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Kanizsa

AA TTûûzzmmaaddáárr aappjjaa aa SSzzaabbaaddssáágg vvoolltt......
„Élt valahol a távoli Napkeleten egy csodálatos madár. Fényesebb volt mint a Nap, ragyogóbb a szivár-

ványnál, szebb, mint a legszebb drágakõ. Mert az ember örök vágyából született. Apja a Szabadság volt, any-
ja a Boldogság. Amerre a Tûzmadár szállt, felszakadoztak az álomnehéz felhõk, kisütött a Nap, szivárvány
tündökölt az égen, a szenvedõk kínja megenyhült, az elnyomottak kiegyenesítették gerincüket. A megfárad-
tak új erõre kaptak, a nincstelenek keze ökölbe szorult.” (Folytatás a második oldalon)
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Hazánk történelmének egyik
legfontosabb eseményére, az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 161. évfordulójára
hagyományosan, oktatási intéz-
ményeinkben is emlékeztek. 

A Bolyai János Általános Iskola
a HSMK-ban tartotta Március 15-
ét köszöntõ ünnepségét.

– Ezen a napon Európa közepén
egy költõ, s vele együtt egy nép a
szabadságról álmodott. A szabad-
ság elbukott, a forradalom napja
mégis ünnep maradt a számunkra
– e szavakkal kezdte gondolatát a
mûsor rendezõje, Dr. Kupóné
Gasztonyi Edit tanárnõ. – Õrizzük,
és tiszteljük azok emlékét, akik
mind egyet akartak – folytatta. – A
költõét, Petõfi Sándorét, aki talpra
szólította a nemzetet. A márciusi if-
jakét és a honvédekét, akiknek éle-
tüknél is fontosabb volt a haza sza-
badsága. De ne feledjük a tizenhá-
rom honvédtábornok nevét, akik
vértanúként haltak meg Aradon
1849. október 6-án. 

A diákok ünnepi mûsorukkal
mindnyájukra emlékeztek. Nagy
lépésekben végigkövették az ese-
ményeket 1848. március 15-étõl
1949. október 6-ig. Olyan mûvek-
bõl hangoztak el idézetek, ame-
lyek a nemzet akkori hangulatát
adták vissza. Az egész mûsorra a
népies hangulat nyomta rá a bélye-
gét, a tanulók népviseletbe öltözve
szerepeltek. Az aláfestõ zene a
Kormorán és a Ghymes együttes-
tõl származott. Az újszerû, látvá-
nyos, színvonalas mûsort az elsõs
évfolyamon kívül valamennyi
bolyais végignézhette.

Az Izraelita temetõben e napon
tisztelegtek az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc kanizsai hõ-
seinek sírjánál. A megjelentek a
hagyományosan Horsetzky Sándor
48-as tüzértiszt sírjánál helyezték
el az emlékezés köveit. Délután a
Halis István Városi Könyvtárban
bemutatták Cser József Nagykani-
zsa a szabadságharc alatt címû
könyvét. A kötetet Balogh László,
az OKISB elnöke ajánlotta a meg-
jelentek figyelmébe. 

Szombat délután 15 órakor a
Zrínyi Miklós Általános Iskola di-
ákjai szerepeltek a Kossuth Lajos
szobránál rendezett koszorúzási
ünnepségen. Fél órával késõbb a
város polgárai a köztemetõben
tisztelegtek az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc kanizsai hõ-
seinek sírjánál. 

Vasárnap délelõtt 9 órakor a Ka-
nizsai Fúvós Egyesület Zenekara

adott térzenét a Deák téren, melyet
ünnepélyes zászlófelvonás, majd a
48'-as gyalogezred emlékmûvének
koszorúzása követett. 

A Medgyaszay Házban 10 órától
kezdõdõ emlékmûsorban Marton
István polgármester mondott ün-
nepi beszédet. A polgármesteri kö-
szöntõ után kitüntetések átadására
került sor. A Nemzetõrség fõpa-
rancsnoka nevében vitéz Bartal
György székkapitány a „Kárpát-
medencében élõ magyarság meg-
maradásáért folytatott szûnni nem
akaró harcban megnyilvánuló pél-
damutató helytállásért” kitüntetést
adott át Miha Tamásnénak, a Roz-
gonyi Polgári Egylet elnökének és
Tálosi Péter titkárnak. A rendez-
vényt a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um és Közgazdasági Szakközépis-
kola diákjainak szereplése zárta. A
mai korunknak szóló, széthúzás,
összefogás és szeretet jegyében
összeállított mûsort Teleki Tünde
tanárnõ szerkesztette és rendezte.

A Március 15-i ünnepség fák-
lyás emlékezõ sétával zárult.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Emlékezõk!
„… nem hunyt fényük a csillagok-
nak. Emlékezzünk!… Amelyik nép
a múltját elfelejti, annak a népnek
nem lesz jövõje sem!… 1848! Te
csillag!

Te, a népek hajnalcsillaga! – kö-
szöntötte Petõfi Sándor, nemzetünk
nagy költõje, a márciusi ifjak leg-
nagyobb forradalmára 161 évvel
ezelõtt 1848. március idusán, az el-
sõ tavaszi sorsfordulón a fényt,
amely végigpásztázta Európát.
1848 tavaszán megmozdult Euró-
pa. Február 23-án Párizsban, már-
cius 11-én Prágában, 13-án Bécs-
ben tört ki a forradalom, amely fu-
tótûzként terjedt Magyarország fe-
lé, s amikor Pestre ért, felébresztet-
te a szunnyadó lángot, amely erõt
adott hazánknak megvívni harcát a
császár és a múlt ellen.

1848. március 15-re emlékezni
mindig, minden helyzetben külö-
nös és fölemelõ kötelesség. 

A nemzet életében az olyan tör-
ténelmi sorsfordulók egyike ez a
nap, amelyek által többnek és iga-
zabbnak tudjuk magunkat, érezzük
egy közösség törvényszerû össze-
tartozását, s magunk mögött tud-
juk azt a szellemi erõt, amit Szé-
chenyi, Kossuth, Petõfi, Arany,
Vasvári, Táncsics, Jókai életmûve
jelent a magyarságnak. Cselekede-
tük történelmi érvényét még a sza-
badságharc legyõzésének tragédi-
ája sem törölheti el. 1848-ban a
nemzeti függetlenség és a polgári
haladás volt a tét.

„Ne ijedjetek meg e szótól: for-
radalom. / Nem villám ez, napsu-
gár, mely szemetekbe süt. / Minden,
ami szép, e szóban benne van. /
Változik minden. Ég és Föld más
alakot ölt. / De életre változik min-
den./ Világ és szabadság terjed szét
mindenütt.” Mondta: Jókai Mór

Tisztelt Ünneplõ Közönség!
Az államalapítás óta történel-

münk legnagyobb tettét 1848/49
társadalmi és nemzeti megújulása
hozta Magyarország számára. La-
kosságának földesúri függésében
állott nyolcvan százaléka megsza-
badult a terhes robottól, az ingye-
nes szolgáltatásoktól. Szabad lett
személye, és jogot nyert javai tu-
lajdonlására. Valóra vált a közte-
herviselés, megalapozást nyert a
törvény elõtti egyenlõség, és kez-
detét vehette a nép politikai jogok-
ban részesülése. Az érdekegyesítõ
politika polgárosító reformereinek,
a legfelkészültebbek és legbátrab-
bak fellépésének eredményeként,
kiváltságosok százezrei helyett
honpolgárok millióinak közösségé-
vé vált a nemzet.

Törvénykönyvbe került, hogy
hazánkat független, mindenben a
népképviseleti országgyûlésnek fe-
lelõs magyar kormány igazgassa. 

A birodalom idõlegesen meghát-
rált önkényuralmi erõi azonban
hatalompolitikai céljaik érdekében
újra biztosítani kívánták a korlát-
lan rendelkezést hazánk anyagi
erõivel és embertartalékával. Ma-
gyarország képesnek bizonyult a
forradalmi átalakulás vívmányait
hõsies szabadságharcban megvé-
delmezni. De az osztrák császár
által az orosz cártól kikönyörgött
intervenciós sereg túlereje végül is

vereséget mért a honvédseregre. A
nemzeti és demokratikus átalaku-
lás ügye csatát vesztett. De
1848/49-ben a magyar név vissza-
került Európa térképére – remé-
nyünk szerint – örökre. 

A magyar nép pedig, el nem fe-
lejtve a nagy esztendõ vívmányait,
késznek bizonyult megõrzésükre,
majd helyreállításukra, s – amint le-
hetõség nyílt rá – kiteljesítésükre is. 

Kedves Kanizsaiak!
Március 15. a tiszta hit és az em-

lékezés ünnepe, melynek történése-
ibõl sokat tanulhatunk.

Ideiglenes világban élünk, ide-
geink a gondoktól remegnek, ál-
landó kérdõjelként jár elõttünk a
holnap, reményt bénít a bizonyta-
lanság, a lét bizonytalansága. A
legújabb korban „kevés a fény”,
de mindez nem szegheti kedvünket,
nem adhatunk helyet a csüggedés-
nek. A sikert soha nem adják in-
gyen, keményen meg kell küzdeni
érte. Emlékezzünk a több mint
másfél évszázaddal ezelõtt történ-
tekre, a márciusi forradalomra,
Petõfire, Jókaira, Táncsicsra, a
névtelen hõsökre, mert emlékezni
talán könnyebb, mint ünnepelni.
Kemény, feszes világban élünk, el-
elmerülünk a mindennapok soka-
sodó gondjaiban, de amikor olvad
a hó, megcsillan a napsugár, kipat-
tannak az elsõ rügyek, a szívekbe
melegség költözik, akkor emléke-
zünk a márciusi hõsökre. 

A tavasz derûjét, a szabadságot
csak az tudja igazán megbecsülni,
aki megszenvedett érte. 1848. már-
cius 15-én meghozták ezt az áldo-
zatot õseink. Emléküket tiszteljük
meg azzal, hogy megállunk, fejet
hajtunk elõttük. Merítsünk erõt
szellemük kútjából, hogy tovább
haladhassunk a megkezdett úton.
Az emberek ma is az utcára vonul-
nak, mint hajdanán, mellükön ko-
kárda, akár süt a nap, akár csepe-
reg az esõ.

Emlékezzünk…  és ne  feledjük –
hisz végsõ soron ez adja az ünnep
aktualitását – az õsök példamuta-
tása minket is kötelez! Õk ki mer-
tek állni és nem csak szavakkal, de
tettekkel is az elveik, a tisztesség és
a becsület parancsa mellett, szem-
be mertek szállni az elnyomó, ha-
zug és velejéig romlott rendszerrel,
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így bukásukban is gyõztesek lehet-
tek. 

Joggal várhatják el tõlünk, hogy
õrizzük a lángot, a lángot, mely
161 esztendeje felperzselte Ma-
gyarországot, sõt egész Európát,
de mára ereje gyengülni látszik, s
ennek súlyos következményeit az
egész országban, s talán Nagyka-
nizsán különösképpen szenvedjük.
Nem fegyverekkel, de felelõs dön-
tésekkel és határozott cselekede-
tekkel kell gyõzelemre vinnünk
csendes forradalmunkat, mely el-
hozhatja számunkra a megtisztu-
lást, s közösen egy jobb világot,
jobb országot, jobb várost építhe-
tünk.

Köszönöm, hogy együtt ünnepel-
hetünk!”

A nemzeti ünnep elõestéjén Cse-
resnyés Péter országgyûlési képvi-
selõ a Nagykanizsai Polgári Egye-
sület meghívására a Deák téren
megemlékezett arról a korszakról:
„amikor a nemzet felemelte fejét,
és büszkén kiáltott bele a világba,
hogy itt vagyunk, még mindig va-
gyunk, és nem tehetnek meg velünk
mindent.” Majd így folytatta: „Ha
nem akarunk nagyobb bajt a nya-
kunkba venni a mainál, olyan ka-
tarzisra van szükség, mint 160 év-
vel ezelõtt volt. S ez a katarzis csak
komoly összefogással, irigység és
sajátjaink elleni áskálódás nélkül
valósítható meg. Arra van szükség,
hogy történelmünk ragyogó pilla-
natait rendszeresen felidézzük, ta-
núságot téve arról, hogy minden-
bõl van felemelkedés.  A 48-as if-
jaknak, és seregeinknek nem sike-
rült ugyan kivívniuk a nemzet sza-
badságát egyszer s mindenkorra,
azt azonban elérték, hogy többé
nélkülük egyetlen magyar nemze-
déknek sem sikerül elérniük azt,
amire hivatva érezték magukat. Õk
a magyarok történelmében az újra
és újra felvillanó jel, õk azok, akik
árnyékból a fény felé fordítják a
magyar nemzet jobbik énjét. Ébren
tartják az öntudatot, azt a lelkiis-
meretet, amely újra és újra meg-
változtatja a magyarok történeté-
nek menetét. Az a titokzatos ener-
gia, mely néhány elszánt ifjú nem-
zete iránti odaadásából keletke-
zett, takarékra csavarható, elhall-
gatható és megtagadható akár év-
tizedekig is, de a legváratlanabb
és legreménytelenebb pillanatok-
ban elkezd világítani, mint fény, el-
kezd beszélni, mint hang, rettegés-

sel töltve el a hatalmasokat.
Az iskolai ünnepségeken mindig

felhangzó idézet szerint “a nagy
méltóságú helytartótanács sápadt
vala és reszketni méltóztatott”. A
mondat újra valósággá vált: ne-
künk is van egy “nagy méltóságú
helytartó tanácsunk”, amelyik sá-
padt és reszketni méltóztatik. Ez a
tanács oktatja ki a sajtót, az ellen-
zéket és az Alkotmánybíróságot is.
Szívük szerint a népet váltanák le,
mert meggyõzõdésük, hogy a nép
nem érdemli meg õket. Ez a hata-
lom provokál, ellentéteket szít és
megpróbálja beugratni az embere-
ket. A kormány érdeke, hogy min-
denki mindenkit utáljon, mert ak-
kor a népnek nincs ereje a kor-
mánnyal foglalkoznia. Azonban
kilóg a lóláb, átlátunk a szitán, és
mi nem hagytuk el a törvényesség
és az összefogás útját. Magyaror-
szág változást akaró nemzedékei-
nek össze kell fognia, és együttes
erõvel, az elsöprõ többség hangján
ki kell mondani: Vissza akarjuk
kapni a hazánkat, a saját orszá-
gunkat azoktól, akik magánválla-
latként kezelték, és csõdbe vitték.”  

Az megemlékezés elõtt Kóré
Péter, az egyesület elnöke a jelen-
lévõk tapsa közepette tudósított:
„Sólyom László ezekben a percek-
ben mégis beszédet mond a szé-
kelyföldi Nyergestetõn. Ez az
1849-es csatahely különösen ked-
ves a kanizsaiak számára a sza-
badságharcosok emlékére a Szé-
kely kertben másfél éve ültetett
fenyves miatt. “Vannak helyzetek,
amikor nem lehet tovább visszavo-
nulni. Amikor neki kell vetni a há-
tat egy sziklának, egy fenyõnek, s
szembe kell fordulni az ellenség-
gel.” – szögezte le köztársasági el-
nökünk, majd bejelentette: a nem-
zeti ünnepen a legmagasabb kitün-
tetést nyújtja át Kányádi Sándor-
nak, a Nyergestetõ címû vers alko-
tójának.”

A Deák téri ünnepség a túlerõvel
szemben számtalanszor gyõzelmet
kivívó Bem József tábornok tiszte-
letére a magyar mellett a lengyel
himnusszal kezdõdött. „Nincs még
veszve Lengyelország, /Míg mi
meg nem haltunk, /Hogyha föl-
dünk elrabolták, /Visszaszerzi kar-
dunk.” Joanna Stempiñska, a Len-
gyel Köztársaság nagykövete a
nagykanizsaiaknak írt levelében
kiemelte: „A magyar-lengyel ba-
rátság érdek- és értékközösségen
alapuló nemes hagyományát szün-
telenül ápolni és fenntartani kell,
hogy a jövõ nemzedékek is erõt, al-
kotókészséget, a nehéz idõkben pe-

dig tartást és hûséget meríthesse-
nek belõle. Magyarország és Len-
gyelország két öröklétû tölgy, me-
lyek külön gyökeret növesztettek,
de gyökereik a föld alatt messze
futnak, összekapcsolódnak és lát-
hatatlanul egybefonódnak. Ezért
egyiknek léte és erõteljessége a
másik életének és egészségének
feltétele.”

A Szózat közös eléneklése elõtt
az ünneplõk egy-egy szál virágot
helyeztek el a Petõfi szobor, a 48.
közös gyalogezred emlékmûvének
talapzatán. 

Március 15-én, a Deák téri hiva-
talos ünnepség után megemléke-
zést tartott a Jobbik Nagykanizsai
Alapszervezete is. Ünnepi beszé-
det Zakó László elnök és Molnár
Gyula alelnök mondott. 

A forradalom és szabadságharc
161. évfordulója alkalmából Mar-
ton István sajtófogadást tartott a
helyi médiumok munkatársainak,
ahol a következõket mondta:

„Kötelességemnek érzem, hogy
azon kanizsai polgárok számára is
nyilvánvalóvá tegyem a város idei
költségvetésének vétójára vonat-
kozó döntésem jogosságát, akik
nem követték figyelemmel a költ-
ségvetés vitáját, s ezzel párhuza-
mosan annak sajnálatos szétveré-
sét. A költségvetést megszavazó Fi-
desz-SZDSZ frakciószövetség kép-
viselõinek többségén kívül nem so-
kaknak mondok újat azzal, hogy a
világ napjainkban egy eddig sosem
látott méretû pénzügyi és gazdasá-
gi krízist él át. Ezzel szembesülnek
a kormányok, az önkormányzatok,
a gazdasági élet szereplõi, és saj-
nos maguk az állampolgárok is, az
Egyesült Államoktól Oroszorszá-
gig, Svédországtól Dél-Afrikáig
mindenhol. 

Azt hinni, hogy Nagykanizsát va-
lami megmagyarázhatatlan okból
nem érik a negatív hatások, megle-
hetõsen botor, a valóságtól elrugasz-
kodott feltételezés. A forint szédüle-
tes zuhanásának „köszönhetõen”,
az adósságterhünk közel félmilliárd
forinttal nõtt egyik hónapról a má-
sikra, az iparûzési adó bevételekben
történõ visszaesés pedig még alig
kalkulálható, de vélhetõen igencsak
jelentõs lesz. Ebben a helyzetben egy
felelõs testület, kényszeredetten
ugyan, de húz egyet a nadrágszíjon,
s így is tettek szerte az országban. Az

én célom sem lehetett más, az elsõ
fordulóban tervezett költségvetésben
mutatkozó 1,6 milliárd forintos hi-
ányt konszenzussal szükséges lett
volna levinni a tavalyi évi tervvel
megegyezõ – még éppen kezelhetõ –
1,3 milliárdos szintre. Ehelyett a tes-
tület, a mostanság sokat emlegetett,
és egy kicsit megmosolyogtató „kol-
lektív bölcsesség erejével”, valamint
jó pár rosszul ütemezett tétellel, a
költségvetési hiányt a sosem látott
2,2 milliárd forintos összegre tor-
nászta fel. Jellemzõ, hogy ilyen mér-
tékû eladósítást még az általam nem
alaptalanul garázdának tartott elõzõ
városvezetés sem produkált. Ameny-
nyiben ez a változat életbe lép, ga-
rantált, hogy az elmúlt két év felelõs
gazdálkodásának gyümölcsét, az
adósságspirál és a csõdhelyzet elke-
rülését felszámolja. A várost, illetve
a következõ – talán érdemesebb, de
összetételében a közvélemény-kuta-
tások alapján mindenképpen jelen-
tõsen változó – önkormányzati testü-
letet pedig kényszerpályára, meg-
kockáztatom, kilátástalan helyzetbe
hozza. A jövõ ilyen mértékû, és
ennyire felelõtlen felélése ellen még
akkor is élnem kellett volna – két és
fél év alatt elõször – vétójogommal,
ha biztosan tudom, hogy az újratár-
gyalás alkalmával ugyan ez a terve-
zet kerül elfogadásra. Erre a lelkiis-
meret, a szakmai tapasztalat, vala-
mint a polgármesteri fogadalmam
egyaránt kötelez. De a kötelezõ raci-
onalizmuson túl, mint optimista, bí-
zom abban, hogy a Fidesz-frakció
néhány tagja meglátja a fényt az
alagút végén. Ehhez nem is kéne sok.
Elég lenne megnézni Orbán Viktor
legutóbbi évértékelõjét, ahol féke-
vesztett hitelfelvételek, a felelõtlen
gazdálkodás, valamint a jövõ elzálo-
gosításának következményeire mutat
rá, s ekkor megszülethet a felisme-
rés, ez a nagykanizsai csoportosu-
lás, bizony, csupán nevében emlé-
keztet Magyarország méltán legnép-
szerûbb politikai erejére. Vagy azok
a képviselõk, akik a közgyûlés szüne-
teiben szégyenkezve ismerik be a
költségvetés tarthatatlan voltát,
majd a végszavazásnál mégis betör-
nek a frakció-fegyelemnek, gondol-
kodjanak el azon, hogy nem egy
pártra, hanem Nagykanizsa érdekei-
nek szolgálatára tettek esküt 2006
októberében. 

Kérem a testület tagjait, hogy
kezdjék el átértékelni a város, illet-
ve saját maguk helyzetét, mert
nincs sok idõ, a mozgástér pedig
még kevesebb!”

B.E. – P.J. – D.J.

„„NNeemm tteehheettnneekk mmeegg
vveellüünnkk mmiinnddeenntt!!””

EEmmlléékkeezzeetttt aa JJoobbbbiikk

AA SSzzaabbaadd SSaajjttóó NNaappjjaa
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A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt nagykanizsai szer-
vezetébõl két önkormányzati kép-
viselõ jutott be listás helyrõl a
2006. õszi helyhatósági választáso-
kon, egyikük Bogár Ferenc.

– Míg az egyéni képviselõ egy
jól behatárolt városrész érdekeit
tartja szem elõtt, önök úgymond az
egész városért lobbiznak.

– Így van, a mi feladatunk, hogy
a város egészének fejlõdéséért vé-
gezzük a munkánkat. Ez viszont
sokkal nehezebb, kevésbé értékel-
hetõ, és nem annyira látványos. 

– Miként értékeli az eddig elért
városfejlesztési  eredményeket?

– Elég vegyes élményeim vannak
az elmúlt két évet illetõen: kezdettõl
fogva hiányoltam például, hogy a vá-
rosnak elfogadott program hiányában
nincs irányadó zsinórmértéke, és en-
nek hiányában annak vezetése még
most 2009 tavaszán sem tudja ponto-
san hova akar tulajdonképpen elérni.
A négy éves ciklus voltaképpen azzal
kezdõdött, hogy a polgármester úr
nem tartotta fontosnak saját program
készítését, és úgy érzem, hogy ez a
program azóta sem készült el. Toldo-
zás-foltozás és ötletelés tapasztalható,
nem célirányos tevékenység folyik, és
emiatt olyan az egész, mintha egy
úton az aszfaltozás helyett csak a ká-
tyúzásokat végeznék el. Mindez rá-
adásul azzal párosul, hogy a folyama-
tos, összehangolt és tudatos munka
helyett belháború és villongások szab-
dalják szét a testület munkáját, és ez a
"helybenjárás" még inkább kiütközik
a közgyûlések közvetítésén, és a sajtó-
orgánumokban megjelenõ  hiradá-
sokban.  

– Véleménye szerint merre fej-
lõdhet tovább a dél-zalai város?

– Ez nagyon jó kérdés: amit eddig
nagyon hiányoltam, hogy sem a pol-
gármester úr, sem a Fidesz-frakció
nem tartotta fontosnak, hogy leültes-
se egy közös asztalhoz a közgyûlés-
ben résztvevõ politikai erõk képvise-
lõit, továbbá a város szürke állomá-
nyát annak érdekében, hogy megha-
tározzák azt: merre kell mennie, mit
kell tennie Nagykanizsának boldogu-
lása érdekében. Belátva a közgyûlési
háborúskodások tarthatatlanságát
napjainkban már történtek az egyez-
tetésre  kezdeményezések mindkét ol-
dalról, de az ellentétek mára annyira
elmélyültek, hogy ezek eredményessé-
ge erõsen kétséges. Városfejlesztési
elképzelések terén szerencsére két
kezdeményezésrõl is számot tudok

adni, Az egyik ilyen munka révén a dr.
Polay József vezette helyi közgazda-
sági társaság elkészítette és vitára
bocsátotta a jövõkép felvázolásával
kapcsolatos projektjét. A másik mun-
ka eredményeként a Pannon Egyetem

Nagykanizsai Telephelyén a képvise-
lõk bevonásával pedig elkészült egy
nagyon tartalmas és koncepciózus ta-
nulmány, amely felvázolja azokat a
lehetséges kitörési pontokat, amelyek
a város adottságai révén megvalósí-
tási lehetõségként felmerülnek. Taná-
csokat ad arra vonatkozóan is, hogy
melyik lehet az a három kitörési pont,
amelyekre fókuszálva sikeres lehet
Nagykanizsa 2010-ben és azután is. 

– Önöknek milyen javaslataik
voltak az elõbbrelépést illetõen?

– A mi programunk is beépült a
tudományegyetem Nagykanizsai Te-
lephelyének a projektjébe. Mi azt
tartjuk megvalósítandó feladatnak,
hogy Kanizsa egy olyan élhetõ vá-
ros legyen, ahol jól érzik magukat a
lakók, és büszkék lehetnek arra,
hogy kanizsaiak. Másodsorban
olyannak kell lennie a városnak,
amely egy jó családi otthonhoz ha-
sonlóan itthon tartja a lakóit, vagyis
munkát és megélhetést biztosít szá-
mukra, nemkülönben lehetõséget ad
nekik az elõbbre lépésre is. Ezt a há-
rom tényezõt együtt kezelve lehet
csak sikeres Kanizsa a jövõben. 

– Hogyan tartják a kapcsolatot a
választópolgárokkal? 

– Ez is sokrétû: például a kollégám,
Papp Ferenc rendszeresen tart lakos-
sági fórumokat és fogadóórákat, ahol
találkozik a választópolgáraival. Jó-
magam sajátos helyzetben vagyok, mi-
vel Göndör István irodavezetõjeként a
képviselõ úrhoz érkezõk problémáival
elõször én szembesülök, és ha ezek
"úgymond"  képviselõi hatáskörben
megoldhatók akkor igyekszem ezeket
megoldani, vagy segítséget nyújtok
azok megoldásához. Mostanra már
egyre többen élnek ezzel a lehetõség-
gel és keresnek meg problémáikkal,
gondjaikkal a képviselõi irodában.
Ezenkívül például nagyon jó a kapcso-
latom a vállalkozókkal: az elmúlt cik-
lusban a vállalkozók klubjának elnök-
helyettese voltam, együtt indultunk a
2002-es önkormányzati választásokon
is, vagyis nagyon sok ismerõsöm és
barátom van közöttük. Másfél évtize-
dig jómagam is vállalkozó voltam, te-
hát át tudom érezni a problémáikat . E
napi kapcsolattartás egyik eredménye
volt, hogy néhány héttel ezelõtt Gön-
dör István országgyûlési képviselõvel

és Kámán László vezérigazgató úrral
bejártuk az ipari parkot, azután pedig
fórumon találkoztunk a vállalkozók
képviselõivel. A fórumon vetõdött fel
az igénye annak, hogy önálló képvise-
lõi indítványban kezdeményezzem a

közbeszerzési rendeletünk módosítá-
sát, melynek eredményeként a város
nagy projektjeiben – Erzsébet téri
rekontsrukció, Bolyai iskola felújítása
– a közbeszerzési pályázatok nyertese-
inek kötelezõ legyen a helyi kisvállal-
kozóknak alvállalkozóként munkát ad-
ni. Tehát ne lehessen megcsinálni a jö-
võben azt, ami eddig divat volt, hogy
az úgynevezett "táskás emberek" elvit-
ték a nagy projekteket és azután az or-
szág más részébõl érkezõ vállalkozók-
nak adták ki alvállalkozóként a mun-
kát. Ez a jövõben kizárólag csak akkor
legyen lehetséges, ha az adott munka
elvégzésére nincs megfelelõ vállalkozó
Kanizsán vagy környékén. Ne legyen a
késõbbiekben is gyakorlat az, ami
napjainkban dívik, hogy csak az adót
hajtjuk be a vállalkozóinktól, ugyan-
akkor megbízást nem adunk nekik. Re-
mélem, hogy ezen a helyzeten tudunk
javítani az önálló képviselõi indítvá-
nyom révén is. Mindenképpen azon
vagyok, hogy azonos feltételek mellett
kizárólag kanizsai vállalkozó kaphas-
son munkát Nagykanizsán, hiszen itte-
ni embereket alkalmaz, itt fizeti az adó-
ját és gyakorlatilag Nagykanizsa jövõ-
jéért dolgozik. 

– Milyen kihívásoknak szeretne
képviselõként eleget tenni?

– A kanizsai polgárok legnagyobb
gondja a közgyûléssel, hogy „tele van
a hócipõjük” az ott folyó munkával és
stílussal. Ezen kellene javítanunk, ami-
re a mostani felállás szerint sajnos nem
sok esélyt látok. A pártok és a képvise-
lõk túlságosan el vannak foglalva egy-
mással és kevés energiájuk marad a
város dolgaira. Mindenképpen valami-
lyen konszenzus kialakítására kell töre-
kednünk annak érdekében, hogy a kö-
vetkezõ másfél évben még eredményes
munkát tudjunk végezni. Az összefogás,
a konszenzus elérése érdekében Papp
Ferenc kollégámmal együtt mindent
megteszünk, minden olyan kezdemé-
nyezést támogatunk pártállástól füg-
getlenül a jövõben is, amely Kanizsa,
városunk érdekeit szolgálja.  Fontos-
nak tartjuk továbbá a megfelelõ lobbi-
zást annak érdekében, hogy az Európai
Unióban rendelkezésre álló pénzfor-
rásokból minél többet le tudjunk hozni
még Nagykanizsára, hiszen köztudott,
hogy új projektek indítására jó eséllyel
csak ebben a ciklusban van lehetõség.

Az oktatás területén felvetõdött annak
igénye és szükségessége, hogy meglévõ
színvonalas középiskoláink mellé a
Veszprémi Egyetem jelenlegi Nagyka-
nizsai Telephelyét két-három kiegészítõ
szak befogadásával kampuszi rangra

emeljük, de ehhez még idõ és kõke-
mény lobbizás szükséges. Úgy ítéljük
meg ugyanis, hogy egy város szellemi
kisugárzásában és egyáltalán a minõ-
ségi kulturális életében a fõiskolán ok-
tató és magasan képzett szakemberek-
nek kiemelt szerepe van. Ezért nekünk
szociáldemokratáknak az oktatás terü-
letén az elképzelésünk az, hogy Zala-
egerszeghez hasonlóan sokrétû, magas
színvonalú képzési várossá kell ten-
nünk Nagykanizsát. Igaz, hogy mi rosz-
szabb helyzetben vagyunk, egyrészt
mert sokkal késõbb lett fõiskolánk,
másrészt mert ugye míg Egerszeg a
volt Petõfi-laktanya területén egy
komplett fõiskolai bázist tudott létre-
hozni, addig Kanizsa ezt a lehetõséget
elszalasztotta laktanyáinak elkótyave-
tyélése miatt. Fontosnak tartom meg-
említeni azt is, hogy a szociáldemokrá-
cia mindig is az empátiáról, a szolida-
ritásról, a közös tehermegosztásról és
az emberek boldogulásának elõsegíté-
sérõl szólt. Szociáldemokrataként mi is
szívünkön viseljük a nehézsorsú embe-
rek helyzetét és azon vagyunk, hogy
minden embernek legyen értelmes
munkája, hogy munkája révén tudja
elõteremteni a családja fenntartásához
szükséges pénzt, és mindehhez a felté-
teleket országos szinten a politikai erõk
igenis teremtsék meg, mert ez a felada-
tuk. A lakhatást illetõen pedig a szegre-
gáció, a kirekesztés és az embertelen
körülmények ellen vagyunk: örömmel
tölt el bennünket, hogy részben a mi se-
gítségünkkel is a Dózsa György utca
73–75.  épülettömböt egy–két év alatt
sikerül "felszabadítani" és az ott élõ
családokat jobb lakhatási körülmé-
nyekhez tudjuk juttatni. Aváros fejlõdé-
sével kapcsolatosan pedig azt szeret-
ném, ha azok a projektek megvalósul-
nának vagy folytatódnának a ciklus vé-
géig, amelyek hamarosan elkezdõd-
nek, gondolok itt a Fõtér rekonstrukci-
ójára és a szennyvíz–csatorna beruhá-
zásra.  Azt is szeretnénk, hogy kihasz-
nálva a hátralévõ másfél évet – akár a
szocialista frakció, illetve Göndör úr
segítségével – még több olyan közpon-
tilag támogatott projekt indulhasson el
városunkban, amelyek a következõ cik-
lusba átívelve szolgálják majd Nagyka-
nizsa fejlõdését. 

Gelencsér Gábor

CCiikklluussookkoonn ááttíívveellõõ pprroojjeekktteekkkkeell aa vváárrooss ffeejjllõõddéésséééérrtt
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A közeli napok média hírei
késztettek a mellékelt írásban
rögzített gondolatok megírására.

A televízió, rádió a napokban
szenzációként adott hírt az egyko-
ri Nagykanizsai Üveggyár kémé-
nyének felrobbantásáról, megsem-
misítésérõl. Ugyan várható volt a
gyár helyén látható romhalmaz
közepén ágaskodó gyárkémény
sorsa, mégis megrázó, elszomorí-
tó a hír! Hosszú haldoklást köve-
tõen beteljesedett egy gyár élete,
méltatlanul szomorú sorsa! Mit
jelent egy ház mûködõ, barátságo-
san füstölgõ kéménye az emberek
életében? A családi fészek mele-
gét, az élet feltételei megteremté-
sének lehetõségét, békét. Olyan
érzést, melyhez hasonlót talán
csak a harangszó ébreszthet érzõ
emberben. Egy gyárkémény talán
ennél valamivel többet, munkát,
kenyeret, megélhetést, tehát bol-
dogulást is jelent! Az elpusztított
kémény 1947. – tehát a gyár ala-
pítása óta – mûködött. Az ország
14 üveggyárának kéményei közül
– a zalai földgázvagyonnak kö-
szönhetõen – elsõként nem szeny-
nyezte a környezetet, békésen pi-
pált. Idõvel, a gyár fejlõdésével
társra is lelt. 1988-ban a gyár –
mivel ez a rekviem fõleg róla kí-
ván szólni – már ezer embernek
kínált munkát és biztosított tisztes-
séges megélhetést. Keresve sem
lehetett ott találni abból a napja-
inkban sokat emlegetett „keríté-
sen belüli” munka nélküliségbõl!
A gyártott termékek minõsége,
rendszeres fejlesztése, a szállítási
határidõk betartása igényelte a
folyamatos kapacitásbõvítést – ez-
zel új munkahelyek teremtését –,
bár ennek ellenére sem sikerült
mindig a keresletet kielégíteni. A
gyár csupán egy volt a Kanizsa
gyárai közül, nem is tartozott a
legjelentõsebbek közé! De minden
dolgozója a magáénak tekintette,
ami a gyárban jól érezhetõ volt!
Magyarországon e gyárban hono-
sult meg elsõként az elektromos

úton történõ, máig is legkorsze-
rûbbnek számító üvegolvasztás.
(Ez többek között a most lerombolt
kéménynek is köszönhetõ, mivel az
úgynevezett hutában nem épült ké-
mény, aminek híján, hagyományos
úton – vagyis földgázzal – csak
nehezen és rossz hatékonysággal
olvasztható, akár a gyengébb mi-
nõségû hõálló üveg is!) csak a két
elektromos olvasztókemence meg-
épülését követõen nyílt lehetõség
az ország világszínvonalú egész-
ségügyi, háztartási és részben la-
boratóriumi termékekkel történõ
ellátására. Mivel az olvasztott
üveg minõsége révén minden pia-
con eladhatóvá vált, jelentõs, egy-
re növekvõ mennyiségû exportra
is lehetõség nyílt olyan termékek-
bõl, melyek gyártásáról azelõtt ál-
modni sem lehetett volna! Az egyik
legcsodálatosabb, egyben egyik
legnehezebb szakmát kiválóan
mûvelõ üvegfúvók végre olyan
üvegbõl mûvelhették a „csodát”,
mint amilyet már régen megérde-
meltek volna! Szorgalmuk, szaktu-
dásuk, keménységük örökké emlé-
kezetes lesz azok számára, akik
láthatták õket munkájuk közben.
Boldog embernek érezheti magát e
sorok írója, ha arra gondol, hogy
munkájával õket szolgálhatta! Na-
gyon rossz feltételek mellett
ugyan, de – az országban egyedü-
liként – hõpalackok milliói is ké-
szültek a gyárban. Kielégítették a
magyar piac igényeit, emellett bõ-
ven jutott exportra is. Más, alap-
vetõen kézi úton elõállított hõszi-
getelõ edényei a legkeresettebb
termékek közé tartoztak. Többéves
kínlódás és nem kevés bátorságot
igénylõ elhatározás után – ami
szerencsére megértésre talált a
vállalat vezetõinél – sor kerülhe-
tett a mások által „levetett” am-
pullagyártó gépek „kiszórására”
és azoknak a legkorszerûbb, piac-
vezetõ automata gépekkel történõ
felváltására. Új szakmaként – az
országban elsõként és egyedül –
szakmásításra került az ampulla-
gyártó munka, ezzel lehetõvé vált
az ott dolgozó hatvan nõi munka-
erõ munkájának fokozott megbe-
csülése. Elsõként sikerült megva-

lósítani az úgynevezett „öntörõ”
ampullák gyártását. A gömbfene-
kû, speciális ampullák gyártására
az országban csak a kanizsai gyár
dolgozói voltak képesek! Kereset-
tek voltak ezen termékek is, a ma-
gyar gyógyszergyárakon kívül ex-
portra is került. Ez az üzem volt a
gyárban minden tekintetben a leg-
korszerûbb, megszüntetése, a dol-
gozók elbocsátása több volt, mint
hiba, egyenesen bûn! Léghajós
példával élve a süllyedést ballaszt,
jó esetben homokzsák, vagyis ér-
téktelen súly kidobásával lehet
megakadályozni. A gyár egyetlen
önállóan, tehát a többi üzemtõl
függetlenül is eredményesen mû-
ködtethetõ üzemének ballasztként
történõ kezelése, más érdekek mi-
atti feláldozása sem állíthatta meg
a „hajó” rohamos süllyedését,
ezért végsõ soron értelmetlennek
bizonyult, viszont a konkurencia
kedvezõbb „repülését” minden bi-
zonnyal jól szolgálta! Az 1975-ben
még a legrosszabban fizetett gyár-
ból a nyolcvanas évek közepére az
üvegipar egyik legjobb gyára lett.
Hatvan százalékot meghaladó,
döntõ többségében a fejlett orszá-
gokba irányuló export arány mel-
lett 21 %-os volt az árbevétel ará-
nyos nyereség. Erre – abban az
idõben – a kanizsai gyáron kívül
más nem volt képes a magyar
üvegiparban! A kémény gyárat
jelképez. Sorsa a legtöbb esetben
a gyáréval azonos. Ledöntése –
ami ugyan tûzszerészi bravúrnak
minõsül – a gyár sorsát pecsételi
meg. Talán férfiatlan dolog beval-
lani, hogy a hír e sorok íróját
megkönnyeztette. Lehet, hogy nem
is szégyen, mivel valószínûleg nem
egyedüliként élte ezt a hírt így meg
a gyár egykor volt dolgozói közül!
Azok közül, akik életüket, vagy
életük jelentõs hányadát töltötték
el a gyárban, akik szorgalmas
napjaikat, legjobb tudásukat adva
dolgoztak és mindig bizalommal
gondoltak arra a jövõre, amit
munkájuk révén joggal meg is ér-
demeltek volna!

Nagykanizsa, 2009. március 9.  
S.I.  

KKéémméénnyy

Megváltozott a Szent József templom búcsújának idõpontja. Az elõzõ lapszámunkban közölt idõpont egy
nappal eltolódik. Az új idõpont: március 21 - 22 - 23. A módosításra azért került sor, mert az egyházközség ven-
dége, Böjte Csaba atya péntek helyett 23-án hétfõn érkezik Kanizsára, és tart szentmisét, majd elõadást.

SSzzeenntt JJóózzsseeff bbúúccssúú –– úújj iiddõõppoonnttbbaann

Március 24-én, kedden 17.30-
kor a könyvtárban Veres András
szombathelyi megyéspüspök
atya elõadást tart Mindszenty
bíborosról, és átadja a „Nincs
helye a csüggedésnek” középis-
kolás vetélkedõ díjait.

Ez a verseny a még 25-ig meg-
tekinthetõ Mindszenty-kiál-
lításhoz kapcsolódik. Veres püs-
pök atya 16.30-tól a bíboros-prí-
más felsõtemplomi szobra elõtt a
hívekkel kéri Mindszenty József
boldoggá avatását. A könyvtárba
tartva megáll az ’56-os emlék-
kertben. A kopjafánál nem csak
az 1956. október 26-i sortûz ál-
dozataiért: a kanizsai Skerlák
Józsefnéért, a szentpéterúri Un-
gor Károlyért és a szombathelyi
temetõben nyugvó Balázs Lász-
lóért imádkozik, hanem a kom-
munizmus valamennyi áldozatá-
ért. 

A pócspetri születésû fõpász-
tor jól ismeri azt az 1948. júni-
usi eseménysort, mely a féle-
lem légkörével az egyházi isko-
lák államosítását volt hivatott
elõkészíteni. Az államvédelmi-
sek bekerítették, a külvilágtól
elzárták, és napokon át terrori-
zálták ezt a Nyírbátor közeli fa-
lut. Sok embert félholtra ver-
tek, többeket örökre megnyo-
morítottak. A jegyzõt kivégez-
ték. A plébános és a tanító élet-
fogytiglant kapott, melybõl
egyikük ’56-ban, másikuk csak
’72-ben szabadult. Pedig
Rákosiék az 1947-es választá-
sok elõtt azt hazudták, hogy so-
ha nem fogják államosítani az
egyházi iskolákat, és a kisgaz-
dapártba beépített kriptokom-
munista Ortutay Gyula minisz-
ter még 1948 tavaszán is hang-
súlyozta, hogy nem tervezik az
egyházi iskolák államosítását.
Aztán a tanév végén, a nyári
szünet elején megtették, amit
évekig tagadtak. A történelem a
bizonyíték rá: ha a jogtiprás
gyakorlattá válik, akkor senki
sincs biztonságban, sem az em-
berek, sem az ellenzék, de
elõbb-utóbb a jogtipráshoz asz-
szisztálók sem.

P.J.

MMiinnddsszzeennttyy
iiggaazzssáággaa
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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 nyugdíjkorhatárt 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

Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció február 5 - március 31-ig érvényes!
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Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a
kiskanizsai kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  Testvérvárosi Alap
2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap 2009
címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a
lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. 
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Bihács, Csáktor-

nya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shiji-
azhuang, Togliatti – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmû-
ködésével 2009. július 1. és 2010. június 30. között kell megvalósulnia.

A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.

A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésõbb 2009. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolás-
sal, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az ön-
rész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot. 

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap le-
tölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munka-
idõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal portáján.

A pályázatok beérkezésének határideje 2009. április 20. 8 óra.

TTeessttvvéérrvváárroossii AAllaapp 22000099..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet a Gazdálkodási Osztályon osztályvezetõ munkakörének betöltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálko-
dási Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátásának irányí-
tása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi
döntések szerint. Az önkormányzati gazdálkodás koordinációja és köny-
velési feladatainak biztosítása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati
intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi önkormányzatok vo-
natkozásában.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az alábbi
iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõisko-
lai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézmé-
nyében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyete-
mi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú
szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga. Elõnyt jelent: egyetem,
okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati gazdálkodási gyakorlat,
felhasználói szintû számviteli vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, ve-
zetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályá-
zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelése-
it, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõ-
írt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok má-
solatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség
vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõze-
tes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hiva-
talos igazolását.

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 25. A
pályázat elbírálásának határideje:  2009. március 31. A munkakör a pályázatok
elbírálását követõen azonnal betölthetõ. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 tele-
fonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu,
vagy www.kszk.gov.hu). 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - ggaazzddáállkkooddáássii oosszzttáállyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet jogtanácsos munkakör betöltésére

Ellátandó feladat: a Titkárság szervezeti egységben az önkormányzati és hi-
vatali jogi feladatok ellátása, különösen a Közgyûlési és bizottsági elõterjesz-
tések jogi megalapozottságának biztosítása, az önkormányzati és hivatali
szerzõdések szakszerû elõkészítése, elkészítése, véleményezése, az ÜJKB ülé-
sére való elõkészítése, jogtanácsosi ellenjegyzés, perképviselet ellátása, a kint-
lévõségek behajtása, a hivatali szervezeti egységek részére történõ jogi segít-
ségnyújtás, a szakosztályi szakmai munka jogi megalapozottságának biztosítá-
sa,  az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok részére jogi segít-
ségnyújtás. 

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, jogász  szak-
képzettség, jogi szakvizsga. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, fel-
tételként elõírt szakképzettséget, szakvizsgát  igazoló okiratok másolatát, három
hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alap-
ján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a
Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.

A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. március 25. A benyújtott pá-
lyázatok elbírálásának határideje: 2009. március 31. A munkakör a benyújtott
pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 93/500-708 telefonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - jjooggttaannááccssooss

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
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A március 5-6-i közgyûlésen
elfogadott, majd Marton István
által megvétózott költségvetés
volt a témája a Karádi Ferenc
képviselõ által összehívott sajtó-
tájékoztatónak. 

A képviselõ szeretné, hogy a
testület minél elõbb összeüljön, s a
március 15-i határidõ elõtt sikerül-
jön érvényes költségvetést meg-
szavazni, hiszen utána már nem

tudják a normatívákat lehívni, s ez
károkat okozhat a városnak.

– Városunkban Nagykanizsán az
a furcsa, soha nem tapasztalt hely-
zet állt elõ, hogy a képviselõtestü-
let felelõsen gondolkodó többsége
elfogadta a 2009. évi költségvetés
tervezetét, de a polgármester úr a
döntést megvétózva megakadá-
lyozta a rendelet kihirdetését. Tu-
dott dolog, hogy március 15-ig le-
het a település önkormányzatának
a tárgy évi költségvetés végleges
változatát elfogadni anélkül, hogy
jelentõs, a város egész mûködésére
kiható negatív hatásokkal számol-

nunk kellene. Most, március 12-én
még van lehetõsége Nagykanizsa
város polgármesterének arra,
hogy a képviselõkkel az idõpont te-
kintetében történt egyeztetés után
egy rendkívüli közgyûlés azonnali
összehívásával a vitás kérdések
megtárgyalása után véglegesíthes-
se a város 2009. évi költségvetését
a testülettel. Mindennek érdekében
tisztelettel kérem a Polgármester
Urat, hogy tegye meg ezt a fontos
lépést, hogy azonnal összehívja a
rendkívüli közgyûlést a költségve-
tés elfogadása érdekében. Termé-
szetesen, miután én a FIDESZ-
frakció tagja vagyok, ezt a javasla-
tomat tegnap egyeztettem a többi
frakciótársammal is, és elmondha-
tom, hogy a jelenlévõk mindannyi-
an egyetértettek a kéréssel. Volt az
elmúlt hetekben nagyságrendekkel

jelentéktelenebb ügy is, amiért ha-
tározatképes létszámban megjelen-
tünk a hívott szóra, tehát a képvi-
selõk magatartásán nem múlik a
közgyûlés megtartása. Azok az ag-
gályok, amelyek a költségvetés
belsõ tartalmával kapcsolatban
felmerültek, számomra nehezen
érthetõk. A hiány mértékének meg-
határozását jelentõsen befolyásol-
ják a polgármester úr és a többi
általa irányított képviselõ igényeit
kielégíteni szándékozó tételek. Ha
összeszámolom õket, akkor azon-
nal legalább 4-500 millió forintos
többletkiadást eredményeznek hi-
telbõl finanszírozva a Marton Ist-
ván, Polai József, Bicsák Miklós,
dr. Károlyi Attila, Horváth István
által kért fejlesztések. Ennek isme-
retében álságos magatartás azt
mondani, hogy számukra nem elfo-

KKaanniizzssaa –– KKööllttsséégg((eell))vveettééss 2009. március 19.8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 9/2009. (III.12.) számú
rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.8.) szá-
mú önkormányzati rendelet módosításáról.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 50/2008. (X.31.) számú rendelettel mó-
dosított 2/2008. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§
(1) A R. 4. §-a helyébe a következõ lép:
"(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon, valamint a május 1-tõl szeptember

30-ig  tartó idõszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti
és egyéb növényi hulladék égetése.

(2) Közterületen az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos. 
(3) A város központjában a - Király utca mindkét oldala - Kalmár utca

mindkét oldala - Magyar utca páros oldala 26. házszámtól délre esõ ingatlanok
- Garai utca páros oldala - Petõfi utca mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér -
Kórház utca - Kossuth tér - Liget utca - Tripammer utca - Erdész utca mindkét
oldala - Ady E. utca páros oldala 80. számtól (3746 hrsz) északra és páratlan
oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra - Nagyváthy utca és Zárda utca mind-
két oldala - Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt területen az avar,
kerti és egyéb növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30. napja között
lehet égetni a hét elsõ kettõ munkanapján 08.00 - 18.00 óráig, emberi tartózko-
dás céljára szolgáló épülettõl legalább 25 méteres távolságra. Az év többi nap-
ján tilos az égetés.

(4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben fog-
lalt tilalmi idõszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti na-
pon lehet égetni.  

(5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1) be-
kezdésben írt tilalmi idõszakok kivételével - a hét elsõ két munkanapján 08.00
- 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi tartózko-
dásra szolgáló épülettõl legalább 25 méter távolságra. 

(6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell
szüntetni.

(7) Az elégetendõ avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális
vagy ipari eredetû, illetve veszélyes hulladékot. 

2. §
(1) A R. 13.§ (1) a) pontja helyébe a következõ lép:
" - az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi idõszakban, vagy em-

beri tartózkodásra szolgáló épülettõl 25 méter védõtávolságon belül, avagy til-
tott területen éget." 

3. §
(1) Ez a rendelet 2009. március 13-án lép hatályba.
(2) A rendelkezéseket a hatályba lépést követõen indult ügyekben kell al-

kalmazni.
Kihirdetés napja: 2009. március 12.

KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii rreennddeelleett

LLeennnnii 
vvaaggyy nneemm lleennnnii??

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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gadható a jelenlegi hiány mértéke.
A mûködési hitel és a hosszú lejá-
ratú fejlesztési hitelek összeadása
csak játék a számokkal annak ér-
dekében, hogy minél hihetõbben
lehessen alátámasztani a „nem”
szavazatokat. Cserti Tibor képvise-
lõtársunknak volt egy minden baj-
ra megoldást kínáló, ésszerû ja-
vaslata, amelyet el is fogadtunk.
Ennek értelmében a központi szá-
mok és a helyi adatok ismeretében
visszakerül az elfogadott költség-
vetés a testület elé és abban az
esetben, ha szükséges lesz, módo-
sításra kerül. 

Horváth István és Polai József
független önkormányzati képvi-
selõk tartottak sajtótájékoztatót
a város költségvetésével kapcso-
latban. 

Elõbbi városatya hangsúlyozta,
az elfogadott összeg és keretek a
helyi FIDESZ-SZDSZ „koalíció”
mûve, s felelõtlenség 2,2 milliárd
forinttal eladósítani Nagykanizsát
a mai gazdasági helyzetben és a
forint jelenlegi törékeny állapotá-
ban. Ezen állapotok között egy-
elõre még nem látható, merre fog-
nak (tovább) gyûrûzni vagy ha-
ladni a folyamatok. Így vélemé-
nye szerint felülvizsgálandó,
hogy mindenképpen szükséges-e
(most) újabb mûfüves pályák lét-
rehozása, vagy épp a Kalmár utca
Dózsa György útra történõ kikö-
tése. 

Hozzáfûzése szerint biztosan
szívesebben fociznak mûfüvesen
a sportolni vágyók, mint salakon
vagy füvön, mivel az jobb minõ-
ségû, de a mostani felállásban a
kivitelezésüket halasztani kellene.
(Halkan tennénk hozzá, hogy a
magyar technológia és bevett szo-
kások mellett a jobb kitétel nem
feltétlenül igaz, mivel egyes kimu-
tatások szerint az ízületek és az
izomzat sokkalta nagyobb mérték-
ben van sérülésveszélynek kitéve
– s ezzel az országos sportnapilap
is foglalkozott a közelmúltban. A
mûfüves pályák megfelelõ elkészí-
téséhez is kellõ tapasztalat és idõ,
mi több megfelelõ gondozás szük-
séges…- P.L.) Horváth István sze-
rint várni kellene a hitel felvételé-
vel fél évet, mégis miképpen ala-
kul a válság, s akkor kellene ismét
átgondolni a költségvetés tételeit,

összegkereteit. A képviselõ rea-
gált Röst János szavaira is, aki
úgy fogalmazott korábban: Mar-
ton István és az MSZP-frakció
verte szét a FIDESZ-frakciót.
Nos, Horváth nyomatékosította,
Polai József képviselõtársával
azért léptek ki onnan, mert szá-
mos lépéssel, döntéssel nem értet-
tek egyet. Állítása szerint egyér-
telmû, hogy Röst János szándéka
az, hogy a polgármestert eltávolít-
sák székébõl, s a mostani költség-
vetés az SZDSZ akarata szerint
alakult.

Polai József szintén kitért a
FIDESZ-frakcióból történt távozá-
sára, melybe nagy mértékben bele-
játszott, hogy szerinte csupán egy
kizárólagos vélemény megformá-
lására nyílt lehetõség keretein be-
lül, s a játszma már egyértelmûen
Marton István polgármester eltá-
volítására ment, melyben a képvi-
selõ nem kívánt részt venni. Pedig,
ahogy azt Polai kihangsúlyozta,
Marton István személye a lehetsé-
ges legjobb megoldás volt, melyet
annak idején a FIDESZ ki tudott
állítani.

Amint azt Polai József kifejtet-
te, jelen pillanatban kiskanizsai
választókörzetében a FIDESZ
népszerûsége az SZDSZ-szel va-
ló kooperálása végett mélypontra
került, s a 2,2 milliárdos fejlesz-
tési célú hitel felvétele irreális,
különösen annak tekintetében,
hogy a kiskanizsai egészségházra
csupán 30 milliót szavaztak
meg… 1,5 milliárdig talán még el
lehetne menni, de el kell gondol-
kodni azon, vajon Cseresnyés Pé-
ter hatalomban tartása megér-e a
városnak még 700 millió forin-
tot… 

Horváth István és Polai József
képviselõk sajtótájékoztatójára
reagáltak Szõlõsi Márta és Bene
Csaba fideszes képviselõk.

– Azok, akik cserbenhagyták vá-
lasztóikat, hiszen a Fidesz támo-
gatásával kerültek be a közgyûlés-
be, most nemtelen vádakkal pró-
bálják hibás döntésüket igazolni.
Ha sok a hiány a költségvetésben,
amit kifogásolnak, miért nem szó-
laltak fel a közgyûlésen, hogy an-
nak csökkentése érdekében né-
hány saját igényükrõl lemondja-
nak? Vagy ha már ezt nem tették
meg akkor, miért nem ezzel kezd-

ték tegnapi sajtótájékoztatójukat?
Vagy szerintük az normális, ahogy
lassan több, mint fél  éve viselked-
nek? Önzõ módon, mindenki más-
tól belátást várnak, csakhogy az õ
érdekeik valóra váljanak. Ez lenne
a felelõs gondolkozás, magatar-
tás? Sok a hiány, de Polai képvise-
lõtársam ragaszkodott ahhoz,
hogy Bajcsán sportöltözõt épít-
sünk, pedig a közgyûlésen még azt
sem tudtuk, a terület egyáltalán a
város tulajdonában van-e? Ma
már tudjuk a választ, ennek elle-
nére nem hallottunk javaslatot a
tétel költségvetésbõl való kivételé-
re. Pedig a hiány ezzel is csök-
kenthetõ lenne, hogy csak egyetlen
példát említsek. Polai képviselõ úr
vádaskodik, miközben fideszesnek
tartja magát. Akkor talán rendsze-
resen részt kellett volna vennie a
frakcióüléseken, ott elmondani a
véleményét, s ha a döntés nem ne-
ki kedvezett, azt el kellett volna
tudni fogadni, míg máskor, amikor
a frakció döntései támogatták õt –
merthogy ilyenek is akadtak szép
számmal –, annak pedig csendben
kellett volna örülni. Nem ezt tette,
hanem csak az elõnyöket nézve
sértõdötten hagyta cserben vá-
lasztóit, mert õk nem a független
Polaira, hanem a Fidesz által tá-
mogatott Polaira adták le voksu-
kat. Nemtelen dolog össze nem
tartozó dolgokat összemosni: nem
arról szól a költségvetés, hogy kit
kell hatalomban tartani – ahogy
azt Polai képviselõtársam megfo-
galmazta, hanem arról, hogy a vá-
ros megfelelõ mûködését biztosíta-
ni kell. 

Szõlõsi Márta végül kiemelte:
a város költségvetése körül kiala-
kult helyzet mind elkerülhetõ lett
volna, ha annak közgyûlési tár-
gyalása elõtt a megfelelõ egyez-
tetések lefolytatásra kerültek vol-
na.

A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt Nagykanizsai
Szervezete 2009. március 13-án
pénteken tartotta tisztújító tag-
gyûlését. 

A megújult városi vezetõség el-
nöke Szányiné Kovács Mária lett.
A taggyûlésen – tekintettel a kö-
zelgõ Európai Parlamenti választá-
sokra – megválasztásra került a
szociáldemokraták kampányát irá-
nyító Választási Bizottság, és a
pártszervezet kampányát szervezõ
kampányfõnök is.

Sajtóbeszélgetés keretében
osztotta meg a költségvetés
körüli kételyeit Marton István
polgármester.

Álláspontja szerint két köz-
gyûlés között nem lehet ugyan-
abban a témában soron kívüli
közgyûlést összehívni. Ezért az
általa megvétózott költségvetés
újbóli tárgyalására véleménye
szerint csak a március 26.-i ülé-
sen kerülhet sor. A jegyzõ azon-
ban figyelmeztette, köteles a vé-
tó 15 napos határidejét betartani.
Ennek okán március 21-én,
szombaton kerül ismét terítékre a
város büdzséje. Ám Marton
István nem az elfogadott költ-
ségvetést kívánja tárgyalni, ami
2,2 milliárd forint hitelfelvétellel
számol, hanem az 1,9 milliárdos
változatot. 

A közgyûlésen terítékre kerül
még a polgármester lengyelországi
utazása is. 

(folytatás a 10. oldalon)
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MMaarrttoonn IIssttvváánn
ppoolléémmiiááii

A Thúry György Múzeumban 
2009. március 27-én, 

pénteken 16.30 órakor
nyílik a 

Kettõ egy pár. Szerelem, udvarlás, esküvõ a 20. században
címû idõszaki kiállítás.

A megnyitón köszöntõt mond Dr. Vándor László megyei múzeu-
migazgató, megnyitja Marx Mária ethnográfus-muzeológus,

közremûködnek a Zalagyöngye Táncegyüttes tagjai. 
A rendezvény házigazdája Tóth István „Csonti” võfély. 

Minden érdeklõdõt nagy szeretettel várnak 
a múzeumba a megnyitóra
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A Kormány 358/2008.(XII.31.) számú rendeletével (továbbiakban: Rendelet)
új alapokra helyezte a telepengedélyezési eljárást. A 2009. április 1. napjával ha-
tályba lépõ jogszabály rendelkezései nemcsak azokat érintik, akik a rendelet ha-
tályba lépését követõen kívánják megkezdeni ipari tevékenységüket, illetve be-
nyújtott kérelmük ezen idõpontig még nem került elbírálásra, hanem azokat is,
akik már érvényes telepengedéllyel rendelkeznek. 

A Rendelet hatálya alá vont tevékenységekben a korábbiakhoz képest jelen-
tõs változás nincs, azokat a jogszabály tételesen felsorolja, bár nem az ún.
TEÁOR számukra hivatkozással. A Rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar
Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre, a külön jogszabály
szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati
engedélyköteles tevékenységekre, továbbá a mûködési engedélyköteles kereske-
delmi tevékenységekre és a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre. 

A Rendelet a hatálya alá tartozó ipari tevékenységek között aszerint külön-
böztet, hogy azok bejelentés-, vagy engedélykötelesek-e. Elõbbi esetben az
eljárási szabályok a korábbiakhoz viszonyítva egyszerûbbek lesznek, a tevé-
kenység folytatására irányuló szándék bejelentését követõen az eljáró ható-
ságnak csak arról kell meggyõzõdnie, hogy a bejelentéssel érintett tevékeny-
ég a telepen az építési szabályzattal, szabályozási tervvel, övezeti besorolás-
sal, illetve jogszabályi rendelkezéssel összeegyeztethetõ-e. Engedélyköteles
tevékenységek esetében a jelenlegihez hasonló engedélyezési eljárást kell le-
folytatni. 

Fontos, hogy a Rendelet a bejelentésköteles tevékenységekre vonatkozó sza-
bályokat rendeli alkalmazni akkor is, ha a tevékenység egyébként engedély kö-
teles, ám azt külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen vég-
zik, valamint nem ipari területen, de a telepként szolgáló építmény vagy építmé-
nyen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelõ rendelte-

téssel 6 hónapnál nem régebbi jogerõs és végrehajtható használatbavételi vagy
végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

Mind a bejelentés, mind az engedély köteles tevékenység esetén az eljárás
nyilvántartásba vétellel zárul, mely nyilvántartást a jegyzõnek az interneten köz-
zé kell tennie. 

Fontos változás, hogy a Rendelet a hatósági eljárás lefolytatására a kistérsé-
gi jegyzõnek biztosít hatáskört. A Nagykanizsai Kistérséghez az alábbi telepü-
lések tartoznak: Belezna, Bocska, Börzönce, Csapi, Eszteregnye, Fityeház,
Fûzvölgy, Gelsesziget, Hahót, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Kacorlak,
Liszó, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Murakeresztúr, Nagybakónak,
Nagykanizsa, Nagyrécse, Nemespátró, Pölöskefõ, Rigyác, Sormás, Surd,
Szepetnek, Újudvar, Zalaszentbalázs. 2009. április 1. napjával tehát azok, akik
ipari tevékenységüket a fenti településeken kívánják gyakorolni, vagy az ott
lévõ telepükkel kapcsolatban ügyeiket kívánják intézni, a nagykanizsai kistér-
ségi jegyzõt kell, hogy felkeressék. (A kistérségi jegyzõ nevében a Polgármes-
teri Hivatal ügymegosztására figyelemmel a Közigazgatási Osztályon járnak
el.)

A Rendelet hatálybalépésekor érvényes telepengedéllyel rendelkezõket a
kistérségi jegyzõ értesíti arról, hogy a telepüket milyen számon vette nyil-
vántartásba, egyúttal telepengedélyüket bevonja, amennyiben az olyan te-
vékenységre szól, ami a jövõben csak bejelentés kötelesnek minõsül. E
munka gördülékenyebb lebonyolítása érdekében kérjük, hogy azon egyéni
vállalkozók, illetve társas vállalkozások, akik 1999-et követõen telepenge-
délyt kapta, tevékenységüket azonban a telepen megszüntették és erre irá-
nyuló kötelezettségük ellenére a jegyzõnek ezt nem jelentették be, szíves-
kedjenek azt pótlólag megtenni. A bejelentést a Polgármesteri Hivatal Köz-
igazgatási Osztályán (Nagykanizsa Eötvös tér 16.) lehet megtenni írásban
vagy személyesen, és ugyanitt kérhetõ további részletes tájékoztatás a
2009. április 1-jével hatályba lépõ jogszabállyal kapcsolatosan. (Tel: 500-
858 és 500-859)

VVáállttoozznnaakk aa tteelleeppeennggeeddééllyyeezzééss sszzaabbáállyyaaii

Kovács Kálmán országgyûlési
képviselõ, az SZDSZ Zala me-
gyei elnöke, az országos tanács
tagja aktuális országos és helyi
politikai eseményekrõl tartott
sajtótájékoztatót a párt területi
irodájában.

A kialakult válsággal és a jövõrõl
való gondolkodással kapcsolatban
megjegyezte, az elmúlt hétvége sok
tanulsággal szolgált a felelõs és fele-
lõtlen politizálásról. Támogatják a
Reformszövetség javaslatát és Bok-
ros Lajost. Nem titok, személyi
egyeztetések is voltak Bokros Lajos-
sal az elmúlt idõszakban. Azt a gaz-
dasági törvénykezési csomagot, ame-
lyet õ képvisel, azt a liberális gazda-
ságpolitikát, amit a válságkezelésére
javasol, összességében támogatják,
irányát jónak tartják. 

A helyi politikáról szólva, vélemé-
nye szerint, ami Nagykanizsán zajlik,
az egy unikum. A magyar önkor-
mányzati rendszer sok válságot látott,
de ilyen kilátástalan, régóta tartó, di-
lettáns helyben topogást keveset.
Gyakran feltették neki ezekben a na-
pokban azt a kérdést, hogy most
SZDSZ-Fidesz koalíció van a város-
ban, hogy megszavazták a költségve-
tést? Kovács Kálmán a kérdésre azt a
választ adta, ha a város érdekét az
szolgálja, hogy együtt kell szavazni,
akkor a város érdekében együtt fog-

nak szavazni. De természetesen ez
nem jelent koalíciót. 

Röst János az SZDSZ önkor-
mányzati képviselõje a megvétózott
költségvetéssel kapcsolatban hozzá-
tette: a polgármester rossz szavakat
használt. Nincs vétójoga, egy lehetõ-
sége van, hogy a közgyûlési döntést
felfüggeszti 15 napig. Addig köteles
összehívni soron kívüli közgyûlést,
és újraszavaztathatja az elfogadott
költségvetést. Nem arról van szó,
hogy újra meg kell szavazni, hanem
aki úgy gondolja, hogy ezt a költség-
vetést lenullázza, ahhoz kell minõsí-
tett többség, 14 igen szavazat. Akik
részt vettek a szavazáson, kényszer-
helyzetben voltak – hangsúlyozta.
Gyakorlatilag egy lehetõség volt:
vagy megszavazza az SZDSZ a Vá-
rosvédõk képviselõjével, Cserti Ti-
borral, vagy a városnak nincs költ-
ségvetése. Tudni kell, egy olyan
helyzetben, ahol a költségvetés nincs
elfogadva, az állami támogatásokat
nem kapja meg a város, az intézmé-
nyek mûködése veszélybe kerül és
az uniós pénzek is hiányozni fognak
késõbb az elszámolásból. Kényszer-
pályán volt az SZDSZ, kötelezõ volt
elfogadni. A végszavazás elõtt Mar-
ton István még arra sem vette a fá-
radságot, hogy a könyvvizsgálót
megkérdezze, aki egész este jelen
volt a költségvetési vitában. Ez nem
egy jó költségvetés. Azt kellett mér-
legelni, melyik nagyobb kár, ha nincs
költségvetése az önkormányzatnak,
vagy van egy olyan, amit bármikor
vissza lehet hozni korrekcióra. 

A közgyûlés feloszlatásáról szól-
va elõször is azt elemezte, kinek az
érdeke, hogy a testület fel legyen
oszlatva? Az MSZP-nek sem érde-
ke, kampányelemként emelték be
annak a tudatában, hogy úgysem
lesz feloszlatva. Marton István szí-
vesen feloszlatná, mert õ menekül-
ni akar, és nem botrányhõsként kí-
ván bekerülni a város történelmébe. 

Mi fog történni, ha feloszlik az ön-
kormányzat? – szólt a következõ kér-
dése. Marton István közel három hó-
napig egyedül fog uralkodni. Abban
semmifajta kontrollt nem tud felette
gyakorolni a közgyûlés. Fegyelmivel
nem lehet riogatni, ha akarja, össze-
hívja a közgyûlést, ha akarja nem.
Gyakorlatilag ki lenne szolgáltatva a
város a polgármester kényének, ked-
vének, amit mi nem akarunk.

Marton István bejelentette, indul-
ni fog a következõ polgármester-vá-
lasztáson, s vélhetõleg ebben a két

hónapban a kampányát megoldaná.
Mi jöhet létre ez után? Azzal, hogy
három Fideszessel kevesebb, és há-
rom MSZP-sel több van, ettõl még
nem jönne létre felelõs többség. Egy
megoldás van, aki komolyan gon-
dolja Nagykanizsát, annak le kell
ülni, és meg kell egyezni. Azzal,
hogy feloszlatjuk a testületet, a
probléma még nem oldódik meg. 

Kovács Kálmán a témához kap-
csolódva megkérdezte, ki az a sze-
mély, akivel az MSZP úgy gondol-
ja, álljunk mellé, hogy kapjon lehe-
tõséget. Nem mondja meg, mert
nincs ilyen embere. Ameddig nincs,
addig sokkal jobb nekünk, ha alkal-
manként eldönthetjük, mi szolgálja
a város érdekét. Vagy ugorjunk
megint egyet, egy másik Marton Ist-
vánba? Ezt nem. Ha valaki együtt-
mûködést kér, tegyen ajánlatot. 

S.E - P.L. - D.J. - B.E.

AAkkttuuáálliiss ppoolliittiikkaaii
eesseemméénnyyeekkrrõõll

Az akció 2009. május 30-ig tart
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Nagykanizsa Megyei Jogú
Város és a Zala Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara üzleti talál-
kozón vett részt a Vietnami Szo-
cialista Köztársaság Magyaror-
szági Nagykövetségével.

A találkozó után tájékoztatták a
sajtó képviselõit a délelõtt folya-
mán történtekrõl. Cseresnyés Pé-
ter alpolgármester elmondta: a ta-
lálkozó célja az volt, hogy a me-
gyei iparkamara által meghívott
vállalkozók tevékenységét bemu-
tassák Nguyn Quoc Dung vietnami
nagykövetnek és munkatársainak a
jövõbeni kiépülõ gazdasági kap-
csolatok reményében.

A vietnami nagykövet megelé-
gedéssel beszélt a találkozóról, az
elõadásokról, melyek a megye
gépiparáról, a turizmusról és a víz-
gazdálkodásról szóltak. Elmondá-
sa szerint városunk és Vietnam kö-
zött sok kiaknázatlan együttmûkö-
dési lehetõség van, többek között
említette a környezetvédelmet –
ezen belül a szennyvíztisztítás le-
hetõségeit, a hulladékszállítást, az

energiatakarékosság változatait –,
a termálvíz hasznosítását well-
ness-központ formájában, vala-
mint az ivóvizet mint olyan termé-
ket, amelyre országukban nagy
igény lenne. A magyar kis- és kö-
zépvállalatok megoldást jelentené-
nek a kiegészítõ iparágak hiányá-
ban, s a Vietnamban nemrég fejlõ-
désnek indult, Zala megyében pe-
dig már hagyományokkal rendel-
kezõ olajiparban is szövõdhetné-
nek kapcsolatok. A megbeszélés

folyamán nem csak lehetõségek-
rõl, hanem megvalósulandó pro-
jektekrõl is esett már szó.

Mazzag  Ferenc, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke felhívta a figyelmet, hogy
ugyan a távolság nagy, de közös
összefogással ezt le lehet gyõzni, s
így a magyar vállalkozóknak
konkrét piaci lehetõségeket nyújt-
hat Vietnam.

Steyer Edina
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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Nyugat-dunántúli Ope-
ratív Programjából 75,6 millió
forint vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyert autóbuszmegál-
lók korszerûsítésére.

A szerzõdést Marton István pol-
gármester és Horváth Jácint, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség Kht. ügyvezetõ
igazgatója írta alá ünnepélyes kere-
tek között a Medgyaszay Házban.

A város önkormányzata 2008
márciusában nyújtott be pályázatot
a Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram, Közösségi közlekedési fejlesz-
téseket támogató pályázati felhívá-
sára. Az önkormányzat a helyi tö-
megközlekedési szolgáltatóval
együttmûködésben a projekt konk-
rét eredményeként 23 darab autó-
buszmegálló korszerûsítését tûzte
ki célul oly módon, hogy azok telje-
sen akadálymentesítve, megfelelje-
nek a törvényi elõírásoknak és a la-
kossági elvárásoknak egyaránt. Az
átfogó fejlesztés szinte minden vá-
rosrészt érint. A projekt keretében
megvalósuló beavatkozások között
elsõsorban a szabványos autóbusz-
öblök kialakítása, az öböl burkola-
tának felújítása, a fel-, illetve leszál-
ló sziget akadálymentes kialakítása,
a járdakapcsolatok megoldása, utas
várók elhelyezése, cseréje és a fo-
gyatékkal élõk által is használható
információs rendszer kiépítése sze-
repel. A teljes körû és szakszerû
akadálymentesítés érdekében a ter-
vezésbe rehabilitációs szakmérnö-
köket is bevontak, akik a hazai és
Európai Uniós gyakorlatnak megfe-
lelõen kidolgozták a megoldások
részletes mûszaki tartalmát.

A projekt teljes költsége: 84
millió forint, amelyhez közel 76
millió forint támogatást ad 2008.
októberi döntése alapján a Nyu-
gat-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács. A pályázathoz Nagy-
kanizsa önkormányzata 6.193 ezer
forint, konzorciumi partnerként a
Zala Volán Zrt. pedig 2.400 ezer
forint önerõt biztosít. A közbeszer-
zési eljárás mintegy három hóna-
pos procedúráját követõen a beru-
házás 2009 júliusában kezdõdhet
meg, és még ez évben befejezik.

B.E.

Korszerûsödõ 
buszmegállók

A Nagykanizsai Tûzoltópa-
rancsnokság hagyományos évér-
tékelõ munkaértekezletének
fénypontja azon együttmûködési
megállapodás aláírása volt,
amely a Zalakarosi Tûzoltóõrs
létrehozását hivatott szerzõdés-
be foglalni.

Fáradságos, de sikeres évet zár-
tak a parancsnokság munkatársai –
ezzel kezdte beszámolóját Egri
Gyula tûzoltóparancsnok. A lakos-
ság hatékony és operatív munkát
vár el tõlük, s nemcsak a mentés-
ben, de a megelõzésben is nagy
szerepük van a lánglovagoknak.
Éppen ezért nem csak akkor látjuk
õket, ha baj van, hanem különbözõ

bemutatókon is részt vesznek, s
tûzvédelmi felvilágosító elõadáso-
kat tartanak a diákoknak.

Az elmúlt évben az átlagéletkor
jelentõsen csökkent, hiszen az ál-
lomány 53%-a kicserélõdött, így
itt is felmerült az a probléma, mint
a rendõrségnél: a nagyobb tapasz-
talattal rendelkezõk nyugdíjba
mentek, az újoncoknak pedig 3-
3,5 évükbe kerül a rutint megsze-
rezni. Szakmai tapasztalatuk
ugyan kevés még, de a tudásuk an-
nál nagyobb, hiszen az elmúlt év-
ben végzett 29 újonc mindegyike
kiválóan végezte el az alapfokú
képzést, s ezután is folytatják a ta-
nulást, részt vesznek a jövõbeni to-
vábbképzéseken.

Összességében 728 alkalommal
kellett kivonulni a kanizsai lánglo-
vagoknak 2008-ban, ebbõl 218-
szor tûzeset miatt, s 449-szer mû-
szaki mentés céljából. Ez azt jelen-
ti, hogy – sajnálatos módon – az
összes vonulást tekintve 148 alka-
lommal felülmúlta a 2008-as év a
2007-est.

Az ez évi tervek között szerepel
a 2007-ben elnyert, az eszközállo-
mányra irányuló pályázat teljesíté-
se, így gépjármû-fecskendõ, men-
tõcsónakok és gázvédõ ruhák ke-
rülnek majd az állományhoz.

Az értékelõ után Wéber Antal tûz-
oltóezredes, Marton István, Nagy-
kanizsa, Halmi Béla, Letenye és
Szirtes Lajos, Zalakaros polgármes-
tere köszöntötte a megjelent tûzoltó-
kat, s kívántak mindnyájan sikeres
évet, kevesebb vonulást nekik.

Az esemény az Egri Gyula,
Marton István és Szirtes Lajos ál-
tal aláírt együttmûködési szerzõ-
dés megkötésével zárult. A remé-
nyek szerint a Zalakarosi Tûzoltó-
õrs létrehozásával jóval kevesebb
idõn belül odaérnek a Nagykani-
zsai Tûzoltóparancsnokság illeté-
kességi területeinek perifériáján
található területekre is.

S.E.

JJöönnnneekk aa ssppaannyyoollookk

ÉÉvvéérrttéékkeellõõ aa ttûûzzoollttóóssáággnnááll

A jövõ év végére harminc-
ötven munkahellyel bõvülhet
városunk. 

A napokban ugyanis Feiszt Ot-
tó, a Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója
arról tájékoztatta Marton István
polgármestert, hogy egy spanyol

befektetõ megvásárolta  a Kanizsa
Fûrész Kft. Csengery úti telep-
helyét. A befektetõ hamarosan
megkezdi tevékenységét, amely
hasonló profilú lesz, mint a Kani-
zsa Fûrész Kft.-é volt.

D.J.
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Végéhez érkezett a Hevesi
Sándor Általános Iskola prog-
ramsorozata, melyet a Nyugat
100. évfordulója alkalmából ren-
dezett az iskola tanári gárdája a
Plakát Ház és a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola segítségével. Mind a
történelemverseny, mind a rajz-
pályázat a városi és városkör-
nyéki általános iskolásoknak
szólt.

A „Nagykanizsa a századfordu-
lón” címmel megrendezett törté-
nelmi vetélkedõ döntõjén hét há-
romfõs csapat mérettette meg ma-
gát, végül elsõ helyen a Miklósfai
Általános Iskola, másodikon a He-
vesi Sándor Általános Iskola, míg

a harmadik helyen a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola csapata
végzett.

„Õrizem a szemed” címmel hir-
dették meg a szervezõk a rajzpá-
lyázatot, melyre közel nyolcvan
rajz érkezett. Egyetlen kikötés sze-
repelt csupán: Ady-vers ihlesse a
rajzot, a technika nem volt adott.
Érkezett festmény, rajz, tussal ké-
szült munka, a gyerekek a legkü-
lönfélébb módon oldották meg a
feladatot. Saját fantáziájuk, s az ál-
taluk választott költemény együt-
tesen adta meg a végeredményt. A
pályamunkákból nyílt kiállítást
Dezsõ Ferenc pedagógus nyitotta
meg, aki elmondta: a versek nem
csak gyönyörködtetnek, nevelnek
is, velük megõrizhetõ a múlt, a ha-

gyomány, megismertetnek a világ-
gal. E kiállítás két mûvészeti ág ta-
lálkozása, s a gyerekek munkái a
képzelet és a valóság határán tán-
colnak.

A megnyitót követõen a Heve-
si Iskola és az Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola diákjai adták elõ
mûsorukat, melyben természete-
sen Ady Õrizem a szemed címû
verse is szerepelt, továbbá ma-
gyar népdalok és néptánc adta az
elõadás színfoltját. Ezután az
ebédlõben berendezett, a régi
Nyugat szerkesztõségét idézõ
plakátok társaságában, korhû ru-
hákban idézték fel a diákok a
Nyugat történetét.

S.E.

NNyyuuggaatt –– mmúúllttbbaann ééss jjeelleennbbeenn

Pénteken este a Nagykanizsai
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál nyi-
tórendezvényén a Ghymes
együttes adott nagysikerû kon-
certet. Az érzelmekben gazdag
szövegkörnyezet az együttestõl
megszokott temperamentumos
ritmus- és dallamvilággal páro-
sult, így érthetõ módon terem-
tett kitûnõ hangulatot a Szarka
fivérek csapata az elmúlt év vé-
gén bemutatott Álombálom cí-
mû új album zenei anyagával és
néhány korábbi dal felidézésé-
vel.

A ráadásjátszásokkal mintegy
másfél órás feledhetetlen koncert
után Szarka Tamást, a zenekar éne-
kesét, hegedûsét, zene- és szöveg-
íróját az új lemez anyagának ihle-
tésérõl,  címválasztásáról kérdez-
tük.

– Huszonöt éves a zenekar, tar-
talmas másfél évtizedet zártunk. A
cím álmaim bálját, vagyis az el-
múlt idõszakunkat fedi. Ezt a szó-
játékot, szóösszevonást a dalok
komponálása közben találtam ki.
Ilyen egyszerû.

– Ma este a régi dalokat új kön-
tösbe öltöztették. Egy kis idõuta-
záson vehettünk részt. Az új dalok
különbözõ történelmi idõszakok,
néha különbözõ kontinensek kö-
zötti utazásokról tanúskodtak. A
zenekar stílusát, hogy sikerült
mégis megtartani?

– A régi dalok véleményem sze-
rint közel sincsenek annyira új kön-
tösben, mint amelyet elbírnának.
Nincs szó markáns átfogalmazás-
ról, megváltoztatásról. Egy új ze-
nekari taggal – a ma este velünk
elõször fellépõ Nagy Szabolcs bil-
lentyûssel – gazdagabb lett a hang-
zásvilágunk. Az új „belépõk” tudá-
sukkal, saját szólóikkal óhatatlanul
is adnak valami pluszt még úgy is,
hogy nem igazán törekszünk rá. A
kontinensek közötti zenei utazás a
tavaly bemutatott, nagy érdeklõ-
dést kiváltó Benyovszky Móric éle-
térõl szóló zenés, táncos produkci-
ónkból ered. Ebben a darabban
hangzott el az a madagaszkári
hangzásvilágot tükrözõ dal, ame-
lyet ma is játszottunk. Ez a színpa-
di látványokban is bõvelkedõ zenei
anyag lemezen is hallható. A darab
kezdetén Közép-Európából indul-
tunk el, majd Franciaországot
érintve eljutottunk a nagy orosz tél-
be, végül Afrika partjait érintve
Madagaszkárra. Folyamatosan
nyomon követtük azt a zenei ízvilá-
got, amelyben Benyovszky Móric
élt. Azt a zenei nyelvezetet használ-
tuk, azon fogalmaztuk meg, hogy
mit érzett Benyovszky mikor partot
ért. A mostanság divatos musica-
lektõl eltérõen mi korhû zenei ele-
meket használtunk. Nem oltottuk be
a mintegy háromszáz közremûkö-
dõt felvonultató produkciónkat
rock-zenei elemekkel.

– Helyesen definiálják a stílusu-
kat a népzene és a világzene ötvö-
zetének?

– Semmiképp nem tekinthetõ
népzenének. Kétségtelen azon-
ban, hogy népzene alapú írott ze-
ne, írott versekkel. A világzenének
sem sajátja, hogy írott zene lenne.
A világzene fogalmát két üzletem-
ber találta ki, hogy jó olcsón el-
adhassák az egyébként kitûnõ af-
rikai zenészeket Franciaország-
ban. Ennek kiteljesedése után na-
gyon jó címe lett mind az autenti-
kus, mind a feldolgozott népze-
néknek. Így aztán már a szigorú-
an ortodox, autentikus népzenéket
is divat világzenének nevezni. A
mi számainkat döntõ többségében
mi magunk írjuk. Ennek ellenére
nem haragszunk érte, ha azt
mondják ránk, hogy világzenét
játszunk. Valamilyen fiók mindig
kell. Mi azonban ezt alapvetõen
úgy hívjuk, hogy Ghymes-muzsi-
ka.

– Mikor külön-külön, szólóban
játszanak, akkor milyen zenérõl
van szó?

– Én és Gyula is játszunk szóló-
ban, sõt lemezeink is születtek így.
E lemezek egy részét azonban szin-
te lehetetlen élõben eljátszani. Én
szólóban nagyon ritkán vállalok
fellépést. A legújabb irányt nem a
szólókarrierünk határozza meg. A
legújabb irány az, amit eddig is
játszottunk, és remélhetõleg még
sokáig játszunk.

Czene Csaba

GGhhyymmeess kkoonncceerrtttteell kkeezzddõõddöötttt aa 
TTaavvaasszzii FFeesszzttiivvááll

Több, mint két éve, 2006 au-
gusztusában rendezte meg elsõ
alkalommal a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ az elsõ
Négyévszak Kupát. Az azóta el-
telt idõben kialakult a törzsgár-
da, összeszoktak a csapatok. En-
nek ellenére az újakat mindig
szívesen fogadják, évszakról év-
szakra örömmel készülnek a
megmérettetésekre.

Így történt ez most is, nyolc
csapatnyi futballozóval és a né-
zõkkel együtt százhúsz-százhar-
minc gyerek jelent meg a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI torna-
csarnokában. 

Kondákor András, a Családse-
gítõ Központ munkatársa elárulta,
a csapatok nagy része már reggel 7
órakor ott melegített, hiszen „nagy
harcok” vártak rájuk. Óriási meg-
tiszteltetést jelentett számukra,
hogy ilyen színvonalas tornacsar-
nokban focizhattak. Azt is el-
mondta András, hogy kevésnek
tartják a gyerekek magát a tornát,
ezért vannak, akik máskor is edze-
nek, de kevés a lehetõségük. Ped-
zegették már a Központnak is,
hogy heti szinten kellene edzést
tartani, de a pálya biztosítása
pénzbe kerülne, ehhez viszont
szûkösek az anyagi források.
Ugyanez a probléma azzal kapcso-
latban is, hogy a városi bajnokság-
ban indítsanak egy csapatot. 

Az eltérõ tudásszinttel érkezett
gyerekek sportszerû, korrekt já-
tékkal, a másikra való odafigye-
léssel játszották végig a meccse-
ket. A szervezõk arra tanítják õket,
hogy miként a foci szabályait, úgy
az élet szabályait is tartsák be, s
ebben nem is volt hiba a meccsek
során. Ugyan a kupa ideje alatt is
lehetõségük van segítséget kérni a
Családsegítõ munkatársaitól, de
annyira lekötötte õket a felhõtlen
játék élvezete, hogy ilyenkor nem
gondolnak a mindennapi problé-
mákra.

A végeredmény a következõkép-
pen alakult: a dobogó legfelsõ fo-
kára a Csontdarálók csapata állha-
tott, második helyezést ért el a kez-
detektõl induló Citrom Wild, s har-
madik az Imba – Party Team lett.

S.E.

TTiizzeenneeggyyeeddiikk
NNééggyyéévvsszzaakk
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Horoszkóp

Mindig elvárja környezetétõl, hogy meg-
hallgassák, de önnek már nincs ideje arra,
hogy viszonozza ezt. Ha azt szeretné, hogy
komolyan vegyék, igyekezzen megtalálni
velük a közvetlen hangnemet.

Simulékony modorával, határozott meg-
gyõzõerejével könnyen befolyásolja az
embereket. Egyre azonban vigyázzon! Ne
használja rossz célokra, ismerõsei, barátai
becsapására, félrevezetésére.

Ezekben a napokban mellõzi az ismerõsei
társaságát, a szûkebb baráti összejöveteleket.
Gondolatai egy régi tervének megvalósítá-
sán járnak, s mivel úgy érzi, nem sikerül, in-
gerültsége csak fokozódik. Ne adja fel. 

Nehezen látja be, ha valamit nem tud azonnal
megvalósítani. Sajnos kinõtt már a gyermekkor-
ból, kívánságai nem mindig teljesülnek azonnal.
Vigyen apróbb színeket, virágokat, képeket a la-
kásába, hisz ez is egyfajta változást jelent.

Pozitív eredményekre számíthat ezekben a
napokban. Bár azt mondják, mostanában
egyre több az irigy ember, ez ne szegje a
kedvét. Kitartóan tegye tovább a dolgát,
legfeljebb kevesebbet dicsekedjen.

Anyagi szempontból továbbra is jó lehe-
tõségek elõtt áll. Váratlan és izgalmas
történésekre számíthat a környezetében.
Nem kell félnie semmitõl, hiszen a dön-
tés az ön kezében van.

A tavaszi fáradtság és a vitaminhiány erõt-
lenné teszi ezekben a napokban. Ebbõl az
állapotból könnyedén kikerülhet, hiszen a
sors mindig jó lehetõségeket kínál fel az
ön számára, csak élni kell vele. 

Elõfordulhat, hogy szokatlan dolgok történnek
a környezetében. Valószínû, a tavaszi fáradtság
miatt nem tudja kellõen felmérni, milyen ha-
tással lesznek az életére. Sétálgasson többet a
levegõn, táplálkozzon egészségesebben.

Szívesen töltik el az idõt ismerõsei az ön
társaságában. Úgy látszik, sikerül meg-
mutatnia az elõnyös arcát, és nem má-
soktól várja a közeledést. Üzleti megbe-
szélései is sikert hozhatnak.

Itt az ideje, hogy váltson. Az unalmas napi
rutinfeladatai helyett kezdjen valami újba, és
ne adja fel a régi álmait. Fordítson több fi-
gyelmet lelki egyensúlyára. Ha „bal” lábbal
kel fel az ágyból, tegyen pihentetõ sétákat.

Legyen kicsit határozottabb, és ne en-
gedje magát könnyedén levenni a lábá-
ról. Ha segítséget kérnek öntõl, segítsen
önzetlenül, de ha pénzt kérnek, azt gon-
dolja meg.

Szeretne végre kötõdni valakihez, akivel
megtervezhetné például külföldi utazását.
Próbáljon kikapcsolódni, a nyomasztó gon-
dolatoktól megszabadulni, hogy teljes erõvel
keresse meg hozzá a szükséges anyagiakat.

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

Jamboree Light
örökzöld rock

és
Rock kívánságmûsor

vasárnap esténként
fél kilenctõl,
2 hetente,
felváltva

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

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

13.30

Valkûr
amerikai filmdráma (sz) (12)

20.00 20.00

Made in Hungaria
magyar zenés film (12)

15.30, 17.45 15.30, 17.45

2009.03.19-03.25-ig
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IINNGGAATTLLAANN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagy-

kanizsa belvárosában közel 700 négy-
zetméteres terület  eladó! Irányár: 19
millió Ft. Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 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 szo-
bás (elõszoba, fürdõ, spájz, pince,
padlás, kert) részben felújított udva-
ri lakás eladó. Érd.: 30/227-3294

Belvárosban három szobás, nappa-
lis családi ház két fürdõvel, nagy, ak-
nás garázzsal, rendezett, szép, kicsi ud-
varral eladó vagy elcserélhetõ palini
családi házra értékegyeztetéssel. 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,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany, kábeltévé.)
Érd.: 30/227-3294 

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

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

Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
kétszintes, három szobás családi ház
garázzsal + szoba, konyhás udvari la-
kással, 500 m2 telekkel eladó. Érd.:
30/282-0867 (7023K)

Belvároshoz közeli bútorozatlan la-

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

Albérlet kiadó! A városközpontban
kétszobás, 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)

Rattan asztal 2 db karosszékkel ol-
csón eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
30/9934-120 (7030K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1000 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

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

Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvéte-
lire felkészítést, valamint szakdol-
gozatok, egyéb anyagok gépelését
vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)

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

TV, videó, DVD javítása, távirányí-
tók, mûholdvevõk értékesítése. Nk,
Bajza u. 17. (saroképület, bejárat a
Kórház utca felõl). Tel.: 30/597-1530
(7031K)

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

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575

2009 
A TAKARÉKOSSÁG ÉVE 

Kösse újra CASCO-ját jelen-
tõs kedvezménnyel!

Kérjen ajánlatot, most megéri!
30/916-1600

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, 
árajánlatok, stb.)
SZÁMÍTÓGÉPES 

SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,

Adobe Indesign, Adobe 
Photoshop programokkal) 

NYOMDAI 
ELÕKÉSZÍTÉST

RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK 

Tel.: 30/9932-534 

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

HARANGOZÓ TAMÁS
kamarai tag könyvvizsgáló

bejegyzett adószakértõ

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

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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Kanizsa KK DKG-EAST –
Universal Pack Sárvár 91-63 (23-
20, 23-9, 28-15, 17-19.) NB I B-s
kosárlabda-mérkõzés. Nagykani-
zsa, 200 nézõ. Vezette: Németh
Cs., Horváth A. Kanizsa KK
DKG-EAST: Kasza 10, Sági 14/6,
Beck 13/9, Koma 19, Filipovic 12.
Csere: Mihalics 9/3, Vertetics,
Zsámár 8, Murvai 2, Lovas 4.
Edzõ: Kovács Nándor. 

A sárváriak kezdték jobban a ta-
lálkozót (2. p.: 0-5), de Sági Péter
tripláival gyorsan magára talált a
hazai csapat (6.p.: 13-9). Mindkét
együttes nyílt sisakkal játszott, s
mivel mindegyik fél jól célzott, a
nézõk sem unatkoztak.

A második negyedben kemé-
nyebb védekezésre váltott a kanizsai

gárda: Beck Attikáék szorosan ta-
padtak az embereikre, ami nem ízlett
a látogatóknak. A koncentrált véde-
kezés pontos támadásokkal párosult,
így a 18. percben már jelentõs elõny
birtokában voltak a hazaiak (40-27).

Fordulás után is folytatódott a
hazaiak fölénye, akik akkor sem la-
zítottak, amikor már huszonöt
ponttal vezettek (24.p.: 58-33).
Gordan Filipovic és Koma Dániel
korlátlan urak voltak a palánkok
alatt, elõbbi a lepattanók megszer-
zésében, utóbbi a támadások befe-
jezésében jeleskedett, míg kintrõl
Beck eresztett el nagyszerû három-
pontos dobásokat (30.p.: 74-44).

A befejezõ etapban Zsámár
Krisztián és Murvai Dániel lelkes
játéka csak hab volt a tortán, s a

KKK DKG-EAST fölényes gyõ-
zelemmel vett elégtételt a sárvári
vereségért.

Az újabb rangadót megnyerve a
kanizsaiak bebiztosították a helyü-
ket a legjobb négy között (ami
egészen pontosan a harmadik he-
lyet takarja), s ez a felsõházi ráját-
szást jelenti. Az alapszakasz utolsó
körében a KKK DKG East a pilla-
natnyi listavezetõ Soproni MAFC-
NYME legénységéhez látogat
március 22-én, vasárnap.

Kovács Nándor: „Úgy játszot-
tunk, ahogy egy rangadón kell. Az
alapvetõ célunkat már teljesítet-
tük, most jöhet az álmaink megva-
lósítása.”

Polgár László

RReevvaannss ééss ttoovváábbbb aazz áállmmookk úúttjjáánn

A lábtoll-labdások világbajnoki
válogatóját rendezték Nagykani-
zsán, melyen a Zemplén SE egysé-
gei nagy reményekkel indultak, hi-
szen hazai pályán talán egysze-
rûbbnek tûnt begyûjteni a vietnami
utazáshoz szükséges elsõ helyeket.
Az idõ kissé már szorít, hiszen
akik, illetve amely egységek május
elején a ranglista élén tanyáznak,

azok utazhatnak Hanoiba június
elején. A kanizsai férfi csapat (15
nevezõ négyes) a második helyen
végzett, míg a férfi párosoknál (24
duó) nem kerültek dél-zalaiak a
legjobb három közé. Nõi csapat-
ban (12) a zemplénesek szintén
másodikként zártak, míg nõi pá-
rosban (19) Gozdán Ágota és Végh
Nóra harmadik lett. Mindenesetre

izgalmas és valóban tétre menõ
újabb körre van kilátás Újszászon
április 4-én. Hogy azért egy öröm-
teli történést is leírjunk, a sérülés
miatt nemrég visszavonult
Budavölgyi Veronikát a hazai láb-
toll-labdázás örökös bajnokává
avatták.  

P.L.

RReemméénnyykkeeddnnii aazzéérrtt sszzaabbaadd

Felemás mérleggel bírnak a
Nagykanizsai Izzó SE NB II-es
férfi, illetve nõi kézilabdázói, hi-
szen legutóbb az elõbbiek hazai
pályán kikaptak 26-27-re az
Elektromos csapatától, míg a höl-
gyek 26-26-ra végeztek idegenben
a hosszúhetényiek ellen. Kezdjük
a nõi vonallal, mivel idegenbõl
hazahozni egy pontot soha sem
rossz kiindulási alap, s ezzel Tóth
László együttese maradt a dobogó
alsó fokán harmadik tavaszi

idénybeli meccse után. Elsõ két
meccsüket hozták László
Renátáék, ezzel az eddigi
összmérleg nem fest rosszul, s tíz
gyõzelmüknek is köszönhetõen
tartják harmadik pozíciójukat. A
férfiak szintén két sikerrel kezdték
a szezon második felét (Kecel 27-
25; Miklós KC 35 – 29), legutóbb
azonban egy kellemetlen vereség-
be futottak bele a Zsigmondy-
csarnokban az Elektromossal
szemben (26 – 27). Hiába lõtt töb-

bek között Ányos József nyolc,
míg Lomjánszki Pál hét gólt, a fõ-
városiak okos és taktikus játékuk-
kal elvitték a pontokat Kanizsáról.
Kotrics Gergelyék ezzel jelen pil-
lanatban negyedikek az NB II
Dél-nyugati csoportjában, s a kö-
vetkezõ hétvége sem ígér könnyû
sétagaloppozást, hiszen a harma-
dik Siklóshoz utaznak március 21-
én.

P.L.

KKeelllleemmeettlleenn iitttthhoonnii mmeegglleeppeettéésssseell

Több szempontból is örömteli
volt, hogy legutóbbi - egyben „ta-
vasz-nyitó” hazai bajnokiján az
NTE NB III-as labdarúgó-csapata
2-0-ra legyõzte a Bonyhád együt-
tesét. Elõször is Cs. Horváth Gá-
bor és Ujvári Máté találatai a gyõ-
zelem mellett azt is jelentették,
hogy a kék-pirosak visszavették a

tabellán harmadik helyüket, más-
részrõl pedig a Dráva csoportban a
kanizsaiaké a legimponálóbb ha-
zai mérleg, hiszen a kilenc itthoni
bajnokijukból hetet nyertek, s
emellett 1-1 döntetlen és vereség
árnyalja az összképet. Visnovics
László vezetõedzõ együttese rá-
adásul egy olyan labdarúgót is ad

a mezõnynek, Nagy Roland
személyében, aki jelen pillanatban
12 találatával a góllövõlista har-
madik pozícióját foglalja el (mi-
közben az élen járók jelenleg ti-
zenötnél járnak...). A dél-zalai
gárda eddigi 17 mérkõzésének
megoszlása: 10 gyõzelem, 1 dön-
tetlen és 6 vereség, s 30 rúgott
góljukra 26 válasz érkezett...

P.L.

VViisssszzaa aa ddoobbooggóórraa

Nem egyszerû 
a korcsoport-váltás
Az NTE 1866 cselgáncsozói foly-

tatván „tavaszi menetelésüket” a
szlovéniai Alsólendván, majd Bar-
cson vettek részt nívós versenyeken
– váltakozó eredményekkel. Alább
tényleg csak azon teljesítményeket
vennénk figyelembe, melyeknek ko-
molyabb sportértéke volt, tehát a
lendvai versengésben a nõk 63 kg-
sok mezõnyében Mihovics Szabina
három egyértelmû gyõztes mérkõzé-
sével lett elsõ helyezett. A somogyi
helyszínen diák D-korcsoportban
Vugrinecz Alex (26 kg) végzett máso-
dikkként, s ugyanígy produkált a di-
ák „céseknél” Huszár Máté (30 kg).
Huszár Martin (40 kg) a serdülõknél
a dobogó második fokáig jutott, Tóth
Dávid (50 kg) pedig harmadikként
zárt. Mihovics Szabina (63 kg) ezt
követõen a fõvárosban a junior kor-
csoportos diákolimpiai döntõben
„bukkant fel”, s edzõi stábjának tet-
szését finoman fogalmazva sem
nyerte el bronzos helyezésével.
Mindezt annak tükrében fogalmaz-
ták meg, hogy Szabina számára bein-
dul a válogatók sora a junior Európa-
bajnokságon való részvételért... 

Listavezetõk és sereghajtók
Egyelõre a nõi asztaliteniszezõk

Extra Ligájában a Kanizsa Sörgyár
SE még mindig a BSE teljesítmé-
nyének „negatívját” adja, hiszen míg
a fõvárosiak 12 forduló után 12
gyõztes meccsel bírnak, addig a dél-
zalaiaknál még az elõbbi rubrikába
nem került strigula – ebbõl kiderül-
hetett, hogy a szekszárdi bajnokit is
a házigazdák nyerték 7:0-ra. A szak-
vezetõ Jakabfi Imre szerint is a vere-
ség abszolút sima volt. A férfi NB II
Nyugati-csoportjában a KSSE le-
génysége a nyolcadik helyen áll, míg
az NB III-as férfiaknál alsóházi
rangadón vesztett a KSSE II-es egy-
sége a Sopron II ellen (7:11). A nõk
NB II Nyugati-csoportjában a KSSE
II listavezetõ, s két legutóbbi találko-
zóján a Fastron AC Tolna II-t (12:6),
valamint a Pécsi AE (11:7) csapatát
gyõzték le Bicsák Bettináék.   

Ha tavasz, 
akkor sétakerti duatlon
Március 28-án a TRI-CO Triatlon

Klub szokásához híven megrendezi a
Nyuszi Duatlon versenyét a Sétakert-
ben a strandfürdõ hátsó bejáratánál.
Az óvodások korosztályától egészen
a szeniorokig nevezhetnek a helyszí-
nen a résztvevõk délután negyed há-
romtól az egyes rajtokat megelõzõ tíz
percig. A legkisebbek 15 órakor raj-
tolnak el, az utolsó és egyben a leg-
idõsebbek mezõnye pedig 16: 20-kor
rugaszkodhat neki a távnak.
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Korunkban egyre gyakrabban hallott mechanizmus, folyamat az immun-
rendszer és annak mûködése. Elmondhatjuk, hogy eme rendszer jelentõsé-
géhez mérten teljesen jogosan kap egyre nagyobb nyilvánosságot, mind a
tudományos, mind a köznapi életben is.

Mert mi is ez a komplex folyamat-láncolat tulajdonképpen?
Egy velünk született, folyamatosan fejlõdõ, memóriával bíró, kiértékelõ,

feldolgozó és reagáló rendszer, melynek kisfokú eltérései is komoly követ-
kezménnyel járhatnak.

Alapvetõ mûködési egységei – a teljesség igénye nélkül: a fehérvérsej-
tek, nyiroksejtek, természetes ölõ sejtek; ezek egymás közti kommunikáci-
ójukban citokinek, antitestek (esetleg hormonok, neurotranszmitterek) se-
gédkeznek.

Az immunrendszer alapvetõ funkciója az antigén (azaz olyan, a saját
szervezetünk által idegennek ítélt felületi egység, melyet hordozhat bakté-
rium, vírus, gomba vagy egyéb parazita, de akár rákos sejt, esetleg transz-
plantált idegen szövet) ellen felépített megfelelõ válaszreakció kivitelezé-
se (végsõ soron ezen antigének hordozóinak elpusztítása, elszigetelése).
Ezen reakció lehet celluláris vagy humoralis immunválasz, mindkettõre
jellemzõ az APC (antigén prezentáló cell (sejt)) kezdeti fontos szerepe,
mely az adott antigént tartalmazó entitást bekebelezi. Majd azt feldolgoz-
va, mintegy bemutatja, prezentálja az antigént. A celluláris (sejtes) válasz
esetén olyan nyiroksejtek aktiválódnak melyek közvetlenül pusztítják el az
antigén hordozót, a humoralis válasz lényege a nyiroksejtek plazmasejtté
alakítása, melyek nagy mennyiségû ellenanyagot termelnek. Az ellen-
anyagok ezt követõen kapcsolódnak az antigénekhez, mintegy megjelölve
a hordozó baktériumot, vírust. Az õket bekebelezõ, elpusztító sejtek szá-
mára vagy aktiválják a komplement rendszert (fehérjékbõl álló, kaszkád-

szerûen egymást aktiváló folyamatok összessége, melynek eredménye a
kórokozó pusztulása). Mindeközben az eredetileg aktiválódott antigén-
specifikus sejtek közül néhányan hónapokig, évekig ”éberek” maradnak
az adott antigénre, így újbóli fertõzés esetén gyorsabban reagálnak – ez a
védõoltások lényege.

Immunrendszerünk rendelkezik az ún. természetes és szerzett kompo-
nensekkel. Elõbbire jellemzõ a gyors, nem-specifikus válaszreakció, az im-
munmemória hiánya, utóbbi kifejlõdéséhez napok szükségesek, de specifi-
kus, így hatékonyabb mechanizmus, mely akár évekig bíró memóriával
rendelkezik.

Születésünk után vagy életünk alkonyán immunválaszunk nem teljes ér-
tékû – újszülöttként szerzett immunitásunk nem kielégítõ; így a táplálás so-
rán adott anyatej és az abban lévõ ellenanyagok fontossága nem is kérdé-
ses. Idõsebb korban a szerzett és természetes immunfolyamatok hatékony-
sága, különbözõ okok végett (pl.: az alapvetõ immunsejtek termeléséért fe-
lelõs csontvelõ kimerülése; másodlagos immunszövetek sorvadása) csök-
kenõ tendenciát mutat. Így a legyengült vagy fokozott kockázatnak kitett
szervezettel bírók számára megelõzõ jelleggel javasolt az egyes fertõzõ be-
tegségek elleni védõoltások felvétele (természetesen a kötelezõen elõírtak
mellett). Egyes, a szervezet egésze számára roboráló jellegû, az esetleges
vitaminok, nyomelemek, tápanyagok pótlására szolgáló készítmények al-
kalmazása segíthet a mindenkori mûködésünkön felüli megterhelések ese-
tén (pl.: betegségek vagy növekvõ fizikai, pszichikai nyomás). Ekkor kény-
telenek vagyunk meglévõ tartalékainkat mozgósítani, így eme, erõforrása-
inkat megterhelõ folyamatok során, melyek általában immunrendszerünk
fokozott terhelésével is járnak, célszerû külsõ támogatással segíteni szerve-
zetünket a minél hatékonyabb védelem megszervezésében.

Dr. Hella ajánlata:
Actival C max filmtabletta Centrum A-Z tabletta Dr.Theiss echinacea

cseppek Grép plusz csepp Multi tabs multivitamin immuno+LGG tab-
letta Walmark marslakócskák immunaktiv tabletta

Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fõ út 5.) ajánlásával készült

DDrr.. HHeellllaa eeggéésszzssééggrroovvaatt

Szervezetünk vvédvonala: aaz iimmunrendszer

Március 21. 15 óra
A SZERETET SZÍNEI 
A Kanizsa FOLT Csoport kiállítása. 

Március 24. 10.30  és 14 óra
BonBon Matiné
VÁSÁRI BÁBCIRKUSZ
Belépõdíj: 500 Ft

Március 24. 16 óra
BABAVILÁG - Czibuláné Csics-
man Erzsébet porcelánbaba-készí-
tõ kiállítása. Belépõdíj: felnõtt 200
Ft; diák, nyugdíjas 100 Ft

Március 25. 19 óra
A CSÚNYA - Az Új Színház elõ-
adása. Belépõdíj: felnõtt 2500 Ft;
diák, nyugdíjas 2000 Ft 

Március 19. 19 óra
TAVASZI OPERETTVARÁZS
Belépõdíj: 600 Ft

Március 21. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépõdíj: 200 Ft

Március 21. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM 

népzenei táncház sorozat. 
Belépõdíj: 500 Ft

Március 22. 19 óra
A NAGYKANIZSAI SZIMFO-
NIKUS ZENEKAR HANGVER-
SENYE. Belépõdíj: 1000 Ft

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása, 80 ÉV MÛVÉ-
SZETE - Z. Soós István kiállítása

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

Március 20. 15 óra
SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-
es, '60-as évekbõl

Március 27. 19 óra
A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
HORVÁTH KORNÉLés az ALEGRE
CORREA. Belépõdíj: 1000 Ft
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