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Kanizsa

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ megállapítását –
„Mindszenty atya nem csak a ka-
tolikusoké, nem csak a hívõ em-
bereké, hanem minden hazáját
szeretõ, azért tenni akaró magya-
ré.” – igazolta a „Nincs helye a
csüggedésnek” középiskolás ve-
télkedõ eredménye: a Piarista Is-
kola élen végzett diákjait szoro-
san követte a Keri, majd a Cser-
háti csapata. Õket pedig a BLG és
a mezõsök. Brenner József általá-
nos helynök – az akadályoztatott
Veres András szombathelyi püs-
pök helyett – adta át a diákoknak
a díjakat a Nagykanizsai Polgári
Egyesület március 24-i program-
ján. 

A kommunizmus áldozatainak
emléknapja tavaly a litván ellen-
állásról szólt. A rendezvénysoro-
zat idén Mindszenty bíborost ál-
lította fókuszba. Õ két diktatúrá-

val is szembeszállva méltán
mondhatta: „Állok Istenért, Egy-
házért, Hazáért, mert ezt a köte-
lességet rója rám a nagyvilágon
legárvább népem történelmi
szolgálata. Nemzetem szenvedé-
se mellett a magam sorsa nem
fontos.”

„A hazugság végül is olyan,
mint a bumeráng. Visszavág arra,
aki eleresztette.” – idézte alpolgár-
mesterünk köszöntõjében a bíbo-
ros több idõtálló gondolata között.
Esztergom érseke 1948-ban vilá-
gosan látta, mi vár rá, mégsem hát-
rált. Gondolt az elsõ századok ke-
resztényüldözéseire. Abban az idõ-
ben fogalmazta meg a római jogot
is jól ismerõ Tertullianus: „Bizo-
nyos vádlók vádja nekünk dicsõsé-
günk.” És hol van azóta a Római
Birodalom! Mindszenty is pont
így tekintett korának birodalmára,
kellõ távolságból. 

Az ötvenes, hetvenes évtizedek
nemzedékeinek a gerinces fõpap
példája adott tartást. Ezt hitelesíti
az elõadást is tartó vendég test-
vérbátyjának, az 1957-ben meg-
gyilkolt Brenner János rábakethe-
lyi káplánnak hûsége is. A
Könyvtár felé tartva a kopjafánál,
az ’56-os emlékkertben érte is –
aki egyszerre lett a kommunizmus
áldozata és a papi hivatás vérta-
núja – imádkozott a helynök, az
alpolgármester és a Felsõtemp-
lomból érkezett Mindszenty tisz-
telõk sokasága. Még elõtte pedig
a bíboros felsõtemplomi szobrá-
nál a boldoggá avatásért könyö-
rögtek. A nap végén egy magán-
beszélgetésben szóba került a
vádlott társ, Ispánki Béla kitûnõ
könyve: Az évszázad pere. A prí-
más szertartója felidézi, amikor
1951-ben a börtönben értesült a
deportálásokról: „Kezem ökölbe
szorul. Könnyeim már nincsenek,
a sok szenvedés elapasztotta õket.
Csak érzem, hogy egyszer ezek-
kel a moszkvai ügynökökkel vala-
mi rettenetes fog történni. Ha ök-
lünk ismét szabadon üthet. Kato-
likus pap vagyok. Mindig a meg-
bocsátást hirdettem és gyakorol-
tam. Csak most érzem, hogy mi-
lyen nehéz…kereszténynek len-
ni.”  

Ahogy Mindszentyt erõsítette az
ókeresztények hite, Mindszenty
pedig kortársait, lám, ez a lánc
nem szakad meg. Köszönet a
Brenner testvéreknek! „Bennünket
ide állítottak. Állunk.” (Sík Sán-
dor)

K.H.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A Nagykanizsai Civil Kerek-
asztal Egyesület március 31-én
indítja útjára újabb, „Fogadd
Örökbe Nagykanizsa Természeti
Értékeit” címû mozgalmát.

A mozgalom célja: fellendíteni,
civil segítséget nyújtani a város
természeti értékeinek megteremté-
sében, gondozásában és védelmé-
ben. Lehetõséget biztosítani a vá-
ros polgárainak, vállalkozóinak,
intézményeinek, hogy az elõbb
említett programban aktívan és te-
võlegesen részt vehessenek. A saj-
tótájékoztatón részt vett Marton
István polgármester, a mozgalom
fõvédnöke, Balogh István, a kez-
deményezõ Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület elnöke, az
egyesület munkatársai, Kálovics
Andrea városgondnok kertészmér-
nök (VIA Kanizsa Kht.), Lancsák
Lajos városi fõkertész és Nagy Im-
re, a Kanizsa TV ügyvezetõ-fõ-
szerkesztõje. 

A mozgalomba jelentkezhetnek
magánszemélyek, közösségek, in-
tézmények, intézmények közössé-
gei, akik a jelzett feladatokhoz se-
gítséget kívánnak nyújtani ötlete-
ikkel, kétkezi munkával, az örökbe

fogadott természeti értékek fel-
ügyeletével, ápolásával vagy meg-
teremtésének, gondozásának anya-
gi támogatásával.

Örökbe fogadható park, park-
részlet, utca, utcarész, közterület
növényzete, virágai, egyes kiemel-
kedõ értékû egyedi növényei, nö-
vény együttesei, állatai, vizei.
Örökbe lehet fogadni közintéz-
mény, oktatási intézmény, vállalat,
lakóépület udvarának, parkjának és
környékének természeti értékeit,
épületének virágait, dísznövényeit.

Az örökbe fogadásra a Nagyka-
nizsai Civil Kerekasztal Egyesü-
letnél lehet jelentkezni az „örökbe-
fogadási adatlap” kitöltésével.
Egy-egy nagyobb területû termé-
szeti érték örökbefogadását több
örökbefogadó együtt is vállalhatja.  

Az örökbe fogadott természeti
értékek fejlõdését a mozgalom ku-
ratóriuma és a média folyamatosan
figyelemmel kíséri. Az örökbefo-
gadók természetépítõ- és megõrzõ
tevékenységét értékeli, és a legál-
dozatkészebb személyeket minden
esztendõben egy alkalommal, a
Föld Napján, vagy a Város Napján
Nagykanizsa közössége elõtt er-
kölcsi elismerésben részesíti. 

A civil egyesület március 31-én
útjára indított legújabb akcióját
Marton István polgármester nyi-
totta meg. Beszédében hangsú-
lyozta: jelentõs és sikerre ítélt te-
vékenység lesz, hiszen nagyon sok
értéke van városunknak, melyek
szépségének bemutatására, és
megõrzésére sem fordítottunk kel-
lõ figyelmet. Következõ lépésként
április 22-ét emelte ki a polgár-
mester. Délelõtt tíz órára a sétaker-
ti kapuhoz hívta a sajtó képviselõ-
it, a város védett természeti értéke-
it jelzõ táblák ünnepélyesen átadá-
sára. De addig is bõven lesz tevé-
kenykednivalója az egyesületnek.

Lengyák István programmene-
dzser a hosszú távú program is-
mertetése során kiemelte: Ha va-
lamilyen értékek létrejönnek vagy
megújulnak a városban, annak
megvédése elsõsorban a város lo-
kálpatrióta polgárainak feladata
kell, hogy legyen. Ezért gondol-
ták például azt, hogy a budapesti
állatkertben beindított örökbefo-
gadási akcióhoz hasonlóan,
Nagykanizsa természetvédelmi
értékeinek védelmében az egye-
sület is akciót kezdeményez,
melyben valamennyi városlakó,
az óvodástól kezdve a nyugdíja-
sig, részt vehet. 

Bakonyi Erzsébet

FFooggaadddd ÖÖrröökkbbee NNaaggyykkaanniizzssaa 
TTeerrmméésszzeettii ÉÉrrttéékkeeiitt

– Megfelelõen képesített tanárok
látják el a mûvészeti oktatást intéz-
ményünkben, a tananyagot pedig
felmenõ rendszerben, az egyes tár-
gyakról való ismereteket egymásra
épülve sajátítják el diákjaink –
mondta el sajtótájékoztatóján
Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Ze-
ne- és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola igazgatója, kiemelve a különb-
séget a valódi mûvészeti képzés és a
– most már egyre több helyütt feltû-
nõ – különbözõ vállalkozások által
nyújtott képzések, szakkörök között.

A mûvészeti oktatás a közoktatás
része, négy mûvészeti ágból tevõ-
dik össze: zenemûvészetbõl, tánc-
mûvészetbõl, képzõmûvészetbõl és
a színmûvészetbõl. Ez utóbbit kivé-
ve a másik három ágazat gazdag
választékát kínálja az iskola. Baráth
Zoltán úgy véli, nem csak mûvé-
szeti továbbképzést nyújtanak tanu-
lóiknak, hanem fizikai, erkölcsi és
mentális fejlõdést is.

Pulai Viktória, az iskola táncta-
nára a szakképesítéssel kapcsolat-
ban hozzátette, hogy azok, akik

ilyennel nem rendelkeznek, anató-
miai és mozgásbiológiai tudás hiá-
nyában nagy egészségügyi károkat
okoznak, hosszútávon leginkább a
kisgyerekeknél. Ezért érdemes
megfontolni a szülõknek, hová
íratják be gyermekeiket mûvészeti
oktatásra.

Az iskola összesen tíz helyen tart-
ja képzéseit a városban, illetve a vá-
ros környékén. A következõ tanévre
a felvételi és a beiratkozás április
hatodikán és hetedikén délután 14-
18 óráig lesz a Sugár utca 18. szám
alatt, a mûvészeti iskola székhelyén.

S.E.

SSzzaakksszzeerrûû kkééppzzééss aa FFaarrkkaass FFeerreenncc
MMûûvvéésszzeettii IIsskkoolláábbaann

Tisztújítás Miklósfán
A miklósfai Közmûvelõdési és

Városszépítõ Egyesület tagsága a
napokban tisztújító közgyûlést tar-
tott. Kiss László volt elnök nem
kívánt a következõ két évben sze-
repet vállalni az egyesület vezetõ-
ségében, így erre a posztra csak új
személyekre szavazhatott a tag-
ság. Elnöknek Dömötörfi Sándort,
titkárnak Imre Bélát, gazdasági
vezetõnek Kandár Attilát válasz-
tották meg a taggyûlésen jelenlé-
võk. Az elnökség tagjai: Dervalits
Balázs, Baráth József, Koncz Ti-
vadar, Köteles Mihály, Gárdonyi
József és Turi István lettek. Az el-
lenõrzõ bizottságban Bojtor Ró-
bert atya, Dr. Bátorfi József és
Czupi Gyula kaptak helyet.

A megválasztott új elnök és a
vezetõség tagjai is az elõttük álló
feladatok érdekében együttmûkö-
dést és segítséget kértek a megje-
lentektõl, és személy szerint Kará-
di Ferenc önkormányzati képvise-
lõtõl, aki elmondta: “Természete-
sen a városrész kulturális életét, a
hagyományok ápolását és a közé-
letet szervezõ egyesület tevékeny-
ségét kötelességemnek tartom.  Az
újabb két évre választottaknak bé-
kében végzett sikeres jó munkát kí-
vánok”

Cukorbetegek egymásközt
Közgyûlést tartott a Nagykanizsai

Cukorbetegek Egyesülete. Az el-
nökségi beszámolót Poszavecz Jó-
zsef tartotta, melyen értékelte az el-
múlt év munkáját, eredményeit.
Eredményként ítélte meg, hogy a
havi rendszeres oktatásokon egyre
többen vesznek részt, s ez elsõsor-
ban Dr. Sebestyén Miklós fõorvos
elõadásainak köszönhetõ, hiszen
túlnyomórészt õ szerepel elõadó-
ként. Hiányosságnak tekinti, hogy
még mindig  sokan nem veszik
igénybe ezt a lehetõséget. Amegelõ-
zés helyett csak akkor fordulnak or-
voshoz, amikor látásromlást, vese-
elégtelenséget, idegrendszeri káro-
sodást, magas vérnyomást, és az al-
só végtag érszûkület jeleit észlelik. 

Elmondta, a tagság létszáma
stagnál, 80 fõ körüli, pedig Nagy-
kanizsán mintegy 2500 fõre tehetõ
a cukorbetegek száma. A szerve-
zési és pénzügyi tervek alakulását
Gazda Zoltánné ismertette, s ki-
hangsúlyozta, hogy az egyesület-
nek minden támogatásra szüksége
van. Rostás János az Ellenõrzõ
Bizottság elnöke beszámolt az el-
végzett munkákról, s arról, hogy
az egyesület feladatait rendben, az
elõírásoknak megfelelõen hajtotta
végre.
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Ismét levette a testület a múlt
heti közgyûlés elsõ napirendi
pontjaként szereplõ alpolgármes-
ter választására, illetményének
megállapítására elõterjesztett ja-
vaslatot. Szintén nem kapott meg-
felelõ támogatást az önkormányzat
feloszlatását szorgalmazó, plusz
napirendi pontként behozott javas-
lat. Visszavonták a Kórház út 5.
szám alatti Nõi éjjeli menedékhely
átköltöztetéséhez támogatás bizto-
sítására írásban elõterjesztett ja-
vaslatot, a következõ soros köz-
gyûlésen tárgyalják a Vagyongaz-
dálkodási és Szolgáltató Zrt. éves
összesített közbeszerzési tervének
jóváhagyására, a térfigyelõ kame-
rarendszer mûködésének tapaszta-
latai, továbbfejlesztésének irányai
és lehetõségei, valamint a fejlesz-
tés várható hatása a közterületen
témában írásban elõterjesztett ja-

vaslatot. Huszonkét igen szavazat-
tal elfogadták a képviselõk a város
bûnügyi, közbiztonsági és közle-
kedésbiztonsági helyzetérõl írás-
ban elõterjesztett beszámolót. El-
fogadták a Halis István Városi
Könyvtár tevékenységérõl szóló
beszámolót, és egyhangú szavazat-
tal április 1-tõl ismét megbízták öt
évre Czupi Gyulát, a Halis István
Városi Könyvtár vezetõi teendõi-
nek ellátására.

Egyetértettek a városatyák az
Egyesített Bölcsõde dolgozóinak a
délutános mûszakpótlékra való jo-
gosultság elismerésével, valamint
az Egészségügyi Alapellátási In-
tézmény Alapító Okiratának mó-
dosításával, a Szivárvány Fejlesztõ
Központ átszervezésére elõterjesz-
tett javaslattal. Nagy vitát váltott
ki a költségvetés felülvizsgálatával
március 31-tõl szeptember 30-ig

foglalkozó munkacsoport felállítá-
sa. A javaslatot Cserti Tibor, a Vá-
rosvédõ Egyesület elnöke vetette
fel a 2009-es költségvetés elfoga-
dásakor. A bizottság munkáját sza-
vazati jog nélkül Cseresnyés Péter
alpolgármester koordinálja. A szo-
cialista frakció nem kívánta magát
reprezentálni a munkacsoportban,
és Marton István polgármester
sem kívánt részt venni a bizottság-
ban, de megadta az esélyt az ered-
ményes faragásra. A munkacsoport
tagjai: Cserti Tibor, Bene Csaba
(Fidesz), Bogár Ferenc (MSZDP)
és Röst János (SZDSZ). 

A testület másnap, péntek dél-
elõtt zárt üléssel és napirend utáni
felszólalásokkal, kérdésekkel, in-
terpellációkkal folytatta a munká-
ját. 

B.E.

MMuunnkkaaccssooppoorrtt ffiiggyyeellii aa kkööllttssééggvveettéésstt

A közgyûlés elfogadta a Csó-
nakázó-tó vízminõség-védelmi
munkáinak elkezdésérõl szóló
elõterjesztést. 

– Ennek megfelelõen – a szüksé-
ges engedélyek beszerzése, egyez-
tetések lefolytatása, majd a közbe-
szerzési eljárás elindítása után –
várhatóan késõ õsszel, vagy jövõ
év kora tavasszal indulhat el a Lá-
tóhegyi árok betorkollása és a szi-
get közti rész iszapjának eltávolí-
tása. Ahogyan az elõterjesztésbõl
is kiderül, a legkisebb zavarást je-
lentõ, leggazdaságosabb, a víz le-
eresztése nélküli megoldást vá-
lasztják – mondta Lancsák Lajos
városi fõkertész. – A január 29-i
közgyûlési elõterjesztés vitája
alapján széleskörû információ-
szerzést végeztek a Csónakázó-tó

vízminõség-védelmi munkáival
kapcsolatban – folytatta Lancsák
Lajos. Az eredeti mellett három
újabb ajánlatot kaptak, amelyek
leeresztés nélküli, illetve minimális
leeresztés melletti technológiával
valósítanák meg a feladatot. 

A mintegy negyvenhektáros víz-
felületû Csónakázó-tavat a zalai
Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
beruházásában, a Bakónaki pata-
kon 1974-ben létesített völgyzáró
gáttal hozták létre. Az 1980-as
évekre jelentõs vízminõség romlás
következett be, ami vízvirágzás-
hoz, algásodáshoz, majd halpusz-
tuláshoz vezetett. A halpusztulást
követõen 1987 õszén a tó teljes ví-
zének leeresztése megtörtént, majd
tavasszal sor került a tómeder ki-
kotrására, a felgyülemlett iszap el-
távolítására. 1988-ban megépült az

ülepítõ elõtározó. Ezek a beavat-
kozások a vízminõség jelentõs ja-
vulását eredményezték. Az iszap-
kotrás óta eltelt húsz év alatt a tó-
mederben jelentõs feliszapolódás
történt, amit szükséges kezelni an-
nak érdekében, hogy a tó vízminõ-
ség romlása és újabb algásodás,
majd halpusztulás ne következzen
be. A Csónakázó-tó vízutánpótlá-
sát két vízfolyás, a Bakónaki patak
és a Látóhegyi árok biztosítja. A
Bakónaki patakon megépült
elõtározó a hordalékot részben
megfogja, de húsz év alatt így is
jelentõs feliszapolódás alakult ki a
tóban. A Látóhegyi árok öblözete a
tó leginkább feliszapolódott része,
mivel sok hordalékot szállít a tóba.
Az öbölben az áramlás kicsi, ezért
a hordalék itt lerakódik, sõt egyre
beljebb terjeszkedik a tó közepe
felé. A vízminõség-védelmi mun-
kákra, és az azt megelõzõ tervezé-
si feladat elvégeztetésére a köz-
gyûlés harmincmillió forintot biz-
tosít, amelybõl a tervezési feladat
elvégzéséért járó egymillió forint,
és az elõkészítõ munkák elvégzé-
sére hárommillió forint összeget a
2009. évi költségvetésben szere-
pelteti. 

B.E.

EEllkkeezzddõõddhheettnneekk aa CCssóónnaakkáázzóó-ttóó
vvíízzmmiinnõõsséégg-vvééddeellmmii mmuunnkkááii

Befejezõdött az Érdekvédelmi
Szövetség Zala Megyei Fogyasztó-
védelmi Szervezete és a Társadalmi
Egyesülések Szövetsége (TESZ) ál-
tal közösen rendezett, úgynevezett
fogyasztóvédelmi képzés, melynek
nem titkolt célja a jelenlevõk tuda-
tos vásárlókká „nevelése” volt. Bíró

László, a TESZ-Generációk Nyug-
díjasok Zala Megyei Képviseleté-
nek elnöke összefoglalta a megelõ-
zõ három elõadásokon hallottakat,
majd elismerõ diplomát osztottak ki
a résztvevõknek. 

S.E.

TTuuddaattooss vváássáárrllóókk lleetttteekk

Rendkívüli fõpróbára ke-
rült sor az ORFF ütõegyüttes
két közelgõ koncertje elõtt,
melyet alapos szervezés elõ-
zött meg, hiszen a résztvevõk
az ország különbözõ pontjain
dolgoznak, tanulnak.

A ORFF ütõegyüttes elõször
április 4-én lép fel a Honvéd
Kaszinóban, közösen a buda-
pesti ÜssDob együttessel, va-
lamint Tommy Viggel, Rod Ste-
wart magyar származású dobo-
sával. A világszerte jól ismert
vibrafonista Bücs Angéla 37
helyi növendékével, az amatõr
ORFF együttessel közösen
fogja eljátszani Duke Elling-
ton egyik nagyon híres szerze-
ményét, melynek az ORFF
hangszereire és zenekari tagja-
ira átszabott változatát Tommy
meglepetéselemekkel, igazi
zenei csemegékkel fûszerezte
a kanizsai közönség kedvéért.
A próbán nagyon elégedett
volt a felkészült kis muzsiku-
sokkal.

A dátumválasztás tudatos
volt, hisz’ április 4. a Magyar
Jazz Ünnepe. Május 9-én, a
gyõzelem napján kerül sor a
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban a 15 éves jubileu-
mi koncertre.

A múlt hétvégi fõpróbán min-
denki nagy örömmel zsúfoló-
dott be a zeneiskolai kis próba-
terembe, ahol régen volt ilyen
népes tábora együtt Bücs Angé-
la ütõs csapatának.

RReennddhhaaggyyóó 
ffõõpprróóbbáánn aa 
bbuuddaappeessttii ÜÜssssDDoobb
ééss aa kkaanniizzssaaii
OORRFFFF üüttõõssöökkkkeell,, 
aa KKaanniizzssaa HHeettiillaapp
rréésszzvvéétteelléévveell

13.qxd  2009.04.03.  10:51  Page 3



KKaanniizzssaa –– VVáárroossrréésszz 2009. április 2.4

A Nagykanizsai Városvédõ
Egyesület célja egyrészt a város-
ban meglévõ értékek ápolása és
fenntartása, illetõleg új értékek
létrehozása. A legismertebb és ta-
lán legsikeresebb munka, ami
még a néhai elnök Lovrencsics
Lajos szervezésében valósult meg
– az úgynevezett Negyvennyolcas
tér. Mint dr. Varga Endre Tibor,
az egyesület alelnöke mondja:  a
tér kialakítása elõbb ellenkezést
váltott ki a lakosságból, de ké-
sõbb nagy szeretet fogadta és a
mai napig úgy gondolják, hogy
mindenki magáénak érzi, mivel a
Vasember-ház mögötti Negyven-
nyolcas tér a március 15-ei városi
ünnepségek helyszíne lett, és a
korábbi kutyafuttató területbõl a
város és egyéb adományozók, cé-
gek közremûködésével egy na-
gyon kulturált tér alakult ki,
amely méltó a városhoz.

– Másrészt az egyesület célja,
hogy ne csak az épített környe-
zet állagmegóvásában, hanem a
szellemi életben is részt vegyen
– folytatja az egyesület alelnö-
ke. – Ezért is kapcsolódott be a
helyi politikába, hogy képviselje
azokat az értékeket, amelyeket a
pártok adottságaiknál fogva
nem képesek, hiszen a pártok
alapjában véve eleve másra
szervezõdtek. Sajnos a nagy
probléma az, hogy Kanizsán egy
olyan helyzet alakult ki, amely
egy kicsit párhuzamos az orszá-
gos helyzettel, ahol a pártok
képtelenek egymással együttmû-
ködni, állandóan változó koalí-
ciók vannak, és sajnos legin-
kább csak a szûk érdekek men-
tén. Így a sok belharc felemészti
azokat az egyébként ott is meg-
lévõ erõket, amelyeknek pedig
azt kellene szolgálni, hogy eb-
ben a helyzetben a várost elõre
vigyék. Minderre viszont nem
érnek rá a pártok, mivel mindig
mással kell foglalkozni: botrá-
nyokkal, illetve a pillanatnyi
változó hatalmi helyzetekhez va-
ló alakulással. Ebben a körben
mi nagyon sokat nem tudunk
tenni, csupán megpróbálunk
kompromisszumos megoldásokat
keresni, hiszen – mint városvédõ
egyesület – senkinek nem tarto-
zunk felelõsséggel. Mi abszolút
érték mentén tudunk bárkivel
munkakapcsolatot kialakítani és
ez úgy gondoljuk, hogy mûködik.

Ha megnézik a képviselõk tevé-
kenységét, minden jó ötlet mellé
odaállunk, függetlenül az ötlet
gazdájának pártállásától. 

– Miként látja a civil szervezet a
város jövõjét?

– Most nagy lehetõséget kapott
a város a belvárosi rekonstrukció
megvalósításával. Sajnos úgy
látjuk, hogy a döntéshozóink nem
tudják, hogy egy város-rekonst-
rukciós pályázatot milyen célból
írnak ki. Amilyen célokat megha-
tároznak – szobrok kiállítása és
változtatása, vagy egy park szeb-
bé tétele – önmagukban termé-
szetesen ezek pozitív célok, azon-
ban ha mindez nem eredményezi
azt, hogy a városszéli üzletköz-
pontokhoz és nagyáruházakhoz
kiáramlott vásárlóerõ visszatér-
jen, akkor ez csak felesleges
pénzkidobás és ráadásul jobban
terheli a város kasszáját, hiszen

ezek mellé egy olyan önerõt kell
biztosítani, amit adott esetben
máshova is lehetne fordítani. Mi-
re gondolok? Azt az állapotot,
amit itt az utóbbi húsz évben
megéltünk, miszerint a belváros
üzletileg teljesen kiürült és meg-
kopott, nyugati szomszédaink is
átélték egy-két évtizeddel koráb-
ban. Meg kell állítani azt a folya-
matot, amely a belváros kiürülé-
sével jár, s mindez Kanizsa eseté-
ben is azért fontos, mert  itt
majdnem minden esetben mûem-
lék jellegû, de gazdasági szem-
pontból nehezebben hasznosítha-
tó épületrõl van szó. Csupa olyan
ingatlanról, amelyek száz-két-
száz évesek és lassan felújításra
szorulnak, s amennyiben nem
képviselnek olyan értéket, hogy
akár bérbeadással vagy más mó-
don kitermeljék saját magukat
(zárójelben jegyzem meg, hogy
az önkormányzat ingatlanvagyo-
nába tartozó elemek többsége a
belvárosi ingatlanokból áll), ak-
kor nem teszik fenntarthatóvá a
belvárost. Nyugati példákra utal-
va, elég bárhova elmenni, példá-
ul itt a határ közelében lévõ
Fürstenfeldbe vagy más kisvá-
rosokba, ahol mindenütt kialakí-
tották a belvárosi sétálóutcát, a
környékbeli csillapított forgal-
mat és ezzel elérték azt, hogy a
vásárlóerõ – ha nem is az erede-
ti állapotnak megfelelõen –, de
hatvan-hetven százalékosan visz-
szakerült, és sikerült egy fenn-

tartható belvárost létrehozni és
nem kellett elbontani patinás
épületeket. Kanizsa egyik leg-
szebb épülete a Csengery utca
sarkán lévõ Elsõ Magyar Általá-
nos Biztosító Társaság épülete,
amely például ilyen helyzetben
halódásra van ítélve, hiszen a la-
kók nem tudják felújítani és üzle-
tileg is egy egyre inkább elérték-
telenedõ helyen van. Tehát,
amennyiben nem tudjuk rentábi-
lissá tenni a belvárost – értve ez-
alatt azt, hogy nem tudjuk a vá-
sárlóerõt visszacsábítani, akkor
avval kell szembesülni Kanizsa
város lakóinak, amivel egyébként
lassan már szembesülünk, hiszen
még pár év és a faárkádok miatt
már esõben is száraz lábbal vé-
gigmehetünk az utcán –, hogy ez
a folyamat mindinkább kiterjed.
Mindezt azért mondtam el, mert
ha nem csinálunk ténylegesen sé-

tálóutcát, vagy akár csak megha-
gyunk két forgalmi sávot a Fõ
úton, akkor ott nem lehet olyan
belvárost kialakítani, ahova az
emberek szívesen járnak korzóz-
ni. Senki sem engedi el a kisgyer-
meke kezét, amikor mellette au-
tók tömege van, vagy senki sem
ül le jó szívvel egy kávéra, hiszen
a helyijárat füstje mellett még a
kávé sem esik olyan jól. 

– Gondolom ezeket az észrevé-
teleket idõben jelezték az önkor-
mányzat felé is.

– Korábban tartottak egy fó-
rumot, ahol jómagam képvisel-
tem a városvédõ egyesületet. Er-
re a fórumra meghívták mind-
azokat a kereskedõket és szol-
gáltatókat, akik a belvárosban
ténykedtek. Az elõterjesztõ leg-
nagyobb megdöbbenésére min-
denki azt kérte, hogy zárjuk le
teljesen a Fõ utcát. A fórumon
felvetõdött például, hogy ebben
az esetben miként történne meg
az üzletek áruval való feltöltése,
és az egyik legismertebb kani-
zsai kereskedõ azt is vállalta
volna, hogy a hátán viszi be az
árut az üzletébe. Aki ott van, lát-
ja, hogy mennyire elértéktelene-
dett a belváros, hiszen például
1995-ben magasabb bérleti dí-
jakat lehetett érvényesíteni, mint
tizennégy évvel késõbb. Az, hogy
a belvárosban négyzetméteren-
ként 1300 forint plusz áfáért va-
gyis pár eurórért bérletet lehet
kapni, és még így is sok üres,

irodának alkalmas helyiség van,
míg az üzleteket is egyre alacso-
nyabb összegekért adják ki, s
egyre inkább a bankok jelennek
meg, illetve a kínai üzletek, sze-
rintem mindez sok mindent el-
árul. És ami még nagy problé-
mát jelent, hogy Nagykanizsa
városrendezési terveit – nyilván-
valóan törvényes úton, ahogy ez
illik – pécsi szakértõk készítik.
Ezt mi, városvédõk nonszensz-
nek érezzük. Úgy gondoljuk,
hogy ha például egy kanizsai
szakembernek kellene hasonló
terveket készíteni, akár Gyõr
belvárosára vonatkozóan, bár-
mennyire jó szakember is, soha
nem ér el megfelelõ eredményt,
mert nem ismeri a szóban forgó
város mûködését és adottságait.
Nem tartjuk szerencsésnek to-
vábbá azt sem, hogy kiengedtük
kezünkbõl a város tervezésének
azt a lehetõségét, hogy tervtaná-
csot alkalmazzunk. Jelen pilla-
natban a tervtanácsot igénylõ
döntések érdekében Gyõrbe és
Budapestre kell menni, de vajon
honnan tudná egy fõvárosi szak-
ember, hogy Kanizsán mi a jó,
mit fogadnak el az itt élõk és
ténylegesen mi illik a városkép-
be. Ami a város jövõjét illeti,
elõször is tiszta lappal kellene
startolni a helyi politikai ténye-
zõknek, s kellõképpen felkészül-
ni az egyre élesedõ versenyhely-
zetre, hiszen ma már minden fo-
rintért és eurórért keményen
meg kell dolgozni, s a befektetõk
csak akkor jönnek városunkba,
ha mi magunk már tisztában va-
gyunk azzal, hogy milyen irány-
ban kívánjuk fejleszteni váro-
sunkat öt-tíz év múlva és ezeket
a terveket már most meg kell
alapozni. A tényleges döntésho-
zatalnál be kellene vonni az em-
bereket, továbbá nagyon fontos
még, hogy jobban becsülje meg
a város a helyi vállalkozókat.
Szakmámon keresztül rengeteg
emberrel találkozom, s elmond-
ják, hogy Kanizsán gyakran el-
lenszenvvel viseltetnek a vállal-
kozók iránt. Márpedig Mária
Teréziától tudjuk, hogy: „etetni
kell a birkát, ha nyírni akarjuk”.
Sajnos pillanatnyilag itt csak a
„nyírás” megy és nem a segítés,
vagyis lehetetlen apróságokon
akadnak el olyan ügyek, ame-
lyek a városnak semmibe nem
kerülnének, ugyanakkor jelentõs
értékeket hoznának létre.

Gelencsér Gábor

„„EEtteettnnii kkeellll aa bbiirrkkáátt,, hhaa nnyyíírrnnii aakkaarrjjuukk””
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A dohányzás, a dohány magyarországi gyors térnyerésének hátterében a niko-
tin és annak idegrendszerre gyakorolt pozitív hatásai állnak, úgy mint: a figyelem,
koncentrálóképesség fokozása, fokozott stressz-szituációkban relaxáló, nyugtató
hatás. Mindeközben pusztán a nikotinnak is van számos kedvezõtlen hatása: a
szimpatikus idegrendszer ingerlését követõen a szívfrekvencia nõ, az erek össze-
húzódnak, ennek következtében a vérnyomás átmenetileg emelkedik, emellett
részben a kapillárisok átmérõjének csökkenése a szervek, szövetek oxigénellátott-
ságát is csökkentik. A legjelentõsebb mellékhatása talán a nagyfokú hozzászokást,
függõséget okozó tulajdonsága, melynek erõssége vetekszik a jóval veszélyesebb-
nek tartott drogokéval. A hozzászokás néhány hét alatt kialakul, az abbahagyása
szintén hetekig tartó megvonási tünetekkel jár, de a visszaesés veszélye hosszú
hónapokig, évekig fennállhat. Mindezek a dohány elégetése nélküli formákra is
igazak (pl.: tubákolás). A cigarettázás nagyfokú egészségkárosító hatásaira az 50-
es évek független kutatásai, megfigyelései derítettek fényt, melyek minden kétsé-
get kizárva bizonyították a dohányzás során felszabaduló anyagok egészségünkre
gyakorolt romboló hatásait.

Acigaretta elégetése során fõfüst és mellékfüst keletkezik, melyek közötti különb-
ségként a filter által meg nem szûrt mellékfüst magasabb szénmonoxid (CO), niko-
tin- és kátránytartalma az, ami említést érdemel, már csak a passzív dohányzók érde-
kében is (hisz õk ezt szívják be). A mellék- és fõfüst összetétele azonban megegye-
zik abban a közel 4000 féle kémiai anyagban, melyek között a már említetteken kí-
vül megtaláljuk a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH), fenolok, ciánhidrogé-
nek, nitrozoaminok nagy mennyiségét. 

A CO a dohányzó vörösvérsejtjeit megkötik, így az ahhoz normális esetben kö-
tõdõ oxigén nem tud kapcsolódni, nem szállítódik el, a már említett nikotin érössze-
húzó hatásával kombinálva csökkentik a szövetek oxigén-ellátottságát (fõleg az agy
és a szív érintett). Ezek tünetei lehetnek a fejfájás, a szellemi frissesség, koncentrá-
ló-képesség és a fizikai terhelhetõség csökkenése. A CO a trombózisra való hajla-
mot is növeli, lévén az érfalakat károsítja.

A füsttel lejutó kátrány és koromszemcsék a tüdõ járataiba, léghólyagjaiba jut-
va, ott lerakódva megbénítják a légutak természetes öntisztulásáért felelõs cilli-

umokat (kis szõrök), melyek mintegy kihajtják a felfogott port, szennyezõdéseket
– ennek hiányában az itt felhalmozott kátrány, korom krónikus gyulladást okoz,
ezért a légúti fertõzések, tüdõgyulladás, allergiás betegségek sokkal gyakoribbak
a dohányosok körében. Az évek során kialakul a krónikus tüdõbetegség, ami jár-
hat tüdõtágulattal, állandó váladékos köhögéssel, légzési nehézséggel, ami akár
mesterséges oxigénpótlást is igényelhet, végül keringési, légzési elégtelenséghez
vezet. 

Karcinogén (rákkeltõ) hatással fõleg a PAH, a nitrózaminok és a kátrány összete-
või rendelkeznek; ezeknek az össz-daganatos megbetegedések mintegy 35-45 %-a
köszönhetõ. A tüdõrák kiemelendõ, mivel ebben az esetben a halálozás 90-95%-áért
(!) a dohányfüstben lévõ rákkeltõ anyagok felelõsek (legyen annak elszenvedõje akár
aktív, akár passzív dohányos). Az egyéb rákok, mint pl: szájüregi, gége-, légcsõ-, nye-
lõcsõ-, gyomor-, hasnyálmirigy-, húgyhólyagrák elõfordulása is többszörösére emel-
kedik a dohányosok körében.

A dohányfüst összetevõi a vérkeringésbe jutva többek között a HDL(jó)-koleszterin
szintjét csökkentik. Az aktív és passzív dohányzás egyértelmûen összefüggésbe hozható
a szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoribb elõfordulásával. 

A terhesség alatti dohányzás koraszülést, a magzat alulfejlettségét okozhatja, a
szülés utáni passzív dohányos csecsemõ vagy az anya dohányzása végett a gyermek
szellemi, testi fejlõdése lassul, a csecsemõkori hirtelen halál esélye nõ. Késõbb a do-
hányzó szülõk gyermekei nagyobb eséllyel kapnak légúti gyulladásokat, asztmát és
maguk is nagyobb eséllyel válnak dohányosokká. 

Mindezek fényében a nem, vagy passzív dohányzók megóvása, az aktív do-
hányzók leszoktatása fontos célkitûzés. A törekvések egyik célja az aktív do-
hányosok egyéni lépéseinek megtételére való ösztönzés, melyek a dohányzás
csökkentésére, felhagyására irányulnak. Az ehhez szükséges elhatározás vi-
szont önmagában sokszor nem elég, de szerencsére számos lehetõség adott a
segítségnyújtásra, ilyen lehet a dohányzást kiváltó élethelyzetek kerülése, he-
lyettesítése (rágózás, egyéb, a dohányzáshoz kötött szokásaink változtatása),
számos nikotinpótló készítmény (tapasz, rágó, tabletta) meghatározott alkal-
mazása. 

Dr. Hella ajánlata:
Nicotinell TTS transzdermális tapaszok, Nicorette tapaszok és rágógumik,

NIQuitun CQ Tapaszok és tabletták többféle erõsségben

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

DDrr.. HHeellllaa eeggéésszzssééggrroovvaatt
Szenvedély ééletre-hhalálra

Fehér Imre, a MOL Bányász
Nyugdíjas Klub elnöke köszöntöt-
te a II. Hagyományõrzõ Dalos Ta-
lálkozó résztvevõit és érdeklõdõit
március 26-án a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban. 

A rendezvényre a megye számos
településérõl érkeztek a meghívott
elõadók. A találkozón városunkat a
Mamik Hagyományõrzõ Dalkör, a
Kodály Zoltán Énekkar, a Tungs-
ram Nyugdíjas Dalkör, a Honvéd
Kaszinó Énekkara és a Belvárosi
Nyugdíjas Tánckar képviselték.
Férfikórusok érkeztek Zalaszent-
mihályból és Zalakomárból. U-
gyancsak Zalakomárból érkezett a
Péczeli Attila Népzenei Csoport.
Nagyrécsét a Nótakedvelõk Klub-
ja, Fityeházát a Hagyományõrzõ
Kórus, míg Zalaszentbalázst és
Tótszerdahelyet a helyi nyugdíjas
klubok énekkara képviselte. Az
Õszirózsa asszonykórus Esztereg-
nyérõl érkezett. Vastagh Istvánné
önálló produkciójával gazdagította
a nótázásból, néptáncból, prózából
és életképekbõl összeállított talál-
kozó színvonalát. A nagy érdeklõ-
dést kiváltó hangulatos összejöve-

tel után az esti órákig baráti és
egymást motiváló szakmai beszél-
getések folytak.

Ismét a Pannon Egyetem Nagy-
kanizsai Kampuszának vendége
volt Biksu Dzsampa Lungtog
buddhista szerzetes, a Dalai Láma
hivatalos tolmácsa.

Két rövid film bemutatása után
kötetlen beszélgetés kezdõdött a
jelenlevõk között. Az est fõ témája
az etika, a viselkedés, a jó és a
rossz cselekedetek voltak. Arra a
kérdésre, hogy mi az etika, minden
vallás alapjaiban hasonlót, részle-
teiben mást válaszol. A keresz-
ténységben a teremtõ Isten paran-
csolatok formájában megmondta,
hogyan kell viselkedni. A buddhiz-
musban viszont nincs teremtõ is-
tenség, ennek ellenére alapos leírá-
sa van az etikának. Röviden ez
annyit tesz, hogy az ártó cseleke-
deteket, melyeket a harag, az elva-
kultság, a gyûlölet szül, kerülni
kell a jó, üdvös cselekedetekkel
szemben.

A szerzetes és a hallgatók között
zajlott párbeszéd érdekes, vidám

hangulatot szült, egy-egy gondolat
újabb kérdéseket generált, melyet
mély filozofálgatás követett.

Ötödik elõadásához érkezett a
Halis István Városi Könyvtár által
rendezett Mindentudás Nagykani-
zsai Egyeteme. Ezúttal Hermann
Róbert történész, az 1848-49-es
magyarországi események szakér-
tõje mutatta be városunk történetét
a ’48-as események kapcsán.

A székesfehérvári születésû elõ-
adó elmondása szerint szülõvárosa
és Nagykanizsa sok párhuzamot
mutat ez idõben, de a kanizsaiak
okosabbak voltak a fehérváriaknál,
így „könnyebben megúszták”.

A pörgõs, humorban is bõvelke-
dõ elõadást – a szokásos módon –
közvetíti a helyi televízió, az elõ-
zõk pedig már elérhetõk az inter-
neten is, a http://www.nagy-
kar.hu /kezdo lap /104 /9 .h tml
weboldalon.

A következõ elõadást április 20-
án hallgathatják meg a
Medgyaszay Házban, Kotnyek Ist-
ván nyugalmazott pedagógus
Nagykanizsa oktatásának történe-
térõl fog beszélni a kezdetektõl az

1848-as évig. A sorozat ezután
szünetel, szeptemberben folytatják
a szervezõk.

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
könyvtárában „Ady Endre és kora”
címmel mûveltségi és könyvtár-
használati vetélkedõt tartottak.
Témája szorosan kapcsolódott az
idei év nemzeti évfordulóihoz,
hiszen 90 éve, 1919-ben hunyt el
Ady Endre.

A feladatok közt szerepelt a köl-
tõ egyéni bemutatása, a századfor-
duló gazdag mûvészeti irányzatai,
Ady újságírói tevékenysége. Az
osztályonkénti négy fõs csapatok a
vetélkedõ során a könyvtár doku-
mentumait és az interneten találha-
tó Magyar Elektronikus Könyvtár
digitális forrásait használhatták.
Elsõ helyen a 11.B csapata vég-
zett.

Az évfolyamonkénti vetélkedõ-
sorozat májusban zárul, és a
gyõztes csapatok egy budapesti
tanulmányi kiránduláson vehetnek
részt, amelynek keretében elláto-
gatnak az Országos Széchényi
Könyvtárba.

AA LLáámmaa ttoollmmááccssaa 
KKaanniizzssáánn

’’4488-’’4499 KKaanniizzssáánn

VViiddáámm nnyyuuggddííjjaassookk

AAddyy EEnnddrree ééss kkoorraa 
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2009. április 2.6

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet két álta-
lános iskola és öt középiskola magasabb vezetõi álláshelyére.

Megpályázható intézmények  magasabb vezetõi álláshelye:
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.)
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ 
Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.)
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola 
(8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)

A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen vagy postai
úton 2009. április 27-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük rá-
írni a megpályázott intézmény nevét és az "igazgatói pályázat" jeligét. 

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásá-
ban közremûködõk a pályázatba betekinthessenek.

Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. március 12-i számában, valamint a KSZK honlapján.

Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sport Osztályán, Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– iisskkoolláákk mmaaggaassaabbbb
vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeeiirree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet pályázati ügyintézõi munkakör betöltésére.

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Pályázati Iro-
dájában az irodavezetõ irányításával: folyamatos  pályázatfigyelés, pályázati
tevékenység tervezése, koordinációja, projektek elõkészítése, együttmûködési-
partnerségi hálózattal való kapcsolattartás, pályázati dokumentációk elõkészí-
tése, benyújtása, pályázatírás támogatása, pályázatok megvalósításának nyo-
mon követése, elszámolások készítése, nyilvántartási feladatok ellátása.

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, fõiskolai
vagy egyetemi közgazdász végzettség, számítógépes ismeret (Microsoft
Office eszközök teljes körû használata, Internet).

Elõnyt jelent: mûszaki végzettség, pályázatírói, projektmenedzseri tapaszta-
lat (referenciák megjelölésével): beruházási, mûszaki tartalmú projektek gon-
dozása, kapcsolódó pénzügyi, koordinációs feladatok ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzeléseit, motivációját, három hónap-
nál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként elõ-
írt és elõnyként megjelölt végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok máso-
latát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vál-
lalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes össze-
férhetetlenségi nyilatkozatot.

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

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 10. A pá-
lyázat elbírálásának határideje: 2009. április 20. A munkakör az elbírálást kö-
vetõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 és
93/500-922 telefonszámon. 

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

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– ppáállyyáázzaattii üüggyyiinnttéézzõõ
û

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.

A tervezési területet a város alábbi területei képezik:

1. Petõfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.

2.  Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvetõ u. - Alkotmány u. - 4120 hrsz-ú
út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása.

3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása.

4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. fõút - Kemping út északi
folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.

5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása.

6. 61. fõút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása.

7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.

8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévõ
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszab-
bításában lévõ kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.

9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól délre
fekvõ 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának módosítása.

10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petõfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.

11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.

12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külsõ homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt

tömb szabályozásának módosítása.
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (35/2 hrsz).
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (31/11 hrsz).
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által

határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabály-

ozásának módosítása.
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - Ûrhajós u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása.
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyõ

utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása.
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védõtávolságának csökkentése (5066/8 hrsz

építési telek érintettsége).
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásá-

nak módosítása.
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása.
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása.
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -

Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása.
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása.
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Lak-

tanya u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása.
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb

szabályozásának módosítása.
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplõ bányaterületek építést korlátozó elõírá-

sainak módosítása.
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés elõírásának kiegészítése.
33. Utcai építési vonal elõírásainak meghatározása.
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt

tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata.
A tervdokumentációt a 2009. március 17-én történt egyeztetõ tárgyalás

jegyzõkönyvével együtt - a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelem-
mel - 2009. április 26-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levél-
ben jelezhetik.

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvvee 
ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaattaa

13.qxd  2009.04.03.  10:51  Page 6



Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi
és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló
81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyeré-
sére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft. A pályázati
kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
em. 14.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.

KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2009. április 2. 7

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

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bizzer András a 4. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2009. április 10-én, (pénteken) 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

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

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart április 7-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Isko-
lában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraaPPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

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 Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: hrsz: 3071., Helye, jellemzõi:
Nagykanizsa, Bartók B.u.1. Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lé-
võ orvosi rendelõk. Kikiáltási ára 72.500.000 Ft  + áfa. A versenytárgyalások
idõpontjai: ápirlis 20., április 27. 10 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykani-
zsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. 

Az épület teljes felújítása szükséges. Az állapotról, feltárt hibákról szakértõi
vélemények állnak rendelkezésre. A szakértõi véleményekbe, mérési jelentések-
be, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklõdõk részére a
betekintés, másolás lehetõsége biztosítva van. A lakásokból a szerelvények el
vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkalmas. A Vevõ
köteles Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi  Bizottságával egyeztetni, és az ingatlant 3 éven belül felújítani.
Amennyiben vevõ a felújítási kötelezettséget az elõírt határidõre nem teljesíti,
akkor a liciten elnyert vételár 25%-át köteles bánatpénzként az eladónak megfi-
zetni. Az ingatlan értékesítése csak együttesen történik, az ingatlan egy részének
megvásárlására nem lehet ajánlatot tenni. Az eljárás kezdetéig a versenytárgya-
lás kiírója változtatási jogát fenntartja! A versenytárgyalás kiírója jogosult a
szerzõdés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevõ által befizetett árve-
rési elõleg kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül. 

További információk, iratbetekintési lehetõség elõzetes telefonos egyezte-
tést követõen, munkaidõben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.). Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

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 megfele-
lõen a Kórház munkájának és gazdálkodásának irányítása, felügyelete, koordi-
nálása és ellenõrzése, az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági irányelvek meg-
határozása és ellenõrzése, az ennek kapcsán szükségessé váló intézkedések
megtétele,  az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása, a beruházások-
kal és felújításokkal kapcsolatos tervek, uniós és szakmai pályázatok elõkészí-
tése, az intézmény éves költségvetésének és beszámolójának elkészítése, az in-
tézményi átszervezésekkel (korszerûsítésekkel) kapcsolatos koncepciók elõké-
szítése, a végrehajtás irányítása, szervezése és ellenõrzése, munkáltatói jogok
gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók felett, szakmai tovább-
képzések irányítása,  az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintõ jogsza-
bályok és utasítások, fenntartói döntések végrehajtása.

Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, (orvostudományi vagy egyéb) egyete-
mi szintû végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egész-
ségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, e
képesítés alól a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet 4. §-a alapján a fenntartó ab-
ban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó képzésben részt vesz, vagy vál-
lalja a képesítésnek - jogviszony létesítésétõl számított 5 éven belül történõ
megszerzését (a felmentéshez a közszolgáltatásért felelõs szerv egyetértése is
szükséges), legalább 5 éves vezetõi gyakorlat. Elõnyt jelent: orvostudományi,
közgazdaságtudományi és jogi egyetemi végzettség, idegen nyelv ismerete kö-
zépfokú nyelvvizsgával igazolva, költségvetési intézmény vezetésében szer-
zett gyakorlat, egészségügyi intézményben szerzett 10 éves szakmai gyakorlat,
felhasználói szintû számítógépes ismeret.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: az intézmény
vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai önéletrajzot,
a pályázati feltételként elõírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hite-
les másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályá-
zati feltételként elõírt vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását, referenciákat,
ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendelkezik ezekkel, hozzájáruló nyilatko-
zatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 2007.
évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozatot, a Munka Törvény 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, 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, va-
lamint a 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben foglaltak alapján történik. Mun-
kabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
szerint, megegyezés alapján. A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve ve-
zetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkavi-
szony létesítésére kerül sor. Az alapvetõ munkáltatói jogokat a fenntartó Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, az egyéb munkáltatói jogokat Nagy-
kanizsa 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) Mar-
ton István címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt bo-
rítékban. A borítékon fel kell tüntetni: "Kórház fõigazgatói pályázat". Érdek-
lõdni 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
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Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási 
és Szolgáltató Zrt.

Nagykanizsa Garay u. 21.

nyílt versenytárgyalást hirdet 
önkormányzati tulajdonú 

üzletek bérbeadására

1. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti 125 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. április 8. 10-11
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 9 óra 30 perc. 

2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcsõ: 100 Ft
/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. április 6. 9-10
óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. óra 45 perc.

3. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz  alatti 64 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthetõ: 2009. április 7. 10-
11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 10 óra. 

4. Nagykanizsa Csengery u. 4. sz. alatti 152 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. április 6. 10-
11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 10 óra 15 perc.

5. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti 63 m2 alapterületû üzlethelyiség
(AMPLIFON)
Induló licit bérleti díj: 1700 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó + 20 % áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. április 8. 9 -
10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. április 9. 10 óra 30 perc.

6. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti 129 m2 alapterületû üzlethelyiség
(könyvesbolt)
Induló licit bérleti díj üzlethelyiségre 72 m2 1700 Ft/m2/hó + 20 % áfa.
Galéria: 28 m2 800 Ft/m2/hó + 20 % áfa. Raktár: 29 m2 800 Ft/m2/hó +
20 % áfa. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A bérlemény megte-
kinthetõ 2009. április 8. 11-12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009
április  9. 10 óra 45 perc.

7. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2

emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1180 Ft/m2/hó + 20% áfa, ami a rezsit villany-
víz kivételével tartalmazza. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa. A
bérlemény megtekinthetõ 2009. április 7. 9-11 óráig. A versenytárgya-
lás ideje: 2009. április  9. 11 óra. 

8. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti különbözõ alapterületû 
irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1200 Ft/m2/hó + 20% áfa, mely a rezsit is ma-
gában foglalja. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó +20% áfa. A bérlemény
megtekinthetõ: 2009. április 6. 14-15 óráig. A versenytárgyalás ideje:
2009. április  9. 11 óra 15 perc. 

A bérlemények megtekinthetõk külön kérésre más idõpontokban
is.) A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192 

IIssmméétt VVáárrooss NNaappjjaa
NNaaggyykkaanniizzssáánn!!

SSzzíínneess pprrooggrraammookk,, nneevveess ffeellllééppõõkk 
vváárrjjáákk aazz éérrddeekkllõõddõõkkeett

Árpilis 24-én és 25-én ismét Város Napja Nagykanizsán. A fesz-
tivál ezúttal • A hagyományok találkozópontja • alcímet viseli, mi-
vel az idei évben nemcsak a város és a szomszéd települések ha-
gyományai, hanem más népek tradícióit felvonultató programok
is helyet kapnak.

Április 24-én és 25-én Nagykanizsa városa különbözõ világok talál-
kozópontjává válik. Az idei fesztivál különlegessége, hogy a nagyka-
nizsai hagyományok bemutatása mellett számos más nemzetiség kul-
túráját is megismerheti a közönség. Japán, görög, szerb, spanyol, ci-
gány énekesek, táncosok segítségével barangolhatunk képzeletben a
világ körül, olyan neves közremûködõkkel, mint a Mydros, a Fabula
Rasa vagy a Vujicsics Együttes.

Péntek délelõtt gyermekprogramokkal várják a kicsiket, délután
ízelítõt kaphatunk többek között a balkán és a japán zenébõl. Péntek
este Keresztes Ildikó és a Madarak együttes szórakoztatja a nagyérde-
mût. 

Szombaton a hagyományos zászlófelvonást és jelmezes felvonulást
testvérvárosok és a szomszédos települések programjai követik. Az
egész napos nagyszínpadi program mellett középkori és történelmi
elõadások és gólyalábas viadal várja az érdeklõdõket. Az este csúcs-
pontjaként Rúzsa Magdi nagykoncertjét élvezheti a közönség, melyet
gyönyörû tûzijáték koronáz meg.

Az elmúlt évekhez képest újdonságnak számít a Gyerek-sziget, me-
lyet az Erzsébet téri parkolóban állítanak fel. Ebben a jól körülzárt tér-
ben ugrálóvár, mászófal várja a kicsiket, míg a nagyobbakat extrém
játékok kipróbálására invitálják.

Idén kerül elõször megrendezésre az I. Országos Elektroakusztikus-
zenei Verseny is a Medgyaszay Házban, mely minden bizonnyal igazi
zenei csemege lesz. Újdonság az is, hogy ebben az évben a fesztivál
keretein belül a látogatók 50%-os kedvezménnyel tekinthetik meg a
legújabb filmeket a Kanizsa Plaza Artmoszféra termében, ahol mind-
két napon délelõtt a Város napja keretében 1-1 ingyenes családi filmet
is levetítenek kifejezetten a Város Napja tiszteletére.

A város és a szervezõk célja, hogy a nagy tömegeket megmozgató,
gyökerekhez visszanyúló rendezvény kikapcsolódást nyújtson a helyi
és környezõ települések lakóinak, és emellett az idelátogató turisták
számára is színes programot jelentsen.

További információ: Varga Éva, Event & More Produkciós Iroda
1113 Budapest, Dinnye u. 12. 30/945-5574

Jankovics Marcell:
3+1 – A négy évszak szimbolikája
A Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem soron következõ elõadása
Vetítettképes elõadás

2009. április 9. (csütörtök) 17 óra
Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár út 5.)

Az elõadás ingyenesen látogatható.

Meghívó

13.qxd  2009.04.03.  10:51  Page 8



KKaanniizzssaa –– ÉÉrrttéékkrreenndd 2009. április 2. 9

Olyanok, mint a vándorcirku-
szosok. Kézmûves munkáikkal
járják az ország nagyobb vásá-
rait, s most, hogy a pénzügyi és
gazdasági világválság begyûrû-
zött hazánkba is, az antikolt táb-
laképek mellett helyet kell szorí-
taniuk az aszalt gyümölcsnek,
lekvárnak, befõttnek. Így lesz a
kézmûvesbõl kereskedõ és õster-
melõ, ahogyan Farkas Klára
vallja magáról. 

– Antikolt táblaképeket készí-
tünk a párommal. Igyekszünk a
trendek változását követni. A szá-
zadforduló Kanizsáját ábrázoló
felvételeket táblaképpé alakítottuk
át, és ezeket is bemutatjuk a kör-
nyék vásáraiban. Amerre járunk az
országban, mindenhova viszünk
ilyen aktuális képeslapokat, s ezek
fogyásából le lehet mérni, mennyi-
re szeretik az emberek a városukat.
Meg kell mondani, sajnos Nagyka-
nizsa ez ügyben sem jár élen. 

– Rövid ideig volt egy lakbe-
rendezési üzletük a Csengery ut-
cában. Miért határozták el, hogy
váltanak?

– Egy-két éve, amikor az üzlet
nem hozta a várt forgalmat, átnyer-
geltünk a kép készítésére. A párom
festett, grafikákat rajzolt. Eleinte
üzletekbe szállítottunk kisebb alko-
tásokat, aztán megpróbáltuk a kéz-
mûves vásárokat. A kanizsaiak kö-
zül mi egyedüliként járjuk az or-
szág városait. Látjuk, milyen mó-
don lehet és érdemes vásárt szer-
vezni, és milyen rendezvényeket
érdemes városi szinten is erõsíteni.
Biztosan sikeres egy Dödöllefeszti-
vál, de ehhez hasonló gasztronómi-
ai rendezvények már szinte minden
faluban vannak. Jónak és országo-
san egyedinek tartottam a néhány
éve megszûnt Gólyalábas feszti-

vált. A gasztronómia már nem biz-
tos, hogy komoly vonzerõvel ren-
delkezik. Az ilyen alkalmakkor jól
esne elõtérbe helyezni a helyi kéz-
mûveseket, legalább érezhetnénk,
hogy kicsit megbecsülnek bennün-
ket. Egyébként a környékbeli kéz-
mûvesek nevében pozitívumként
elmondhatom, az önkormányzat a
karácsonyi vásárokon biztosítja ne-
künk a kinti megjelenést, ezen kívül
a Kanizsa Plaza is minden húsvét és
karácsony elõtt helyet ad nekünk,
de sajnos egy kezemen megszámol-
hatom, hányszor mutatkozhatunk
be az év során a városban. 

– Még egy kis kitérõ megelõz-
te a táblaképeket. 

– Pár éven keresztül színes gyur-
mafigurákat készítettem. Pesten ta-
nultam ki ennek a csínját-bínját, s
amikor a divatja kikopott, nekem is
váltanom kellett, majd néhány év ki-
hagyás után jöttek a táblaképek.
Ahogy a gazdasági világválság be-
gyûrûzött hozzánk, nap, mint nap
érezzük, luxuscikknek számít, a vá-
sárlók a képek helyett az ételt-italt he-
lyezik elõtérbe. Emiatt csökkentettük
az árakat, és termékfejlesztésen kel-
lett gondolkodnunk. Tavaly év végén
fogtunk bele a termékeinkhez illesz-
kedõ egyedi grafikai megoldással a
kötelezõ feliratok készítésébe, mint
például Vigyázat lépcsõ, vagy nyitva-
tartási idõ, amiket a fogyasztóvédõk
elvárnak az üzletektõl. S mivel õster-
melõ is vagyok, egy városközeli szõ-
lõhegyre költöztünk ki tavaly, ahol
több ismerõshöz hasonlóan aszalt,
vagy befõzéssel tartósított termékek
elõállításával és árusításával egészít-
jük ki a tevékenységünket. A stan-
dunk egyik felén ezeknek szorítunk
helyet, de ugyanúgy megmaradunk a
táblaképek árusításánál is, amíg lehet,
mert izgalmas élményt jelent a velük
való foglalkozás. 

– Kereskedõ és kézmûves is
egyben. Nem fárasztó az ország-
járás?

– Sokakkal ellentétben, szeretek
vásárokra járni. A kézmûvesek sze-
retik a szakmájukat, de amit készí-
tenek, azt el is kell adni. Egyszer
kereskedõ, egyszer kézmûves az
ember. Nem feltétlenül az anyagiak
miatt szeretem ezt a fajta tevékeny-
séget, hiszen azonnal, közvetlenül
kapok visszajelzést, amitõl fel le-
het töltõdni. Ha megdicsérik a
munkámat, az új erõt ad. Fontos,
hogy erkölcsileg is megtámogat-
nak bennünket. A kézmûvesek kö-

zössége viszonylag zárt csoportot
alkot. Nálunk soha nincsen problé-
ma abból, hogy ki hova pakol. Van-
nak ugyan helyproblémák, de nincs
egymással szemben ellenségeske-
dés, mint ahogy néha a nagyvásár-
okon lehet hallani. A vásározás
olyan, mint egy utazócirkusz. 

– Milyen szakmák képviselõi
sorakoznak fel egymás mellett?

– Többnyire ugyanazok mennek
Debrecenbe, utána Szegedre, aztán
Pécsre. Míg mi a modern kézmû-
vességet képviseljük, vannak ha-
gyományos kézmûvesek, például a
kerámiások, szõrmekikészítõk,
gyermekruha-készítõk, fafaragók,
bár többségében már õk is géppel
dolgoznak. Modern kézmûvesség-
nek tekinthetjük a zselégyertya ké-
szítést, ami egy igényes és új tech-
nikának számít a hagyományos
gyertyaöntéshez képest. Ezek a
szakmák szépen megférnek egy-
más mellett.  Nagyon széles a pa-
letta, sok-sok újdonság jelenik
meg folyamatosan. Számunkra is
izgalmas egy-egy vásáron végig-
menni, mert mindig jönnek újak,
akik új típusú termékekkel foglal-
koznak. 

– Vajon lehet biztonságot adó
jövõt tervezni?

– Biztosan lesz pár nehéz év,
amit valahogy ki kell bírni. Sokan
visszalépnek, és más módot keres-
nek a megélhetésükhöz. Sokan
meg elkezdik a vásározást, mert
ebben látnak valamiféle kiutat. Vi-
szonyítás kérdése minden. Akik
több mint tíz éve vásároznak, és
már öreg rókának számítanak a
szakmában, biztosan magasabb
bevételhez szoktak hozzá. Mosta-
nában viszont a bevételek jelentõ-
sen csökkentek. El kell dönteni,
vagy ezzel foglalkozik továbbra is
valaki, vagy elmegy munkanélküli

segélyre. Mi azzal foglalkozunk,
amit szeretünk, és az idõnket mi
osztjuk be. Ha egy tárgyat létreho-
zok, az mindig egy pozitív töltést
ad, ami sokunknak egyfajta kitar-
tást jelent, hogy érdemes folytatni.
Most, hogy mindenki a gazdasági
válságról beszél, én mindig azzal
nyugtatom-biztatom magam, hogy
még mindig a Föld népességének
azon szerencsés részéhez tarto-
zunk, akiknek van fedél a feje fö-
lött és van étel az asztalán. Az,
hogy milyen autóval járunk és
mekkora a ház, amiben lakunk, eh-
hez képest számomra nem lehet
meghatározó. Nekem is vannak
vágyaim, de le tudok mondani dol-
gokról és igyekszem a gyerme-
kemnek is ezt tanítani. 

– Közeledik a Város Napja.
Véleménye szerint mi módon le-
hetne a helyi és a környékbeli
kézmûveseket segíteni? 

– Egy vásár színvonalát nem fel-
tétlenül az adja, hogy hány árus
van jelen. Ha nyolcvanan, százan
kipakolunk, attól az a vásár nem
lesz színvonalasabb. Inkább keve-
sebb, de jó minõségû terméket áru-
sítsanak, és remélhetõleg a kör-
nyékrõl válogatva, ezt a régiót erõ-
sítve. Ezt érdemes lenne megfon-
tolni. A kézmûvesek könnyebb
helyzetben vannak, mivel kezük-
ben van a tudás és a kreatív tech-
nológia, ami bármilyen új gazda-
sági és kulturális helyzetben mun-
kára fogható. Tele vagyok új ötle-
tekkel, ezért biztos vagyok abban,
hogy meg fogom találni a jövõben
is az utamat.

Bakonyi Erzsébet
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Kanizsai színészpalánták, ön-
jelölt Rómeók és Júliák figye-
lem! Az alábbiakban a város
szülötte, a március 15-én Kos-
suth-díjjal kitüntetett Jászai
Mari-díjas Érdemes és Kiváló
mûvész, Vári Éva mesél egy
kacskaringós pályafutás, karrier
kulisszáiról, buktatóiról – nem
messze saját lábnyomától, a pes-
ti „Broadway” egyik kávézójá-
ban.

– Gondolom nem vezetett
egyenes út a nagykanizsai diák-
színpadtól a legnagyobb mûvé-
szeti elismerésig. Hol fertõzõdött
meg a színházzal, csak nem a
moziban, mint neves pályatársa
Balázsovits Lajos?

– De, hiszen akkor a kaposvári
Csiky Gergely Színház játszott ott.
Az énektanárnõm egyben a kapos-
váriak okítója is volt és mindig
meghívta a somogyi teátrum igaz-
gatóját és zenei vezetõjét az ének-
vizsgáimra. Így engem ismertek és
mikor az elsõ felvételi vizsga volt
a Színmûvészeti Fõiskolára – ak-
kor még ilyen területi vizsga volt
az elsõ forduló, csak a második és
a harmadik rosta volt Budapesten
– akkor Ruttkai Ottó, a kaposvári
igazgató megkérdezte, hogy nem
akarok-e leszerzõdni hozzájuk,
mert pont egy ilyen szubrettre van
szüksége, mivel Lehoczky Zsuzsa
visszaszerzõdött Szegedre. Erre,
természetesen, igennel feleltem,
aláírtam a szerzõdést, majd közöl-
tem szüleimmel, hogy nekem nem
kell mennem felvételizni a fõisko-
lára, mert már „kész színésznõ va-

gyok”. Na, erre kitört a botrány,
hogy nem vagyok normális, meg
ami ilyenkor szokásos.

– Nyilván féltették.

– Hogyne! 18 éves voltam, min-
denféle profi színházi gyakorlat
nélkül – noha Nagykanizsán „híres
amatõr színésznõ” voltam, játszot-
tam Shaw Pygmalionjában Elizát.
Édesapám beszélt az igazgatóval,
aki megígérte, hogy odafigyel
majd rám, nem kell félteni, és ha
nem tetszik, akkor egy év múlva
elmehetek a fõiskolára. A beillesz-
kedéssel nem volt gond, hiszen
amikor nyaranta a kaposváriak
Nagykanizsán voltak, akkor una-
lomûzõként a színészek is meg-
nézték azokat a vizsgákat. Ráadá-
sul nem tekintettek vetélytársnak
és az is köztudott, hogy a színé-
szek gyorsan barátkoznak. Szeren-
csém is volt, mert rögtön a nyitó
darabban, Móricz Zsigmond Nem
élhetek muzsikaszó nélkül, volt
egy 16 éves kislány szerepe, ami
rögtön nekem való volt, hiszen a
szereppel majd’ egyidõs voltam, és
sikerem is volt benne. Aztán jöttek
sorban a különbözõ szerepek. De
mivel a szüleimnek megígértem,
hogy elmegyek felvételi vizsgára,
így elmentem és ott a harmadik
rostán kidobtak. Azt mondták,
hogy mivel színházból jöttem, már
nem vagyok õstehetség, már „el
vagyok rontva színházilag”. Erre
olyan borzalmasan megsértõdtem,
hogy soha többet nem mentem a
fõiskola környékére sem, olyany-
nyira, hogy amikor Budapesten
jártunk, akkor átmentem a Rákóczi
út túloldalára. Hát, így büntettem
meg a fõiskolát!

– Ennyire flottul ment a beil-
leszkedés a profi közegbe?

– Kezdetben rendben volt min-
den, de aztán engem is elért az
amatõr és a profi színház közötti
különbség minden baja. Eleinte
teljesen felszabadultan, mindenfé-
le gátlás nélkül játszottam, majd
egyszer csak jött a bénító lámpa-
láz, hogy ezt meg ezt én nem tu-
dom, nem tanultam, és annak rend-
je és módja szerint: elment a han-
gom, nem tudtam énekelni a gát-
lástól. De szerencsémre a pécsi
igazgató éppen bonvivánt keresett
és abban az elõadásban jó lehet-

tem, mert megkérdezte, hogy
nincs-e kedvem Pécsre szerzõdni.
Elõtte azonban vendégszerepeltem
Szolnokon, ahol Berényi Gábor
volt az igazgató és meghívott
Moliere Tartuffe Dorine szerepére
(Tartuffe Mensáros László volt,
aki 1956-os tevékenysége miatti
büntetését töltötte ott Somogyvári
Rudolffal együtt), és õ is szerzõd-
tetni akart. Gondoltam, aki elõbb
hoz szerzõdést, oda fogok menni
és Pécs fürgébb volt.

– Visszakanyarodva a kanizsai
kezdetekhez. Világéletében a ze-
nés mûfajban akart színésznõ
lenni, vagy a prózai játék is iz-
gatta? Honnan a zene szeretete?
Kitûnt az énekórákon, netán
szülei különórákra járatták,
hangszeren, tanult?

– Egy kisvárosi polgári család-
ban nõttem fel, amire akkor na-
gyon odafigyeltek, ennek megfele-
lõen szüleim „b”-listán voltak, én
nem mehettem gimnáziumba, mert
oda munkás-paraszt származásúa-
kat vettek fel, mi pedig, orvos,
közgazdász gyerekek vegyipari
technikumba kerültünk. Kitûnõ
magyar tanárom volt, valamint ze-
neiskolába is jártam – nyolc évig
zongoráztam -, és a koncerteken a
zene teljesen elvarázsolt. Minden
ember vágyakozik valami szépre
és jóra, én ezt a zenében találtam
meg. Szerepálmom ugyanakkor
nem volt: soha nem akartam Júlia,
vagy bármi más nagy, klasszikus
szerep eljátszója lenni. Úgy gon-
doltam, hogy könyvtárosnak kelle-
ne lennem, ahol egész nap csak
kedvemre olvasgathatok. Szüleim
viszont azt akarták, hogy gyógy-
szerész legyek, mert az egy nõnek
milyen szép szakma, hogy fehér
köpenyben kiadja a tablettákat. A
zene a mai napig elvarázsol és az
opera, a musical a fiatalok mûfaja,
ezért hajlottam inkább a zenész
szerepekre.

– Amikor elõször lejött Eliza-
ként a színpadról megemelte egy
kicsit, olyan csitrisen az orrát?
Miként ment végig a fõutcán?

– Persze, persze, hogy peckesen
jártam, hiszen „sztár” voltam a vá-
rosban és örömmel gyûjtöttem be a
gratulációkat, hogy „milyen ügyes
voltál” és ehhez hasonlókat.

– Azt még megértem, hogy egy
tizennyolc éves fiú kalandvágy-
ból csapot-papot hátrahagyva
belevág egy másik város színházi
életébe, mert majd megvívja a
harcát a társulatban, a társalgó-
ban. De egy ilyen korú kislány-
nak ez – fõleg a polgári nevelte-
tés végett – teljesen más lehetett.
Nem mondták a szülei, hogy lá-
nyom ez egy fertõ, ott majd jön
az alkohol, a cigaretta, a szerep-
osztó díványról nem is beszél-
ve…

– Dehogynem! 

– Akkor honnan volt bátorsá-
ga?

– Ebbe annak idején bele sem
gondoltam. Nem vagyok egy bátor
ember, sõt kifejezetten gyáva va-
gyok, nem igazán szeretek beleke-
veredni semmibe. De olyan vágyó-
dás volt bennem az iránt hogy szí-
nésznõ legyek, hogy bele sem gon-
doltam abba: ez egy teljesen új vi-
lág, egészen más, ha egy profi ren-
dezõvel dolgozik az ember, vagy
ha bármilyen jó magyar tanár állít
össze egy színjátékot. Most így a
díj után végiggondoltam a pályám
és magam sem értem ezt a bátorsá-
got, hiszen annak idején nekem es-
te nyolckor otthon kellett lennem,
ha negyedórát késtem már szúrós
szemmel néztek rám. Kaposváron
kezdetben sokszor elõfordult,
hogy nyolckor már nagyon álmos
voltam a színpadon, hiszen ahhoz
szoktam, hogy nekem ilyenkor
már az ágyban kell lennem.

– Ha már a gyávaságot emlí-
tette. Nagykanizsánál nagyobb
város Kaposvár, annál Pécs, an-
nál méginkább Budapest. Akkor
nem félt? Hogy történt ez a vál-
tás?

– A Pécsi Balett miatt adva volt,
hogy a színház musicaleket is ját-
szott, s ezekben eljátszhattam a My
fair Ladyt, a La Mancha lovagjá-
ban Aldonzát. Az Operettben Vá-
mos László rendezte a My fair La-
dyt és hívott, hogy szerzõdjek ide,
mert nekem itt a helyem, de itt a
Galambos Erzsi, a Lehoczky Zsu-
zsa és a Kovács Zsuzsa, így ki kell
várnom a soromat. Erre azt mond-
tam, hogy miért kellene nekem sor-
ba állnom és arra várnom, hogy
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egy kolleganõm kitörje a lábát,
amikor Pécsen én játszom ezeket a
szerepeket? Akkor és most is úgy
érzem: hogy nem csak egy város
van Magyarországon, Budapest.
Az élet azóta számtalanszor bebi-
zonyította számomra, hogy tényleg
csak egy város van: Budapest. Hiá-
ba csinál az ember bármi jót vidé-
ken, arra nem figyelnek oda. Ma
már végképp nem, bár az én idõm-
ben még volt a Film-Színház-
Muzsika, a kritikusok jártak a vidé-
ki színházak bemutatóira. Sokszor
mondták, hogy „maga olyan jó,
miért nem megy Pestre”. Vissza-
kérdeztem: egy orvosnak miért
nem mondják ugyanezt? Miért baj
az, ha egy nagyvárosnak – mint
Pécs, Szeged, Debrecen – vannak
olyan emberei, akik jók? Különben
is letelepedtem ott, a mai napig pé-
csi lakos vagyok és vidéki színész-
nek lenni egy nagyszerû életforma.
Ha befejezõdtek a próbák, akkor
nincs össze-vissza rohangálás, ha-
nem leülünk, a próbáról, a darabról
beszélgetünk, és ha kell, visszame-
gyünk a próbaterembe és kijavítjuk
a hibákat. Ezt Budapesten egyálta-
lán nem értették. Szinkron, televí-
zió, állandó rohanás. Végül úgy
kerültem ide, hogy Pécsett játszot-
tuk a Cigánykereket, amit a Buda-
pesti Kamaraszínház is mûsorára
vett és meghívtak, hogy játsszak
benne, majd leszerzõdtettek. Öt-
venkét éves voltam és azt gondol-
tam, hogy nem vagyok normális:
remegõ lábakkal álljak a próbatáb-
la elõtt, hogy vajon kapok-e szere-
pet, nem ismert senki a szakmán és
a kritikusokon kívül.

– Lokálpatriotizmusa kétlaki:
Nagykanizsa és Pécs. Milyen
gyakran jár szülõvárosában?

– Ha hívnak, akkor igyekszem
menni, az önkormányzattól is kap-
tam kitüntetéseim után elismerése-
ket, valamint az Edith Piaf estem-
mel, vagy most éppen a Kulka Já-
nossal játszott darabunkkal is ven-
dégszerepeltünk. De azok, akik
engem egykoron ismertek, már
nem élnek, a testvérem gyermeke
a fõvárosban él és így inkább õk
járnak hozzám.

– Ha Pécsen marad, akkor is
megkapja a Kossuth-díjat?

– Nem. Amit el lehetett érni vi-
déken, azt megkaptam, de maga-
sabb díjat vidékre nem osztanak.
Amikor Budapestre szerzõdtem és
egyre ismertebb lettem, akkor na-

gyon bántott, hogy állandóan hal-
lottam „ki ez a nõ, honnan jött,
biztos Erdélybõl”. Belegondoltam:
Úristen, tízmillióan lakunk Ma-
gyarországon – csak Londonban
laknak ennyien – és nem tudják,
hogy innen 200 kilométerre is van
élet, van színház. Nem lettem jobb
színésznõ, csak szem elé kerültem
és szerencsére Horváth Ádám
megtalált, és az Életképek címû
sorozatban váltam országosan is
ismertté. De én akkor is a színház-
ban, a színpadon érzem jól ma-
gam. Minden egyes elõadás egy-
egy bemutató. Egyszeri és megis-
mételhetetlen – a filmeket száz-
szor meg lehet nézni, mindig
ugyanazt látjuk. A díjaim közül
azok a legkedvesebbek, amelyeket
a közönségtõl kaptam, illetve,
hogy beválasztottak a Halhatatla-
nok Társulatába és itt van a láb-
nyomom az Operettszínház elõtt.

– Amióta – a rendszerváltást
követõen – megjelentek a szín-
házi stúdiók, tulajdonképpen
túltermelési válsággal küzd a
szakma. Lát-e esélyt arra, hogy
azok a fiatalok, akik Budapesten
nem rúgnak labdába, elmenje-
nek vidékre dolgozni? Koráb-
ban a fõiskola elvégzése után
volt egy kötelezõ kétéves vidéki
gyakorlat, és csak aztán szerzõd-
hettek pesti színházakba.

– Nem, nem lehet. A fiatalok
azért nem mennek, mert nagyon ki-
csi a lehetõsége és az esélye annak,
hogy visszakerüljön a fõvárosba.
Ha valaki eltökélten színész akar
lenni, ami iszonyatos alázattal és
lemondással jár, az igenis elmegy
vidékre, mert ott megtanulja a szak-
mát. Befejezem a bemutatót és két
nap múlva próbálok egy újat. Egyik
este Brechtet játszom, másnap mu-
sicalt. Így lehet tanulni. Haumann
Péter tíz évig játszott vidéken. Hát-
rányt jelentett ez neki? Nem. Nagy
önvizsgálat ez: terhelhetõ-e valaki,
vagy sem. Haumann is elõször ki-
csiket játszott, majd egyre nagyob-
bakat és el tudta húzni az elõadáso-
kat. Az iskoláknak azt az elõnyét
látom, hogy ezek az emberek kap-
nak egy értékrendet, egy kultúrát. A
színházba járók, ha nem is gazda-
godnak mindig katartikus élmé-
nyekkel, de kapnak egy életmintát,
hogy más ember miként tud túl len-
ni élete válságán. És ezt a dvd, a te-
levízió sem tudja elvenni. Az élõ
színházi hatásnál nincs jobb.

K.V.

Városunkban is – ugyanúgy,
mint másutt – nagy hagyománya
van az autóversenyzésnek, kü-
lönféle kategóriákban. Ugyan a
helyszín nem igazán adott, ezért
azok, akik ennek a szenvedély-
nek hódolnak, képesek elmenni
akár az ország másik felébe is,
hogy megmérettessék magukat.

Ez a hobbi is nagyon költséges
és igazán idõigényes tevékenység,
így nem sikerül minden versenyre
eljutni, amelyikre a versenyzõk
szeretnének. Ahogy Bogár Ferenc
fogalmazott, nem csak a kemény
munkán van a hangsúly, hanem ez
egyben „jó buli” is. Róla már ol-
vashattak lapunkban, õ volt az, aki
a tavalyi évben kétszer is abszolút
elsõ helyezett lett a háromrészes
Addinol-Kanizsa Rádió Szlalom
Kupán trabantjával.

– ‘94-ben kezdõdött az õrület, az
I. autós triatlon alkalmával a Bá-
nyászpályán. Akkor még nem volt
jogosítványom, nem én vezettem,
de azonnal megfogott a dolog –
mesélte csillogó szemmel a 32
éves pilóta. – Utána a létezõ ösz-
szes szlalomon részt vettem, majd
2000-ben érkezett el életem elsõ
rally versenye a Rábaringen. A
2002-2003-as rally túrán, melyen
egyébként 20-25 trabant vett részt,
kétszeres bajnoki gyõzelmet sike-
rült bezsebelnünk.

Nem véletlenül beszélt Feri töb-
bes számban, hiszen minden autó-

versenyzésben jártas ember tudja,
hogy sok múlik az autón és a sze-
relõk, valamint a navigátor sze-
mélyén is. Néber Tamás, alias
„Doki” ül mellette mindig, õ
mondja az itinert, Pávlicz Richárd
és Perlényi Balázs pedig idõt és
energiát nem kímélve foglalkoz-
nak „a Trabanttal”. Feri úgy emle-
geti õket, hogy „barátok, akikre
lehet számítani”.

Az autó önmagáért beszél, csak
rá kell nézni, némelyik „nyugati”
kocsi elbújhat mögötte. No nem
azért, merthogy olyan nagy lenne,
nem; Feri maximalistának tartja
magát, s ez látszik autóján is: me-
tálfényezés kívül-belül, alul-felül,
tökéletes tisztaság uralkodik a mo-
tortérben, a csomagtartóban…
mindenütt. Büszkén mutatta a mo-
torteret, az abban található levegõ-
szûrõn ugyanis található egy ere-
deti, Talmácsi Gábortól származó
autogram is.

Tavaly két versenyen indult a
csapat: a Komló Rallyn motorhiba
miatt sajnos kiestek, a Mecsek
Rallyn (amit most már Allianz
Rallynak hívnak) végigmentek hi-
ba nélkül. Helyezést ugyan nem
értek el, de ez is nagy megelége-
déssel tölti el õket. Idén júniusban
biztosan indulnak a Komló Rallyn,
s még egyen szeretnének, de a ter-
vek még nem teljesen körvonala-
zódtak. 

Steyer Edina

GGoo,, TTrraabbii ggoo......!!

Azonos címmel tartotta dr. Gaál Zoltán professzor, a Pannon Egyetem volt
rektora az egyetem és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szer-
vezett sorozat elsõ elõadását. Az elõadó a vállalkozásokat érintõ pénzügyi vál-
ság okozta kihívásokról és azok menedzselési módjáról beszélt. Az elõadás-
sorozat a marketing, a menedzsment és az innováció területén alkalmazható
legújabb módszereit mutatja be, a következõ alkalomra április 3-án kerül sor. 

MMeenneeddzzssmmeenntt,, kkiihhíívváássookk ééss vváállaasszzookk
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A mindennapi élet túlfeszített ritmusa okozta stressz és feszültsé-
gek ellen egyre többen keresünk természetes és hatékony gyógymó-
dokat, és fordulunk olyan hagyományos módszerek felé,  mint pél-
dául a shiatsu (siacu).

A shiatsu a kínai és japán orvoslás tudására és tapasztalataira épül. A
kezelés során alapvetõen az akupuntúrás pontok, és az azokat összekö-
tõ energiapályák (meridiánok) kezelése történik, elsõsorban tenyér-
vagy ujjnyomásokkal, nyújtásokkal és ízületkimozgatásokkal. Fontos
megjegyezni, hogy a shiatsu módszerei fájdalommentesek, a kezelés
kellemes élményt nyújt, az egész testet érintve. Hatására izmaink ella-
zulnak, kiegyensúlyozott és zavartalan lesz testünk energiaáramlása.
Erõsödik az immunrendszer, javul az anyagcsere és a vérkeringés. Már
a kezelés alatt érezni hatását: relaxál, pihentet, javítja közérzetünket. 

A shiatsu célja testi-lelki harmóniánk megteremtése, ezáltal egészségünk
megõrzése, és a betegségek megelõzése. Jótékonyan hat belsõ szerveinkre, ideg-
és érrendszerünke, illetve  a hormonháztartásunkra. Segít a méregtelenítésben,
támogatja testünk öngyógyító folyamatait. Különösen hatásos nyak-, és hátfájás,
fejfájás, ízületi és mozgásszervi problémák, emésztési zavarok, asztma, menst-
ruációs panaszok, álmatlanság, szorongás és stresszes állapotok esetén. 

A kezelés tanulmányok által is igazoltan hatékony különbözõ fájdal-
maink, betegségeink enyhítésében, gyógyításában. Nemcsak a tünete-
ket, hanem az azokhoz vezetõ okokat igyekszik megszüntetni. Nem
utolsó sorban fejleszti önismeretünket és testi tudatosságunkat, melyek
életminõségünk meghatározói. Ha nem is vagyunk betegek, csupán a
túlhajszolt mindennapokból szeretnénk egy kicsit kiszakadni, hogy re-
generálódjunk, a shiatsu megadja ezt – személyre szabottan, az érintés
erejével. Mindannyiunknak szüksége van az érintés valamilyen formá-
jára, a shiatsu erre pedig egy nagyon jó lehetõség. 

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2009. április 2.12
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Horoszkóp

Bár itt a tavasz, néha mégis elkedvetlene-
dik. Sokat foglalkoztatják a megélhetési
gondok, de ne hagyja, hogy eluralkodjon
magán a rosszkedv. A kedvezõ csillagállá-
sok hamarosan felvértezik energiával.

Jó ideje tudatában van annak, hogy tenni
kellene valamit jövõje érdekében. Ne várjon
másokra, csodában se reménykedjen, ha-
nem iratkozzon be például egy tanfolyamra.
Plusz tudásának elõbb-utóbb hasznát veszi.

Valószínû, az Uránusz az oka annak, hogy
mostanában pörgésre, izgalomra vágya-
kozik. Bíztassa a párját, vegye fel õ is az
ön által diktált ritmust, így vidámabb lég-
körben telhetnek az ünnepek.

Némi vitába keveredhet partnerével a húsvéti
ajándékvásárlás miatt. Helyezze elõtérbe az õ
kívánságát, de értesse meg vele, amit tavaly
még megtehettek, az idén már nem. Az a leg-
fontosabb, hogy ne veszítsék el egymást.

Egyre nehezebben viseli a kötöttségeket, a be-
zártságot. Olyan akár egy gyermek, vagy egy
oroszlán. Hamarosan itt a jó idõ, és kiszaladhat
a természetbe. Vigyen magával enni- és inniva-
lót, s ha lecsillapította étvágyát, megnyugszik.

Jó hangulatban telnek a húsvéti ünnepekig
napjai. Hogy a sütéssel-fõzéssel idõben elké-
szüljön, ne a családtagok hibáira figyeljen,
hanem fogadja el segítségüket. Tervei to-
vábbra is úgy alakulnak, ahogy elképzelte.

Ha úgy érzi, a családja rá akarja beszélni
a pénzügyeit is érintõ beruházásra, ala-
posan gondolja meg, hogyan dönt. Tegye
fel magában azt a kérdést is, hogy tulaj-
donképpen kinek lesz haszna belõle.

Továbbra is fáradhatatlan, alapos és maxi-
malista a munkavégzésében. A magánélet-
ében itt az ideje, hogy nyitottabb legyen is-
merõsei körében. Zárkózott hangulatán
csak úgy változtathat, ha társaságot keres. 

Hajlamos mostanában begubózni, félrevo-
nulni a világtól. Úgy is mondhatnánk, un-
ja a banánt. Próbálja meg más szempont-
ból megközelíteni a dolgokat, és fordítson
több figyelmet a karrierje építgetésére.

Tegye félre a munkát, a feladatokat, és ked-
ve szerint újítsa fel a ruhatárát. Ha úgy ér-
zi, csak nagy energiával tudja megvalósíta-
ni a párjával közösen kitûzött célokat, gon-
dolja meg, hogy egyáltalán érdemes-e.

A kapkodás, idegesség helyett görcs nél-
kül, lazábban fogjon a munkájához. Így
biztosan sikerül, és az idõ is gyorsabban te-
lik el. Ahétvégére tervezzen nagytakarítást,
és vonja be családját is a teendõkbe.

Ha komoly feladatokat bíznak önre a mun-
kahelyén, ne riadjon vissza attól, hogy nem
tudja megoldani. A bizonytalankodás helyett
fogjon bele, és próbálja meg elvégezni. Ha
nem adja fel, elõbbre juthat a ranglétrán. 

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

Krém!Krém!
Ami eddig még nem

volt!
Cool és világzene
R'n B Hip-Hop 4/4
csütörtök este fél

tíz után

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

Coraline és a titkos ajtó
amerikai animációs film (SZ) (12)

13.30, 15.30 15.30

Made in Hungaria
magyar zenés film (12)

17.30 17.30

Hét élet
amerikai dráma (f) (16)

19.45 19.45

2009.04.02-2009.04
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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
udvarral eladó vagy elcserélhetõ pali-
ni 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)

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)

Piaggio háromkerekû kisautó,
bordó színû (kismotorvezetõi jogo-
sítvánnyal vezethetõ) eladó. Ára:

200.000 Ft. Érd.: 93/314-523,
30/981-0535 (7032K)

Riger négykerekû, 500 köbcentis,
diesel, fekete színû autó (kismotor-
vezetõi jogosítvánnyal vezethetõ),
1000 km-rel eladó. Irányár: 2,5 mil-
lió Ft. Érd.: 93/314-523, 30/981-
0535 (7033K)

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 Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ) Teljes test-
re, 30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra ház-
hoz is megyek! Elérni és bejelent-
kezni a  30/481-2323 telefonszá-
mon lehet (6273K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, 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)

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

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2009. április 2.14

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575

2009 
A TAKARÉKOSSÁG

ÉVE 
Kösse újra CASCO-ját 

jelentõs 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 

A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
NAGYKANIZSAI SZERVEZETE

értesíti tagjait, pártoló tagjait és szimpatizánsait, 
hogy pártunk indul az Európa parlamenti választásokon. 

Azoknak a  választópolgároknak
az ajánlószelvényére számítunk akik:

szimpatizálnak 119 éves pártunkkal és törekvéseivel,
akik hisznek a baloldali értékekben, 

és a baloldal egységét akarják erõsíteni.

A számunkra kitöltött ajánlószelvény akkor érvényes, ha az az MSZDP
és a Centrum Párt nevére van kitöltve az eredeti ajánlószelvény ûrlapon, 

olvasható névvel, lakcímmel, személyi azonosítóval ellátva, saját kezûleg aláírva.

Az ajánlószelvényeket április elején postai úton juttatják el a választópolgárokhoz.

Kérjük tagjainkat, pártoló tagjainkat és szimpatizánsainkat, 
hogy a fent leírt követelmények figyelembe vételével 

2009. április 20-ig:
adják át ajánlószelvényüket 

megbízólevéllel rendelkezõ megbízottainknak személyesen, 
vagy juttassák el azt az MSZDP Nagykanizsai Szervezete címére

(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.)
illetve dobják be az ott található postaládánkba.

MAGYARORSZÁGI 
SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, JOBBAN!

EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK 
2009

Fizetett politikai hirdetés

Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításo-
kat, riportokat olvashat. 

Képeslapküldõ, fórum,  
apróhirdetés

Kattintson rá!

www.
kanizsaujsag.hu
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Sokat elárul Kanizsa sportéleté-
rõl, hogy a legutóbbi szombat fõ-
attrakciója egy harmadosztályú
férfi kézilabda-mérkõzés volt,
amirõl persze legkevésbé sem a
Nagykanizsai Izzó SE (szó szerin-
ti) életben tartói tehetnek. Inkább
változtassunk a nézõponton, s kö-
zelítsünk onnan, hogy az NB II
délnyugati csoportjának listaveze-
tõje, a Kalocsai KC érkezett a vá-
rosba, mely a találkozó elõtt kerek

tíz ponttal vezetett a negyedik dél-
zalaiak elõtt. Érthetõen fûtötte a
hazaiakat a bizonyítási vágy, s
nem is engedték ellépni ellenfelü-
ket Baranyai Norberték, bár a
meccs nagy részében a Kalocsa
vezetett egy-két, kellemetlenebb
esetben három góllal. Ányos József
(10 gól) vezérletével azonban az
Izzó mindig visszakapaszkodott, a
sérülésébõl felépült Zsupek Tamás
(5) is kitett magáért, s szükség volt

Baranyai Norbert és Farkas Mik-
lós (4-4) góljaira is a 32-32-es
döntetlenért. A végeredménnyel
nem lehettek elégedetlenek kani-
zsai oldalon, amirõl tanúskodik,
hogy Musits Ferenc, a klub elnöke
a vége után mosolyogva kérte:
„Nem ám megírják, hogy bent vol-
tam a pályán, de már kellett vala-
mit tenni, hogy észbe kapjanak a
bírók!” No, igen, a prezident és a
játékvezetõk hadakozása akár évti-
zedes anekdotákat is kínál, viszont
éppen azért kezdtük a bevezetõt az
életben tartókról megemlékezve,
lévén nagyon sok helyi sportágra
igaz, ha nincs néhány itteni ember
jó adag fanatizmusa, jónéhány
sportterem, csarnok, pálya bejára-
tát, kapuját ki sem kellene nyitni
meccsidõpont miatt... S ha már ka-
pukról esett szó, a mérkõzésen
górcsõ alá vettük a kanizsai hálóõr,
a már közel sem mai gyerek Nagy
Tamás védési, illetve a hazai
együttes támadási hatékonyságát.

Polgár László

DDöönntteettlleenn aa lliissttaavveezzeettõõvveell

STATISZTIKÁK
Nagykanizsai Izzó SE:
Összes lövés/gól (félidõ): 58/32 (35/18) 55,2%
Büntetõbõl (félidõ): 3/3 (2/2) 100%
Nagy Tamás (N. Izzó SE, kapus):
I. félidõ: 
Összes lövés/kaput találó/védés: 30/26/8 30,8 %
Átlövés/védés: 9/3 33,3 %
Büntetõ/védés: 3/0 0 %
„Ziccer”/védés: 5/0 0%
II. félidõ:
Összes lövés/kaput találó/védés: 26/22/8 36,4 %
Átlövés/gól: 6/3 50 %
Büntetõ/védés: 0/0 - 
„Ziccer”/védés: 6/2 33,3 %

A Kanizsai Birkózó Sportegye-
sület növendékei számára a külön-
bözõ válogatók mellett a diákolim-
piák idõszaka is beköszöntött -
legutóbb Gyöngyösön és Dabason
jártak népesebb szabadfogású kül-
döttségükkel. Elõbbi helyszínen a
diák I (1996-97) és a serdülõ
(1994-95) korosztály tagjai mér-
kõztek, s utóbbiaknál 47 kg-ban öt
gyõztes mérkõzés után Steinhardt

Márk döntõt vívhatott, ott azonban
alulmaradt ellenfelével szemben.
Szintén egy nagy menetelés után
jutott diákolimpiai ezüst az 53 kg-
ban Czeglédi Zsoltnak, és ahogy
Szatmári Zsolt, az edzõjük fogal-
mazott, a második helyeknek úgy
van különös értéke, hogy népes
mezõnyben sikerült azokat kihar-
colni. A diák II (1998-99) korcso-
port résztvevõi Dabason képvisel-

ték iskoláikat, klubjaikat, s a kani-
zsai fiúk közül ketten állhattak a
dobogó második, egyikük pedig a
harmadik fokára. A 31 kg-osok kö-
zött Czeglédi Bertalan, a 45 kilo-
grammosoknál pedig Béli Attila
jutott a fináléig, míg a 28 kg-os
mezõnyben Németh Márton lett
harmadik. A lányoknál 38 kg-ban
az 1995-96-ban születetteknél
Egyed Zsanett bajnoki címet szer-
zett. 

P.L.

AAlliigg aazz aarraannyyaakkttóóll

NTE 1866 - Paksi FC II 1-3 (1-
2). NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 19. forduló. Nagy-
kanizsa, 150 nézõ. Játékvezetõ:
Nagy I. NTE 1866: Horváth G. -
Farkas J., Burucz, Pozsgai,
Bagarus - Boros, Hegedüs (Sza-
lai), Ujvári, Rácz Sz. (Iványi) -
Nagy T. (Kotnyek), Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Visnovics László.
Gólszerzõk: Cs. Horváth G.;
Bohner (2), Pandur.

AZ NTE 1866 harmadosztályú
labdarúgó-csapata otthoni kör-
nyezetben azt a paksi gárdát fo-
gadta, mely az „odavágó” alkal-
mával egy heteset vágva „vágta

haza” a dél-zalai legénységet.
Nos, a végeredmény ezúttal
ugyan szalonképesebb lett, de a
vereséget ezúttal sem kerülte el
Visnovics László együttese. Cs.
Horváth Gábor már-már menet-
rendszerû gólja a vezetést jelen-
tette a „Vasútnak”, azonban a hát-
só alakzat bizonytalankodásai mi-
att az elõny az elsõ félidõ végére
már hátrányba fordult.

A második játékrész tulajdon-
képpen csak és kizárólag Nagy
Tamásék rohamozásáról szólt, a
szervezetten védekezõ Paks azon-
ban mindvégig állta a sarat, mi
több, a végén még egyszer bekö-

szönt, így idegenbõl már-már fö-
lényesnek mondható gyõzelem-
mel térhetett haza. A siker egyben
azt is jelentette, hogy a két azonos
mutatóval bíró gárda a táblázaton
helyet cserélt, s a zöld-fehérek fel-
jöttek a hatodik helyre, míg az
NTE 32 pontjával jelen pillanat-
ban a hetedik.

Edzõi mérleg:
Visnovics László: – Azért is fáj-

dalmas a vereség, mert úgy gondo-
lom, a játék képe alapján a mérkõ-
zés nagy részében kézben tartottuk
a találkozó menetét.

P.L.

HHaazzaaii ppáállyyáánn sseemm ssiikkeerrüülltt

A nõi asztaliteniszezõk Extrali-
gájában a Kanizsa Sörgyár SE a
Kecskeméti Spartacus SK csapatát
fogadta, s a kanizsaiak Ladányi
Dóra mellett ezúttal másik két
„helybélivel” Bicsák Bettinával és
Szász Kingával vették fel a küz-
delmet az alföldiek ellen. A meg-
elõzõ két évvel ellentétben ezúttal
nem ígért presztízsmeccset az ösz-
szecsapás az erõviszonyok miatt,
ennek megfelelõen a vendégek
hozták is a mérkõzést 6:1 arány-
ban. A Ladányi - Szász páros sze-
rezte a becsületpontot, igaz, úgy
helyes fogalmazni, hogy azzal
még vezetett is Jakabfi Imre
együttese.  A Kanizsa Sörgyár SE
elsõ számú csapata a tizedik pont
nélkül, a kilencedik Mohács pedig
négy egységnél tart.

HHaazzaaiibbóóll mmeerríítteetttteekk

Az NTE 1866 cselgáncsosai kö-
zül a klub emblematikus verseny-
zõje, Mihovics Szabina a juniorok
köztársaság kupáján vett részt a 63
kg-os súlycsoportban. A már-már
szokásosnak vehetõ harmadik
hellyel térhetett haza a fõvárosból,
ami ugyan nem a dobogó legfelsõ
foka, de ha a szakmai stáb is jól
sáfárkodik a kanizsai dzsúdós te-
hetségével, akkor nem a bronzos
helyek lesznek a végállomások a
sportoló karrierjében. Szabina idõ-
közben már felkészítõkön vett rész
Tatán, a mostani hétvégén pedig a
junior magyar bajnokságon talál-
kozhat hazai ellenlábasaival
Piliscsabán. A valamivel fiatalabb
korosztály a regionális bajnokság
soros helyszínén, Kaposváron
képviseltette magát, s Vugrinecz
Alex (26 kg) a diák D, míg Huszár
Máté (30 kg) a diák C korcsoport-
ban szerzett elsõ helyet.

MMiihhoovviiccss:: 
ffõõ aa vveerrsseennyyeezztteettééss

A nõi kézilabdázók NB II Dél-
nyugati csoportjának 16. fordulójá-
ban igencsak kellemetlen élmény-
ben volt része a Nagykanizsai Izzó
SE együttesének, mivel mohácsi
bajnokijukon nyolcgólos vereséget
szenvedtek a tabella nyolcadik he-
lyén álló Mohácsi TE együttesétõl.
A 25-17-es végeredményre magya-
rázat lehet, hogy a táblázat harmadik
helyén álló dél-zalaiak igencsak tar-
talékosan álltak ki a mérkõzésre.

BBeelleesszzaallaaddttaakk
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GYÖNGYÖS HÚSVÉT
Szédelyi Erzsébet és Kristóf Margit
munkáinak bemutatása.

A SZERETET SZÍNEI
A Kanizsa FOLT Csoport kiállítása

BABAVILÁG
Czibuláné Csicsman Erzsébet porce-
lánbaba-készítõ kiállítása. Belépõdíj:
felnõtt 200 Ft; diák, nyugdíjas 100 Ft

Április 4. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB 
GÁLAMÛSORA
Belépõdíj: 800 Ft

Április 9. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés, ajándékkészítés. Fõtt
vagy kifújt tojást hozni kell! Vezeti:
Pulai Lászlóné

MARGO SZIGET
Ligeti Margó gobelin és keresztsze-
mes alkotásainak kiállítása

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Buddhista festményei

EZER TAVASZ VIRÁGA
Z. Soós István retrospektív tárlata

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

Április 3. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ 
Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Április 8. 9.45 óra
Gyermekszínházi sorozat
Micimackó Bérlet 
ERDEI STRAND
Figura Ede interaktív mûsora
Belépõdíj: 600 Ft

Április 8. 11 óra
Gyermekszínházi sorozat
Ifjúsági Bérlet
SZAMÁRFÜL
Figura Ede interaktív mûsora
Belépõdíj: 700 Ft

Április 8. 14 óra
Gyermekszínházi sorozat
Mazsola Bérlet
HÉTFEJÛ SÁRKÁNY
Figura Ede interaktív mûsora
Belépõdíj: 600 Ft

Multifokális lencse AKCIÓ -30%
Az akció április 1-tõl június 30-ig érvényes!

Az akció 2009. május 30-ig tart

A Nagykanizsa Karitász rendezésében kiállítás nyílik 
„Imakönyvek a XIX. századtól napjainkig”címmel 

2009. április 3. napján (pénteken) 17 órától 
Nagykanizsa a Medgyaszay Ház elõterében. 

A kiállítást megnyitja Vereb Zsolt Sch.P. a Piarista Iskola igazgatója.
Közremûködnek: 

Németh Ferenc, a Farkas Ferenc Zeneiskola 
tanára. Horváth István, Radnóti-díjas versemondó. 
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