmetlen, messzemenõen antiszemita
beállítottságú. Szomorú, hogy ez egy olimpiai és világbajnok szájából hangzott
el, és megjelenhetett egy hetilapban ma, Magyarországon.  Mindez a Szeretet
és az Emberség Ereje címmel íródott. Semmi esetre sem hangozhatott volna el
a Magyar Mûveltség Kincsestára elõadás keretében. Ez nem mûveltség és nem
kincsestár, ezt visszautasítom a jóérzésû zsidó és nem zsidó gondolkodó embe-
rek nevében. Véleményemmel nem vagyok egyedül.

Nagykanizsai Zsidó Hitközség, Dr Székely István elnök

„Habár fölül a gálya, 
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr”

Tisztelettel meghívom Önt
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 

160. évfordulójának 
nagykanizsai rendezvényeire

Marton István
polgármester

Ünnepi mûsor

MÁRCIUS 14. (PÉNTEK)
Izraelita temetõ
10.00 Tisztelgés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kanizsai hõseinak sírjánál
Piarista Általános Iskola és Diákotthon
12.00 Emléktábla avatás a II. világháború
és az azt követõ évtizedek piarista diák ál-
dozatainak tiszteletére
Kossuth tér
15.00 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál.
Szerepelnek: Zrínyi Miklós Általános Isko-
la diákjai
Városi köztemetõ
15.30 Tisztelgés az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc kanizsai hõeinek sírjánál
MÁRCIUS 15. (SZOMBAT)
Deák tér
9.00 Ünnepi térzene. Közremûködik: 
Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekara
9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
9.20 A felújított 48. gyalogezred emlékmûvé-

nek ökumenikus megszentelése és áldása.
Közremûködnek: Fliszár Károly római katoli-
kus esperes-plébános, Balogh Tibor reformá-
tus esperes, Deme Dávig evangélikus lelkész
9.30 Koszorúzás
Medgyaszay Ház
10.00 Emklékmûsor a 160 éves évforduló
alkalmából. Köszöntõt mond: Göndör Ist-
ván országgyûlési képviselõ. Szerepelnek:
Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola
diákjai. 
Magyar Plakát Ház
15.00 Emlékkiállítás
Deák Ferenc emléktáblája (Sugár út 13.)
18.00 Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal: Rozgonyi utca - Erzsébet tér -
Aradi vértanúk emlékmûve - Ady Endre ut-
ca - Deák Ferenc tér
Medgyaszay Ház
19.00 Ünnepi táncház a budapesti Fondor
zenekarral
(Koszorúzási szándékukat március 14., 16 óráig a
93/311-468-as számon kérjük jelezzék elõre!)

Petõfi Sándor

Tisztelettel kérem a város polgárait, hogy az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 160. évfordulójára lakóépületeikat szíveskedjenek fellobogózni!
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KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2008. március 6. 9

Ügyintézõ: Junger M, tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Arany J. u. 8. sz. alatti építéshatósági ügyben ("A" üzemi épület bontása)
Szám: 6/204-7/2008.                                   

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/204/2008. (6/2813/2007.) számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott
kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosul-
tak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetmé-
nyi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2008. február 29-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/204/2008. (6/2813/2007.),      tár-
gya: bontási engedély - "A" üzemi épület. A kérelmezõ ügyfél neve: Draskovics
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 7., ügyv.:
Draskovics Szilárd. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 986/2.
hrsz-ú ingatlan, valamint a 983. hrsz-ú társasházi tulajdonban lévõ és a 981., 980.,
984., 986/1., 987., 988/1., 995., 996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, 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 el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A
határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni.

ÉÉrrtteessííttééss bboonnttáássrróóll

Ügyintézõ: Junger M., tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Arany J. u. 8. sz. alatti telekalakítási ügyben, szám: 6/61-9/2008.                         

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/61/2008. (6/3057/2007.) számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott
kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogo-
sultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdet-
ményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbi-
ak szerint. A hirdetmény 2008. február 29-tõl kerül kifüggesztésre Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/61/2008. (6/3057/2007.), tár-
gya: telekalakítási engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Draskovics Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft., 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 7., ügyv.: Draskovics Szi-
lárd. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös ha-
tárvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 986/2. hrsz-ú in-
gatlan, valamint a 983. hrsz-ú társasházi tulajdonban lévõ és a 981., 980., 984.,
986/1., 987., 988/1., 995., 996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ:8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja." 

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A
határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fel-
lebbezéssel lehet élni.

ÉÉrrtteessííttééss tteelleekkaallaakkííttáássii üüggyybbeenn

A Nagykanizsai Tavaszi Mû-
vészeti Fesztivál programjairól
tartott sajtótájékoztatót Kovács-
né Mikola Mária, a Kanizsai
Kulturális Központ igazgatóhe-
lyettese. 

Az évtizedes múltra visszatekin-
tõ tavaszköszöntõ kulturális prog-
ramsorozat bõ két hetet ölel fel.
Március 14-31. között tizenkét kü-
lönbözõ rendezvényen számos
szereplõ lép színpadra a KKK in-
tézményegységeiben: a HSMK-
ban, a Medgyaszay Házban és a
Magyar Plakát Házban.

A gazdag és színvonalas progra-
mokban kötõdve a hagyományok-
hoz, szinte valamennyi mûvészeti
ág képviselteti magát: a komoly-
és könnyûzene, a jazz, a népzene,
a néptánc, a népi iparmûvészet, a
kortárs képzõ- és plakátmûvészet,
valamint a táncmûvészet. Nem-
csak országos és nemzetközi hír-
nevû mûvészek és együttesek, ha-
nem helyi tehetségek is szerepel-
nek a programban. A komolyzene

az elmúlt idõszakban kissé csorbát
szenvedett, ettõl az évtõl nagyobb
hangsúlyt fektetnek rá. 

A fesztivál március 14-én 19 óra-
kor Tolcsvay László és Tolcsvay
Béla: Magyar Mise címû rock-ora-
tóriumával veszi kezdetét, parádés
szereposztással a HSMK-ban. Kö-
tõdve a húsvéti ünnepkörhöz mura-
vidéki hímes tojásokat és magát a
tojásfestést is megtekinthetik az ér-

deklõdõk az intézményben. Többek
között fellép a Magyar Állami Népi
Együttes, a Szeredás Népzenei
Együttes, az ÜSSDOB és a Quartet
Four, a Kanizsa Big Band, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola diákjai, a Nagykani-
zsai Szimfonikus Zenekar és M.
Kecskés András pantomimmûvész.
A programban látható majd kortárs
plakátmûvészeti kiállítás, a nagyka-

nizsai testvérvárosi Képzõmûvé-
szeti Szimpozium és Salo város
(Finnország) képzõmûvészeti kiál-
lítása. A 60. születésnapját ünneplõ
Kotnyek István festõmûvész Átho-
zat a múltból címû kiállítását Pén-
tek Imre, a Pannon Tükör fõszer-
kesztõje nyitja meg. 

A mintegy hárommillió forintos
költségvetésû fesztivált két fõ tá-
mogató és tizenkét szponzor
együttmûködésének köszönhetõen
valósítja meg az KKK vezetése.

Bakonyi Erzsébet

Zsovár Anita népi iparmûvész
szõtteseit bemutató kiállítás
nyílt a Dr. Mezõ Ferenc Gimná-
zium Galériájában.

A kiállított darabokat Balogh
László, a Batthyány Lajos Gimná-
zium igazgatóhelyettese, az Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke ajánlotta a meg-
jelentek figyelmébe. Megnyitó
beszédében elmondta: Zsovár

Anita munkájában a hagyomány-
õrzés mellett új utakat is keres,
így válik mûvészete színessé, hi-
telessé. Kiállított tárgyai harmoni-
kusak, hétköznapiak, mégis va-
rázslatosak.

Balogh László megköszönte a
lehetõséget az iskolának, a mûve-
lõdésszervezõknek, és elmondta
véleményét, miszerint „egy gaz-
dag múlt örökösei vagyunk”, és
igenis szükségesek az ilyen fajta

kiállítások ebben a mai „identitás-
válságos világban”, hogy a fiata-
lok is megismerhessék és megsze-
ressék hagyományainkat. Ezt
szolgálja e kiállítás is, valamint a
megnyitón elhangzott gyimesi
népzene, amelyet a Mezõ Ferenc
Gimnázium diákjai adtak elõ.

A tárlat 2008. március 11-éig
tekinthetõ meg, minden érdeklõ-
dõt nagy szeretettel várnak.

Steyer Edina

SSzzíínneess uuttaazzááss aa sszzõõtttteesseekk vviilláággáábbaa

AA TTaavvaasszzii MMûûvvéésszzeettii FFeesszzttiivváállrróóll
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A tradicionális magyar harc-
mûvészetbõl kaptak ízelítõt
szombaton a Zsigmondy – Szé-
chenyi Szakképzõ Iskola torna-
termében az érdeklõdõk.

A bemutatót a budapesti Zrínyi
Miklós Baranta Egyesület tartotta
Benis Miklós vezetésével. 

A bemutató közben Benis Mik-
lós elmondta, a baranta nem csak a
hagyományos magyar harcmûvé-
szetek ötvözete, hanem egy élet-
forma, amelynek célja a hagyo-
mányõrzés mellett, kiszakadni az
egyre globalizálódó fogyasztói tár-

sadalomból. A különbözõ méretû
botokkal való küzdelem, a szab-
lyákkal, kardokkal való viadal, a
karikás ostor sokoldalú használa-
tából és egy sajátos, különös fogá-
sokat tartalmazó birkózásból álló
harcmûvészet gyakorlati alkalma-
zása, bemutatása után, a nézõk sa-
ját örömükre, szórakozására pró-
bára tehették küzdõképességüket. 

A jó hangulatú csetepatéban né-
hány helybeli, egykori és jelenlegi
birkózó próbára tehette a baranta
iránti fogékonyságát.

Cz.Cs.

KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2008. március 6.10

Készpénzmentes javítások
Kárügyintézés biztosítási 
szakjogász segítségével
Szélvédõcserék Casco 
önrész nélkül
Díjmentes csereautó

Elõzze meg a problémákat, 
a biztosító csak egyszer fizeti 

a javítást!

MMaaggyyaarr hhaarrccmmûûvvéésszzeett

A Kanizsa Kulturális Központ
két változatos és izgalmas tava-
szi szórakoztató rendezvényére
hívta fel a figyelmet Szakács Gá-
bor mûvelõdésszervezõ. 

– Természetesen ne feledkezzünk
meg a jól bevált programokról sem
– mondta elöljáróban. – Fut még a
PANKKK program, melyet többek
között a Nemzeti Kortárs Könnyû-
zenei Kultúráért, a vidéki klubélet,
a klubkoncertek támogatására írt
ki az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium. 

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ Farkas Ferenc termében
minden második pénteken fellépõ
zenekarok a jazztõl a kemény
rockig sokféle mûfajt képviselnek. 

Végre lehetõség nyílt – egyrészt
pályázati úton –, egy nagyon ked-
velt, bár kicsit mellõzött mûfaj, a
néptánc, a népzene és a táncház
népszerûsítésére. A rendezvényso-
rozat a Táncra lábam címet viseli,
melyre a kisiskolásoktól kezdve a
nyugdíjasokig mindenkit szeretet-
tel várnak a Medgyaszay Házba. A
belépõdíj mindössze ötszáz forint.
Az elsõ találkozón március 15-én
18 órakor a budapesti Fondor Ze-
nekar mutatkozik be, utána Vizeli
Dezsõ veszi át a táncház irányítá-
sát.

A KKK segítségül megnyerte a
helyi kiváló táncegyüttesek vezetõ-
it, például Vizeli Dezsõt, a Kanizsa
Táncegyüttes mûvészeti vezetõjét,
Tóth Istvánt, a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház népmûvelõjét, a
Zalagyöngye Táncegyüttes vezetõ-
jét és Kócza Andrást a Dél-Zala
Táncegyüttes mûvészeti vezetõjét.
A szervezõk havi egy alkalommal,
összesen nyolc táncházas találkozót
terveznek idén. Egy-egy mûsor he-
lyi és neves fõvárosi zenekarok
népzenei koncertjével kezdõdik,
majd hangulatos táncházzal zárul.
A késõbbiekben fellép a Bojtár Ze-
nekar, a Patkó Banda, a Téka-, a
Muzsikás- és a Vujcsics Együttes.
Aki nem tud táncolni, az is bátran
mehet a Medgyaszay Házba, ahol
jó hangulat, beszélgetés és tánc vár-
ja a fiatalokat és öregeket egyaránt. 

– Egy olyan mûvész látogat el
már harmadik alkalommal Kani-
zsára – folytatta Szakács Gábor –,
akit lehet szeretni, gyûlölni, de
egyvalamit nem lehet. Nem lehet
mellette észrevétlenül elmenni.
Fábry Sándort, a népszerû mûsor-
vezetõt, humoristát láthatjuk ápri-
lis 7-én 19 órakor a HSMK színpa-
dán, ahol A Fábry címmel ad önál-
ló show-mûsort. 

B.E.

FFáábbrryy-sshhooww ééss ttáánncchháázz 
KKKKKK:: KKuullttúúrráálliiss nnaaggyyüüzzeemm
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Az elmúlt évek a töretlen fejlõ-
désrõl szóltak a Piarista Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Diák-
otthon számára. Vereb Zsolt
igazgatóval készített interjúnk-
ból kiderül: szeptemberben elin-
dítják az elsõ katolikus óvodát
Nagykanizsán, s a diákság bevo-
násával segítõ szolgálatot szer-
veznek a város magányos idõs
emberei számára.   

– A Zsigmondy Vilmos-Széche-
nyi István Szakképzõ Iskola kiköl-
tözése után megüresedett a labor-
épület, amelyen ezt követõen teljes
rekonstrukciót hajtottunk végre –
kezdi a sort az elmúlt idõszak leg-
nagyobb fejlesztésével Vereb Zsolt
igazgató atya. – Az épület nemcsak
külsõleg és belsõleg, de funkcióját
tekintve is teljesen újjászületett. A
volt laborépület új életre kelt, s
úgy vélem, hogy környezete szín-
foltjává vált. Az épület leánykollé-
gium lett. A földszinten egy nagy,
százötven fõs rendezvénytermet
alakítottunk ki, a hozzátartozó vi-
zesblokkal, teakonyhával, és egy
kisebb konferenciateremmel. Az el-
sõ és a második emeleten huszon-
nyolc, illetve harmincnégy gyer-
mek számára van szálláslehetõség,
kis közösségi térrel, a tetõtérben
pedig szintén lakószobák és egy
nagyméretû stúdiumterem találha-
tó, itt zajlanak a tanulószobai fog-
lalkozások. Nagyon megszerettük
ezt az új épületet, nagyon sok
program talál otthonra benne. Így
a rendezvényteremben diákjaink
számára többek közt tánciskolát
indítottunk, a felnõtteknek külön-
bözõ elõadásokat szerveztünk, ki-
állításokat rendeztünk, de itt tart-
juk a tantestületi konferenciákat is.
Külön említésre méltó az a rendez-
vénysorozat, amely Horváth And-
rea tanárnõ áldozatos munkájának
köszönhetõen immár évek óta ha-
gyomány, az Októberi Esték, mely-
nek idei központi témája a nagy vi-
lágvallások voltak. A legutóbbi

elõadássorozatra már az új kollé-
gium rendezvénytermében került
sor nagy nevekkel: Maróth Miklós,
Frõhlich Róbert, Tolvaly Ferenc és
Nacsinák Gergely mutatta be az
egyes vallásokat. (Egyébként már-
ciusban ide várjuk a piarista diák
Mádl Ferencet.) A vasárnapi diák-
miséket követõen e rendezvényte-
rembe hívjuk szeretetvendégségbe
(agapéra) a résztvevõket is. Ezek
nagyon kedves együttlétek minden-
ki számára. Adandó alkalommal,
ha már az épület környékét is sike-
rült rendeznünk, szeretnénk meg-
mutatni a város nagyközönségének
is ezt a modern, a huszonegyedik
század igényeit kiszolgáló új kollé-
giumot, ezzel is bizonyítva, hogy az
épület jó kezekbe került. 

– Nemcsak az infrastruktúrában,
hanem az iskola szerkezetében is
várható változás.

– Eddig általános iskola, gimná-
zium és diákotthonként mûköd-
tünk, de szeptember elsejétõl elin-
dítjuk az elsõ katolikus óvodát is
Nagykanizsán. E célra az Alsóvá-
rosi templom mellett lévõ egykori
ferences zárdaépület egyik traktu-
sát bocsátották rendelkezésünkre
az épület tulajdonosai, a ferences
atyák. A közelmúltban Spanyolor-
szágban jártunk egy tanulmány-
úton. Az ottani piaristáknál is azt
tapasztaltuk, hogy a bölcsõdétõl a
gimnáziumig a teljes gyermekkort
felölelõ oktatási rendszert mûköd-
tetnek. A legkisebb piarista diák,
akivel ott találkoztam, öt és fél hó-
napos volt. Úgy vélem, ez lehet a
mi célunk is, amelynek eléréséhez
egy újabb és jelentõs lépés a Szent
Család óvoda elindítása, amelybe
a Szent József Plébánián és isko-
lánk titkárságán lehet jelentkezni.
Új elemként jelent meg intézmé-
nyünk szerkezetében a felnõttkép-
zési központ, amelyben pedagógu-
sok, a város vállalkozói és más ér-
deklõdõk számára ECDL-tan-
folyamokat és vizsgákat szerve-
zünk. E kérdéskörhöz tartozik még,
hogy a tavalyi esztendõben elõször
biztosítottunk lehetõséget emelt
szintû írásbeli érettségi vizsgára
több tantárgyból. Mindehhez ko-
moly felkészültségû pedagógus-
gárda is szükséges. Hadd szóljak
hát most néhány szót a tantestület-
rõl! Kollégáimról csakis azzal a
büszkeséggel tudok beszélni, amit
a szülõ érez a gyermekei iránt. A
szülõ tisztában van gyermekei

gyengeségeivel, ugyanakkor büsz-
keség tölti el azok jó tulajdonsága-
it, okosságát, önzetlenségét, szere-
tetét tapasztalva. Nagyon nagy
öröm számomra, hogy sikerült
olyan tantestületi közösséget létre-
hozni, amely egy nyelvet beszél.
Sok kollégám nagyon értékes em-
ber, letisztult, világos, lelkileg ki-
forrott egyéniség. Alkalmasak ar-
ra, hogy a mintegy négyszázhetven
fõs diákságot ösztönözzék a jóra,
nemcsak szóval, hanem életpéldá-
val is. Emellett gondjuk van a
gyöngébbekre, és a jobbakat min-
den évben eljuttatják az OKTV
döntõjéig. Valamennyien messze-
menõen alkalmasak arra, hogy
szolgálják azt a szent ügyet, amit
az iskolánk képvisel. 

– Úgy hallottam, a diákok bevo-
násával az eddiginél erõteljeseb-
ben kivennék a részüket a várost
érintõ karitatív munkából is.

– Így van, a miskolci jezsuita is-
kola szolgál mintaként e tekintet-
ben. Az ottani intézmény diákságá-
nak tagjai párokba szervezõdnek, s

szabadidejükben vállalnak egy-egy
szolgálatot: elhagyott, magányos,
idõs embereknek segítenek, bevásá-
rolnak, elkísérik szentmisére, mege-
tetik õket, vagy éppen felolvasnak.
Esetleg fiatal családok kisgyerme-
keire vigyáznak, egy szóval megélik
a személyes gondoskodás nyújtotta
örömet. Mi is hasonló szolgálatot
szeretnénk szervezni, amitõl azt
várjuk, hogy általa érzékenyebbé
válnak diákjaink a szociális problé-
mák iránt, nemcsak tudásban növe-
kednek, hanem jámborságban, és
Istennek is „kedve telik bennük”.

Horváth Attila  

KKaanniizzssaa –– JJöövvõõkkéépp 2008. március 6. 11
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Ismerkedési délutánra 
hívjuk a katolikus óvoda
iránt érdeklõdõ szülõket 

és gyermekeket

Helyszín: a Piarista Iskola 
rendezvényterme

Ideje: 2008. március 10. 
(hétfõ) 17 óra

Vereb Zsolt igazgató
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Horoszkóp

Határozott, önérvényesítõ képességével
könnyen meggyõzhet másokat az igazá-
ról. Ön szerint a fekete az fekete, a fehér
pedig fehér. Elszínezõdés, átmenet nincs
a dolgok mögött.  

Egzisztenciális helyzetén több munkával
most javíthat valamit. Ha szórakozáson tö-
ri a fejét, társát, partnerét több alkalommal
is elviheti szórakozni a Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál sokszínû programjaira.

Elevenítsék fel párjával a szép perceket. Jó
alkalmat nyújthat erre egy vendéglõben el-
fogyasztott vacsora, majd tánc. Ha netán
nincs ilyen hely a városunkban, a hamaro-
san induló Táncház is megfelel.

Tökéleteset szeretne nyújtani munkában, sze-
relemben egyaránt, ami nem könnyû. Az uta-
zás, környezetváltozás bizonyára jót tenne.
Ha anyagi akadályokba ütközik, elégedjen
meg egy kiadós sétával városunk parkjaiban.

Elképzelései, tervei tekintetében forduló-
pontot hozhat ez a hét. Bátran vágjon be-
le új dolgokba. A szerelem terén a félté-
kenykedõ gondolatok helyett éljen in-
kább a mának, és szeressen.

Az lesz a legnagyobb gondja hétvégén,
hogy mit vegyen fel. Túltette magát a szür-
ke gondolatokon, új, meghökkentõ szín-
kombináción járnak a gondolatai. Egyfoly-
tában a szabadba, a természetbe vágyik.

Hol magányra vágyik, hol beszédes ked-
vében van. Azon tûnõdik, elkelne a ma-
gánéletében a teljes irányváltás. Ne azon
töprengjen, hogy a szerelem vajon jó öt-
let-e negyven éves korban.

A jó párkapcsolatból nagyon sok energi-
át meríthet. Arra vágyakozik, hogy meg-
újuljon, akár a természet. Ha nem tudja,
hogyan kezdjen hozzá, nézze meg a ru-
határát, és variáljon.

Képes belevágni egy üzletbe csak azért,
mert unatkozik, és hiányzik a kalandozás
lehetõsége. Lehet, hogy érdemes kockáz-
tatni. Engedjen társa unszolásának, és
méresse meg a vérnyomását.

A csillagok állása pozitív változást hoz-
hat életében. Valami jobbra vár, s abban
bízik, kellõ idõben felismeri. Engedjen
az érzéseinek, s hamarosan megjelenik a
reménysugár.

Idõnként úgy érzi, legjobb lenne otthagyni
csapot-papot és világgá menni, szerencsét
próbálni. Ne tépelõdjön, hanem próbálja
meg. Menjen, több lehetõsége van rá, mint
a mesekönyvek hõseinek.

Titkon egy szerelmi románcra vágyik, de
az ezzel kapcsolatos aggodalmait nem
meri elmondani senkinek sem. Szabadít-
sa fel romantikus hajlamát, s engedjen az
ösztöneinek. 

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

Autórádió
a Kanizsa Rádió 

autósmûsora

csütörtökönként 
15:00 óra után

Egyesített Bölcsõde
felvételt hirdet 6 fõ
gondozónõ részére
2008. április 1-tõl

Az állás betöltéséhez felsõfo-
kú szakirányú végzettség szük-
séges. 

Bérezés KJT szerint

Jelentkezni a Naprforgó Böl-
csõde (Nk. Csokonai u.5.) veze-
tõjénél kell szakmai önéletrajz
eadásával.

Ami aaz úújságban vvan, éés mmég ttöbb

Kattints rrá!  KKattints rrá! KKattins rrá!
 www.kanizsaujsag.hu

9.qxd  2008.03.04.  14:46  Page 13



BBÉÉRRLLEETT

Nk-án a Turul madárnál 100
m2-es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2008. március 6.14
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INGATLAN
Belvárosban 700 m2-es építési terü-

let eladó. Társasház építésére kiválóan
alkalmas. Érd.: 30/227-3294 (6040K)

Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/348-
9669 (6100K)

Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)

Szép természeti környezetben, kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)

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

Homokkomáromban (Örömhegyen)
a buszmegállótól 5 percre, szõlõbirtok
pincével, teljes felszereléssel eladó.
Érd.: 93/356-431 (6172K)

Nk-án frekventált helyen, Kinizsi u. 2.
szám alatt másfél szobás, földszinti, 42
m2-es lakás eladó. Érd.: 93/325-787
(6173K)

Nk belvárosához közel kétszobás,
összkomfortos, egyedi fûtéses, jó álla-
potú, kívülrõl hõszigetelt udvari lakás
garázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Érd.: 20/9726-721 (6175K)

Kazanlak körúton kétszobás, két er-
kélyes, 56 m2-es, 4. emeleti lakás eladó,
hitel intézéssel. Érd.: 20/490-6066
(6176K)

Nk-án a keleti városrészben eladó két
szobás, központi fûtéses, erkélyes, VI.
emeleti lakás. Irányár: 5,9 MFt. Tel.:
06/70/454-0477 (6178I)

Nk-Miklósfán kitûnõ állapotú, hét
szobás, kétszintes családi ház mûhellyel
és három garázzsal eladó. Irányár: 28
MFt Tel.: 06/70/454-0477 (6179I)

Nk keleti városrészében 2+1 félszo-
bás lakás sürgõsen eladó. Irányár: 6,3
MFt. Tel.:06/70/454-0476 (6180I)

Nk belvárosában egyszobás, egyedi
fûtéses lakás eladó. Irányár: 5,5 MFt.
Tel.: 06/70/454-0476 (6181I)

Nk-án kétszobás lakás, tízemeletes-
ben eladó. Irányár: 4,9 MFt.
Tel.:06/70/454-0475 (6182I)

Kacorlakon családi ház eladó. Irány-
ár: 4 MFt. Tel.:06/70/454-0475 (6183I)

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

Fürdõkád, zuhanytálca felújító zo-
máncozás helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.: 20/475-1793,
82/423-691 (6142K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6174K)

Költözés miatt eladó: Whirpool kom-
binált (8 éves) hûtõszekrény, 72 cm-es
LG 100 Hz (extra) televízió,  új fürdõs-
zobaberendezés (még dobozban, fa +
bambusz kombináció). Érd.: 20/226-4144
(6144K)

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

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

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

Eltartási szerzõdést kötne saját va-
gyonnal rendelkezõ hölgy olyan idõs
emberrel, aki saját háza fenntartásához

és önmaga eltartásához segítségre szo-
rul. Jelige: “Egyedül nehéz”

Nevada étkezõgarnitúra (tálaló szek-
rény + sarokelem + asztal + hat szék) el-
adó. Érd.: 20/396-9816 (6167K)

Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadidõvel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló korú hölgy sze-
mélyében. Leveleket a szerkesztõségbe
(Pf.: 154) kérem, „Maxima” jeligére.

Rendezett anyagiakkal rendelkezõ
férfi társat keres házasság céljából.
Fényképes leveleket (mindenképpen te-
lefonszámmal) várok „Fehér szegfû”
jeligére a szerkesztõségbe (Pf. 154.)
(6159K)

Március 7.  20 óra
NÕ(NAP)I BLUES KOCSMA

Közremûködik: TOM WHITE ÉS BARÁTAI és az INNOCENTS
Helyszín: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ

Belépõdíj: 600 Ft

Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlet-
helyiségek kiadók, ingyenes
parkolási lehetõséggel. 

Érdeklõdni: 20/9390-745,
20/9683-517

Tetõ teljes cseréjéhez 
vállalkozókat keres 

nagykanizsai 
társasház!

Árajánlat elkészítéséhez a
munkaterület megtekinthetõ

idõpont egyeztetés után 
bármikor.

Telefon: 93-321-258

Állás 
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regio-

nális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhe-
lyezkedési lehetõséget:
elektromûszerész szakirányú 100.000 – 140.000 Ft
mechanikai mûszerész (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
mûszakvezetõ (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
minõségi ellenõr (angol ny.ism.) szakirányú megegyezés szerint
mûanyagipari fröccsöntõ szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
AWI hegesztõ szakirányú 170.000 – 180.000 Ft
esztergályos szakirányú 170.000 – 180.000 Ft
marós szakirányú 170.000 – 180.000 Ft
lakatos szakirányú 82.800 – 95.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 90.000 Ft
villanyszerelési cikk eladó szakirányú 90.000 Ft
élelmiszerbolti eladó szakirányú 69.000 – 87.000 Ft
eladó + pénztáros szakirányú megegyezés szerint
pincér (német nyelvism.) szakirányú 90.000 Ft
bérszámfejtõ szakirányú megegyezés szerint
mûszakvezetõ (német ny.ism) technikum megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regioná-
lis Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a 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

Március 8. 19 óra 
ROCK KLUB - A TEURGIA EGYÜTTES koncertje

Belépõdíj: felnõtt 400 Ft

Március 12. 15 óra 
EGRESSY GÁBOR az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban

Elõadó: Dr. Dobó László, tanár

Március 14. 19 óra 
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Tolcsvay László - Tolcsvay Béla: MAGYAR MISE 
(rock-oratórium), Belépõdíj: 1500 és 2000 Ft
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A közelmúltban Székesfehérvá-
rott rendezték a 8-11 éves úszók
versenyét, ahová a fõvárosi és du-
nántúli úszóegyesületek – köztük a
Dél-Zalai Vízmû SE – nevezték
versenyzõiket. A kanizsaiak közül
legjobban Zámodics Márk teljesí-
tett, aki korábbi eredményein há-
rom számban is javított, 400 m
gyorson pedig új megyecsúccsal az
elsõ helyen csapott célba. Ezt kö-
vette – a vízmûvesek számára már
hazai medencében – a XX. Kanizsa
Kupa viadala, melyen tizenöt
úszással foglalkozó klub 230 ver-
senyzõje vehetett részt. Az egyes
döntõk méltók voltak a patinás ver-
seny rangjához, s a házigazdák
sportolói is több remek eredményt
hoztak egyesületük számára. Abay
Nemes Anna (1996-os születésû)

például mind az öt számában
aranyérmes lett. Hederics Hanna
(2000) 4 aranyat és egy ezüstöt
gyûjtött, s hozzá hasonlóan teljesí-
tett Molnár Flóra (1998) is az ér-
mek számát és minõségét tekintve.
Zámodics Márk(1997) két elsõség-
gel és egy második hellyel zárt,
Karancz Alíz (1994) pedig egyszer-
egyszer a dobogó mindhárom fo-
kára felállhatott. Gayer Márton
(1998) egy-egy aranyat és ezüstöt
zsebelt be, de jutott elsõ helyezés
Kovács Dorottyának (1994) és
Zsiray Gergelynek (1996) is. Má-
sodik helyen ért egyszer célba Ti-
hanyi László (1994), míg bronz-
éremmel gazdagodott Kiss Dóra
(1991), Suhai Zsolt (2000), Zsiray
Júlia (1999) és Zsuppán Patrícia
(1994). A váltóknál sem maradtak

dobogósok nélkül a Vízmû SE egy-
ségei, hiszen elsõ lett a 4x50 m le-
ány vegyes-váltó (Kiss, Kovács,
Abay Nemes, Molnár), és a 4x50m
leány gyors váltó (Karancz, Zsup-
pán, Abay Nemes, Molnár). Máso-
dik lett a 4x50m fiú gyorsváltó
1999-2000 korosztálya (Karosi,
Soós, Harangozó, Suhai), valamint
a 4x50m fiú 1994-98-as gyorsváltó
(Tollár, Tihanyi, Zámodics, Gayer).
Harmadikként zárt a 4x50m leány
(1999-2000) gyors váltó (Kunics,
Zsiray, Hederics, Németh), a
4x50m fiú vegyes váltó (Tollár, Ti-
hanyi, Zsiray, Gayer) és a 4x50m
fiú vegyes váltó (Soós, Karosi,
Suhai, Harangozó) 1999-2000-es
korosztálya.

Polgár László
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HHaazzaaii mmeeddeennccéébbeenn ttaarroollttaakk úússzzóóiinnkk

Rendhagyó módon, de talán ha-
gyományteremtõ szándékkal (is)
hozták el Nagykanizsára a XV.
Nemzetközi Sportakrobatika Ver-
senyt, melynek helyszíne a Zsig-
mondy-csarnok volt. A magyar, ér-
telemszerûen a helyi Zalaerdõ He-
vesi DSE egységein kívül angol,
cseh, holland és olasz egységek is
szõnyegre álltak, hogy elsõként
statikus, majd dinamikus gyakor-
lataik bemutatásával a korcsoport-

ok legelõkelõbb helyezéseiért
küzdjenek. Mivel ez a rendezvény
a kanizsai klub elsõ ilyen megmé-
rettetése is volt a tetõ alá hozás te-
rén, így nem csupán versenyzõik
számára volt tétje a viadalnak. S
noha az elõre beharangozottnál
ugyan szûkebb mezõny jött össze,
a színvonalra nem lehetett panasz.
Utóbb pedig az is kiderült, hogy a
rendezés is jelesre vizsgázott az
angolok abszolút fölényét hozó vi-

adalon. Az itthoni sportolók közül
felnõtt kategóriában a Bódi Sza-
bolcs-Lukács Patrik duó szerezte
meg a legelõkelõbb helyet egy har-
madik pozícióval. Rájuk ezen kí-
vül még egy örömteli hír köszön-
tött a verseny alatt, mivel bejelen-
tették, hogy a világbajnokságot
nem az oroszországi Voronyezs-
ben, hanem Skóciában rendezik
ebben az esztendõben, ami a rész-
vétel költségeit is csökkentheti
esetükben – méghozzá jelentõsen.

P.L.

AAnnggooll eeggyyssééggeekk aazz éélleenn

A sakk csapatbajnokság nem is
folytatódhatott volna rangosabb
párosítással a hetedik fordulóban,
mint az elsõ és második gárda zala-
egerszegi csatájával, tehát a Csuti
Hydrocomp Zalaegerszegi SK és
az Aquaprofit Nagykanizsai TSK
ütközetével. Kanizsai bennfente-
sek szerint egy 6:6-os eldöntetlen
az álmok netovábbja lett volna, hi-
szen az egerszegieknek még lesz-
nek igencsak kiélezett mérkõzése-

ik, s így a két pontos dél-zalai hát-
rány könnyebben ledolgozható lett
volna a továbbiakban. Nos, az el-
képzelésekbõl sok nem valósult
meg, hiszen végül az Élõ-pontszá-
mokat nézve esélyesebb hazaiak
7:5 arányban gyõztek. Polgár Judit
(2708-as értékmérõvel) ismét asz-
talhoz ült kanizsai színekben, s az
elsõ táblán ellenfele az orosz
Jevgenyij Alekszejev (2716) volt.
Az igazi presztízsmeccs végül re-

mivel zárult, ahogy a párosítások
zöme. Mindössze a tízes és tizen-
egyes táblán kapott ki Bérczes Dá-
vid és Krizsány László, ez viszont
elég volt az egerszegi biztosnak is
nevezhetõ sikerhez. A bajnoki táb-
lázaton ezzel a Csuti négy pontra
megugrott az eddig 53,5 egységet
gyûjtõ Aquaprofittól, míg harma-
dik a Paks együttese 47,5 ponttal.

P.L.

KKaanniizzssaaii bbáánnaatt aa ccssúúccssrraannggaaddóónn

A Mórahalmon megrendezett
egyköteles magyar bajnokság
versenyeire a Szan-Dia Fitnesz
Center kötélugrói közül tizen-
egyen neveztek öt korcsoportban.
Az úgynevezett mini korosztály-
ban Varga Eszter végül második

lett, míg a serdülõknél Felsõ Bri-
gitta szerzett dobogós, vagyis
harmadik helyet. A felnõttek me-
zõnyében Hárs Gergõ 1757,5
pontot szerezve elsõ lett, s a kon-
tinensviadalra jogosító válogató
elsõ körében sem talált legyõzõ-

re. A válogató azért is érdekes,
mert annak második fordulóját
április közepén Nagykanizsán
rendezik, a harmadikra pedig má-
jus végén Szombathelyen kerül
sor. A kanizsai indulókat Vágó
Alexandra és Vágó Diána edzõk
készítették fel.

P.L.

EEllssõõ kköörr uuttáánn:: HHáárrss vveezzeett

Sorrendben már nyolcadik alka-
lommal került megrendezésre az
NTE-csarnokban az utánpótlás fut-
ballcsapatok teremtornája, a Loko-
motív Kupa. Ahogy az már az
utóbbi évek során bevált, úgy ezút-
tal is nemzetközi volt a mezõny, hi-
szen a horvátországi Csáktornyáról
és Kraljevcanból is érkeztek csapa-
tok. A serdülõknél (1997-98) végül
utóbbi el is vitte a kupát, s a legjobb
edzõ és a gólkirály is tõlük került
ki. A legjobb játékos Zsirai Péter
(NUFC), míg a legjobb kapus a há-
zigazdákat képviselõ Kócza László
(NTE 1866) lett. Az ifjúságiaknál
az elsõ helyet a ZTE FC egysége
szerezte meg, s a gólkirály mellett
náluk volt a legjobb játékos és edzõ
is. Legjobb kapusnak viszont kani-
zsai nevelés, vagyis Horváth Zsolt
(NTE 1866) bizonyult.

Nemzetközi cselgáncs válogató
versenyen folytatta idei szereplését
Miskolcon Mihovics Szabina, az
NTE 1866 judokája. Az ifik 57 kg-
os súlycsoportjában román, szlo-
vák és lengyel ellenféllel is meg
kellett küzdenie, s nem indult
rosszul számára a viadal. Két nyert
párharc után azonban jött egy kicsi
holtpont, ez pedig elég volt ahhoz,
hogy csak a harmadik helyért mér-
kõzhessen. Akkor viszont ismét
összeszedte magát Szabina, s a
bronzot már nem engedte ki kezé-
bõl. Az Európa-bajnokságért foly-
tatott versenyfutásban ezzel sem
szenvedett azonban hátrányt, mi-
vel szegedi ellenfele nem tudott
közelebb férkõzni hozzá.

További nemzetközi verseny hí-
reivel folytatva, Barcson meghívá-
sos viadalt rendeztek, melyen Kis-
jós Dávid felnõtt 66 kg-ban elsõ
helyet szerzett. A helyszínt tekint-
ve maradjunk a somogyi kisváros-
nál, hiszen a serdülõ dzsúdósok
régiós bajnokságának elsõ fordu-
lóját is ott bonyolították. Ezen az
NTE sportolói közül Huszár Máté
a 10 év alattiaknál 26 kg-ban má-
sodik lett, Huszár Martin a diák B
kategóriában pedig harmadik 36
kg-ban. Diák A-ban a 46 kg-osok-
nál Csöndör Olivér ezüstöt, míg
Lukovits Balázs (+66 kg) aranyat
hozhatott haza. A serdülõknél Pin-
tér Péter (50 kg) lett elsõ, míg
Dabi Zsófia (48 kg), Kardics Kon-
rád (50 kg) és Lukovits Balázs (73
kg) harmadik helyezést ért el.

MMiihhoovviiccss:: éérriikk aazz iiffii EEbb

EEllvviittttéékk aa kkuuppáákkaatt
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