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Kanizsa

A március 14-i ötórai Deák té-
ri ünnep plakátjait látva töb-
bekben fölmerülhet: a Nagyka-
nizsai Polgári Egyesület a ha-
gyományos elõesti megemléke-
zését idén miért Bem Józsefnek
szenteli, miért hív együtt ünne-
pelni lengyel barátainkkal?
Kérdésünkre az egyesület el-
nökségébõl L. Mátés Valéria vá-
laszolt.

„Nem tudom, mi a félelem és
csüggedés” – Hû szárnysegédje,
Petõfi õrizte meg ezeket a Bem
apóra annyira jellemzõ szavakat.
Idei plakátunkon kettejük széke-

lykeresztúri szobra alatt is ez a
mottó, megfogadtuk ugyanis Or-
bán Viktor tanácsát, január 1-jére
küldött üzenetébõl: „A fellobbanás
és az elhamvadás között ott van a
konokul izzó parázslás is! A re-
ménység és a reményvesztettség
között ott van a gyõzelem is.” Va-
lóban, kitõl tanulhatnánk e téren
többet a tizenháromszor bekerített
és mindig kitörõ Bem tábornok-
nál?

Õ nem kérte, hanem kikénysz-
erítette, hogy a megszálló hadse-
reg eltakarodjon hazánkból a
Vöröstorony szoroson át, éppen
160 éve. És ezzel nem csupán a
magyar szabadság születésnapját
ünnepelte meg 1849. március 15-
én, hanem saját, egy nappal az-
elõtti 55. születésnapját is meg-

szépítette. A tavaly összefogásból
megtisztult Petõfi szobornál a
Lengyel Köztársaság nagykövet-
ének, Joanna Stempiñska asz-
szonynak a nagykanizsaiaknak írt
levelét  hallgatjuk meg ország-
gyûlési képviselõnk, Cseresnyés
Péter szavai elõtt. A szervezõk
kérik, valamennyien hozzunk
egy-egy szál virágot, hogy bebo-
ríthassuk velük a 48-as gyalogez-
red emlékmûvének talapzatát! És
ne felejtsük, nem a szabadság-
harc hõseinek van szüksége az
ünneplésre, hanem nekünk az õ
példájukra – erõsítésül e nehéz
idõkben!

(A részletes ünnepi program
lapunk 3. oldalán olvasható.)

K.H.

MMiiéérrtt BBeemm??
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Talán kissé rendhagyó, de in-
dokait tekintve már korántsem
annyira egyedi sajtótájékoztatót
tartott Kövér László, a Fidesz vá-
lasztmányának elnöke Nagyka-
nizsán. 

Nem véletlen az utóbbi megha-
tározás, hiszen ahogy a politikus
társaságában érkezett Cseresnyés
Péter alpolgármester fogalmazott,
az egyik Fidesz-alapító „régen
volt” már Kanizsán, emellett bein-
dult a jövõ esztendei választási
„élesítés”, illetve az országos poli-
tikai ügyekrõl is elsõ kézbõl tájé-
koztathatták a helyi választópolgá-
rokat, valamint a sajtó képviselõit.

Mint kiderült, azért az a „rég”
nem volt olyan távoli idõpont, hi-
szen ahogy Kövér tálalta, az or-
szág gazdasági mutatói az egy év-
vel korábbi itteni látogatásához ké-
pest lettek még inkább aggasztób-
bak, pontosan idézve: a helyzet
sokkal rosszabb lett. Az aktuális
politikai, illetve gazdasági kérdés-
kör a tizenhárom uniós projekt
kormány általi leállítása volt, me-
lyet hosszasan citált Kövér László,
többek között arra is kitérve, nem
világos, hogy mire jók ezek a lépé-
sek, valamint mi lesz így a fel nem
használt pénzekkel?

Arra az újságírói felvetésre, mi-
szerint a leállított folyamatok érin-
tik-e Zalát, azon belül Nagykani-
zsát (például a „szennyvíz-projek-
tet”), Cseresnyés Péter úgy vála-
szolt: tudomása szerint a város ter-
veit nem.        

E három kérdéskör mentén
forgott Böröcz Zoltán és Dr. Fo-
dor Csaba, mszp-s önkormány-
zati képviselõk sajtótájékoztató-
ja. 

Bejelentették, hogy az önkor-
mányzat MSZP-frakciója az ön-
kormányzati testület önfeloszlatá-
sára vonatkozó indítványát elké-
szítette, és – annak jóváhagyást
kérve – azt megküldte a helyi szer-
vezet elnökségének.

Az elnökség 2009. március 17-
re rendkívüli küldöttgyûlést hív
össze annak érdekében, hogy a fel-
oszlatás kérdését a lehetõ legszéle-

sebb körben tárgyalhassa át, és a
testület minden információ birto-
kában hozhassa meg végleges dön-
tését.

A szervezet elnöksége jelenleg
úgy értékeli, hogy a képviselõtes-
tületnek a normális mûködést cél-
zó  változtatási lehetõségei kime-
rültek – különös tekintettel a pol-
gármester, alpolgármester, jegyzõ
viszonyára –, a továbbiakban nem
várható, hogy a FIDESZ-KDNP az
SZDSZ-el, esetenként az MSZDP
támogatásával, a város hosszútávú
érdekeit figyelembe vevõ döntése-
ket hozzon.

Az „alpolgármester-kérdésre”
áttérve elhangzott, az elmúlt
nyolc hónapban Marton István
polgármester úr számtalan kísér-
letet tett arra, hogy a testület vá-
lasszon saját soraiból egy aktív,
munkára, esetleg konszenzuste-
remtésre is képes alpolgármes-
tert. A testület többsége, a
FIDESZ-KDNP-SZDSZ képvise-
lõi minden alkalommal meghiúsí-
tották az alpolgármesterválasztás
kérdéskörének napirendre véte-
lét. Mindez azt bizonyítja szá-
munkra, hogy az SZDSZ nagyka-
nizsai szervezete az önkormány-
zati müködés jelenlegi, instabil
állapotának a fenntartásában ér-
dekelt.

A megvétózott költségvetés
kapcsán kifejtették, a 2009. évre
vonatkozó költségvetési koncep-
ció hiánya, a költségvetés vitája, a
FIDESZ-KDNP-SZDSZ által el-
fogadott költségvetés – amely so-
ha nem látott mértékû hitelfelvé-
tellel (ezen belül mûködési hitel-
felvétellel is) számol – felelõsen
gondolkodó képviselõ által nem
fogadható el. A kissebbségben lé-
võ MSZP-frakciónak a költségve-
tés elutasításán kívül, egyéb jogi
lehetõsége nem volt a jövõt fel-
élõ, a gazdasági válság prognosz-
tizálható hatását figyelmen kívül
hagyó, 2009-es évi költségvetés
elfogadásának megakadályozásá-
ra.

Egyetértenek Marton István pol-
gármester álláspontjával, amikor
élt a jog által biztosított lehetõsé-
gével, és vétót jelentett be az elfo-
gadott költségvetés végrehajtásá-
nak megakadályozására.

– Mostanra nyilvánvalóvá vált
az igazság még annak is, aki nem
követte figyelemmel az elmúlt két
évben a helyi történéseket. A helyi
szocialisták és a polgármester úr
egy platformon vannak, így az õ
szóhasználatukkal élve, kiderült,
hogy létrejött a polgármesteri
frakció, a polgármester és a szo-
cialisták koalíciója – kezdte mon-
dandóját Bene Csaba fideszes
frakcióvezetõ, majd így folytatta:
– Meggondolatlan, a város érdekét
nem szem elõtt tartó gondolkodás-
mód az, amit a napokban a szo-
cialisták elõadtak. A városnak
szüksége van költségvetésre,
olyanra, amelyik az intézmények
teljes leépülését nem engedi, ame-
lyik fejlesztésre lehetõséget, és
helyi vállalkozóknak munkát ad. A
gazdasági válság okozta ne-
hézséget a kormány nem kezeli,
csak sodródik az árral,  ezért az
önkormányzatokra hárul az a fela-
dat, hogy szûkös eszközeikkel
tegyenek a munkahelymegtartás, a
vállalkozók munkával való
ellátása érdekében. Ez a költ-
ségvetés errõl is szól. Sajnos a szo-
cialisták nem akarnak tudomást
venni arról, hogy a közgyûlés elfo-
gadott egy határozatot, amelyik
kimondja, hogy áprilisban a költ-
ségvetést átnézve, a hiányt
csökkenteni kell. Ez természetes,
hiszen akkor már látjuk, hogy a
fejlesztések, a mûködési kiadások
hogyan alakulnak, hogyan és
milyen mértékben lehet azokat
csökkenteni.

Ezt követõen Tóth Nándor
képviselõ fejtette ki a FIDESZ
véleményét az önfeloszlatás
kérdésében.

– Mint országosan, úgy helyben
is a zûrzavarkeltés a szocialisták
célja. A kormány lemondását miért
nem szorgalmazzák? Csak nem
azért, mert mindig az önös
érdekeik motiválják tetteiket?
Fogadják el dr. Károlyi kép-
viselõtársuk véleményét: „Az
önkormányzat dolgozik, és végzi a
dolgát. A rossz hírek néhány ember
érdekét képviselik, a többség

érdeke a nyugodt munkavégzés
biztosítása.” – Tóth Nándor
képviselõ úgy véli: – A botrány
fenntartása a cél a második alpol-
gármester választásának ügyével
is. Ha igaz, hogy sok a munka,
miért nem ad feladatot a meglévõ
alpolgármesternek? Azért, mert
csak a személyes bosszú vezérli, s
nem lehet együtt dolgozni vele. Ezt
bizonyítja az is, hogy szinte már
mindenkivel rossz a viszonya
környezetében. A Fidesz-frakció
nem ért egyet a polgármester úr
állandó feszültséget keresõ és keltõ
tevékenységével. Nem tudunk
közösséget vállalni azzal a cse-
lekedetével, amelyik a költségvetés
megvétózásával nehéz helyzetbe
hozhatja városunkat. Célunk az,
hogy a város mûködõképes legyen
és fejlõdni tudjon. Ez a költ-
ségvetés az egyébként szükséges
évközi korrekcióval alkalmas erre.

Az SZDSZ reagálása az MSZP
sajtóközleményére:

„A közgyûlés feloszlatásának fel-
vetésével az MSZP és Marton Ist-
ván kelt hangulatot, ebben közös az
érdekük. Sajnálatos, hogy az MSZP
az elmúlt idõszakban Marton Ist-
vánnal sorsközösséget vállalt és a
polgármesterségét „politikai
lélegeztetõgépen” tartják életben.
Marton István az MSZP segítségé-
vel robbantotta szét a Fidesz több-
ségi frakcióját, így az MSZP az el-
lenzéki szerepkörét saját maga
szüntette meg. Jelenleg nincs köz-
gyûlési többsége senkinek. Most az
MSZP sem ellenzéki párt, erre már
nem lehet hivatkozni.

A testületi feloszlatás a leg-
végsõ eszköz az önkormányzat
számára, ami hihetetlen erköl-
csi és anyagi károkat okozhat a
városnak. Egyetlen megoldást
látunk, az pedig Marton István
távozása, mert jelenléte esetén
„politikai kútmérgezõként”
mindenkit egymás ellen ugraszt
(a képviselõket, a pártokat, a
hivatali vezetõket), és remény
sincs az ésszerû megállapodá-
sokra.
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iiss tteerrííttéékkeenn vvoolltt

ÖÖnnffeelloosszzllaattááss,, 
aallppoollggáárrmmeesstteerr,, 
kkööllttssééggvveettééss

„„ÖÖsssszzeennõõ,, aammii
öösssszzeettaarrttoozziikk””

FFeelleellõõsssséégg 
vvaaggyy ffeelleellõõttlleennsséégg……
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Tisztelettel kérem Nagykanizsa város lakosságát, hogy nemzeti ünnepünk alkalmából lobogózzák fel otthonaikat!
Köszönettel: Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

Érdekes az MSZP szerepvállalá-
sa, hiszen a parlament feloszlatá-
sánál õk az ellenkezõ álláspontot
képviselik, most pedig az EP-kam-
pány központi elemévé kívánják
tenni az önkormányzat feloszlatá-
sát.

Az alpolgármester-választás so-
rozatos beterjesztése egy színjáték.
A polgármester fél év alatt sem tud-
ta törvényesen elõterjeszteni. A pol-
gármesternek meg kell neveznie az
alpolgármester személyét. Ez min-
den esetben elmaradt. 1990-tõl
mindössze egy ciklusban volt két al-
polgármestere a városnak és az is
botránnyal végzõdött. A második
alpolgármester megválasztásának
kizárólagos oka, hogy Marton Ist-
ván nem képes ellátni a feladatát és
képtelen bármilyen együttmûködés-
re a jelenlegi alpolgármesterrel és
a képviselõk többségével. Érdekes
kérdésként vetõdik fel, hogy az elõ-
zõ ciklusban az MSZP miért nem
iparkodott azon, hogy Litter Nán-
dor mellé az MSZP is adjon alpol-
gármestert, a polgármesteri munka
megkönnyítésére?

A 2009. évi költségvetést meg-
elõzõen költségvetési koncepciót
kell benyújtani a polgármester-
nek. Az általa benyújtott anyagot
a közgyûlés szinte teljes körû köz-
felkiáltással alkalmatlannak tar-
totta. Azt követõen Marton István
törvénysértõ módon nem hozta
vissza a közgyûlés elé ismételt
megtárgyalásra az új koncepciót.
Az elsõ fordulóban benyújtott

költségvetése elképzelés nélküli,
„alibi költségvetés” volt. Úgy volt
benyújtva, hogy az intézményi
egyeztetések nem fejezõdtek be, a
tényszámok egy része sem volt le-
pontosítva, és Marton István a
közgyûlés tagjaival érdemben
nem egyeztetett. Erre, mint fix
pontra hivatkozni elég elképesztõ. 

A második fordulós költségvetés-
ben a mûködési hiányokat és fejlesz-
tési hiteleket a polgármester terjesz-
tette elõ, az õ költségvetéseként. Az
MSZP képviselõi érdemi javaslattal
nem álltak elõ, 300 milliós forrás-
csökkentést javasoltak, és 100 milli-
ót meghaladó új célokat. Ez 400
milliót meghaladó többlet hitelfel-
vételt jelentene. Emellett a rész-sza-
vazásokon szinte az összes hitelnö-
velõ módosítást megszavazták. A
költségvetést úgy fogadták el, hogy
a 2008. évi zárszámadásig felül kell
vizsgálni, és 2 milliárd alá kell szo-
rítani a hiányt. 100 millió szerepel
területvásárlásra, ami megvalósu-
lása esetén a hitelt fedezi. Ezzel le-
csökkentve ugyanaz az 1,9 milliár-
dos hitelállomány van benne, amit
Marton István magáénak tekintve
beterjesztett. Most akkor Marton
István és az MSZP mirõl beszél?
Marton István saját magát szavazta
le egy újabb botrány kirobbantása
érdekében. 

A költségvetést ideiglenes költ-
ségvetésnek tarjuk, megszavazása
kármentésnek tekinthetõ, a meg-
szavazóit a polgármester hozta
kényszerhelyzetbe. Aki nem akarja,

hogy legyen a városnak költségve-
tése, az azt akarja, hogy a város
intézményei mûködésképtelenek
legyenek, az azt akarja, hogy az ál-
lami támogatásokat a város ne
kapja meg, mert a költségvetés hi-
ányának ez a drasztikus következ-
ménye. Mindenki eldöntheti, hogy
a felelõsséget, vagy a felelõtlensé-
get választja.

Erre is érvényes az a mondás,
hogy a fejétõl bûzlik a hal.

Az új polgármester megválasz-
tása után fel kell ajánlani a pol-
gármester számára az alpolgár-
mesterrel történõ együttmûködés
lehetõségét, vagy másik jelölé-
sét, és Kanizsa érdekében el kell
kezdeni az értelmes párbeszédet
és pártállástól függetlenül meg
kell teremteni a városi összefo-
gást.”

P.L. - B.E. 

A csütörtöki soros közgyûlés
utolsó napirendi pontjaként tár-
gyalta a testület az önkormány-
zat költségvetését, a szavazást
azonban áttették péntekre. A
folytatólagos ülésen nem fogad-
ták el a költségvetést, erre csak
a bizottsági elnökök kérésére,
péntek délutánra összehívott
rendkívüli közgyûlésen került
sor.

A költségvetési rendeletet ti-
zenöt igen és két tartózkodással
elfogadta a testület. Az SZMSZ
módosítását tizennégy igen és
három tartózkodással szavazták
meg. A módosított költségvetés
kilencvenkilenc százalékban fej-

lesztési célú, mintegy három-
százmillió forint pluszkiadást je-
lent. 

A közgyûlés döntését Marton
István polgármester megvétózta,
mert véleménye szerint az elmúlt
két és fél év minden gazdasági
eredményét romba döntené. A so-
ron kívüli közgyûlést tizenöt na-
pon belül összehívja, és kezdemé-
nyezi a döntés ismételt megtár-
gyalását. Mindezt azért teszi, mert
az elmúlt tizenkét év alatt még
nem találkozott ilyen költségve-
téssel, ami az önkormányzat és a
város érdekeit ennyire sértette
volna. 

B.E.

EEllffooggaaddttáákk,, ddee mméégg
ssiinnccss kkööllttssééggvveettééssee 
aa vváárroossnnaakk
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Dr. Fodor Csaba 1994 óta tag-
ja a nagykanizsai önkormány-
zatnak, s ezt a tisztségét egyéni
és listás képviselõként egyaránt
betöltötte. Mint mondja: nem
nagyon szereti, ha különbséget
tesznek listás és egyéni képviselõ
között, hiszen ugyan mindenkit
egy közösség választ meg, de et-
tõl függetlenül az adott helyzet-
ben minden képviselõnek a vá-
ros egészéért áll fenn a felelõssé-
ge, és e körben kell szövetségese-
ket találni ahhoz, hogy valóban
megtalálják a dél-zalai város fej-
lõdésének helyes útját.

– Gyönyörûnek találom ezt a vá-
rost és a lehetõségeit is nagyra ér-
tékelem, azt viszont nem, hogy ez-
zel a lehetõséggel nem él kellõkép-
pen a jelenlegi önkormányzat – vé-
li dr. Fodor Csaba. –  Éppen azért,
mert vagy nem akarunk vele élni,
vagy nem látjuk meg, hogy mi az a
közös pont, amit meg kellene talál-
ni és akkor azon tovább tudnánk
lépni. Közösen el kell dönteni vég-
re, hogy mit szeretnénk, azután
mindenki tegye hozzá a saját plusz
tudását, tapasztalatát és kapcso-
latrendszerét annak érdekében,
hogy tényleg el tudjunk indulni.
2006-ban az új közgyûlés valóban
nem egy könnyû helyzetben kapta
meg a várost, hiszen voltak jelen-
tõs hitelek, de azt látni kell, hogy
azért történt a jelentõs hitelek fel-
vétele, mert nagyon sok beruházás
valósult meg a városban. Sok épü-
let újult meg Kanizsán, s a beruhá-
zások egy része át is húzódott en-
nek a ciklusnak az idõszakára, de
azért azt látni kell, hogy a volt mo-
zink mûemléképületként milyen
szépen megújult, de ugyanígy em-
líthetem a Rozgonyi iskola re-
konstrukcióját és még számos pél-
dát.  Persze értelemszerûen ezek a
beruházások megterhelték a város
költségvetését. A késõbbiek során
pedig  megvolt egy helyzet, amely-
re igazából nem tudott a többség
és a polgármester megfelelõ vála-
szokat adni, vagyis nem tudta a vá-
rost azon a fejlõdési pályán tarta-
ni, amin elindult a korábbi évek-
ben. 

– Milyen szempontokat kellene
figyelembe venni a város elõbbre
lépése érdekében?

– Városi szinten mindenki a
munkahelyteremtést látja legfõbb
gondnak, de ez sajnos hosszú évek
óta problémája Kanizsának. Az

önkormányzat tényleges munkahe-
lyeket nem tud teremteni, viszont
meg tud tenni mindent annak érde-
kében, hogy támogassa a munka-
helyteremtõ beruházásokat. Ebben
kellene tehát elõbbre lépnünk. An-
nak érdekében, hogy befektetõk
jöjjenek városunkba, úgy döntöt-
tünk a legutóbbi közgyûlésen, hogy
további elemzõ kutatásokat kérünk
a Pannon Egyetemtõl, ugyanis az õ
segítségükkel szeretnénk most már
részletesebben kidolgozni azt a vá-
rosmarketinget, vagy azokat a lehe-
tõségeket, amelyek mentén el tu-
dunk mozdulni, hiszen az infrastruk-

túra adott, mert most már tényleg itt
van az M7-es autópálya, aztán itt
van egy vasúti csomópont, ami
egyébként itt is volt több, mint száz
éve, továbbá Kanizsa földrajzi elhe-
lyezkedése tényleg predesztinálja
arra a várost, hogy a régió kapuja
– egy logisztikai központ - legyen.
Mindezek megvalósíthatósági ta-
nulmányát készítjük el közösen a
Pannon Egyetemmel. Emellett biz-
tosítanunk kell az embereknek,
hogy jól érezzék magukat ebben a
városban. Ehhez az önkormányzat-
nak sok fontos kérdésben kell meg-
felelõ megoldást találnia, például
rendbe kell tenni az úthálózatot. A
legutóbbi közgyûlésen azt mond-
tam, hogy Kiskanizsán vannak
még olyan utak, amelyekrõl el kell
döntenünk, hogy felszántjuk, vagy
helyreállítjuk, mert közbülsõ meg-
oldás már nincs. A legnagyobb
gondot abban látom, hogy e témá-
ban sincs koncepció, hiszen csak
eseti döntések vannak. A magam
részérõl nem tapasztalom, hogy a
polgármester és a Fidesz többség
részérõl igazából lenne egy olyan
egységes koncepció, ami mögött
fel lehetne sorakozni és azt monda-
ni, hogy: uraim, ez a fõ csapás-
irány és erre haladunk. 

– A kritikai észrevételek mellett
az MSZP-frakció részérõl vannak
erre vonatkozó javaslatok?

– Mindeddig megtettük és ez-
után is elõterjesztjük a fejlõdési
irányokra vonatkozó javaslata-
inkat, de én nem hiszek az olyas-
fajta ellenzéki magatartásban,
hogy amikor a hatalmon lévõ
terjeszt be valamit, akkor mi ezt
csak azért támadjuk, hogy tá-
madjunk. Nem így járunk el,
ugyanis ha úgy gondoljuk, hogy
a javaslat a város érdekeit szol-
gálja, akkor gyakran meg is sza-

vazzuk, hozzátéve a saját javas-
latainkat is, amelyeket aztán
vagy megszavaznak vagy nem. A
magunk részérõl nem vonulunk
olyan ellenzékbe, hogy csak
szurkapiszkálunk, hanem kinyil-
vánítjuk, hogy mit gondolunk és
merre kellene elmozdulnunk a
város fejlõdése érdekében. Meg-
jegyzem, hogy nem nagyon tu-
dunk egyébként elmozdulni,
ugyanis a város lehetõségeit elég
jelentõsen lekorlátozza az a tény,
hogy létrejött egyfajta Fidesz-
SZDSZ koalíció - a polgármes-
terrel és mindenki mással szem-

ben – csupán csak azért, hogy
meglegyen a tizennégy kéz, ami
szükséges a döntésekhez.

– Milyen irányban fejlõdhet to-
vább ez az egyébként jó adottsá-
gokkal rendelkezõ  város?

– Régebben volt egy fõ irány,
amikor azt mondtuk, hogy Kani-
zsa kereskedõváros. Most az euró-
pai uniós csatlakozással mindez
kicsit bizonytalanná vált. Jóma-
gam azt mondom, hogy a régiók
kapujában egy logisztikai központ
legyen a város. Itt fontos szerepet
játszhatnak a geotermikus energi-
ák kihasználásával kapcsolatos
elõrelépések. Itt nemcsak a ter-
málfürdõre gondolok, mert ez csu-
pán egy szelete a témakörnek,
nem szólva arról, hogy nem lehet
az egész országból termálfürdõt
csinálni. Zalában is van már egy
tucat termálfürdõ és a tapasztala-
tok szerint a régiek jól prosperál-
nak, az újak pedig gazdasági
szempontból nehezen boldogul-
nak. Ugyanakkor a geotermikus
energiát fel lehet használni ipari,
mezõgazdasági és energetikai cé-
lokra és a város ebben tudna elõ-
relépni. Meggyõzõdésem, hogy a
megújuló energiák felhasználása
tekintetében Nagykanizsa minta-
város lehetne az országban. Tu-
risztikai szempontból nem érzem
olyan erõsnek a várost, mivel itt
nincsenek olyan látványosságok,
amely hosszabb idõre ide vonzaná
a turistákat. Arra viszont be tu-
dunk rendezkedni, hogy akár egy
hosszú hétvégét, vagy két-három
napot eltöltsenek az ide érkezõk
városunkban és szép természeti
környezetében. 

– Menyire figyelnek a fiatalokra
annak érdekében, hogy megma-
radjon a város lakosság megtartó
képessége?

– Ez alapvetõen a munkahelyte-
remtéstõl függ, de ugyanilyen fon-
tos a megfelelõ infrastruktúra
megléte is. Nagyon fontosnak tar-
tom például, hogy azt tudjuk mon-
dani az esetleg ide települõ és tõ-
két hozó beruházóknak, hogy: kér-
lek szépen, ha ide jössz, angol
vagy német nyelvû óvodába, illet-
ve osztályba járathatod a gyerme-
kedet. Ugyanis valószínû, hogy a
külföldi befektetõ hozza magával a
menedzsmentjét és akkor azzal
kell érvelnünk, hogy Nagykanizsá-
nak  olyan szerencsés földrajzi
helyzete van, amelybõl adódóan

négy európai fõváros – Zágráb,
Ljubljana, Bécs és Pozsony – ta-
lálható közel kétszáz kilométeres
körön belül. A négy fõváros közül
három szinte pillanatokon belül
megközelíthetõ az autópálya hasz-
nálatával. Emellett közel van a
sármelléki repülõtér, gyorsabban
megközelíthetõ az Adria is, de itt-
hon a Balaton és sok más turista-
csalogató látványosság is rövid
idõn belül elérhetõ. Ugyanakkor
Kanizsának abba az irányba is el
kell mozdulni, hogy valóban szín-
vonalas kulturális élete legyen. Ez
is rendkívül fontos amellett, hogy
Kanizsa tényleg jelentõs iskolavá-
ros, bár az oktatási rendszerünket
is újra át kell gondolni. Ha mind-
ebben elõrelépés történik, akkor –
úgy gondolom –, ezt követõen
mozdul meg a tõke is, mert a be-
fektetõk megtapasztalják, hogy ez
a város minden szempontból képes
a további fejlõdésre. És ami a leg-
fontosabb: egységre lenne szükség
sok mindenben. Így például a köz-
gyûlésben is nem veszekedni kelle-
ne, hanem egységet kell teremteni,
hogy mi magunk is együtt azt tud-
junk üzenni a befektetõknek, hogy:
gyertek ide Kanizsára, mert itt bé-
ke és nyugalom van. Megújítjuk a
belvárost, elsõ körben ráköltünk
másfélmilliárd forintot – a máso-
dik körben is még ennyit –, és a re-
habilitáció eredményeként tényleg
gyönyörû lesz a belváros. Tehát
gyertek ide és érezzétek jól maga-
tokat: vannak óvodáink, iskoláink,
kulturális intézményeink színvo-
nalas programokkal, és vannak
földterületeink – amelyek ugyan
még nincsenek –, de az is fontos,
hogy újabb területeket vásároljon
a város.

Gelencsér Gábor

KKaanniizzssaa aa mmeeggúújjuullóó eenneerrggiiáákk mmiinnttaavváárroossaa lleehheettnnee…… 
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Hét, ifjúsággal foglalkozó
szervezetet fog össze a „Jövõnk
az ifjúság” nevû pályázat, me-
lyen Nagykanizsa MJV Önkor-
mányzata tizenkilenc millió fo-
rintot nyert abból a célból, hogy
a társadalmi, iskolai, kulturális
és anyagi nehézségekkel  küzdõ
gyerekeket és fiatalokat célzot-
tan megsegítse.

Az elsõ, programindító értekezle-
ten bemutatásra került a projekt lét-
rehozása, az érte felelõs személyek,
valamint a már említett szervezetek
ismertették saját programjaikat is.

Nagykanizsa MJV Pályázati Iro-
dája 2008 szeptemberében adta be
a pályázatot az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretei között, s
decemberben érkezett a hír, hogy
az EU százszázalékos támogatott-
ságot nyújt, így önerõ nem szüksé-
ges a megvalósításhoz. Cserti
Csilla, a Pályázati Iroda munkatár-
sa aktívan részt vett a pályázat ki-
dolgozásában, megkereste a meg-
felelõ szakembereket, akik ezután
koordinálják a projektet. Rodekné
Hederics Erika lett a projektmene-
dzser, Sebestyén Nikoletta, a Mû-
velõdési és Sportosztály ifjúsági
referense pedig a szakmai koordi-
nátor. A pénzügyi koordinátor sze-
mélyére javaslat érkezett, de hiva-

talos kinevezéséig kilétét illetõen
tájékoztatást nem adnak.

A hét szervezet programsoroza-
tai mindenki számára elérhetõek,
eddig is léteztek, de most kibõvítik
a legtöbb szolgáltatást, és a támo-
gatás segítségével több lehetõség
tárul a fiatalok elé.

Négy programmal szállt be a pro-
jektbe a Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Központ. Töretlenül mûködik a
Négyévszak Kupa immár több, mint
két éve. Az elmúlt nyáron hetente,
különbözõ játszótereken rendezett
játszóház ötlete alapján fejlesztették
tovább a Hónapsoroló Játszóházat,
mely kreatív foglalkozásokat kínál a
gyerekeknek, s hónapról-hónapra
megismerteti õket a magyar népszo-
kásokkal is. A Csellengõk Közössé-
gi Háza eddigi programjai mellé
Internet-használattal bõvíti szolgál-
tatásait a Központ, valamint hat al-
kalommal prevenciós szabadidõs és
kulturális programokat szerveznek a
gyerekeknek. Útvesztõk és útkere-
sõk néven pedig játékos akadályver-
seny formájában ismertetik meg a
15-16 éves korosztályt a bûnmeg-
elõzésben és a segítõ szférában dol-
gozó szervezetekkel.

Kibõvíti már meglévõ Hétvégi
Kollégiumát mentori feladatokkal
a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat. Ez azt jelenti, hogy a CKÖ

munkatársai felveszik a kapcsola-
tot azoknak a gyerekeknek a szüle-
ivel, tanáraival, akik szombati nap-
jukat ott töltik – mert gondot okoz
nekik a tanulás, lemaradtak az is-
kolában, a szülõ nem tud nekik se-
gíteni az iskolai feladatokban.

Könyvtáriskola fiataloknak cím-
mel indít programot a Halis István
Városi Könyvtár a szociális akadá-
lyokkal küzdõ ifjúságnak, hogy elsa-
játíthassák azokat a könyvtári ismere-
teket, amelyek az alapvetõ, ma jól al-
kalmazható tudás megszerzéséhez
szükségesek. A kétszer egy hetes
Multi-Kulti táborral a könyvtár a
multikulturális ismeretekhez szeretné
közelebb hozni ezeket a fiatalokat.

Egy egész hétvégén át tart majd
a Kanizsai Kulturális Központ ál-
tal szervezett prevenciós közössé-
gi program, mely elõadásokon, in-
teraktív beszélgetéseken és disz-
kón keresztül kíván a drogokról és
hatásaikról ismeretanyagot átadni.
A KKK másik programja az a gá-
laest, melyen különbözõ nemzeti
és etnikai csoportok kulturális ér-
tékeit mutatják be.

Az ifjúsági Információs Ponton,
vagy más néven a Városi Diákiro-
dában ifjúságsegítõ szakember vár-
ja a fiatalokat hosszabb nyitva tar-
tással. Az iroda szervezi a szintén
már régóta mûködõ huszonnégy

órás Vasember Kupát, illetve a
tizenkétórás Vasemberke Kupát is.

Középiskolás korú kortárssegí-
tõk képzésében a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság vállalt szere-
pet már évek óta. Táborban kezdik
a felkészülést, majd folyamatosan
továbbképzik õket, részt vesznek a
nyári munkában, a strandon fel-
ügyelnek. A kortárssegítõk bevo-
násával ifjúsági klub indul, mely-
nek fõ célja a tapasztalatok megbe-
szélése. A havonta egyszer meg-
rendezett programot filmvetítéssel
kezdik, s ezután interaktív beszél-
getés következik.

Az Ifjúsági, Pályaválasztási, In-
formációs és Tanácsadó Iroda
pszichológusa a fiataloknak élet-
pálya-, életmód tervezési tanácso-
kat ad, egyéb problémákban pró-
bál segíteni.

Minden egyes szervezethez for-
dulhatnak a gyerekek, bármiféle
akadály hárul eléjük, gondjuk
akad, a szakemberek tudásuk és le-
hetõségeik alapján segítenek ne-
kik.

Elindult a projekt honlapja is –
www.jovonkazifjusag.nagykar.hu
–, illetve hamarosan kézbe vehetõ
lesz a programok részletes leírását
tartalmazó programfüzet is.

Steyer Edina
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Az irodalom jegyében telt a
Zalaerdõ Zrt. Nyugdíjas Klubjá-
nak idei második találkozója a
Halis István Városi Könyvtár-
ban.

A megjelenteket André Béla, a
klub elnöke köszöntötte, majd át-

adta a szót egykori munkatársai-
nak. Kósa Pállal Amit én adhatok
címû elsõ verseskötetérõl és a be-
mutatás elõtt álló második, Sza-
vak mögött címû könyvérõl Kar-
dos Ferenc, a könyvtár igazgató-
helyettese beszélgetett. Az elsõ
kötet legnagyobb erényérõl azt

tartotta, hogy Kósa Pál ragaszko-
dott a saját ízlésvilágához, kereste
a kapcsolódási pontokat a nagy
betûs költõkkel, és klasszikus
építkezésû versszerkezetet hasz-
nált. 

Iványi Miklós írót Füveskönyv
címû kötetének témáiról Czupi
Gyula könyvtárigazgató kérdezte.
Iványi Miklós elsõ hosszabb mûve
a Füveskönyv. Tulajdonképpen
életszemléletét értelmezõ írásai-
nak könyvvé rendezett gyûjtemé-
nye, amelyeket eredetileg fiainak
szánt, de szívesen adja minden ol-
vasónak tanácsul, eligazodni az
élet sûrûjében. Írásai nem száraz
intelmek csupán, mert nézetei ki-
fejtését személyes élményekkel,
idézetekkel, versekkel fûszerezve
teszi olvasmányossá. Azt kívánja,
hogy szemléletmódja segítsen
megtalálni a harmóniát az életben,
megszépíteni a sorstól kapott se-
bektõl a lelket, mint a gyógyfüvek
a testet.

B.E.

VVeerrsseekkrrõõll,, FFüüvveesskköönnyyvvrrõõll
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A rroma mmûvészet
jegyében

Ugyan a Halis István Városi
Könyvtár kávézójának falait nem fe-
szítette szét az érdeklõdõk tömege,
de ettõl még tény, hogy ott tartották
a roma költészet napjának apropóján
azt a bemutatót, melynek keretében
került sor roma irodalmi mûvek fel-
olvasására, valamint azon túlmenõ-
en egy kisebbfajta roma képzõmû-
vészeti kiállítás megnyitójára.

Orsos Imre tolmácsolásában egy
fotósorozaton keresztül ismerhettük
meg egyebek mellett Orsós Jakab író
életútját, a kiállítás keretein belül pe-
dig Steflovics Attila és Ferkovics Jó-
zsef alkotásait tekinthetik meg a vá-
rosi könyvtárban az érdeklõdõk.
Március 8-a minden évben a roma
irodalom napja, s a szervezõk remé-
nyei szerint mind többen lesznek idõ-
vel kíváncsiak a még igencsak feltá-
ratlan (képzõ)mûvészeti egységre.

P.L.  

10.qxd  2009.03.19.  13:14  Page 5



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2009. március 12.6

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése PÁLYÁZATOT HIRDET
a Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.)
fõigazgatói munkakörének betöltésére

A fõigazgató feladatköre a munkaköri leírásban meghatározott felada-
tok végrehajtása, különösen:

- az intézményi alapító okirat és SZMSZ szerinti mûködés biztosítása, az
abban meghatározott tevékenységi köröknek megfelelõen a Kórház munkájá-
nak és gazdálkodásának irányítása, felügyelete, koordinálása és ellenõrzése,

- az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági irányelvek meghatározása és el-
lenõrzése, az ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele, 

- az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása,
- a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos tervek, uniós és szakmai

pályázatok elõkészítése, az intézmény éves költségvetésének és beszámolójá-
nak elkészítése,

- az intézményi átszervezésekkel (korszerûsítésekkel) kapcsolatos koncep-
ciók elõkészítése, a végrehajtás irányítása, szervezése és ellenõrzése,

- munkáltatói jogok gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók
felett,

- szakmai továbbképzések irányítása, 
- az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintõ jogszabályok és utasítá-

sok, fenntartói döntések végrehajtása.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, (orvostudományi vagy egyéb)
egyetemi szintû végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szer-
zett képesítés, e képesítés alól a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 4. §-a
alapján a fenntartó abban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó kép-
zésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - jogviszony létesítésétõl
számított 5 éven belül történõ megszerzését (a felmentéshez a közszol-
gáltatásért felelõs szerv egyetértése is szükséges), legalább 5 éves veze-
tõi gyakorlat.

Elõnyt jelent: orvostudományi, közgazdaságtudományi és jogi egyetemi
végzettség, idegen nyelv ismerete középfokú nyelvvizsgával igazolva, költség-
vetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat, egészségügyi intézményben
szerzett 10 éves szakmai gyakorlat, felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: az intéz-
mény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai
önéletrajzot, a pályázati feltételként elõírt végzettséget, képzettséget ta-
núsító okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erköl-
csi bizonyítványt, a pályázati feltételként elõírt vezetõi gyakorlat hivata-
los igazolását, referenciákat, ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendel-
kezik ezekkel, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt
személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázati
anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 2007. évi CLII tv. alap-
ján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkoza-
tot, a Munka Törvény 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyi-
latkozatot, nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyûlés nyílt
vagy zárt ülésén történõ tárgyalásához. 

A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idejû munkajogviszony. A jogvi-
szony kezdete: a pályázati elbírálást követõen, legkorábban 2009. május 1.
naptól.

A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvényben, a 356/2008.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint
a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltak alapján történik. 

Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvény szerint, megegyezés alapján 

A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra
vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszony létesítésére kerül sor.
Az alapvetõ munkáltatói jogokat a fenntartó Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése, az egyéb munkáltatói jogokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármestere gyakorolja.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a KSZK hon-
lapján való elsõdleges közzétételétõl számított 30 napon belül. A pályázat elbí-
rálásának határideje: A benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ képviselõtestü-
leti ülés.

A pályázatot (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere) Marton Ist-
ván címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt boríték-
ban. A borítékon fel kell tüntetni: "Kórház fõigazgatói pályázat". Érdeklõdni
lehet a 06-93-500-701 telefonszámon.

A pályázat közzétételre kerül: KSZK honlapon, Egészségügyi Közlönyben,
Zalai Hírlap önkormányzati oldalán, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: kkóórrhháázz ffõõiiggaazzggaattóó

Pályázat a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban meg-
üresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet
a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.  szám alatt található Nyugdíjas-
házban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 27. Helye: Polgármes-
teri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó

A licitálás idõpontja: 2009. április 2.  de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hi-
vatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, hatá-
rozott idõre.

A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szoba-

száma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fize-
tendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. 

Megtekinthetõ: 2009. március 23. 13,00-15,00 óráig
A bérlemény nem örökölhetõ!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû

nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregsé-
gi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési köte-
lezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati
feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett sze-
mély/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánl-
ja fel.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pá-
lyázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkor-
mányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti dí-
ját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén an-
nak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyisége-
it, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgá-
latán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön ér-
tesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbí-
zással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nk, Kodály
Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként
emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést az Ingatlanke-
zelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon
belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti szerzõdés megkö-
tésének lehetõségét elveszíti.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkááss - ppáállyyáázzaatt

Dráva ttúra –– 22009. mmárcius 115.

Útvonal: Belezna vasúti megálló, Zrínyi-Újvár, Únom-bánom hegy,
Látóhegy, Fesztung, Szentmihályhegy templom, 

Mura-Dráva összefolyás. 
Játék: kincskeresés, helyszíne: Szentmihályhegyi templom elõtt.

Játékvezetõ: Sági Erika. 
Táv: 10 km, szintemelkedés: 200 m.

Találkozás: Nagykanizsai vasútállomáson, utazás a 8.10 órakor
induló vonattal Beleznáig (8.30), érkezés Õrtilostól (15.14) induló

vonattal Nagykanizsára (15.39). 
Túravezetõ: Strausz Ferenc, Dávidovics Mária

Jelentkezni 
a 30/491-8631-es telefonszámon lehet.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a települési szilárd hulladék
szállítási és lerakási díjáról szóló 58/2008. (XII.10.) számú rendeletével az
alábbi 2009. január 1-tõl érvényes díjakat fogadta el:

A kötelezõ közszolgáltatásért a kötelezettek által fizetendõ legma-
gasabb díj mértéke heti egyszeri ürítési gyakoriság esetén 50 literes
edény után 320 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény után 496 Ft/db +
áfa, 1100 literes edény után 5950 Ft/db + áfa. Heti kétszeri ürítés
esetén 50 literes edény után 250 Ft/db + áfa, 110-120 literes edény
esetén 405 Ft/db + áfa, 1100 literes edény esetén 4205 Ft/db + áfa.
(Az áfa mértéke a rendelet hatályba lépése napján 20 %.) Fentiek, és
a többi edényméretre vonatkozó díj megtekinthetõ a város http://por-
tal.nagykanizsa.hu/portal.nsf honlapján.

TTeelleeppüüllééssii sszziilláárrdd hhuullllaaddéékk ddííjjaa
PPoonnttoossííttááss!!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a kizá-
rólag önkormányzati tulajdonban lévõ, alább felsorolt gazdasági társasá-
gai könyvvizsgálói feladatainak ellátására 2009. június 1-tõl 2012. május
31-ig terjedõ idõszakra. 

A gazdasági társaságok a következõk: VIA Kanizsa Városüzemeltetési Non-
profit Zrt., Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., Kanizsa TV
Kft., Kanizsa Újság Kft., Kanizsa Uszoda Kft. 

Pályázati feltételek: gazdasági társaságok könyvvizsgálata terén szerzett
legalább ötéves gyakorlat, könyvvizsgálói engedély, könyvvizsgálói kamarai
tagságról szóló igazolás, erkölcsi feddhetetlenség, referenciajegyzék, összefér-
hetetlenségi nyilatkozat, könyvvizsgálói felelõsségbiztosítás.

A pályázatban ajánlatot kell adni a pályázónak a könyvvizsgálói feladat el-
látásának vállalási díjára gazdasági társaságonként és összesen, a fizetés üte-
mezésére, illetve csatolni kell részletes szakmai elképzeléseit. 

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
2009. áprilisi ülésén bírálja el. 

A pályázatokat 2009. március 31-én 9 óráig, 3 példányban, zárt borítékban
"könyvvizsgálói pályázat" jeligére kérjük eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztályára (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. fsz. 7.)

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Beznicza Miklós Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodási osztályvezetõje adja
meg (tel.: 93/500-760).

Nagykanizsa, 2009. február 26.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: kköönnyyvvvviizzssggáállóó

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály oktatási ügyintézõ, koordi-
nátor munkakörének betöltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök:  
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztályán az osztályvezetõ

irányítása alapján a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és
testületi döntések szerint az osztály részére meghatározott oktatási szakmai
feladatok ellátása, ellátásának koordinálása, az intézményvezetõk vonatkozá-
sában a munkáltatói intézkedések elõkészítése és adminisztrációja. Az önkor-
mányzati oktatási intézmények vonatkozásában a szakmai felügyeletnek és a
fenntartói döntések végrehajtásának összefogása, munkaterületén – távollét-
ében – az osztályvezetõ helyettesítése. 

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, a köztisztvi-
selõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mel-
lékletének I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képe-
sítési elõírás.

Elõnyt jelent: egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve közokta-
tás vezetõi diploma.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként elõírt,
elõnyként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötele-
zettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõ-
zetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabá-
lyai, 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: 2009. március 16. A
pályázat elbírálásának határideje:  2009. március 27. A munkakör legkorábban
2009. április 1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 és
93/500-780 telefonszámon. 

Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgálta-
tó és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán
(www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt:: 
ookkttaattáássii üüggyyiinnttéézzõõ,, kkoooorrddiinnááttoorr

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet az alábbi, Garzon-
házban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.

Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosul-
tak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, el-
helyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.

5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.

6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:  13.490 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.

7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft. A lakás álla-
pota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.

8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:  14.920 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.

Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. március 18. 14.00-15.30 óráig

Pályázatok benyújtásának határideje:  2009. március 27.

GGaarrzzoonnhháázzii üürreess öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii 
bbéérrllaakkááss - ppáállyyáázzaatt
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JAVÍTS EGY JEGYET!
"NAGYKANIZSA VÁROS LEGSZORGALMASABB OSZTÁLYA"

A pályázat elõzményei: 2009. május 28-31. között kerül megrendezésre a III. Or-
szágos Osztálykirándulás – A KAMASZFESZTIVÁL a Dunakanyarban. Az Országos
Osztálykirándulás a tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyûjtõprogramja,
amely az általános iskolás felsõ tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos
méretû fesztiválja. A Kamaszfesztivál azon túl, hogy a tanulmányi kirándulásokra vo-
natkozó pedagógiai elõírásoknak megfelelõen biztosítja Magyarország természeti kin-
cseinek, kulturális örökségeinek megismerését, a diákok és a pedagógusok számára
egyéb közösségi élményeket is biztosít. A túraprogramok és kirándulások mellett
sport-, ismeretterjesztõ, kulturális, kézmûves, szórakoztató, színpadi és országos hír-
nevû szervezetek által biztosított interaktív vendégprogramok, esténként pedig sztár-
zenekarok koncertjei várják majd a résztvevõket.

A pályázat tartalma: a III. WestEnd Kamaszfesztiválra "Nagykainzsa Város Leg-
szorgalmasabb Osztálya" négynapos belépõjegyet kap ajándékba Nagykanizsa Város
Önkormányzatától, mint Kamaszbarát Önkormányzattól.

A pályázat célja: a diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása.
A pályázók köre: a pályázaton azok az osztályok, általános vagy középiskolai kö-

zösségek indulhatnak, amelyek regisztráltak a III. Országos Osztálykirándulás – Ka-
maszfesztiválra a www.kamaszfesztival.hu oldalon található "regisztráció" menüpont
alatt található ûrlap kitöltésével.

Pályázni lehet: A 2007-2008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévé-
nek tanulmányi osztályátlagának megadásával. A pályázat beadási határideje: 2009.
március 27. Pályázati feltételek: a pályázó osztály vállalja, hogy a 2007-2008-as tan-
év végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévi osztályátlagát az iskola igazgatója által
hitelesített formában 2009. március 27-ig eljuttatja címünkre. 

Eredményhirdetés: a "Nagykanizsa Város Legszorgalmasabb Osztálya" címért
folytatott verseny eredményhirdetésére 2009. április 4-én rendezendõ "2009. Csillagá-
szat Nemzetközi Éve" Kamaszfesztivál eseményen kerül sor a WestEnd City Center-
ben. Azonos eredményt elért osztályok esetén sorsolunk! 

Bõvebb információ: Mûvelõdési és Sportosztály, Sebestyén Nikoletta, ifjúsági re-
ferens 93/500-784.

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/935-5/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érin-
tetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építésható-
sági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tár-
gya a Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. szám alatti 17/4. hrsz-ú ingatlanon meglévõ
épületben személyfelvonó létesítésére vonatkozó építési engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tá-
jékoztatást adom.

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan többségi
tulajdonosa a meglévõ teherfelvonó helyére új, 900 kg hasznos teherbírású hidrauli-
kus üzemû személyfelvonó létesítését tervezi.  A kérelemmel érintett ingatlan vala-
mint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 17/4. hrsz-ú ingatlan, valamint a 17/2., 17/3., 18., 22., 23/1. és 23/2.
hrsz-ú ingatlan. Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 8. szám alatti 17/4. hrsz-ú ingatlanon 2009. március 18-án (szerdán) 10.00-
kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen.

Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltét-
eleit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõ-
segíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az ér-
dekelt ügyfelek – személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett – részt ve-
hetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.

Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak száma jelentõs, ezért az eljárás megindításáról és a hely-
színi szemle idõpontjáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében
hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2009. március 10-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: kérelmezõ, az érintett ingatlannal rendelkezni jogosul-
tak: Nagykanizsa, 17/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, tervezõ, érintett szakhatóságok, közmûvek. Az érin-
tett ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekha-
tárú) – ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, 17/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykani-
zsa, 17/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 18. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 22.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 23/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 23/2. hrsz-ú
ingatlan tulajdonosai

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//993355-55//22000099..

Két hónapos munka elõzte
meg azt a projektversenyt, ame-
lyet a Szakiskolai Fejlesztési
Program keretei között tartott
meg a Zsigmondy Vilmos és Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskola
március elején.

A diákok az iskola bemutatását
dolgozták ki különbözõ módsze-
rekkel, különbözõ témákban –
többek között az egyes szakokat,
az iskola által nyújtott lehetõsége-
ket. Felkészülésüket egy mentor-
tanár segítette. Munkájuk során
projektnaplót vezettek, melyben a
tervezéstõl a kivitelezésig min-
dent lejegyeztek: a csapat megala-
kulását, a mentortanár kiválasztá-
sának indoklását, a csapattagok
egyéni feladatait, idõbeosztásukat,
a megvalósítás folyamatát, s azt
is, hogy kiktõl milyen segítséget
kaptak. A Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet szerény
anyagi támogatással hozzájárult a
projektek sikerességéhez, s a gye-
rekek ezenfelül az iskola multimé-
diás eszközeit is szabadon hasz-
nálhatták, de a lépéseket maguk-
nak kellett megtenni. Õk készítet-
ték el a szükséges interjúkat, a fel-
méréseket, a fotókat, videó-anya-
gokat.

A bemutató során a háromtagú
zsûri – Bene Csaba igazgató, Gát-
szegi Zoltán mûszaki vezetõ és Új-

vári Tamásné szakoktató – a pro-
jekttermék, a projektdokumentá-
ció és a prezentáció alapján a for-
mai megjelenítést és a tartalmi igé-
nyességet pontozta.

A verseny céljai között szerepel
a csapatmunka megtanítása a gye-
rekeknek, az együtt dolgozás örö-
mének a megtapasztalása részük-
rõl, s az sem egy utolsó szempont,
hogy sokan közülük még nem sze-
repeltek közönség elõtt. Önbiza-
lom-fejlesztõ, csapatépítõ prog-
ramnak kiváló, s emellett egy
megmérettetés számukra.

Az iskolai fordulóról két csapat
jutott tovább a területi elõdöntõre,
ahonnan az április végi országos
döntõre vezet az út. Mindkettõn az
iskolai bemutató kibõvített válto-
zatát kell elõadni a diákoknak.
Berke Ulrike tanárnõ vezetésével a
Fiatalok nevû csapat – Hompó
Martin, Lendvai Valentin, Németh
Sebestyén és Szabó Richárd –
„Szerkezetlakatos leszek!” címû
projektjükkel elsõ helyezést értek
el, s a közönségdíjat is bezsebelõ
Vadgerlék – Bogdán Terézia,
Gyurkó Veronika, Jónás Adrienn,
Komondi Annamária – léptek a
képzeletbeli dobogó második fo-
kára „Hagyományõrzés” nevû be-
mutatójukkal. Õket Németh
Istvánné segítette.

Steyer Edina

„„IItttt aa hheellyyüünnkk aa vviilláággbbaann!!””

Múlt heti lapszámunkban megjelentekre reagálva felkereste
szerkesztõségünket az a vállalkozó, aki útbaigazító jelzõtáblát ál-
lított fel a régi, Galambok felé vezetõ út és az ipari parkba vezetõ
új út keresztezõdésében.

A vállalkozó elmondta, a tábla kihelyezése elõtt tavaly szeptemberben
engedélyt kért Zalaegerszegrõl, de a mai napig nem kapott rá választ. A táb-
lát kénytelen volt kitenni, mivel az ipari park felelõs vezetõsége nem helye-
zett ki útbaigazító táblát a régi út lezárását követõen az új úton. A telek tu-
lajdonosának egyébként megígérte, hogy kiveteti a táblát, csak várjon vele
nyugodtan. Amint a felvételünkön is látható, ez már meg is történt. 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-
vény 46. § (1) bekezdése e) pontja, továbbá 51. § (3) bekezdése elõírja az ön-
kormányzat számára, hogy elemezze, értékelje a környezet állapotát illetékes-
ségi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente tájékoztassa a lakos-
ságot.

A lakóhelyi környezet állapotáról az egyes környezeti elemekkel kapcsolat-
ban az alábbi megállapítások tehetõk.

Légszennyezettség
Nagykanizsa levegõtisztasági szempontból nem tartozik az erõsen szennye-

zett levegõjû városok közé. Nagykanizsán 3 ponton történik a légszennyezett-
ség mérése ipari, belvárosi és zöldövezeti mérõhelyeken. A mért adatokból
megállapítható, hogy a belvárosban a közlekedési terhelésbõl származik lég-
szennyezés.

Hulladékgazdálkodás
Nagykanizsán és környékén a települési szilárd hulladékok rendszeres, sze-

lektív gyûjtése megoldott. Visszatérõ problémaként jelentkezik az illegális
hulladéklerakók felszámolása, amelyek csökkentése érdekében a rendszeres
gyûjtésbe vont terület határait a zártkerti ingatlanokra is ki kívánjuk terjeszteni
A csatornázatlan területek mielõbbi csatornázása szükséges, amire az EU tá-
mogatásával kívánunk sort keríteni. 

Vízhigiéne
Az elvégzett részletes kémiai vizsgálati eredmények alapján a szolgáltatott

víz toxikus fémet, peszticidet, egyéb mikro-szennyezõdést nem tartalmaz. Az
alacsony fertõtlenítõszer-szint miatt a klórozási melléktermékek mennyisége
sem jelentõs. Arzén, nitrát, nitrit szennyezés nincs. A jód és fluor tartalom a kí-
vánatos szint alatt van. Megállapítható, hogy településünkön az ivóvíz minõsége
jó és stabil, bakteriológiai illetve kémiai komponensek tekintetében is.

A Csónakázó tó továbbra sem tartozik a természetes fürdõk közé, szabad
strandként nem üzemel. 

Zöldterületek karbantartása
A város zöldterületeinek, különösen a belvárosban, rendszeres kaszálása

megoldott, a városból kivezetõ utak, illetve a hegyi utak mentén a kaszálás to-
vábbra sem megoldott.

A parlagfû elleni küzdelem folyamatos, amelyben szép sikerekrõl számol-
hatunk be, azonban a folyamatos figyelemfelkeltés e témakörben továbbra
sem mellõzhetõ.

22000077-22000088.. éévvii kköörrnnyyeezzeettii áállllaappoott

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/195-3/2009.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti
kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. szám alatti
17/4. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épületben kialakított többszakmás fekvõ-
beteg és járóbeteg ellátó rendelõre vonatkozó használatbavételi engedélye
iránti kérelem.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan
többségi tulajdonosa a 6/1851-8/2008. számú építési engedély alapján a
meglévõ épület I. emeleti és tetõtéri helyiségeiben kialakított többszakmás
fekvõbeteg és járóbeteg ellátó egység, rendelõ használatbavételi engedélye
megadását kérte. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingat-
lannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa
17/4. hrsz-ú ingatlan, valamint a 17/2., 17/3., 18., 22., 23/1. és 23/2.  hrsz-ú
ingatlan. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12 .

Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 8. szám alatti 17/4. hrsz-ú ingatlanon 2009. március 18-án (szerdán)
10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti
közterületen.

Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítet-
tek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szívesked-
jenek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni
szemlén az érdekelt ügyfelek – személyazonosságuk megfelelõ igazolása
mellett – részt vehetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem
kötelezõ.

Mivel a fenti eljárással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak száma jelentõs, ezért az eljárás megindításáról és a
helyszíni szemle idõpontjáról az érintetteket a Ket. 29. § (6) bekezdése
értelmében hirdetményi úton értesítjük. A hirdetmény 2009. március 10-én
kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
hivatalos hirdetõtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: kérelmezõ, az érintett ingatlannal
rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, 17/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, ter-
vezõ, érintett szakhatóságok, közmûvek. Az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, 17/2. hrsz-
ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 17/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 18. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 22. hrsz-ú ingat-
lan tulajdonosai, Nagykanizsa, 23/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 23/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//119955-33//22000099..

Tender Plusz Bt.
Nagykanizsa, Platán sor 5/B. 

HARANGOZÓ TAMÁS
kamarai tag könyvvizsgáló

bejegyzett adószakértõ

Telefon: (93) 323 667, (30) 636 4747

Pontosan szombat délben, egy
tatabányai robbantás-techniká-
val és robbanóanyag-forgalma-
zással foglalkozó cég szakembe-
rei felrobbantották az egykor hí-
res Nagykanizsai Üveggyár 42
méter magas kéményét. 

A robbantáshoz 36 villamos
gyutacsot és 16 kilogramm robba-
nóanyagot használtak fel. Az

üveggyár elektromos kemencéjé-
hez kapcsolódó építmény pillana-
tokon belül összeroskadt. Nem
szóródtak szét távolabbra téglada-
rabok, és nem hagyott maga után
port sem a mûvelet, melyet az
esõs, szeles idõ ellenére sokan vé-
gignéztek. A területre egy áruház
épül.

B.E.

ÚÚjjrraa eellttûûnntt eeggyy jjeellkkéépp

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.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
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Játszott bábszínházban, készí-
tett bábokat és díszleteket. Az el-
sõ bútordarabot, egy szép böl-
csõt, a kislánya részére faragta.
Ekkor határozta el, egyedi terve-
zési bútorokat fog készíteni. A
Világszép nádszálkisasszony
megformálásától a bejárati ajtó-
kon át, a kerámiabetéttel és bõr-
rel díszített bútorok gyártásáig
vezetõ útról kérdeztük a bala-
tonmagyaródi Eiter István fa-
szobrászt. 

– Mûvészeti Szakközépiskolában
tanultam kerámiát illetve szobrá-
szatot. Portrékat mintáztunk, aktot
rajzoltunk, szert tettünk bizonyos
alapokra. A fafaragás során megis-
merkedtem a különbözõ stílusokkal,
motívumokkal, a kézmûvességgel és
az iparral kapcsolatos feladatok-
kal. Miután nem sikerült bejutnom
a fõiskolára, elvégeztem egy szak-
munkás képesítést adó faszobrász
iskolát. Az itt szerzett tapasztalato-
kat vittem tovább a pécsi Bóbita
Bábszínházba, ahol színész, báb- és

díszletkészítõként dolgoztam nyolc
évig. Ott is egyfajta komplexitást si-
került elérnem, ami a bábjátékon
belül kiterjedt minden területre. A
Pécsi Néprajzi Múzeum állomány-
kezelõje voltam két évig, ahol a
népmûvészeti tárgyakból megismert
egyszerû, bölcs tárgyalkotás fogá-
sait, anyagkiválasztási szemponto-
kat, megmunkálás eszközeit ismer-
hettem meg. A kézmûvesség és a
képzõmûvészet egyfajta egységet je-
lent a számomra. 

– Fiatalos lendülettel aztán vál-
tott. Pécsrõl miért pont Balaton-
magyaródra költöztek?

– A feleségemet kézmûves vásá-
ron ismertem meg. Fatárgyaimmal
jártam a népmûvészeti vásárokat, s
egy ilyen alkalommal találkoztam

vele, aki a Pécs melletti Bakócán ta-
nulta meg a fazekasságot egy népi
fazekastól. Fiatalos ambíció buzo-
gott õbenne is. Elhatároztuk, õ cse-
répkályhákat készít, én meg kis pél-
dányszámban egyedi tervezésû fa-
bútorokat. Pécsi belvárosi lakásun-
kat eladtuk, és Balatonmagyaródon
vettünk egy romos parasztházat,
ahová 1983-ban beköltöztünk. A he-
lyi termelõszövetkezet melléküzem-
ágában két évig dolgoztunk, de ez
sajnos emberi, és szakmai okok mi-
att megszakadt. Mit lehetett tenni?
Kialakítottam a házunkban egy kis
mûhelyt, amit lassan kibõvítettem.
Kisebb megrendelésekhez jutva, el-
képzelésemnek megfelelõen nekiáll-
tam tárgyakat készíteni. Az elsõ bú-
toromat, egy bölcsõt, a kislányom
számára készítettem el. Ekkor hatá-
roztam el, hogy ugyan iparosként,
de nem kiszolgáló, alkalmazott asz-
talosként dolgozok tovább, hanem
valamiféle szellemiséget, gondolati-
ságot is közvetítenék tárgyaimmal. 

– Hogyan tervez meg egy-egy
tárgyat?

– Elõször meg kell ismerni azt az
embert, akié lesz a bútor, aztán váz-
latokat készítek, beleképzelve a vi-
lágába magam, egyeztetve a meg-
rendelõvel mindaddig, míg azt érez-
zük, hogy így jó lesz. Ezek mind fon-
tos kérdések, ezektõl alakul a tárgy
olyanná, ami megnyeri az illetõ tet-
szését, és illeszkedik az otthonába.
Ezáltal kissé eklektikus, különféle
stílusok jegyei lelhetõk fel a munká-
imban. Nem vagyok hajlandó olyan
gagyit kiadni a kezembõl, ami a
gyors meggazdagodást, a gyors el-
adhatóságot szolgálja. Az embert
kell, hogy szolgálja.

– Így van ez a szobrászati alko-
tásainál is?

– A kezdetekben az agyag tanuló-
anyag volt, a fa már kevésbé. Az

agyaghoz, mint anyaghoz, lehet hoz-
záadni és elvenni belõle. A fából
csak elvenni lehet. Ha figurális mun-
kát készítek, elõször agyagból min-
tázom meg, s utána faragom meg fá-
ból. Nem mond egymásnak ellent a
két anyag. Mint természetes anya-
gokkal, el vagyok velük kötelezve. A
mûvészet nagyon fontos táplálék. A
mûvészet képes álmodni és játszani.
Azért õrzi meg az igazságot, mert
mer álmodni. S ha az ember javára
álmodunk, akkor jót teszünk.

– Milyen fából dolgozik szíve-
sen?

– Az anyagra mindig azt mon-
dom, hogy meg kell szelídíteni. Ha
megfelelõ alázattal nyúl hozzá az
ember, akkor ki tudja hozni belõle,
amit akar. Ebbõl a szempontból
nincs különbség közöttük. A hársfa
azért szép, mert fehér, és tömör. A
diófa sötét, kemény, más természe-
tû. Mindegyik anyagnak megvan a
sajátos gazdagsága. A dió, a hárs,
a cseresznye, a juhar, a tölgy, a ha-
zai fáink közül valók, és megtalál-
hatók a közvetlen környezetünkben.

– Mi jelent az ön számára elis-
merést?

– Az a boldogság a számomra,
amely a megrendelõ arcán tükrö-
zõdik, amikor meglátja az elké-
szült munkámat. Az érte kapott
pénz már a következmény. Azért
dolgozunk, mert jól akarunk vala-
mit elkészíteni, s annak az a vele-
járója, hogy meg tudunk a mun-
kánkból élni. Valamikor tisztes
iparnak nevezték azt a tevékenysé-
get, amit ma vállalkozásnak hív-
nak. Például a nyílászáró az én
házamban bútornak számít. Nem
csak funkcionális tárgy, hanem

esztétikai üzenete is van. Nem vé-
letlen mondják: az én házam, az
én váram. Attól otthonos egy la-
kás, hogy be van lakva, és olyan
tárgyakkal, ami kötõdik a gazdá-
hoz. Ilyen esetben szinte átjön a
harmónia az emberbõl, ami azt
mutatja, hogy helyesen él. Ha to-
vább gondolkodom, ez az ország
is akkor lenne szép, ha úgy mû-
ködne, mint egy család. Ha úgy
gondolkodnának a vezetõi, és azt
terveznék az ország számára, amit
a családjuknak is tennének. Most
itt nem érzem az építõerõt.

– Balatonmagyaródra költözé-
sük után tíz évre egy betéti társasá-
got alakítottak, lakberendezési
boltjukban más kézmûvesek mun-
káit is bemutatták.

– Megvettük a házunk elõtti tûz-
oltó szertárat, ahol üzlethelyiséget
alakítottunk ki. Nem kocsmát, nem
olcsó pénzszerzés-forrást akar-
tunk, hanem a szakmának egy kis
bemutató-helyiséget, ami üzletként
is mûködik. Ez volt a célunk. Ki-
rakjuk a boltba más kézmûvesek
munkáit is, az ízlésvilágunknak
megfelelõ, természetes anyagokból
elõállított termékeket. Miután a
képzõmûvészethez is van egyfajta
vonzódásunk, és vannak festõ,
szobrász és grafikus barátaink, az
volt a szándékunk, hogy minden
évben bemutatunk egy külföldi és
egy magyar képzõmûvészt. Ez két
alkalommal sikerült, de egyre job-
ban szorul a hurok a nyakunk kö-
rül, az anyagi nehézségek szûkítik
a lehetõségeinket, így tavaly már
nem tudtunk kiállítást rendezni, és
a bolt mûködése is akadozik.

– Beszéljünk még egy kicsit a
jövõrõl is. 

– Közel sincs olyan optimista
képem a jövõrõl, mint amikor
Balatonmagyaródra költöztünk.
Nagyon jó lenne, ha a hitünk meg-
maradna. 

– Nem az a probléma, hogy tá-
vol fekszik a várostól a település?

– A távolság nem baj. Vélemé-
nyem szerint akkor indul el valami,
az én esetemben például a galéria
mûködése, ha teszünk érte. Inkább
arra kérjük az embereket, az egyre
jobban elsilányuló világunkban ál-
dozzunk a mûvészetre. Nem üzleti,
hanem emberi életvitel kérdése, mi
az a táplálék, amivel kitöltjük az
életünket! S a kultúra bizony az!

B.E.

HHaa aazz eemmbbeerr jjaavváárraa áállmmoodduunnkk,, jjóótt tteesszzüünnkk

A kiskanizsai fiókkönyvtárban a
Polgári Olvasókör Könyvbarátok
Klubjának legutóbbi vendége Dr.
Ördög Ferenc Kanizsán élõ egyete-
mi docens volt. A kutató Válogatott
tanulmányok címû kötetét mutatta
be Czupi Gyula, a városi könyvtár
igazgatójának társaságában. Az idén
76. életévébe lépett Tolna megyei
származású kutató és tudós a szófaji
elemzések területére is elkaluzolta
hallgatóságát, s röviden beszélt arról

is, a névtan és forrásközlés tudomá-
nya milyen európai átfogó konferen-
ciákon ad számot az egyes kutatási
területükön elért eredményekrõl.

A tanulmányok számbavétele so-
rán nem csupán a nyelvtudomány kü-
lönbözõ síkjairól, de a magyar törté-
nelem és írásbeliség fejezeteibõl is vil-
lantott fel érdekes ismereteket a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Böl-
csészettudományi Karának tanára.

P.L.

A nnyelvtudomány sszínes ppalettáján
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Március 20-tól 22-ig tart a
Szent József templom búcsúja.
Az elõkészületekrõl, a régi és új-
szerû elemeket is tartalmazó
programokról Horváth Lóránt
plébánost kérdeztük. 

– Amikor két esztendõvel ezelõtt
elkezdtük a Szent József búcsút ün-
nepelni, nem gondoltuk, hogy ha-
gyománnyá válik – kezdte elöljáró-
ban Horváth Lóránt plébános. –
Egész rendezvénysorozatot szente-
lünk templomunk védõszentjének, és
keressük, hogy mit üzenhet Szent Jó-
zsef, a családok védõszentje a mai
magyar családoknak. Igyekszünk
támpontokat, irányfényeket adni eb-
ben az értékveszejtõ korban. S mivel
tapasztaljuk a társadalom szétzilá-
lódását, atomizálását, fontosnak

tartjuk, hogy a családokat erõsítsük,
és pozitív példákat mutassunk fel
nekik, ami támpont, fogódzó lehet
ebben az idõszakban. Külön öröm
számunkra, hogy az idei Szent Jó-
zsef búcsút a Nagycsaládosok Or-

szágos Egyesülete Nagykanizsai
Szervezetével karöltve szervezhet-
jük, s ez még hangsúlyosabbá teszi,
hogy égetõ probléma van a társada-
lomban, amit jó lenne közös, egye-
sült erõvel megoldani. 

– Mit fogalmaztak meg a Szent
József búcsú tematikájában?

– Igyekszünk minden réteget meg-
szólítani gyerkõctõl az idõsig, hiszen
a nagycsaládot õk alkotják, noha,
most már ritkán találunk olyan csalá-
dot, ahol több generáció él egy fedél
alatt. De emellett különösen fókuszá-

lunk a gyerekes családokra. A Szent
József búcsú együtt indul a háromna-
pos lelkigyakorlatunkkal. Pénteken
Böjte Csaba atyát várjuk, aki a nyitá-
nyát adja a búcsúnak. Õ a dévai
gyermekotthon vezetõje, nem hiszem,
hogy akadna valaki az országban, aki
nem ismeri. Az esti szentmise után
egy elõadást tart a templomban.
Másnap kézmûves délelõttre várjuk a
picinyeket, míg a kisebbek, az apró-
nép egy bábelõadáson vesz részt. A
felsõsök számára pedig vetélkedõ
lesz. Õk digitális fényképezõgép se-
gítségével képregényt készítenek
Szent Pál életérõl. Ez a rendezvény il-
leszkedik az idénre meghirdetett Szent
Pál egyházi évhez. A szülõknek a
gyermekprogramokkal párhuzamos
két elõadás meghallgatására lesz le-
hetõségük. Az egyik elõadó Dobos
László fõiskolai tanár, a Pécsi Hittu-
dományi Fõiskola pedagógiai tan-

székének a vezetõje, a másik elõadó
egy sokgyermekes családapa, Koncz
Gábor, a budapesti Háló Közösség-
bõl. Õ megosztja velünk, hogyan gon-
dolkodik apaságról, atyaságról. A
plébánián elfogyasztott közös ebédet
követõen az apák-fiúk focimeccsét
drukkolhatjuk végig rossz idõ esetén
a Thúry iskola tornatermében, jó idõ
esetén a Zrínyi Iskola pályáján. Ez
egy régi-régi hagyomány, ami hosszú
ideig szunnyadt, és most tervezzük új-
ra életre kelteni. És egy igazi kurió-
zumról is essen szó: A lelkigyakorlat

folytatását Mustó Péter jezsuita atya
vállalta, aki Kolumbiában a kallódó
utcakölykök megmentõje volt évtize-
dekig. Amit Böjte Csaba Erdélyor-
szágban tett, azt õ Kolumbiában vé-
gezte. Hogy jobban megismertessük
a Szent József búcsú résztvevõivel, 17
órától levetítjük a templomban a
„Padre Píter” címû dokumentumfil-
met, ami az atya ottani tevékenységét
mutatja be. Aki személyesen is szeret-
ne vele találkozni, a szentmise befe-
jeztével egy kötetlen beszélgetésre is
lehetõség nyílik a plébánián.

– Mikor zárul a rendezvénysoro-
zat?

– 22-én vasárnap este. Délelõtt 10
órától még apukák vetélkedhetnek a
kolostor ebédlõjében, a Máltai Szere-
tetszolgálat helyiségében. Délután 17
órakor Lackfi János író-költõ, egye-
temi adjunktus szintén sok gyermekes
apuka gondolatai hangzanak el apa-

ságról-atyaságról a templomban. Õ
egyébként a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem francia tanszékén tanít,
irodalmi munkásságát több díjjal is
elismerték. Vasárnap este Mustó Pé-
ter jezsuita atya fejezi be a lelkigya-
korlatot, és teszi rá a koronát az egész
Szent József búcsú rendezvénysoro-
zatra. A programokon való részvétel
ingyenes, minden érdeklõdõt nagy-
nagy szeretettel várunk – összegezte
Horváth Lóránt plébános. 

Bakonyi Erzsébet

SSzzeenntt JJóózzsseeff bbúúccssúú rrééggii ééss úújj eelleemmeekkkkeell

Sok és sokféle programmal ta-
lálkozhat a március 13-tól 31-ig
zajló Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
közönsége – hangzott el a prog-
ramokról tartott sajtótájékozta-
tón. Lesz könnyû- és komolyze-
ne, jazz, gyermekmûsor, színházi
elõadás, kiállítás és tánc. 

Farkas Tibor, a KKK igazgatója
kiemelte:

– A Ghymes Együttes „Álombá-
lom” címû lemezbemutató koncert-
jével indul a program 13-án 19
órakor a HSMK-ban. 15-én  A köl-
tõ visszatér címmel keresztmetsze-
tet láthatunk a rockoperából töb-
bek közt Keresztes Ildikó, Pintér Ti-
bor, Rosta Claudia és Hábencius
György szereplésével. Érdekesnek,
izgalmasnak ígérkezik 25-én 19
órától az Új Színház A csúnya címû

elõadása szintén a HSMK-ban. A
fõbb szerepekben Gáspár Sándort,
Pokorny Liát, Nagy Zoltánt és
Almási Sándort láthatjuk. A Nagy-
kanizsai Szimfonikus Zenekar kon-
certjét Kökényessy Zoltán vezényli
22-én 19 órától a Medgyaszay
Házban.  A Magyar Jazz Ünnepe
címmel 27-én 19 órakor Horváth
Kornél és Alegre Correa brazil elõ-
adó lép fel egy új mûsorral a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
A záróprogramon a Zalai Tánc-
együttes lép fel Ritmus címû mûso-
rával. A fesztivál összköltségvetése
mintegy ötmillió forint.

Kõfalvi Csilla, a Magyar Plakát
Ház intézményegység-vezetõje a
20-án 15 órakor nyíló Sorsodat
magad intézed címû politikai pla-
kátok kiállítására hívta fel a fi-
gyelmet. Az 1950-es, 1960-as

évekbõl származó plakátokról el-
mondta:

– Ez az idõszak minden szem-
pontból a legnehezebb. Nemcsak
azért, mert nagyon kevés maradt
meg e szocreál stílusban litografált
plakátokból, hanem az összes plakát
politikai témájú volt. A kiállítás cí-
mét egy alkotás címébõl választot-
tuk. Ha végigtekintünk a plakátokon,
alapvetõen egy rendkívül deprimált,
szomorú korszak köszön vissza ránk.
Az a korszak, amelyrõl hajlamosak
vagyunk elfeledkezni. 

Tóthné Hegedûs Erzsébet a
HSMK munkatársa megjegyezte:

– Ha a katalógusra pillantunk,
megállapíthatjuk, az elmúlt tizen-
három év szervezési rendje érzõdik.
Az összekötõ vezérfonal nyolc pro-
dukciónál a zene. A hagyomány
folytatódik, mert az óvodás korosz-

tálytól kezdve mindenkinek szól
egy-egy elõadás. Szeretetteljes kéz-
fogásként, a határon túli mûvésze-
tek felé nyitásra a Ghymes együttes
bemutatkozása a példa. A komoly-
zenei vonulat igazából az elmúlt
évben erõsödött meg. A húsvét és a
Költészet Napja közeledtével kicsit
elõrejelzésnek számít a Zene és köl-
tészet címû elõadás. A két részbõl
álló produkció elsõ részében A lét
igaz értelme címmel Bachtól Pi-
linszkyig hangzanak el mûvek, a
második részben  pedig közismert
operákból hallhatunk részleteket.
Közremûködnek a Magyar Állami
Operaház magánénekesei, Szennai
Kálmán karmester és Dóczy Péter
színmûvész. Észrevehetõ, hogy a
helyi erõket és a megyei értékeket
is felmutatják a szervezõk. Látha-
tunk városunkban mûködõ csopor-
tokat, így a Kanizsa Folt Csoport A
szeretet színei címû kiállítását.

B.E.

TTaavvaasszzii MMûûvvéésszzeettii FFeesszzttiivvááll
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László Attila Liszt Ferenc-dí-
jas gitárost látta vendégül a Ka-
nizsa Big Band. A Plakát Ház-
ban megtartott, telt házas kon-
cert a Vodafon szponzorálásával
került megrendezésre. A megle-
petéseket oly gyakran tartogató
házigazdák ez alkalomra is fris-
sítettek mûsorukon, a zenekar új
tagokkal is bõvült.  Ezúttal is si-
került a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
zenekarának a nézõk elismerõ
vastapsát kivívnia. A remek han-
gulatú koncert után a meghívott
szólistával beszélgettünk.

– Ön a Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem tanára, az intéz-
mény Big Bandjének vezetõje.
Tiszténél fogva gyakran játszik fi-
atalokkal. Muzsikálás közben
megszólal önben a tanár?

– Ma este egy különleges pro-
dukcióban volt részünk, hiszen a
Kanizsa Big Banddel még nem ját-
szottam. Ennek ellenére nagyon jó
hangulatú koncertet adtunk. Úgy
látom, hogy nagyon egészséges
légkör van a csapatban. Kõfalvi
Csaba dobos nálunk tanult és ját-
szott is a Big Band-ünkben. Egy
kellemes meglepetésben is volt ré-
szem, ugyanis Murka László bõ-
gõssel pedig Kaposváron az álta-
lános iskolában osztálytársak vol-
tunk. Ez ugyan személyes ügy, de
jólesett több mint negyven év eltel-
tével találkozni. Úgy látom Vámos
Béla nagyon jól kézben tartja az
együttest. Nagy élmény volt játsza-

ni ezekkel a fiatal, tehetséges és
lelkes zenészekkel. A kérdés máso-
dik felét illetõen, én már huszon-
egy éve vezetem az egyetem Big
Bandjét. Próbákon, fellépéseken a
kreativitásukat, lendületüket látva,
szinte megfiatalodik az ember. 

– Nagykanizsán láthattuk köny-
nyûzenei produkcióban, többek
között Charlie koncertjein. Sok
gyakorlással jár idestova három
évtizede két mûfajban is a toppon
maradni?

– Eredendõen, még Kaposváron
rock-zenész voltam. Jimmy Hend-
rix és Eric Clapton zenéjén nõttem
fel. A könnyû mûfajt illetõen – bár
nem is olyan könnyû – egyfajta
visszatérésként élem meg. A jazz
zenélés menetközben alakult az
életemben. A sorsom nagyon sok
tehetséggel hozott össze. Több
mint két évtizedes barátság fûz
Oláh Kálmánhoz és Lattmann Bé-
lához. Így deresedõ halántékkal
jólesõ érzést egymás és együttes
produkcióinknak részese lenni.
Természetesen sok munka és kitar-
tás van a produkciók mögött, de ez
az életem. 

– A Liszt Ferenc-díj mellett van
egy Szabó Gábor-díj is a tarsolyá-
ban. Mit érzett, amikor a világhírû
magyar gitárosról elnevezett díj-
ban részesült?

– Nagy megtiszteltetést, mivel ez
a Jazz Szövetség életmû díja, ame-
lyet titkos szavazással ítélnek oda
évrõl évre. Aki erre a mûfajra teszi
fel az életét, az a kreativitást vá-
lasztja. Egyben választja és vállal-
ja a sikermûfajok mellett a mellõ-
zöttséget. Jó esetben kap egy na-
gyon jó közösséget a hasonló gon-
dolkodásúakkal. Olyas valamire
gondolok, mint a festészet, vagy a
költészet. Talán azzal az eltéréssel,
hogy a mi mûvészetünk nem magá-
nyosan születik, vászonra és papír-
ra vetve, hanem élettel megtelve a
színpadon. 

– Több mint tizenöt lemeze je-
lent meg. Ahány lemez, annyi han-
gulat és érzelmi világ. Stílusukat
tekintve mind eltérõek. Az utolsó
korong több mint három éves. Van-
e valami újdonság születõben?

– Igen. El kell azonban monda-
nom, hogy az ilyen riportokban
általában a zenészek a legszeré-
nyebb módon nyilatkoznak, mi-
közben hagyják kiderülni zsenia-
litásukat. Minél szerényebb, an-
nál nagyobb a kontraszt. Eláru-
lom, jólesõ érzés, hogy így külön-
választják lemezeim zenei világát.
Szándékom volt így alakítani. An-
nak idején láttam egy kiállítást
Paul Klee festõmûvész mûveibõl.
Megdöbbentõ volt, hogy minden

képe önmagában is tökéletes al-
kotás volt, de mégis olyan érzése
volt az embernek, mintha minden
képet más festett volna. Úgy tûnt,
hogy minden képhez külön válasz-
totta meg a stílust, a technikát, a
színvilágot. Ez nagyon nagy ha-
tással volt rám, követendõ példá-
nak tartottam. Így aztán nem térek
el a hagyományaimtól a követke-
zõ lemezemen sem, amelynek
munkálatait, utolsó simításait a
napokban végeztük el. Annyi elté-
rés azonban lesz, hogy a Bábel cí-
mû lemezemen kompozícióként is
eltérõ stílusban, hangulatban szó-
lalnak meg szerzeményeim. Igye-
keztem a lemezen közremûködõ
zenészek egyéniségére írni a pro-
dukciókat. Nagy többségében ka-
mara összeállításokban, duókban,
triókban lesznek hallhatók szerze-
ményeim, általában dob nélkül.
Sokszínû produkció várható an-
nak kockázatával és remélhetõ si-
kerével.

– Úgy legyen, annak reményé-
ben, hogy városunkban is láthat-
juk, hallhatjuk ezt az izgalmasnak
ígérkezõ zenei anyagot.

– Köszönöm, én is szívbõl kívá-
nom sor kerülhessen az itteni
bemutatóra is.

Czene Csaba 

VVeennddééggssééggbbeenn aa KKaanniizzssaa BBiigg BBaannddnnééll
LLáásszzllóó AAttttiillaa:: AA jjaazzzz zzeennéésszz ggyyaakkrraann vváállllaalljjaa aa mmeellllõõzzööttttssééggeett

Bartók és Kodály zenei örök-
ségének dallam és ritmusvilága
ötvözõdött a blues és a jazz ele-
meivel legutóbb a Medgyaszay
Házban. A Jazz klub utolsó ven-
dége a Borbély Mûhely volt. 

Az együttes a megjelent Hom-
mage a Kodály címû albumát mu-
tatta be nagy sikerrel a kanizsai
jazz kedvelõinek. A zenekarvezetõ
az esti produkcióban a szaxofon
mellett klarinéton, tárogatón és ti-
linkón is játszott. A formációban
Szabó Dániel zongorán, Horváth
Balázs bõgõn, Baló István dobon

láthattuk. A vendégként fellépõ
Kántor Balázs csellós, virtuóz játé-
kával, szólóival színesítette a pro-
dukciót.

– A zenekar vezetõjét, kompo-
nistáját arról kérdeztük, miért ép-
pen Kodály páratlan zenei hagya-
tékához nyúltak?

– Kodály Zoltán mûveit játszva
kell, hogy legyen az emberben egy
zenei alázat. Ez mindenképpen jó
magatartás mikor egy zenész ilyen
léptékû mûvekhez nyúl. Korábbi le-
mezeimet Bartók zenéje ihlette,
amely egy általam jobban ismert
zenei világ volt. Kodály mûvei átté-

teles módon éltek bennem. A ma es-
ti program a párizsi Magyar Inté-
zet felkérésére született még 2007-
ben, egy rendhagyó megemlékezés-
re kértek fel, amelynek boldogan
tettem eleget. Elképzelésem kivite-
lezéséhez Kántor Balázs csellóst
kértem fel, mivel emblematikus ka-
maramûvek szerepeltek terveim kö-
zött. Ugyanakkor saját szerzemé-
nyeink is szervesen illeszkednek
Kodály zenei világába. Ezeknél a
kompozícióknál inkább a mûvész
népdalgyûjtéseibõl merítettünk.

– Szorgos munka folyt a Bor-
bély Mûhelyben míg összeállt a
project?

– Nagy kedvvel dolgozunk
együtt, bár külön is eléggé elfog-
laltak vagyunk. Nagy összetar-
tásra és kemény munkára van
szükség ahhoz, hogy egy ilyen
produkció összeálljon. Azok a

munkák, amelyek komponista-
ként az én nevem alatt szerepel-
nek csak kis százaléka a lemezen
hallható anyagnak. A komplett
zenei darabok a próbákon állnak
össze, ott dõl el, hogy milyen
arányokat bír el a kompozíció
improvizációban, és milyen irá-
nyokba mehetünk el. Sok szabad-
ság van az általam írt darabok-
ban, ugyanakkor sok kötöttség is.
A kényes egyensúlyt a legnehe-
zebb feladat megtartani.

– Három hete volt az országos
premier. Ma lemezbemutató kon-
certet láthattunk. Hányszor játszot-
ták eddig ezt az anyagot?

– Február közepén mutattuk be
a lemezt. Azóta adtunk néhány
koncertet, de Kántor Balázs nél-
kül. A premier óta itt Nagykani-
zsán játszottuk elõször együtt ezt
az anyagot. Remek hangulat volt,
nagyon jól éreztük magunkat.

Czene Csaba

BBoorrbbééllyy MMûûhheellyy aa JJaazzzz kklluubbbbaann

Meghívó
A Takács László Irodalmi Kör tisztelettel meghívja Önt és családját

2009. március 17-én 17 órára a Halis István Városi Könyvtárba 
“Maradj meg menedéknek” címû Harkány László emlékestre.
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Horoszkóp

Néha gondolkodjon el azon is, mitõl érez-
né jobban magát. Nem elég, ha álomvilá-
got kerget, mert attól nem oldódnak meg a
gondjai. Beszéljen diplomatikusan és
megfontoltan ismerõseivel.

Az is nagy megelégedettséget és büszkeséget
jelenthet az ön számára, ha kitartóan és szor-
galmasan végzi munkáját. Ha biztos a munka-
helye, könnyebben átvészeli azokat a zsörtölõ-
déseket, amelyek otthon nap, mint nap érik.

Idõnként nem árt, ha komolyan veszi az
apróbb történéseket is, mert minden jelen-
téktelen dolog mögött meghúzódhat egy
fontos történet is. Ettõl függetlenül, nyu-
godtan tervezzen hosszú távra.  

Könnyen alkot másokról véleményt, s
mivel nem fog mellé, nem sért meg sen-
kit, sõt baráti körben elismerésre is szá-
míthat ezért. Érzelmi életére szenteljen
több idõt, és ne fojtsa el vágyait.

Ha nincs megelégedve anyagi helyzetével,
kiadásairól készítsen listát, hátha akad
olyasmi, amivel spórolni tud. Kicsit inge-
rült ezekben a napokban. Szánjon több
idõt szórakozásra, kikapcsolódásra. 

Igyekezzen lazábban, rugalmasan hoz-
záfogni feladataihoz. Örüljön annak,
hogy jó az egészsége, és van egy társa,
akit minden gondban maga mellett tud-
hat. 

Kevesebbet tépelõdjön a múlt dolga-
in. Idõnként nem árt, ha megválogat-
ja a barátait, mert könnyen elõfor-
dulhat, hogy kihasználják jószívû-
ségét.

Úgy érzi, ki kell beszélnie valakivel a gond-
jait, de nincs hozzá elég bátorsága. Érzelmi
életét valami zavarja, de nincs kellõ bátorsá-
ga ahhoz, hogy ezt önmagának is bevallja,
és változtasson rajta, amíg nem késõ.

Mostanában sikeres a pénzügyekben. Éppen
ezért gondolja át az anyagiakat érintõ  stratégiáját.
A tavasz beköszöntével izgalmas napokra szá-
míthat. Ha partnerével hosszú távon jó viszonyt
akar kialakítani, tanuljon meg alkalmazkodni.

Kerülje el a kétértelmû, zavaros ideákat, mert
tévútra vihetik, és negatív hatással lehetnek ér-
zelmi életére. Ha a gazdasági válság pénz-
ügyeit érintõ következményei enyhülnek, mi-
nõségi javulás indulhat el életében.

Mostanában önnek bármi sikerülhet. Legyen
szó vállalkozás beindításáról, vagy karrier-
rõl. Egyre azonban ügyeljen: legyen mérték-
tartó, ne essen túlzásokba. Vigyázzon, és fi-
gyeljen jobban a párjára és a családjára.

Egy titokzatos segítõ közremûködésével sze-
rencsésre fordulhat az élete. Igyekezzen har-
monikus kapcsolatot fenntartani a családtagja-
ival, már csak annak érdekében is, hogy ki-
egyensúlyozottabban teljenek a mindennapjai.

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

Felfrissültünk

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,

riportokat olvashat.
Képeslapküldõ, fórum,  

apróhirdetés

Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Valami Amerika 2.
magyar vígjáték (12)

13.15

A rózsaszín párduc 2.
vígjáték (sz) (12)

17.30 17.30

Elcserélt életek
filmdráma (f) (16)

19.30 19.30

A csajok háborúja
romantikus vígjáték (sz) (12)

15.30 15.30

2009.03.12-03.18-ig
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BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagykanizsa

belvárosában közel 700 négyzetméteres te-
rület  eladó! Irányár: 19 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában kar-
bantartott 78 m2-es családi házrész pincével,
padlással, 1185 m2 udvarral eladó. Érd.:
93/323-737, 20/398-1455 (6312K)

Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(elõszoba, fürdõ, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó.
Érd.: 30/227-3294

Belvárosban három szobás, nappalis csa-
ládi ház két fürdõvel, nagy, aknás garázzsal,
rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy el-
cserélhetõ palini családi házra értékegyezte-
téssel. Tel.: 93/315-861, 30/851-7255 (6389K)

Városkapu krt-on önkormányzati garázs
bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-1088
(6428K)

Gyékényesen az „A” szektorban, köz-
vetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szin-
tenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany, kábel tv.) Érd.: 30/227-3294 

Berzsenyi utcában garázs eladó. Érd.:
30/527-2002 (7020K)

Hat éves, 123 m2-es családi ház mel-
léképületekkel, 1700 m2-es parkosított
udvarral Nk-án, az Alkotmány úton sürgõsen
eladó. Tel.: 30/9274-396 (7021K)

Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt két-
szintes, három szobás családi ház garázzsal
+ szoba, konyhás udvari lakással, 500 m2

telekkel eladó. Érd.: 30/282-0867 (7023K)
Elcserélném nagykanizsai felújított,

1+1/2 szobás, 44 m2-es, komfortos, egyedi
fûtéses, önkormányzati lakásomat 1 szobás,
egyedi fûtéses önkormányzatira. Érd.:
30/958-7390 (7025K)

Nagykanizsa-Palinban az új lakótelepen
földszintes családi ház, igényes mûszaki ál-
lapotban, hõszigetelten, csendes, zárt udvar-
ral sürgõsen eladó. Ár: 26,5 millió Ft. Érdek-
lõdni: 30/228-2555 (7012I)

Nagykanizsa-Palinban dupla építési
telek az új lakótelepen eladó. Ár: 12 millió
Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7013I)

Nk-án a Rózsa utcában 55 m2-es egyedi
gázas, felújított, átalakított, erkélyes, ala-
csony közös költségû lakás ár alatt, sürgõsen
eladó. Ár: 6,8 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-
2555 (7014I)

Északi városrészben, bevásárlóközpontok
közvetlen közelében két szobás, nappalis, felújí-
tásra szoruló tetõtéri lakás sürgõsen eladó. Ár:
11 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7015I) 

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban Ny-i fekvésû két hálós, nappalis, galéri-
ás lakás azonnali költözéssel eladó. Ár: 11,1
millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7016I)

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban K-i fekvésû egy háló nappalis, nagy er-
kélyes lakás azonnali költözéssel eladó. Ár:
10,1 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555
(7017I)

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban Ny-i fekvésû két hálós, nappalis tetõtéri
lakás azonnali költözéssel eladó. Ár: 13,3
millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7018I)

Belvárosban, új építésû liftes társasház-
ban Ny-i fekvésû két háló nappalis, nagy er-
kélyes tetõtéri lakás azonnali költözéssel el-
adó. Ár: 11,9 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-
2555 (7019I)

Belvároshoz közeli bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó (március 1-tõl) 25.000 Ft
+ rezsi/hó díjért. Kaució szükséges! Tel.:
30/640-7788 (7024K)

Albérlet kiadó! A városközpontban két-
szobás, gázfûtéses, komfortos lakás kiadó.
Két havi kaució szükséges. Tel.: 93/312-798,
30/319-7662 (7028K)

170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-6072
(6278K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igény-

bevehetõ) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakfor-
máló-, talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a  30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 20/555-3014 (6430K)

Magyar nyelv és irodalomból korrepetá-
lást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, va-
lamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gépe-
lését vállalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Meghibásodott távirányítóját (hifi, TV,
videó, stb.) megjavítom. Érd.: 20/510-2723
(7029K)

Nagykanizsai pizzériába konyhai
kisegítõt és gépkocsival rendelkezõ pizza-
futárt felveszek. Érd.: 30/555-6585 (7027K)

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2009. március 12.14

ÁÁLLLLÁÁSS

ADÓBEVALLÁS
magánszemélyeknek 

ÁR: 2800 FT
06-20-34-00-444 (16 óra után)

E-mail: adobevallas@c2.hu

2009 
A TAKARÉKOSSÁG ÉVE 

Kösse újra CASCO-ját jelen-
tõs kedvezménnyel!

Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600

GÉPELÉST (szakdolgozatok, ár-
ajánlatok, stb.) SZÁMÍTÓGÉ-
PES SZERKESZTÉST (Word, Ex-
cel, QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)  
NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLA-
LOK Tel.: 30/9932-534 

AA Prominent Prominent 
Group Kft.Group Kft.

nagykanizsai központú 
megbízója számára 

kommunikációs kommunikációs 
munkatársakatmunkatársakat

keres keres 
Részletek: 

a www.joallam.hu
weboldalon találhatók.
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Újabb nagy névvel, illetve nagy-
mesterrel, Portisch Lajost igazolta
le az Aquaprofit NTSK bajnoki
listavezetõ együttese. A fejlemé-
nyekrõl Nádasi Tamást, a klub
névadó szponzorának társelnökét
kérdeztük, aki készségesen szol-
gált információkkal a kissé megle-
põ huszárvágásról:

– Tulajdonképpen annyi történt,
hogy Portisch nagymesterrel a ta-
valyi Polgár Sakk-nap óta több-
ször is beszélgettünk magáról a
hazai sakk élet helyzetérõl – fogal-
mazott a honi szövetség irányítá-
sában is szerepet vállaló kanizsai
támogató –, s álláspontunk gya-

korlatilag mindenben egyezett. Õ
két éve nem játszott már bajnokit,
így kézenfekvõnek tûnt, ha erre le-
hetõség adódik, akár szorosabbra
is fûzhetnénk kapcsolatát klubunk-
kal. Ennek most jött el az ideje, bár
azt gyorsan hozzátenném, ebben a
szezonban, tehát a hátralévõ két
fordulóban már nem ülhet asztal-
hoz kanizsai színekben, mivel az
erõsorrendbe már nem lehet fel-
venni.

A lépésnek azonban a helyi vi-
szonylaton túl is van jelentõsége.

– A hazai sakk olyan nagymes-
terét, mint Portisch Lajos be-,
pontosabban vissza kell integrálni

a sakkéletbe. Tudásáról, tapaszta-
latáról, ismereteirõl nem mondhat
le a honi mezõny, akit ráadásul
mindenki tisztel a sportág berkein
belül. Ez tehát pedig már nem csu-
pán a mi egyesületünknek, hanem
az egész magyar sakksportnak ele-
mi érdeke, hogy Portisch Lajos is-
mét az élmezõnybe kerüljön.

További hír az Aquaprofit
NTSK háza tájáról, hogy április 5-
én, a csapat mátyásföldi bajnoki-
ján Polgár Judit után a másik Pol-
gár-lány, Zsófia is bemutatkozhat
kanizsai színekben. Ahogy Nádasi
Tamás fogalmazott, a repülõjegy
már megvan… 

Polgár László

PPoorrttiisscchh LLaajjoosstt iiggaazzoollttaa aazz AAqquuaapprrooffiitt
NNTTSSKK ccssaappaattaa

Mint ismert, hazai pályán a Kani-
zsa KK DKG East NB I B-s kosár-
labda-együttese két ponttal kapott ki
a még mindig listavezetõ Veszprémi
Egyetem SC gárdájától. Ebbõl talán
kiderülhetett, hogy a dél-zalaiak
visszavágtak, mi több három egy-
séggel múlták felül mintegy 300 né-
zõ elõtt a királynék városának le-
génységét (80-77). Igencsak hekti-
kusan alakult a találkozó, s a feszült-
ség sem volt mindennapi, amit az is
alátámasztani látszott, hogy Kovács
Nándor edzõ „elfogyasztott” egy
széket, de másnak baja nem esett…
Mindenesetre az utolsó percekben is
vezetõ bakonyiakat pontosan a vé-
gén érték utol Filipovics Gordanék,
onnantól kezdve pedig náluk már a
higgadság volt az úr. Nyerték is vé-
gül a (nagyon) fontos találkozót. 

A KKK DKG East csoportjában
ezzel feljött a harmadik helyre, hi-
szen a Sárvár kikapott, így most
jön még csak a java, mivel legkö-
zelebb Kanizsa – Sárvár rangadó
lesz a dél-zalai városban. Ha min-
den kedvezõen alakulna az alap-
szakasz végéig, akár a második
SMAFC is befogható lenne, de
ezen még felesleges filozofálni,
elõbb inkább legyen meg a vasiak
elleni siker. 

A nõknél éppen fordítva alakult
a helyzet, hiszen a Kanizsai Vad-
macskák a tabella második helyé-
ért csatáztak – rangadón – a Vasas
Csata II-vel a fõvárosban. A külde-
tés nem járt sikerrel, mivel a haza-
iak nyertek 66-56-ra. Amíg az
OSC elleni találkozón Fekete Csil-
la ellenállhatatlan volt, ezúttal

pontosan az õ kosarai hiányoztak,
emellett a két „belsõ” negyedben
ment el a meccs. A Vasas-Csata II
igazolta mumus mibenlétét, hiszen
ezúttal is megtréfálta Varga Zsó-
fiékat. Pontosabban nem is az em-
lített játékost, mivel õ pontmeny-
nyiségben hozta az elvártakat, a
többieket viszont kikapcsolták a
palánk alatt a vendéglátók. Tulaj-
donképpen a védekezéssel a ven-
dégek oldalán sem volt különö-
sebb probléma, de a támadásszö-
véseknél nem volt kellõ koncent-
ráció (idõnként volt csupán fellán-
golás), így a nõnapi találkozó a
vendéglátóknak szolgált igazi
ajándékkal, no meg a táblázat má-
sodik helyével.                               

P.L.

KKaanniizzssaa KKKK:: eezz nnaaggyy tteetttt vvoolltt

A kanizsai Steinhardt Márkról
már eddig is úgy nyilatkozott
edzõje, Szatmári Zsolt, ha minden
megfelelõen alakul, az ifjú birkózó
még sokra viheti, vagy legalábbis
egy (vagy akár több) korosztályos
szabadfogású Európa-bajnokság
idõvel „befigyelhet” az 1994-es
születésû sportoló számára. Nos, a
serdülõ korcsoportos Márk néhány
héttel ezelõtt az ifjúsági válogatón
Csepelen a dobogó második foká-
ra állhatott. Aztán a következõ for-
duló a legutóbbi hétvégén Oroshá-
zára szólította a Kanizsa Birkózó
Sportegyesület növendékét, s õ re-

mek teljesítménnyel megnyerte a
soros viadalt. Hangsúlyozzuk,
mindez a szerbiai rendezésû ifjú-
sági kontinensviadalért megy…
Idõközben a szövetségi edzõ is fel-
figyelt Steinhardt teljesítményére,
s ugyan még sok verseny van hát-
ra, innentõl fogva már bármi elõ-
fordulhat.

Az már a sportág anyagi helyze-
tét mutatja, ha sikerülne a kiugró
eredményt elérni, a kiutaztatás
költségeit – tudtuk meg Szatmári
Zsolttól – klubjának kellene állnia.
Bár a tréner szerint szívesen állná-
nak e teher elé, hiszen az sok min-
dent jelentene…  

P.L.

AAkkáárr EEBB iiss?? NNeemm lleesszz eeggyysszzeerrûû kkiijjuuttnnii
Bár még csupán márciust

írunk, a lábtoll-labdázóknál
nincs már sok idõ a VI. Lábtoll-
labda Világbajnokságig, melyet
Vietnam fõvárosában, Hanoiban
rendeznek június elején. Így mi-
után Hartai Attila átvette az
elõzõ év legjobb játékosának já-
ró díjat, máris léphetett pályára
a jánoshidai válogatón, s egyé-
niben a második helyig jutott. A
Zemplén SE I. gárdája csapat-
ban végül harmadik lett. A nõk-
nél valamivel jobban alakult a
helyzet, hiszen a visszatérõ
Gozdán Ágota egyéniben elsõ-

ként zárt harmincnégy induló
közül, míg a kanizsai csapat
második lett. Folytatás március
tizennegyedikén, Nagykani-
zsán, a Zsigmondy-csarnokban.
Az utánpótlás szekció szintén
Jánoshidán lépett pályára, s a
rangsoroló versenyen s ahol in-
dultak, akár a gyermek, akár a
serdülõ korcsoportban, taroltak
a Zemplén SE sportolói (Bara-
nyai Benett, Kovács Patrik,
Kunics Bence és Lukács Már-
ton). 

P.L.

Volt már kétgólos elõny is…
Rögtön rangadóval indította a

téli szünet utáni idõszakot a dobo-
gón telelõ NTE 1866 NB III-as
labdarúgó csapata, hiszen a mö-
götte tanyázó Kaposvárhoz láto-
gatott a Dráva csoport küzdelmei-
ben. S mint illetlen vendég, jó ide-
ig úgy tûnt, akár a három pontot is
elhozhatja Somogyországból, hi-
szen Nagy Roland góljaival már 2-
0-ra is ellépett ellenlábasától. A
második dél-zalai találat után
azonban a 67. percben gyorsan
szépítettek a hazaiak, majd a cse-
reként beálló, de igencsak elemé-
ben lévõ Tabi mesterhármast vág-
va küldte haza a vendégeket (4-2).
A kanizsaiak ezzel jelenleg a ne-
gyedikek, hiszen a Kaposvár elé-
jük került a tabellán. Visnovics
László, az NTE vezetõedzõje:
„Kapitális egyéni hibáink sajnos
megbosszulták magukat, nagy e-
sélyt szalasztottunk el a jól játszó
Kaposvár otthonában.”

Kozó, Póka és Szilágyi
A címben említett ifjú labdarú-

gók annak a Horváth János-díjnak a
gyõztesei, melyet negyedszer ítél-
tek oda Kiskanizsa legtehetsége-
sebb futballistáinak. Szilágyi
Dominikot a gyermek, Póka Feren-
cet a serdülõ, míg Kozó Józsefet az
ifjúsági korosztályban találták a
legjobbnak az elismerést kiötlõk. A
díjakat Horváth Balázs, a névadó
fia és Horváth Jánosné, az egykori
labdarúgó özvegye, Horváth Fe-
renc, utánpótlás szakág-vezetõ, Ká-
polnás Zoltán, a Kiskanizsai Sás-
kák SE elnöke valamint Magyar
Antal, a fiatalok edzõje adta át ün-
nepélyes keretek között. Az össze-
jövetel a tavaszi idény felvezetése is
volt egyben a megyei másodosz-
tályban szereplõ Kiskanizsai Sás-
kák futball-csapata számára.   
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Március 13. 17 óra
UTAZÓK - Németh Csaba 
fotókiállítása. 
Megtekinthetõ: március 30-ig

Március 13. 19 óra
ÁLOMBÁLOM -  a Ghymes együttes
lemezbemutató koncertje. Belépõdíj:
felnõtt 2500 Ft; diák, nyugdíjas 2000 Ft 

Március 15. 19 óra
A KÖLTÕ  VISSZATÉR - rockopera 
Belépõdíj: felnõtt 2000 Ft; diák, 
nyugdíjas 1500 Ft

Március 17. 17 óra
GYÖNGYÖS HÚSVÉT - Szédelyi 
Erzsébet és Kristóf Margit munkáinak
bemutatása. Megtekinthetõ: április 10-ig

Március 13. 17 óra
MARGO SZIGET - Ligeti Margó 
gobelin és keresztszemes alkotásainak
kiállítása. Megtekinthetõ: április 3-ig

Március 15. 10 óra
ÜNNEPI MÛSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC 
161. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL

Március 18. 19 óra
UNION RÉZFÚVÓS KVINTETT

hangversenye. Belépõdíj: felnõtt 800
Ft; diák, nyugdíjas 500 Ft 

Március 19. 19 óra
TAVASZI OPERETTVARÁZS
Belépõdíj: 600 Ft

Március 19. 18 óra 
KÍSÉRLET A BÁNAT ELLEN, KÍ-
SÉRLET A RÖHEJRE... - Bali Judit
önálló versestje. Belépõdíj: 600 Ft

Március 20. 15 óra
SORSODAT MAGAD INTÉZED -
Magyarországi plakátok az 1950-es, '60-
as évekbõl. Megtekinthetõ: május 31-ig

Március 14. 17 óra
AZ EGÉSZSÉG KÖRE
Egészségügyi ismeretterjesztõ 
elõadás sorozat. 
Érelmeszesedés, magas vérnyomás.
Elõadó:  Dr. Feiler Erzsébet 
- aneszteziológus, intenzív terapeuta 
A szervezet harmonikus mûködése 
Elõadó: Onhausz Péter
természetgyógyász, reflexológus

Március 17. 12 óra
KÉPZELT RIPORT
Belépõdíj: 700 Ft

Március 18. 10 és 14 óra
HOLLE ANYÓ
Belépõdíj: 600 Ft

A Zsigmondi-Széchenyi SZKI 
névadója, Winkler Lajos 70 évvel ezelõtti halálára, 

valamint a 45 évvel ezelõtti névadó ünnepségre emlékezve 

2009. április 3-án 
Winkler Lajos Emléknapot rendez

A nap programja:
Délelõtt

Tanulmányi verseny általános- és középiskolásoknak 
a Vécsey utcai laborban

14 óra
Szakmai elõadások a Medgyaszay Ház épületében

kb. 15.30 óra
Emlékkiállítás megnyitója az elõcsarnokban

19 óra
Zenés est vacsorával, mûsorral a Medgyaszay Házban

Belépõ az esti programra 4000 Ft/fõ.

A szervezésben segít a Winkler Lajos Középiskolai Alapítvány,
amely a környezetvédõ palánták képzését segíti. 

Kérjük, hogy adományaikkal segítsék az alapítvány tevékenységét
Adószáma: 18951619-1-20, ill. számlaszáma: 

Budapest Bank Nagykanizsa 
10104985-65525563-00000003. 

Érdeklõdni, jelentkezni az iwiw-en, 
e-mailen (kenesem@freemail.hu), vagy a 

93/311-627 illetve 30/572-4804 számokon lehet.

Jelentkezési határidõ asztalfoglalással 2009. március 14.

Személygépkocsik, teherautók, 
jármûszerelvények, autóbuszok, 

mezõgazdasági vontatók

javítását, 
mûszaki vizsgára felkészítését, 

vizsgáztatását, 
környezetvédelmi felülvizsgálatát 

vállaljuk!

Zala Volán Zrt. 
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930
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