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Kanizsa

A Kanizsai Zeneiskoláért Ala-
pítvány szervezésében a Magyar
Jazz Ünnepét köszöntötték a
Honvéd Kaszinóban. A ren-
dezvény házigazdája az ORFF
ütõegyüttes volt. 

A kanizsaiak ez alkalommal há-
rom formációban léptek a közön-
ség elé. Bemutatták a legifjabb
ütõs generációt, a jelenleg is aktív
együttest, végül szerepet kaptak a
csapatban korábban közremûködõ
zenészek. 

Az est sztárvendége az ÜssDob
együttes volt, Tommy Vig vezeté-

sével. A budapesti születésû
Tommy Vig színes egyénisége a
világ jazzéletének, hiszen már
nyolcévesen dobosként lemezfel-
vételt készített neves zenészek
társaságában. 1956. után Bécsben
telepedett le, ahol rendszeresen
koncertezett a zeneakadémián és
részt vett a helyi jazzklubok
pezsgõ életében. A zenetanulás
vágya New Yorkba repítette. Egy
elnyert ösztöndíj segítségével ott
végezte további tanulmányait.
Nem csak kiváló vibrafonos, do-
bos, hanem szerzõ és karmester
egy személyben. Világhírnévre az

USA-ban tett szert, majd néhány
éve hazatelepült. Kétéves egyez-
tetés után egy országos turné ke-
retében érkeztek városunkba.  A
zenekarban a koreai Mia Kim
énekelt és vibrafonon játszott.
Fúvós szólistaként Elek István je-
leskedet, míg a ritmusszekcióban
Czakó Péter bõgõzött és Cseh
Péter dobolt. 

Ez alkalommal látványokban
bõvelkedõ, hamisíthatatlan ameri-
kai jazz muzsikát élvezhetett a
nagyszámú közönség.

Cz.Cs.
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Marton István, Nagykanizsa pol-
gármestere köszöntötte elért ered-
ményeikért a Kanizsa Box Klub két
kiválóságát, a junior 60 kg-ban öklö-
zõ Orsola Norbertet, valamint már a
felnõtteknél is bemutatkozott, s  kö-
zöttük OB 2. hellyel büszkélkedõ 69
kg-os Korpics Istvánt. Elõbbi spor-
toló tavaly a junior EB-n súlycso-
portjában második lett, utóbbi pedig
már a magyar felnõtt válogatott ke-
ret tagja. Annak a nemzeti csapat-
nak, melynek színeiben április 25-én
be is mutatkozhat szülõvárosában.
Biztossá vált ugyanis, hogy azon a
szombaton Magyarország Szlovákia
csapatát fogadja – elõreláthatólag 11
különbözõ súlycsoportban.

Az önkormányzat részérõl a
sportbizottság ugyanis végül úgy
döntött, hogy 650 ezer forinttal tá-
mogatja a rangos rendezvényt,
melynek az NTE-csarnok ad majd
otthont. A válogatott összecsapá-
son az elõzetes tervek szerint dísz-
vendégként részt vesz Erdei Zsolt
profi világbajnok ökölvívó is, aki
biztosította a szervezõket, ameny-
nyiben semmi fontosabb nem jön
közbe, jelenlétével megtiszteli az
összecsapást.

Marton István fogadásán az is
terítékre került, miként alakulhat a
továbbiakban Nagykanizsa kiváló
ifjú bokszolójának, Korpics Ist-
vánnak a sorsa. 

– Hónapok óta ostromol minket és
egyesületünket a Vasas azzal, hogy

vinné a fiamat, én azonban vele ab-
szolút egyetértésben azt mondom,
még kivárunk, egy kicsit – fogalma-
zott Korpics Miklós, a KBK vezetõ-
edzõje. – Az sem titok azonban, hogy
ez így nem tarthat a végtelenségig,
de azt is tudom, hogy István kanizsai-
ként szeretne kijutni a 2012-es londo-
ni olimpiára. Mi csupán a város ré-
szérõl szeretnénk választ kapni arra,
hogy szülõhelye felvállalná-e komo-
lyabb keretek között is további támo-

gatását. Nem kérünk sokat, csak any-
nyit, hogy István zavartalanul és
nyugodtan készülhessen az elkövet-
kezendõ években. Abban az esetben,
ha fiam marad Kanizsán, levelezõn
végezné a testnevelési egyetemet Pé-
csen, ha viszont a Vasashoz kerülne,
Pesten tanulna tovább.

Ahogy a tréner apa fogalmazott,
a dél-zalai település nem minden-
napi lehetõséget kapott arra, hogy
egy olimpikont kinevelhessen, s

vállalva ugyan elfogódottságát,
bátran ki meri jelenteni, ezzel Ka-
nizsának élnie kell...

Korpics Mikós szavai azért sem el-
hanyagolhatóak, hiszen a közelmúlt-
ban rangos elismerést vehetett át an-
nak eredményeként, hogy kinevelte a
kanizsai egyesületben az idõközben
Papp László-díjas Orsola Norbertet.
Orsola díjához kapcsolódva nem árt
tudni, hogy minden esztendõben a
legjobb utánpótláskorú öklözõnek
ítélik oda a honi szövetségben.

P.L.
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Egyrõl háromra ugrott a napi-
rendi pontok száma az elsõ so-
ron kívüli közgyûlésen.

Az eredeti, a „Struktúraváltozta-
tást támogató infrastruktúra-fej-
lesztés a fekvõbeteg-szakellátás-
ban” (TIOP 2.2.4.) címû pályázat
benyújtására és a pályázatírói és a
projektmenedzsmentet segítõ
szakértõi szolgáltatásról szóló ja-
vaslat elõtt tárgyalta a közgyûlés a
helyi vállalkozások munkahelyte-
remtõ támogatását, annak utólagos
kifizetését, valamint „A sürgõsségi
ellátás fejlesztésének támogatásá-
ról” szóló pályázatot (TIOP 2.2.2.)
is. Ez utóbbi kettõt egyhangúlag
elfogadta a testület. 

Vitát az eredeti napirendi pont
eredményezett, s leginkább az a
része, hogy „a pályázat elkészíté-

séhez szükséges pályázatírói és
projektmenedzsmentet segítõ
szakértõi szolgáltatás megbízási
díjára 12,5 millió forint keretösz-
szeget” biztosít az önkormányzat.
Bárdosi Gábor képviselõ új hatá-
rozati javaslatokkal állt elõ, mely-
ben már egyáltalán nem szerepelt
ez a tétel, s prof. Bátorfy József is
elmondta, hogy a kórház pályá-
zatírásban és közbeszerzésben
jártas csapata elõ tudja készíteni a
pályázatot. Egyelõre – mivel a tá-
mogatás összegét még nem lehet
pontosan tudni, 500-5.000 millió
forint között lesz –, a 10% önerõt
nem tudják elkülöníteni erre a cél-
ra.

Nagykanizsa város Önkormány-
zatának második soron kívüli köz-
gyûlése csaknem kudarcba fulladt
Tuboly Marianna jegyzõnõ és

Marton István polgármester heves
vitája miatt.

A jegyzõnõ ugyanis törvényte-
lenséget vélt felfedezni abban az
utasításban, melyet a polgármester
adott ki a gazdálkodási osztály
munkatársainak, miszerint fejen-
ként 200.000 forint jutalmat utalja-
nak át annak a két embernek, akik-
nek nagyban köszönhetõ a sánci
gyalogoshíd gyors helyreállítása.
A jutalomtól a polgármester a szó-
váltást követõen sem állt el.

Eredetileg egy napirendi pont
szerepelt a közgyûlés programjá-
ban: a közoktatási intézmények
eszközfejlesztésérõl szóló pályá-
zat. Emellett tárgyalta a testület a
sportlétesítmények felújítására ki-
írt pályázatot. Mindkettõ esetében
szoros a határidõ, ugyan az elõbbi-
nél április 29., az utóbbinál április

24., de a pályázatokat benyújtási
sorrendben bírálják el.

Az eszközfejlesztésre vonatkozó
pályázat kapcsán a Központi Rózsa
Óvoda, az Általános Iskola és Óvo-
da Kiskanizsa, a Bolyai Általános
Iskola, a Batthyány Gimnázium, a
Thúry György SZKI, a Cserháti
Sándor SZKI és a Zsigmondy-
Széchenyi SZKI számára elõlegezi
meg a város a támogatást, összesen
maximum 61 millió forintot.

Több sportlétesítményt is meg-
jelölhetnek a pályázó települések
egy pályázat kapcsán - prioritási
sorrendben. Városunk közgyûlése
a következõ sorrendet határozta
meg: Hevesi iskola, Péterfy iskola,
miklósfai iskola tormaterme, NTE
Sportcsarnok és a Thúry SZKI
sportpályája. Az majd az elbírálást
követõen derül ki, hogy mindegyik
részesül-e támogatásban, s hogy
milyen arányban.

Steyer Edina

SSoorroonn kkíívvüüllii üülléésseekk ffuuttóósszzaallaaggoonn

1968. óta ismeri el Hild János
díjjal a Magyar Urbanisztikai Tár-
saság (MUT) a településfejlesztés-
ben, illetve -rendezésben urbánus
értékeket, kimagasló településkul-
túrát felmutató helységek, szemé-
lyek munkáját. Nagykanizsa elõ-
ször 1981-ben érdemelte ki a ki-
tûntetést, s most ismét büszkélked-
het azzal, hogy magáénak tudhat-
ja. A 2009-es Hild-díjat, mely az
„Együttmûködés a városközpont-
ok megújításában” címet kapta,
azon a két napos rendezvényen ad-

ták át, melynek elsõ napját váro-
sunkban tartotta a MUT.

A meghívottak Deák Varga Dé-
nessel, Nagykanizsa fõépítészével
bebarangolták Kanizsát, majd a
Medgyaszay Házban Marton Ist-
ván polgármester üdvözlõ szavai
és Aczél Gábor, a MUT elnökének
köszöntõje, valamint a 15 éves
Orff Ütõegyüttes zenei bemutatója
után belekezdtek a szakmai dél-
utánba. A városközpontok megújí-
tása, az azzal kapcsolatos pályáza-
tok, tervek szerepeltek fõ témaként

az elõadásokon, kerekasztal-be-
szélgetéseken.

A tapasztalatcseréket mintegy
megszakítva nyitották meg azt a ki-
állítást, melyen kanizsai építészek
legkülönbözõbb munkáit tekinthet-
ték meg a vendégek: lakóépületek,
templomok, bevásárlóközpontok,
iskolák szerepeltek a palettán.

A találkozó második napját a
szintén Hild-díjas városban, Csur-
gón töltötték, ahol megismerhették
a város múltját és jövõjét, illetve
átadták az egyéni Hild János díja-
kat is.

S.E.

„„HHiillddeesseekk”” ttaalláállkkoozzóójjaa

ÖÖkkööllvvíívvóókk ppoollggáárrmmeesstteerrii kköösszzöönnttééssee
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Fizetett politikai hirdetés

Távoli és furcsa dolog számunk-
ra Jézus halála és feltámadása.
Mintha ennek a kétezer éves törté-
netnek már nem lenne köze hoz-
zánk. Miért is lenne? Jézus, gon-
doljuk, nem értené meg a mai vilá-
got: úgy tûnik, ma már nem szere-
tetrõl és bûnrõl kell beszélni, ha-
nem az euróbevezetés feltételeirõl,
számítógépekrõl, válságkezelõ
programokról, szórakozásról és
globális problémákról. 

Lehet, hogy azért kell annyit be-
szélnünk ezekrõl, mert mi nem ért-
jük meg Jézust. Azt sem, amit
mondott, és azt sem, amit tett.

Hiszen ami vele történt, az ve-
lünk is megtörténik. Õt nem értet-
ték meg az emberek – és hányszor
tapasztaljuk, hogy minket sem ér-
tenek meg. Õt megverték – minket
is „megvernek”, amikor belénk
kötnek este az utcán, amikor elbo-
csátanak az állásunkból, amikor
hazudnak nekünk (a reklámok, a
tévé, akár közvetlen barátaink és
rokonaink is). Õt keresztre feszí-

tették – valami hasonló történik
velünk, amikor meghal valaki, akit
nagyon szerettünk; amikor hó vé-
gén már nem tudjuk kifizetni a
számlákat; vagy amikor szétesik a
családunk. Õ meghalt – ahogy mi
is meg fogunk halni egyszer.

Jézus mindig tudta, mit csinál-
jon ezekben a helyzetekben. Hogy
mikor kell szelíden, szó nélkül el-
viselni a nehézségeket; hogy mi-
kor kell keményen szembeszállni a
gonoszsággal; hogy mikor kell
szeretettel fordulni a bûnös embe-
rek felé; és hogy mikor kell õket
ostorral kiûzni a templomból. (Jó
lenne megtanulni tõle, hogy a ne-
héz helyzeteket nem csak egyféle-
képpen lehet megoldani.)

Gyakran egyedül vagyunk a ba-
jainkkal. Lehet, hogy nincsenek
barátaink, vagy messze vannak,
mert el kellett költöznünk onnan,
ahol még ismertük a körülöttünk
élõ embereket. Lehet, hogy egye-
dül lakunk, magányosan. Lehet,
hogy másokkal élünk együtt, de

ennek ellenére nem értjük meg
õket, õk pedig minket: hogy mit
akar a másik, hogy mi okoz neki
örömet, és mi neki a nehéz.

Jézus is gyakran volt egyedül.
Sokszor a legjobb barátai, az apos-
tolok sem értették meg. Például ak-
kor, amikor már a kereszten haldo-
kolt, és mindenki elhagyta, csak az
édesanyja és János apostol volt vele. 

Jézus ilyenkor Istent szólította
meg. 

Mi is ezt tehetjük. Ha már nincs
senki, akivel beszélhetnénk – Is-
tenhez szólhatunk. Talán még ak-
kor is, ha nem tudjuk, hogy õ biz-
tosan létezik-e: „Uram, ha vagy
egyáltalán valahol, segíts rajtam!”

A keresztény hit szerint Jézus
„föltámadt”, vagyis nem halt meg
véglegesen, hanem egy más, „meg-
dicsõült” testben újra megjelent a
barátainak, aztán elbúcsúzott tõlük,
és végleg visszament az Atyaisten-
hez. De valamilyen új, titokzatos
formában most is velünk van: „el-
küldte nekünk a Szentlelket”.

Vagyis Isten erõsebb volt a
szenvedésnél és a halálnál. Azért,
hogy mi is erõsebbek lehessünk
náluk. Ez nem azt jelenti, hogy a
bajok eltûnnek az életünkbõl, ha-
nem hogy tudjuk: nem hiába van-
nak. Hiszen ha Jézus – Isten fia –
vállalta õket, akkor biztosan van
valamilyen értelmük. Nem mindig
tudjuk, hogy ez micsoda, de bizto-
sak lehetünk abban, hogy Isten
csak olyan dolgokat enged meg-
történni, amelyekbõl valami jó is
következik.

Ez az egyik legnehezebb dolog
az életünkben: elfogadni, hogy van
értelme a szenvedésünknek, de ezt
nem mindig látjuk. Csak hinni tu-
dunk benne.

Ez a húsvét értelme: Jézus szen-
vedése nem volt fölösleges, mert
legyõzte a halált. Mi, keresztények
ezért gondoljuk úgy, hogy lehetsé-
ges a mi feltámadásunk (halál utá-
ni életünk), és a mi kínjaink is a ja-
vunkra szolgálhatnak (ha keres-
sük, hogy mit tanulhatunk belõlük,
miben erõsítenek meg, és milyen
lehetõségeket adnak nekünk).

Ez a mi nagy örömünk, és ezt
akarjuk átadni minden embernek.

Böszörményi Géza,
Sch.P. szerzetes tanár,

nagykanizsai Piarista Iskola

VVaann-ee éérrtteellmmee mmaa aa hhúússvvééttnnaakk??

„„......aazz eeggyyiikk lleeggnneehheezzeebbbb ddoolloogg aazz éélleettüünnkkbbeenn:: eellffooggaaddnnii,, 
hhooggyy vvaann éérrtteellmmee aa sszzeennvveeddééssüünnkknneekk......””
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– Minden olyan szervezõdés,
amely nincs a közgyûlésben vagy
rendeletmódosító helyzetben, azt
csak egy baráti, jó szándékú asz-
taltársaságnak lehet titulálni.
Egyáltalán nem titkolt célunk,
hogy országosan a Parlamentbe,
helyi szinten pedig a közgyûlésbe
jussunk be minél nagyobb szám-
ban. Mindenkiben – így természe-
tesen bennem is – van egy nagyon
erõs változtatás iránti igény, ame-
lyet minden eszközzel szeretnénk
elérni és abba a fázisba eljutni,
hogy ezt meg is tehessük – mond-
ja Zakó László, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom Párt
nagykanizsai alapszervezetének
elnöke.

– Miért is van ez? Aki a kani-
zsai közgyûlés munkáját figye-
lemmel kíséri akár a Kanizsa He-
tilapon vagy a Kanizsa TV-n ke-
resztül, illetve bármilyen más mó-
don, vagy az ott végzett munka
eredménye nyomán tapasztalja
meg az ott folyt eseményeket, an-
nak az elsõ reakciója a látottak-
hallottak alapján, hogy ebbõl
elég volt. Tehát mindez méltatlan
a városhoz és az itt élõkhöz. Egy-
szerûen arról van szó ugyanis,
hogy a vezetõ kanizsai párt „tö-
rököt fogott” a polgármesterrel,
vagyis gyakorlatilag nem gondol-
ta volna, hogy gyõzni fog, és in-
nentõl kezdve az õ kiválasztottjá-
nak a saját áldozatává vált és ezt
nem feltétlenül a polgármester
terhére rovom fel. A kanizsai köz-
gyûlésbe benyújtott elõterjeszté-
sek és egyáltalán minden döntés
mögött „ordít” az egyéni érdek,
ami nem feltétlenül fedi le a kö-
zösségi érdekeket. Egyszerûen
egy olyan játszmát játszanak egy-
mással, amelynek ugyan nincs
gyõztese, de a vesztese mindunta-
lan maga a város.

– Milyennek képzelik el a város
további fejlõdését?

– Nem fogadjuk el, de tudomá-
sul vesszük, hogy az országban és
annak minden településén, és
minden egyénre lebontva válság
van, ami az úgynevezett gazdasá-
gi válságra vezethetõ vissza. Nem
kívánnánk lehetetlent a jelenlegi
városvezetéstõl, de azt minden-
képpen, hogy egy koncepció men-
tén és a pártoskodástól valameny-
nyire is függetlenül olyan célt
szolgáljanak, amely az itt élõk
közérzetét javítja. Az, hogy nem a

szemetes, koszos, kátyús utcák és
az omladozó homlokzatú épületek
jelentik most már a fõ témát a vá-
roslakóknak, hanem az, hogy:
„Hallottad-nézted a közgyûlést,
láttad, hogy mi folyik ott? Õket
választottuk oda és mással nem
törõdnek, csak egymás osztogatá-
sával.” Szerintünk ezt az állapo-
tot elérni szégyenteljes teljesít-
ményre vall. Visszatérve a városi
koncepcióra: a fõ feltételrendszer
adott, és a meghatározó volt ipari
cégektõl elbocsátott vagy esetleg
kiöregedett, de a tudását még ka-
matoztatni tudó emberek képessé-
geit kellene helyi rendeletek révén
kiaknázni oly módon – és ez nem
törvénytelen -, hogy olyan meghí-

vásos zárt pályázatokat „futósza-
lagon” kiírni, amelyekben igenis
kritérium lenne a helyi illetõség.
Mindez egyfajta garanciát jelen-
tene arra, hogy valami megélén-
küljön ebben a városban, ugyanis
egyszerûen borzadály, ahogy a
„multik” betelepülésével kiürült a
belváros. Például gyalázat, hogy
a belvárosi udvarokban lévõ üzle-
tek közül ami ma még mûködött,
másnap már bezárt vagy csökken-
tett nyitva tartással kénytelen mû-
ködni csak azért, mert a város pe-
remén azoknak a „multiknak”,
akik egy fillér adót ide helyi vi-
szonylatban nem juttatnak, annak
idején helyet adtak az éppen reg-
náló közgyûlés részérõl. 

– Önöknek egyébként van saját
városfejlesztési koncepciójuk?

– A kérdés teljesen kézenfekvõ,
de most még egy kicsit abszurd:
természetesen ez is téma, bár az
alakulás adta feladatok most job-
ban kitöltik a mindennapjainkat.
Úgy gondolom azonban, hogy
Nagykanizsa fejlõdéstörténetéhez
illeszkedne egy lokálpatrióta
szemlélet, ami jelenleg hiányzik.
Hadd említsek erre egy eklatáns
példát: még közgyûlési tag vol-
tam, amikor egy multinacionális
gyorsétkeztetési lánc kérelemmel
fordult a városhoz, hogy engedjük
meg neki azt, hogy a helyi építési
rendeletben biztosított tizenöt mé-
ternél magasabb hirdetõtábláját
plusz hét méterrel megtoldhassa.
Gyakorlatilag, rajtam kívül min-
denki a bokáját összecsapva meg-
szavazta ezt a kérelmet. Még a
szavazás elõtt megkérdeztem,
hogy ha egy vásárcsarnokbeli
hurkasütõ kérte volna azt, hogy az

õ termékét az átlagosnál maga-
sabb táblával hirdethesse, akkor
ahhoz hozzájárultak volna? Akkor
mindenki egyetértett azzal, hogy
igazam van, és mégis megszavaz-
ták a „multi” által benyújtott ké-
relmet. Ez is egy apró kis
kakaslépés volt, de jól példázta,
hogy mennyire nem gondolják át
döntésüket az emberek. És lám, a
gyorsétkeztetõ lánc fényreklámja
azóta is a város fölé emelkedve
hívogatja oda azokat, akik amúgy
jól tudnának lakni máshol is, és
az ott hagyott pénzükkel esetleg
helyi családokat tudnának elmoz-
dítani ebbõl a kényszerû tespedt-
ség állapotából. A munkahelyte-
remtés nem olyan egyszerû, hogy

csak azt mondom, hogy munkahe-
lyeket kell teremteni. Ki és mibõl
tudja ezt megtenni? A hitelt a tel-
jesítõképességük csúcsán járva
már felvették azok, akik ebben
gondolkodtak. Sajnos piaca nincs
annak, amit itt termelnek és ehhez
jön még az, hogy a „multik’ ki-
kapcsolásával a helyben megter-
melt árut olcsóbban lehetne a
helybélieknek megvenni. A szociá-
lis helyzetre vonatkozóan mi a
közmunkát mindennapossá, szé-
leskörûvé és kötelezõvé tennénk
azok számára, akik havonta csak
a segélyfolyósítást emelik le a
számlájukról, vagy mennek érte
be. Nem szégyen a munka, viszont
például az a gyerek, aki tudja,
hogy az apjának kell másnap azt a
csikket felszednie, amit õ elszórt a
parkban, és ezért esetleg kap egy
nyaklevest otthon, mert több mun-
kát ad neki a közmunkavégzés
közben. Az ilyen megközelítés
minden bizonnyal jó lecke is lenne
az utca gyermekének. 

– Ön idestova tizenegy év óta
vesz részt aktívan a politikában.

– Büszkén mondhatom magam-
ról, hogy három választás idõsza-
kában gyakorlatilag a keleti vá-
rosrész majd összes lépcsõházába
és minden házába becsöngettem,
s vagy bejutottam, vagy nem, de
valóban bele tudtam kóstolni az
ott lakó emberek életébe. Azt kell,
hogy mondjam, az emberek otthon
megnyílnak és õszinték, csak va-
lami oknál fogva – és éppen eb-
ben van a politikai pártok felelõs-
sége – a kampányidõszak csúcsán
és végén egyszerûen valamilyen
pszichés ráhatással a médián ke-
resztül más irányba viszik el az

emberek amúgy õszinte belsõ gon-
dolatait. Kanizsáról azt tudom
mondani, hogy egy stabil megyei
jogú város minden adottsággal és
olyan meghatározó múlttal és fek-
véssel, ami szinte már közhely
számba megy, meg az is, hogy ezt
ki kellene aknázni, de ezt azok
harsogják leginkább, akik tehet-
nének azért, hogy mindezt kihasz-
nálják. Ehhez még annyit, hogy az
ország és a város vezetése vagy
nincs szinkronban a dél-zalai vá-
rosban, vagy ha igen, akkor meg
egymást „csinálják ki” az azonos
színû emberek. Meggyõzõdésünk,
hogy ugyanakkor vannak jó szán-
dékú, nem csak pozícióban és
megélhetésben gondolkodó, ha-

nem tenni akaró emberek is, akik
most – úgy veszem észre – na-
gyobb számban csoportosulnak
körénk és ennek nagyon örülök.
Vannak a városban új arcok: meg
kellene ismerkedni velük, és nem
„pártkatonákat” kellene csata-
sorba állítani, aztán vezényszóra
dirigálható embereknek irányíta-
ni ezt a jobb sorsra érdemes vá-
rost.

– Az unió mennyire segítheti
Kanizsa és térsége fejlõdését?  

– Mindig unióellenes voltam és
vagyok, ugyanis az élet bebizonyí-
totta, hogy a fényes jövõkép he-
lyett az árnyoldalak jöttek folya-
matosan elõ. Azt, hogy Brüsszel-
ben mondják meg, hogy hány cen-
tis és milyen görbületû uborkát
egyek,  több mint túlzásnak tar-
tom, és hatalmas bürokráciát tart
fenn az unió. Ezt a sok pályázat-
írásos rendszert onnan manipu-
lálják: azért dobnak vissza akár
tízszer is egy adott pályázatot,
mert akik ezt visszadobják, így
akarják megmutatni, hogy fontos
emberek. Az unió egyszerûen egy
„vízfej” Európa testén, ugyanak-
kor nincs közös múltja, közös
nyelve, illetve közös történelme az
uniót alkotó országoknak, mert
ugye az Egyesült Államok „kont-
rájaként” hozták létre, ahol telje-
sen mások voltak a gyökerek. Net-
tó befizetõi vagyunk az uniónak és
ebben az instabil pénzügyi hely-
zetben nem hiszem, hogy komoly
uniós pénzekre számíthatunk
hosszú távon – vélekedik Zakó
László, a kanizsai Jobbik alap-
szervezet elnöke.  

Gelencsér Gábor

AA llookkáállppaattrriióóttaa sszzeemmlléélleettttõõll aa kköözzmmuunnkkááiigg 
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A kormányátalakításról és az
új kormány megalakulásáról
beszélt aktuális politikai esemé-
nyekrõl tartott sajtótájékozta-
tóján Kovács Kálmán ország-
gyûlési képviselõ, az elnöki ka-
binet vezetõje, a párt megyei el-
nöke.

– Az SZDSZ meggyõzõdése –
mondta elöljáróban –, hogy a kor-
mányfõ, Gyurcsány Ferenc helye-
sen járt el, amikor lemondott a
kormányfõi tisztjérõl, illetve fel-
ajánlotta, hogy pártja nevezzen
meg helyette más kormányfõt, és
alakítson ki egy új válságkezelõ
kormányt. Elég nehéz helyzetbe
került tavaly õsszel az SZDSZ,
amikor azt javasolták, hogy le-
gyen egy olyan szakértõi kor-
mány, amely a válság menedzse-
lésével foglalkozik, és lehetõség
szerint ne pártpolitikusokból, ha-
nem szakemberekbõl álljon. Ak-
kor ezt a javaslatukat a közvéle-
mény igen kemény kritikával fo-
gadta. Nehéz volt elmagyarázni,
hogy más országokban pártpoliti-
kai háttérrel is lehet válságkezelõ
kormányt létrehozni, de Magyar-
országon elég hevesek az indula-
tok, és a két nagy tábor között
olyan mély a szakadék, hogy egyik
tábor sem engedi meg a másiknak
politikai értelemben, hogy meg-
hozza a szükséges döntéseket.
Ezért csak egy olyan kormánnyal
lehet eredményt elvárni, amelyik
nagykoalíció, vagy független a két
nagy politikai erõtõl, úgynevezett
szakértõi kormány. 

Sajnálták, hogy akkor nem csak
a közvéleményben, hanem a sza-
baddemokratákon belül, és a ma-
gyar értelmiségben sem talált az
akkori ügyvivõtestületi javaslatuk
fogadtatásra. 

Ezt azért mondta el a képviselõ
bevezetõként, hogy felhívja a
figyelmet arra, hogy a magyar vál-
ságkezelésre az elmúlt hat hónap-
ban végig a lépéshátrány a jellem-
zõ. Mindig késõbb lép, mindig idõ
után van a csomag, s mire azt a szi-
gorító intézkedési csomagot össze-
állítja, addigra már egy újat kellene
hozni. Az idõbeni késlekedés mé-

lyíti a válságot. Mind intézkedés-
ben, mind az új kormány létrehozá-
sában. Ezért az ügyvivõtestület és a
parlamenti frakció az országos ta-
nácsnak azt javasolja, támogassa a
Bajnai Gordon által vezetett vál-
ságkezelõ szakértõi kormányt. 

– Elõször is azért – folytatta –,
mert idõben ez a leggyorsabb for-
máció annak érdekében, hogy az
országnak mûködõ és cselekvõké-
pes kormánya legyen. A másik lehe-
tõség csak az elõrehozott választás,
amely lényegesen hosszabb ideig
tart. Úgy gondoljuk Bajnai Gordon
megfelel azoknak a követelmények-
nek, amit eleve megfogalmaztuk a
szakértõi kormánnyal szemben,
hogy a miniszterelnök ne legyen
párttag. Nem vitatható, hogy Baj-
nai Gordonnak közeli a viszonya az
MSZP-hez, de nem párttag.
Megfelel annak az elvárásnak,
hogy legyen gazdasági vagy pénz-
ügyi szakember, ismerjék külföldön
is a nevét, fogadja el a Reformszö-
vetség javaslatcsomagját, abból ne
lépjen vissza, sõt, ha lehet azon az
alapon lépjen tovább. Továbbá a
kormányban a gazdasági és pénz-
ügyi szempontból meghatározó
kulcspozíciókban ne pártpolitiku-
sok, hanem párton kívüli szakembe-
rek legyenek. Bajnai Gordon ezt az
öt feltételt vállalta az SZDSZ frak-
ciójánál, ezért gondolta az ügyvivõ-
testület és a frakció, hogy támogat-
ják ha a szocialisták a hétvégi
kongresszuson megerõsítik Bajnai
Gordont, és elfogadják az elõbb
mondottakat, valamint biztosítják,
hogy az MSZP ott lesz szavazatai-
val e mögött a program mögött.

Éppen ezért az SZDSZ Országos
Tanácsülését vasárnap délutánra hív-
ják össze, hogy az MSZP-döntés is-
meretében hozhassák meg a végsõ
döntésüket. Amennyiben ezek a fel-
tételek nem teljesülnek, és kihátrál
vagy a szocialista párt, vagy a mi-
niszterelnök-jelölt, akkor nem marad
más lehetõség, mint a parlament fel-
oszlatásának támogatásra. Ugyanez
vonatkozik arra is, ha Bajnai Gordon
megkezdi miniszterelnökként a
munkáját, és kiderül, hogy az ígére-
tek ellenére nincs meg a támogatás
amögött a program mögött, amelyet
mind a szocialisták mind az SZDSZ-
frakció vélhetõen el fog fogadni. Az
SZDSZ-en belül is komoly vitát vál-
tott és vált ki, hogy szabad-e még
újabb lehetõséget adni, vagy legyen
elõrehozott választás. 

A helyi ügyekrõl Röst János ki-
egészítésként elmondta, Cseres-
nyés Péter alpolgármester péntek-
re összehívta a költségvetés hiá-
nyát csökkentõ bizottságot. Megis-
métlik azt a javaslatot, amit a költ-
ségvetés vitájában is elõterjesztet-
tek: mindennemû ingatlanértékesí-
tésnél kötelezõen a befolyt összeg-
gel csökkentsék a fejlesztési hitelt.
A mûködési hiteleknél viszont je-
lentõs csökkentést kell elérni. A
legnagyobb problémát a költség-
vetési struktúrában látják, és nem a
hitelnagyság összegében.

Az Európai parlamenti vá-
lasztásokkal kapcsolatban tar-
tott sajtótájékoztatót Cseresnyés
Péter, a Fidesz Nagykanizsai
Csoportjának elnöke, és Fertig
István elnökségi tag.

Fertig István kiemelte:
Gyurcsány Ferenc és az MSZP
megbukott, de a véglegesen meg-
bukott párt nem képes az ország
érdekében lemondani a hatalomról
és még mindig annak megtartásán
ügyeskedik. Véleménye szerint az
emberek elutasítják az MSZP-t, s
azt a mutyizást, amelyet azért ját-
szanak, hogy létrehozzanak egy, az
emberek megkérdezése nélküli il-
legitim kormányt. 

– Demokráciában példátlan,
hogy az emberek helyett leszere-
pelt politikusok, zárt ajtók mögött
döntsenek az ország jövõjérõl. Mi-
vel a kormánypártok – ide lehet
számolni az SZDSZ-t is, és azokat
a képviselõket, akik ebben a szín-
játékban részt vesznek – nem haj-
landók megmérettetni magukat és
ezzel Magyarországnak visszaadni
a hitelesség lehetõségét, más mó-
don lehet ennek a csoportosulás-
nak sárga, majd piros lapot felmu-
tatni. Egyik ilyen lehetséges mód
az Európai parlamenti választás.

Cseresnyés Péter a fentiekhez
hozzátette:

– Bár úgy tûnik, hogy messze van
még a EP-választás idõpontja, a
felkészülés elkezdõdik, hiszen a jö-
võ héten sorra kerül a kopogtató
cédulák kipostázása. Kérünk min-
den velünk szimpatizáló, s az
MSZP, SZDSZ mutyizó politizálását
elutasító polgárt, hogy már kopog-
tató cédulájának leadásával jelez-
ze, hogy a jelenleg regnáló hatal-
mat elutasítja, s változást akar. A
kopogtató cédulákat megbízó levél-
lel ellátott segítõink gyûjtik, ezen
kívül a Fidesz nagykanizsai irodá-
jában egész nap átvesszük a jelölt-
jeink indulását biztosító kopogtató
cédulákat. Kérünk mindenkit, aki
elutasítja azt a mutyizó politizálást,
amit a kormány és az õt támogatók
végeznek, elõször a cédulák leadá-
sával, majd szavazatukkal mutas-
sák ki egyet nem értésüket.

B.E.

KKaanniizzssaa –– PPoolliittiikkaa 2009. április 9. 5

A Nagykanizsai Polgári Egyesület levélben kereste meg városunk
négy országgyûlési képviselõjét (Cseresnyés Péter, Göndör István,
Kovács Kálmán, Teleki László) az alábbiakkal:

Tisztelt Képviselõ Urak!

Egyesületünk csatlakozott a Civil Összefogás Fórum vasárnap
délután 2 órai pesti, Hõsök terei demonstrációjához. Egyetértünk a
frissen alakult tömörülés céljaival: Döntsön a nép! Hatalomátmentõ
technikák helyett szabad választásra van szükség.

Figyelemre méltó a köztársasági elnök úr minapi nyilatkozata,
melyben a legkevésbé demokratikus megoldásnak nevezte a kollektív
bizalmatlansági indítványt. Ezért fordulunk levéllel Önökhöz, a
Nagykanizsához kötõdõ országgyûlési képviselõkhöz. Hallgassanak
lelkiismeretükre, hallgassanak az alkotmányosság elsõ emberére, és
szavazatukkal tegyék lehetõvé a rendszerváltás vívmányát, a szabad
választást.

Nagykanizsa, 2009. április 2.
A Nagykanizsai Polgári Egyesület

KKoorrmmáánnyyvváállttáássrróóll,, EEuurróóppaa PPaarrllaammeennttii vváállaasszzttáássookkrróóll

FFIIDDEESSZZ::
AAzz uunniióóss vváállaasszzttáássookkoonn
ííttéélleetteett mmoonnddhhaattuunnkk 
aa kkoorrmmáánnyyrróóll

SSZZDDSSZZ::
AA kkéésslleekkeeddééss 
mmééllyyííttii aa vváállssáággoott

14.qxd  2009.04.15.  13:21  Page 5



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2009. április 9.6

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Otthona vezetõ ápoló mun-
kakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû,  várhatóan 2 évig tar-
tó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munka-
végzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
szakmai irányelveknek megfelelõen szervezi és irányítja az ápolási-gondozási fel-
adatokat, biztosítja a gyógyító, megelõzõ és rehabilitációs tevékenység hatékony
mûködését, szervezi a szakmai képzéseket, továbbképzéseket, az elõírt dokumentá-
ciókat naprakészen vezeti. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: emelt szintû szakképesítés, diplomás ápoló, felnõtt szakápo-
ló, szociális gondozó-  és szervezõ, szociális és/vagy egészségügyben eltöltött 3-5
év vezetõi tapasztalat, legalább 5 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, betöltött 18.  életév,  ma-
gyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felsõfokú képesítés, szociális területen
megszerzett,  5 év feletti vezetõi tapasztalat. 

Elvárt kompetenciák: határozott, rugalmas, jó szervezõ, teherbíró, jó kommuni-
kációs képesség, konfliktustûrõ-  és kezelõ képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai önélet-
rajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai és iskolai végzettséget
igazoló  iratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak kezeléséhez. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009. május
4. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 24. A pá-
lyázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna nyújt a 93/312-
175 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szo-
ciális Intézmény  8800 Nagykanizsa, Teleki út 25.  címére történõ megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
1-17/2009., valamint a munkakör megnevezését: vezetõ ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: telefonon történõ értesítést követõen,  a
munkáltató által összehívott  szakmai bizottság elõtt. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2009. április 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Ka-
nizsa Lokálpatrióta Hetilap - 2009. április 9., Nagykanizsa MJV honlapja, Munka-
ügyi Központ Nagykanizsa - 2009. április 6.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– vveezzeettõõ ááppoollóó

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Otthona 2 fõ ápoló munka-
kör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala megye,
8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: gon-
doskodik a lakók fizikai ellátásáról, ápolásáról, gondozásáról, orvos utasításának
megfelelõ gyógyszerek adagolásáról, közremûködik a szakrendelésre történõ kisé-
résrõl, részt vesz az étel kiosztásában, biztosítja a lakók és környezete higiénés rend-
jét, elõírt dokumentációt naprakészen vezeti. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: középfokú képesítés, felnõtt ápoló, általános ápoló, szoc.
gondozó és ápoló, betegápoló, pályakezdõ is lehet, 1 év alatti szakmai tapasztalat,
betöltött 18. életév, büntetlen elõélet. 

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: emelt szintû szakképesítés, szakápoló, dip-
lomás ápoló, szociális és/egészségügyben szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat, felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások). Elvárt kompetenciák:
empátiás készség, megbízhatóság, terhelhetõség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló iratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat adatainak közléséhez. 

A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2009. május
4. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna nyújt a
93/312-175-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített Szo-
ciális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25. címére történõ megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
1-18/2009., valamint a munkakör megnevezését: 2 fõ ápoló. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: telefonon történõ értesítést követõen,  a
munkáltató által összehívott bizottság elõtt. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. április 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Kanizsa Lo-
kálpatrióta Hetilap - 2009. április 9., Nagykanizsa MJV honlapja, Munkaügyi Köz-
pont - 2009. április 6.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– kkéétt ffõõ ááppoollóó

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

Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart 2009. április 10-én, (pénteken) 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
umban.

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy április 14-én, kedden 10 órától 12 óráig
a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hív-
juk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

AAzz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss ffooggaaddóóóórráájjaa

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 Közgyûlésének Városfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák el-
tüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft. A pályázati kiírás
és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

PPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrende-
zésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is elõzetes egyeztetés
szerint lomtalaníthatunk.

A lomtalanítási akció április 27-tõl május 30-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét április 15-tõl május  15-ig

munkanapokon 1300-1600-ig a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
93/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselõi
a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a hulladékszállítást végzõ cég Vár
u. 5 sz. alatt lévõ szállítási irodájában.

A közösen leegyeztetett idõpontra a szolgáltató a lim-lom mennyiségétõl és
összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe  tö-
mörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.

Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombaton-
ként történõ lomtalanításra van lehetõség.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmazhat ház-
tartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit,
elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladé-
kot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!

A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmen-
tesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyûjtött hulladékok és
a lakossági veszélyes hulladékok. 

A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-felügyelet mun-
katársai ellenõrzik és szankcionálják!

Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!

LLoommttaallaannííttááss 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 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..
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Zalakaros Város Jegyzõje (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1., tel: 93/340-
100  Fax: 93/340-531) Mûszaki Osztály (telefon: 93/540-091, e-mail: zkaros-
muszak@mail.datanet.hu) Ügyiratszám: 03-177-15/2009. Ügyintézõ: Sárdi
Andrea. Telefon: 93/540-091. Tárgy: Falevél '98 Kft. Nagykanizsa, Kossuth
tér 7. szám, 2379/3. hrsz. alatti ingatlanon 15 lakásos társasház építési en-
gedélyezési ügye.

Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzõje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-

talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80 § (3) bekezdés értelmé-
ben felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott a
Falevél 98. Kft. (Molnári, Zrínyi u. 22.) kérelmezõ, Nagykanizsa, Kossuth tér
7. szám, 2379/3. hrsz.-ú ingatlanon építendõ 15 lakásos társasház, hozzá tarto-
zó mélygarázzsal építési engedélyezése ügyében. Az építési engedély 03-177-
14/2009. ügyiratszámon kiadásra került. Az ügy tárgya: Falevél 98. Kft. (Mol-
nári, Zrínyi u. 22.) építési engedélyezési ügye Építéssel érintett ingatlan:
Nagykanizsa, Kossuth tér 7. szám, 2379/3. hrsz.-ú ingatlan. Az ügy iktatási
száma: 03-177/2009.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben keletkezett iratokba betekint-
hetnek a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán
(Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) Sárdi Andrea mûszaki osztályvezetõnél (föld-
szint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/123. mellék) az alábbi
ügyfélfogadási idõben: hétfõn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14
óráig, pénteken 8-12 óráig. A 03-177-14/2009. számú határozat ellen a hirdet-
mény levételének napjától számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de a
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán benyújtandó
30.000,- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Az ügyben érintettek: a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosult tu-
lajdonosok: Nagykanizsa 2380, 2381/3, 2381/5, 2378, 2377, 2376, 2482.
hrsz.-ú ingatlanok/társasházi lakások tulajdonosai.

Elektronikus elérhetõség: muszak@zalakaros.hu
Zalakaros, 2009. 03. 30.

A jegyzõ megbízásából: Sárdi Andrea, mûszaki osztályvezetõ

TTáárrssaasshháázz ééppííttééssii eennggeeddééllyyeezzééssee

Dátum Gyógyszertár neve,címe telefonszáma Ügyeleti idõ

április 1. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
április 2. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
április 3. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22.00-06.00
április 4. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 13.00-08.00
április 5. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00-06.00
április 6. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
április 7. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22.00-06.00
április 8. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00
április 9. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
április 10. SZENT GYÖRGY DÓZSA GY. U. 119. 93/510-215 22.00-06.00
április 11. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 13.00-08.00
április 12. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 08.00-08.00
április 13. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
április 14. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22.00-06.00
április 15. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22.00-06.00
április 16. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 22.00-06.00
április 17. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
április 18. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367 13.00-08.00
április 19. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-06.00
április 20. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 22.00-06.00
április 21. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22.00-06.00
április 22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
április 23. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
április 24. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22.00-06.00
április 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 13.00-08.00
április 26. ZSÁLYA BOSZORKÁNYU. 2. 93/516-280 08.00-06.00
április 27. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22.00-06.00
április 28. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8.93/310-367 22.00-06.00
április 29. CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 22.00-06.00
április 30. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22.00-06.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - áápprriilliiss

IV. NAGYKANIZSA - ZALAKAROS ORSZÁGÚTI FUTÓVERSENY
A Kanizsai Futó- és Szabadidõsport Klub szervezésében Nagykanizsa

Város Napján.

Idõpont: 2009. április. 25. (szombat). Rajt: 10:00 óra. Rajt helye: Nagykani-
zsa, Erzsébet tér (Centrál Hotel elõtt). Cél: Zalakaros, Dísz tér. Verseny távja:
egyéni versenyzõknek: 20 km, 3 fõs váltóknak: 6,9 -5,8 - 7,3 km. Útvonal:
Nagykanizsa, Erzsébet tér - Fõ út - Petõfi Sándor utca - "Régi 7-es út" - Kis-
récsei elágazó - Kendlimajor elágazó - Csapi - Galamboki tó - Galambok -
Zalakaros, Dísz tér.

Nevezni lehet: 1.) elõzetesen a Kanizsai Futóklub honlapján (www.kanizsai-
futoklub.shp.hu) található ûrlap on-line kitöltésével és visszaküldésével. Neve-
zési díj a helyszínen fizetendõ. 2.) a helyszínen: 8:00-9:30-ig a a Bolyai János
Általános Iskolában - Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. Nevezési díj: egyéni ver-
senyzõknek: 1500 Ft, váltóknak: 3000 Ft/csapat. Kedvezmények: iskolai váltók
nevezése ingyenes! Spuri Futókártyával -20% a nevezési díjból! Frissítés: vál-
tóhelyeken (6,9 km; 12,7 km) és a célban (ásványvíz, isoital, banán). Szintidõ:
nincs. Visszautazás: a termálfürdõben biztosított frissítõ fürdõzés után 13:30-
kor és 14:30-kor a rendezõség autóbuszával. Eredményhirdetés: Nagykanizsán
az Erzsébet tér nagyszínpadán 15:15-kor. Díjazás: minden versenyzõ befutó-
csomagot kap, a dobogós helyezettek serleg + érem + ajándékban részesülnek. 

Váltófutás: 3 fõ teljesíti a távot. Az elsõ futó lehet egyéni induló is. A váltás
6,9 km-nél (Nagyrécsén a temetõ elõtt) és 12,7 km-nél (Csapi Körzeti Általá-
nos Iskola elõtt) jól észlelhetõ pontokon lesz. A váltótagokat a rendezõség au-
tóbusszal szállítja a váltóhelyekre, de az utazás egyénileg is lehetséges. A ve-
gyes csapatokat a férfi kategóriában értékeljük.

Óvás: Sznopek Józsefnél, a versenybíróság elnökénél szóban történõ beje-
lentéssel 30 percen belül a célba érkezés után.

Öltözõ: a rajt elõtt a nevezés helyszínén, a célban a gyógyfürdõben lesz.
Egyéb: A versenyzõk saját felelõsségükre indulnak a versenyen. A 20 km-

es távon csak a 14. életévüket betöltött versenyzõk vehetnek részt.
A versenyzõk utcai ruházatát öltözõzsákokban Nagykanizsáról Zalakarosra

szállítjuk, melyet a rajtszám bemutatásával a váltóhelyeken és a célban lehet
átvenni. A rendezõség az elveszett felszerelésekért, ruházatért, értéktárgyakért
nem vállal felelõsséget. A verseny ideje alatt orvosi ügyelet és rendõri biztosí-
tás lesz. A versenyen rajtszám nélkül indulni nem lehet. A Gránit Gyógyfürdõ-
ben a rajtszám átadásával ingyenes fürdési lehetõség lesz! Az eredményeket a
www.kanizsaifutoklub.shp.hu honlapon lehet megtalálni.

A verseny támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Zalakaros Város Önkormányzata, Gránit Gyógyfürdõ - Zalakaros, McDonald's
- Nagykanizsa, TRI-CO Triatlon Klub, Kanizsai Futó és Szabadidõsport Klub

IIVV.. NNaaggyykkaanniizzssaa-ZZaallaakkaarrooss ffuuttóóvveerrsseennyy

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

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya
részére meghatározott szakmai feladatok ellátásának irányítása a vonatkozó jogszabáy-
ok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati gazdál-
kodás koordinálása, költségvetési, pénzügyi, könyvelési és kontrolling feladatainak biz-
tosítása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok
és a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.

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

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az alábbi iskolai
végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû köz-
gazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû
katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményében) gazdálkodási (gazda-
sági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és
pénzügyi, számviteli felsõfokú  szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, felhasználói szintû szám-
viteli vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetõi gyakorlat, önkormányzati
gazdálkodási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, szak-
képesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a
vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és
21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gya-
korlat hivatalos igazolását.

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

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pá-
lyázatok benyújtásának határideje: 2009. április 20. A pályázat elbírálásának határideje:
2009. április 30. A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ. 

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

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - ggaazzddáállkkooddáássii oosszzttáállyyvveezzeettõõ
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Szabadhegyi
FÓRUM

2009. 
április 17. 
(péntek) 

18.00 óra
Helyszín: 

Sánci kultúrház

Meghívott vendég: 
Marton István, 
polgármester

Dr. Károlyi Attila, 
önkormányzati képviselõ

Álláskeresõk figyelem!
2009. április 15-én (szerdán) 9-12 óráig

HELYE: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Személygépkocsik,  teherautók, 
jármûszerelvények, autóbuszok, 

mezõgazdasági vontatók
javítását, 

mûszaki vizsgára felkészítését, 
vizsgáztatását, 

környezetvédelmi felülvizsgálatát 
vállaljuk!

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

Az akció 2009. május 30-ig tart
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A kiállítást Zsoldos Péter, a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium rajztaná-

ra ajánlotta az érdeklõdõk figyel-
mébe, aki elmondta, a 40. évfordu-

ló igazán szép tárlatát tekintheti
meg a sok kíváncsi szempár.

A gála megnyitásaként Kókainé
Hámorszki Éva köszöntötte a diá-
kokat, szüleiket, kollégákat, illetve
a város részérõl megjelent Marton
István polgármestert, Cseresnyés
Péter alpolgármestert és Balogh
Lászlót, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság elnökét, majd így
folytatta: „Minden intézmény éle-
tében mindig vannak fordulópont-
ok, jelentõsebb állomások, melyek
meghatározhatják annak további
mûködését, alkalmat adnak a múlt
felidézésére, számvetésre, a jelen
elemzésére. Iskolánk 40. évfordu-
lója egy ilyen határ, melynél egy
pillanatra megpihenve kiléphetünk
a hétköznapok szürkeségébõl, él-
ményként élhetjük át, hogy ehhez a
közösséghez tartozunk.” – A gálán
a Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola egykori és jelenlegi diákjai
adtak hangulatos kulturális mû-
sort.

S.E.

NNeeggyyvveenn éévveess aa KKõõrröössii
Andrejka, Csokonai, Kõrösi… – ez mind egyetlen iskola elnevezése,

a keleti városrész szélén, fákkal övezve, udvarán egy zsiráffal. Idén 40
éves, s ez alkalomból a mostani nebulók képzõmûvészeti alkotásaiból
nyílt kiállítás a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színházi elõcsar-
nokában, majd teltházas gálára került sor a színházteremben.

Fo
tó

: S
te

ye
r

E
di

na
Az Aranymetszés Alapítvány

immár hetedik alkalommal ren-
dezte meg az Aranymetszés Mû-
vészeti Napokat. Április 24-e a
Magyar Mûvészetoktatás Napja
– hangsúlyozta köszöntõjében a
HSMK színpadán Baráth Yvette.
A Város Napi ünnepségek miatt
azonban korábban rendezik
meg ezt az ünnepet. 

Szülõk, nagypapák, nagymamák
és barátok együtt ünnepeltek a nö-
vendékekkel a három napos rendez-
vénysorozaton. A Képzõmûvészet
Napján, a képzõmûvészet tanszak
kiállításának megnyitóját a Magyar
Plakát Házban tartották. A Zene
Napja programjának a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola Hangversenyterme volt
a helyszíne, ahol klasszikus- és nép-

zenei koncertet adtak a tanulók. A
Tánc ünnepe a különbözõ táncmû-
fajoké volt. Elsõként meghívott
vendégek szerepeltek, mivel az is-
kolában moderntánc oktatás nem

folyik. Majd néptánccal, végül ba-
lettel örvendeztették meg a közön-
séget az ifjú táncosok.

B.E.

VVIIII.. AArraannyymmeettsszzééss MMûûvvéésszzeettii NNaappookk
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Harminckét hetedikes és nyol-
cadikos diák vett részt a Winkler
Lajosról elnevezett kémiaver-
seny megyei fordulóján a Zsig-
mondy-Széchenyi szakközépis-
kolában.

Winkler Lajos az analitikai kémia
nemzetközileg is elismert, kiváló tu-
dósa volt, vegyész, gyógyszerész,

egyetemi tanár és az MTA tagja. A
tiszteletére rendezett versenyt min-
den évben megrendezi az iskola. 

Amegmérettetésre a város és a vá-
roskörnyéki általános iskolákból ér-
keztek többek között Nagyrécsérõl,
Zalaszentbalázsról, Letenyérõl. A
délelõtti elméleti verseny hat-hat leg-
jobbja indulhatott a délutáni, kísérle-
tekkel egybekötött laboratóriumi

gyakorlati fordulón. Adobogósok ér-
tékes könyveket kaptak. Ötvös Sán-
dor, a Nagyrécsei Általános Iskola
diákja lett az elsõ a hetedikesek kö-
zött, míg a nyolcadikosoknál Varga
Csaba, a Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulója állhatott a képzelet-
beli dobogó elsõ helyére.

S.E.

KKéémmiiaavveerrsseennyy aa ZZssiiggmmoonnddyybbaann

Egész napos programsorozat-
tal emlékezett meg a Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI egykori
névadójáról, a hetven éve el-
hunyt Winkler Lajosról.

Délelõtt vetélkedõ várta a diáko-
kat, melyre hét általános iskolás és
tizenegy középiskolás tanuló je-
lentkezett. Beugróként fogalmazást
kellett írniuk a versenyzõknek
Winkler munkásságáról, életérõl.
Az írásbelin totó, keresztrejtvény
és anagramma-feladványok várták
a diákokat a vegyésszel és a kémiá-
val kapcsolatban, majd a gyakorla-
ti részre hat-hat tanuló jutott be, így
a laborban is megcsillogtathatták
tudásukat. Mindkét korosztályban
az elsõ három helyezett könyvet és
oklevelet kapott. Az általános isko-
lásoknál Morvai Petra, a Miklósfai
Általános Iskola, a középiskolások-
nál Németh Kitti, a Zsigmondy ne-
bulója lett az elsõ helyezett.

A délután folyamán kötetlen be-
szélgetésre került sor két egykori
winkleressel: dr. Gaál Zoltán pro-
fesszor, a Veszprémi Egyetem
egykori rektora és Tonk Emil, ok-
leveles vegyészmérnök, nemzet-
közi marketing szakközgazdász
mesélték el, milyen volt középis-
kolás életük. Csõgörné Kenese
Mária, az esemény fõszervezõje
lapunknak elárulta, a beszélgetés
célja igazán az, hogy lássák a diá-
kok, milyen „magasra” el lehet
jutni ebbõl az iskolából.

Az élménybeszámolót kiállítás-
megnyitó követte, mely Winkler
Lajos munkásságát hivatott bemu-
tatni többek között oklevelek, elõ-
adásanyagok, fényképek, külön-
bözõ plakettek, relikviák által.

S.E.

WWiinnkklleerr NNaapp
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Huszárok, úttörõk, biciklisek,
spanyolok, görögök és olaszok
kavalkádja lepte el péntek dél-
elõtt az Erzsébet teret. Innen in-
dult útjára a Polgármesteri Hi-
vatal Mûvelõdési és Sportosztá-
lya, valamint a Városi Diákön-
kormányzat által szervezet ha-
gyományos 24 órás vetélkedõ, a
Kanizsai Vasember Kupa, mely
a „Jövõnk az Ifjúság” pályázat
keretében nyert pénzbõl valósul-
hatott meg. A hetedik alkalom-
mal sorra került megméretteté-
sen öt középiskola, továbbá a
középiskolai kollégium és a Pan-
non Egyetem tanulói mérték
össze tudásukat. 

Marton István polgármester
köszöntõjében a sportszerûség
szabályait betartó küzdelmet kí-
vánt. A bemutatkozás után a tizen-
öt fõs csapatok a Csónakázó-tóhoz
indultak, s útközben számos fel-
adatot oldottak meg. 

A szórakoztató, játékos erõpró-
ba gyõztesének járó kupát a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium és Köz-
gazdasági SZKI csapata nyerte el.
Jutalmul Olaszországba utazhat-
nak. Útiköltségükhöz a többi csa-

pat is hozzájárult a vetélkedõn
gyûjtött bevételeivel. A dobogós
2. helyezést a Batthyány Lajos
Gimnázium, míg a 3. helyezést a
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI csapata nyerte el. A Halis
István Városi Könyvtár bejáratá-
nál szombat délelõtt megtartott
díjátadáson hirdették ki a legszor-
galmasabb osztálynak járó belé-
põjegyet a 3. Országos Osztályki-
rándulás, Országos Kamaszfeszti-
vál rendezvényre, melyet május
28-31. között szerveznek meg. Az
ország iskoláinak hatalmas osz-
tálykirándulásán a Batthyány La-
jos Gimnázium 11. G. osztálya ve-

het részt. Õk javítottak a legtöbbet
a tavaly év végén elért osztályátla-
gukon. A fesztivál belépõjét az ön-
kormányzat állja. A Legvasem-
berebb Kanizsai díjat a Pannon
Egyetem csapatában versenyzõ
Tóth Balázs vette át. A 24 órás
versengésben a tanárokkal, segí-
tõkkel együtt közel kétszázötven
„vasember” állta, teljesítette a ki-
hívásokat. 

Bakonyi Erzsébet

KKaanniizzssaaii VVaasseemmbbeerr KKuuppaa

Második találkozójához érke-
zett a Comenius 1 program
„EUtópia, Kedv egy új Európá-
hoz” címû projekt. Három kísé-
rõtanár, Almás Piroska, Kereskai
Eszter és Rábavölgyi Attila pro-
jektkoordinátor, valamint négy
diák, Oláh Andrea, Takács Gyu-
la, Tóth Bernadett és Virovecz
Anita utaztak Törökországba.
Az elõzõ találkozóról tavaly, de-
cember 4-én megjelent szá-
munkban olvashattak.

Az elsõn összeállították a 136
kérdést tartalmazó kérdõívet, me-
lyet mindenki saját iskolájában, a
hazaérkezést követõen száz diákkal
töltetett ki. A kérdések – különbözõ
témakörökben, úgy mint vallás, po-
litika, iskola, hobbi, szabadidõ – az
Európai Unióra irányultak, arra,
hogy a 14-18 évesek hogyan látják
az EU-t, hogyan képzelik el a jövõ-
jét, s egyáltalán mit tudnak róla.

A mostani projekttalálkozóra
Koniaban, Törökországban került
sor március 21. és 28. között, a fel-
adat pedig a kérdõívek kiértékelé-
se és a további munkálatok elõké-
szítése volt. Próbálták a résztve-
võk felderíteni a válaszok alapján
az egyes országok gondolkodásbe-
li különbségeit és hasonlóságait.
Ami a diákok szerint feltûnõ kü-
lönbség volt, az a tanulással eltöl-
tött idõ: míg a franciák napi fél
órát, a magyarok 1-2 órát szánnak
a tanulásra, addig a törökök na-
ponta 3 órát tanulnak iskola után.
S ez nem minden: a három hóna-
pos nyári szünetben nyelvi és
egyéb kurzusokra járnak – mondta
Almás Piroska. Azt azonban nem
szabad elfelejteni, hogy a fogadó-
iskola egy egyetemi elõkészítõ,

családias légkörrel. Összesen 15
ilyen iskola található az ország-
ban. – tette hozzá Rábavölgyi Atti-
la.

Takács Gyula számára – és va-
lószínûleg mások is ezen a véle-
ményen vannak – elkeserítõ volt,
hogy a magyar diákok 40%-a nem
válaszolt a demokráciára vonatko-
zó kérdésekre, a válaszadók 80%-
a pedig egyáltalán nem is tudja,
mit jelent maga a szó. Ezzel kap-
csolatban azt szûrte le, a magyar
fiatalok nem érdeklõdnek a politi-
ka iránt. Ellentétben a törökökkel,
akik teljesen képben vannak, s
még véleményük is van.

A török kultúra lenyûgözte a diá-
kokat, fogadócsaládjaik nagyon
kedvesek voltak, általuk megismer-
hették hagyományaikat is. Virovecz
Anita a török kultúra, a török élet
mélyebb rétegeibe is bepillantást
nyerhetett, hisz’ az õ szállásadói ra-
gaszkodnak a hagyományokhoz, az
anya rendszeresen felolvas a Ko-
ránból, a család ünnepekkor a szo-
kásoknak megfelelõen étkezik: a
földre terítenek egy hatalmas terí-
tõt, rátesznek egy fém tálat, amely
török ételekkel van tele, majd félig
térdelve esznek. A fiataloknak az
egész városban egyetlen hely van
diszkó gyanánt, mely nem is igazán
diszkó, inkább egy kis étterem
táncparkettel és színpaddal, ahol a
merészebbek szavalnak, énekelnek
is. Ez egyfajta közösségi hely, ahol
jól érzik magukat.

A Comenius õsszel nálunk foly-
tatódik, konkrét idõpont egyelõre
még nincs. Aztán a zárókonferen-
ciára pedig jövõ tavasszal Olaszor-
szágban kerül sor.

S.E.

TTöörröökkoorrsszzáággbbaann jjáárrttaakk
FFoollyyttaattóóddootttt aa CCoommeenniiuuss aa TThhúúrryyssookk sszzáámmáárraa
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Remek hangulatú, színvonalas
blues szólt szombaton éjszaka a
sokak által joggal kedvelt Juice
klubban. Ez alkalommal a hazai
blues kapitánya Deák Bill Gyula
adott fergeteges koncertet. 

Bill kapitány a közelmúltban
töltötte be a hatvanat, melynek al-
kalmából remek lemezzel rukkolt
elõ. A népszerû énekes jubileumá-
ra megkapta a Magyar Hangle-
mezgyártók Szövetsége által ado-
mányozott életmûdíjat. 

– Egyfajta elismerés a díj, ami
nagyon jól esik. Egész életemben
sokat dolgoztam, úgy érzem, hogy
küzdeni akarásból sem szenvedtem
hiányt. Az utolsó lemezem meghoz-
ta munkám, illetve munkánk gyü-
mölcsét, mivel elismerésként az év

lemezének választották jubileumi
anyagomat. A zeneszerzõk és a
szövegírók remekül megtalálták
azt a zenei és érzésvilágot, amely-
ben élek. Így nyugodt lelkiismeret-
tel mondhatom, a dalaim szívem-
bõl jönnek. Gondolom a lemez
megjelenésének köszönhetõen az
év énekese is lettem. A Körcsar-
nokban megrendezett teltházas bu-
liról felvétel is készült, amely
DVD-n elérhetõ mindazok számá-
ra, akik nem lehettek jelen. Kurió-
zumnak számít, hogy a koncertet
olyan zenészek társaságában ad-
tam, akikkel elsõsorban idõpont
egyeztetés hiányában ritkán lépek
fel. Összességében elégedett va-

gyok életemmel, bár gyakran hal-
lom, hogy Amerikában már milli-
árdos lennék. Nem keserít el, hogy
ide születtem. Így is sok jelentõs
rockoperában, színpadi produkci-
óban vettem részt. Munkám is van
bõven, mert az utolsó lemezemmel
a kiadóval kötött szerzõdésem zá-
ros határidõn belül új zenei anyag
kiadására kötelez. Helyt kell áll-
nom, ahogy eddig is tettem. Úgy
érzem, szeretnek az emberek. En-
nek jelét éreztem mikor Kõbánya
díszpolgárává avattak, ennek jelét
éreztem itt Nagykanizsán is, hiszen
sokan eljöttek erre a koncertemre
is – vélekedett szombatról vasár-
napra virradó éjszaka életérõl a
Blues Kapitánya.

Cz.Cs.

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2009. április 9.12

KKaanniizzssaa KKvvíízz
KKaallaannddoozzáássookk aa ttöörrttéénneellmmii kkoorrsszzaakkookkbbaann

Név: ...............................................................................................

Lakcím: ........................................................................................

Telefonszám: ................................................................................

IIssmméétt KKaanniizzssaa KKvvíízz!!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét megrendezi

a "Ki tud többet Nagykanizsáról?" - Kanizsa Kvíz vetélkedõt. A három
héten keresztül zajló játék nyertesei között ajándékcsomagot sorsol-
unk ki, melyet a nyertesek a Város Napján (április 24-25-én) a Pol-
gármesteri Hivatal és a Tourinform Iroda közös standján vehetnek át
az Erzsébet téren. 

A megoldásokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában és a Kanizsa Dél-zalai Hetilap Szerkesztõségében talál-
ható gyûjtõládákba helyezhetik el a megfejtõk. 

Kérjük, hogy a borítékra feltétlenül írják rá nevüket, illetve
elérhetõségüket! 

Jó szórakozást!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

II.. ffoorrdduullóó

Honnan származik Kanizsa elnevezése?
1. A latin nõstényfarkas szóból   
2. A szláv "knaz, knez" szóból, jelentése fejedelemé, hercegé
X. A latin canissa, nõsténykutya jelentésû  szóból

A török uralom alatt milyen fontos szerepet töltött be Kanizsa?
1. A Török birodalom felé irányuló marhakereskedelem központja 
2. fõkapitányi székhely       
X. A negyedik magyarországi vilajet (török tartomány) székhelye

A város egyik legjelentõsebb mûemléke, a barokk stílusú 
Alsóvárosi templommal kapcsolatosan melyik állítás nem igaz?
1. A lerombolt vár köveibõl épült
2. A Sambach festette oltárkép és szószék Batthyány Lajos 
megrendelésére készült
X. Patrónusa Nepomuki Szent János

Mi volt a Fõ úton álló, hangulatos díszudvarral rendelkezõ 
Bazárépület (Fõ út 8.) eredeti funkciója, ki volt építtetõje?
1.Weiser József gépgyáros építtette magánpalotájának 
és bérháznak 
2. A Dél-Zalai Takarékpénztár építtette székháznak és bérháznak  
X. A kanizsai kereskedõk építtették üzletháznak, áruháznak

A bécsi árutõzsdén minek az árát tüntették fel?
1. A kanizsai friss tojás árát
2. A Nagykanizsai Takarékpénztár részvényeinek napi árfolyamát
X.A kiskanizsai lilahagyma árát 

A feladatokat összeállította: Kunics Zsuzsa muzeológus, Thúry György Múzeum.
A feladatok megoldásában segítenek: a Nagykanizsa Városi Portál (Várostörténet,
Kanizsai séta) www.nagykanizsa.hu és a Kanizsai Enciklopédia szócikkei.

DDeeáákk BBiillll GGyyuullaa aa JJuuiiccee-bbaann

DDaallaaiimm sszzíívveemmbbõõll jjöönnnneekk

A Rozgonyi Polgári Kör és
Egylet Egészségmegõrzõ klubjá-
nak múlt heti rendezvényét
meglátogatta Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ és
Szõlõsi Márta önkormányzati
képviselõ. 

Miha Tamásné elnök köszöntõje
után elsõként Szabó József számolt
be strasbourgi útjáról, aki már a
szerencsés tizenhatodik a kör tag-
jai közül, aki a szép háromnapos
úton részt vehetett. 

Ezt követõen Molnár Istvánné, a
klub vezetõjének elõadása követke-

zett. A megjelentek ismét hallhattak
az egészséges táplálkozásról, étele-
ink összetevõirõl és hasznos taná-
csokról, amit fõleg az idõsebb embe-
reknek mindig szem elõtt kell tarta-
niuk. Kimelten fontos a sok vitamin,
zöldség-, és gyümölcsfogyasztás,
valamint a rendszeres testmozgás.

Szabó Tiborné, az Operabarátok
klubjának vezetõje a Haydn meg-
emlékezésrõl, Gergye Ottóné, az
Utazók klubjának vezetõje pedig a
kirándulási lehetõségekrõl szólt a
jelenlévõkhöz.

B.E.

EEggéésszzssééggeess ttáápplláállkkoozzáássrróóll,,
SSttrraassbboouurrggrróóll,, uuttaazzáássrróóll
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Horoszkóp

Ha megoldható, utazzon többet a párjá-
val. Nosztalgiázzanak, elevenítsék fel a
közös emlékeket, és újult erõvel lépjenek
tovább. A boldogság legyen a leg-
fontosabb mindkettejük számára.

Legyen szenvedélyesebb, és figyeljen jobban
a párkapcsolatára. Ha megjelenik egy har-
madik személy a láthatáron, nem kell mind-
járt ugrani felé, csupán azért, mert kiegyensú-
lyozottabbnak, és gondtalanabbnak tûnik.

Hogyha még magányos, csak rövidebb
lélegzetû kalandokra számíthat. Bár bizton-
ságos, komoly kapcsolatra vágyik, és
igényeirõl is lemondana a másik fél
érdekében, ez az álma vontatottan teljesül.

Úgy érzi, a párja csak a saját gondjaival van
elfoglalva, és önzõ módon a saját igényeinek
kielégítését helyezi elõtérbe. Némi trükkel
szerencsére könnyen leveheti a lábáról, és
ismét visszaáll minden a régi kerékvágásba.

Beszélje meg a párjával, hogy változtassanak a
szokásaikon. A vita során felvetõdhet az a
kérdés is, hogy ki hordja a nadrágot a család-
ban. Bár arra a következtetésre jutnak, hogy tel-
jesen mindegy, egy jó nevetés mindent megold.

Gondoljon arra, hogy célszerû lenne egy kis
idõre több szabadságot, szabadidõt adni a
párjának. Mindkettejük számára hasznos
lenne egy kis környezetváltozás, baráti tár-
saságban eltölthetõ zenehallgatás, bulizás. 

Fordítson több figyelmet érzelmi életére. Ha
magányos, ne bújjon el a világ elõl. Ha egy
régi csalódás mély nyomot hagyott a lelkében,
ideje rajt túllépni. Ha visszaépíti önbizalmát,
sokaknak feltûnhet vonzó megjelenése. 

Karrierje építését helyezi mostanában
elõtérbe, s emiatt kevesebb idõt tud fordítani
kedvesére. Igyekezzen új szint hozni minden-
napjaiba. Egy-egy szál virág, egy kedvenc
együttes lemeze is feldobhatja a hangulatot.

Ha még magányos, a párválasztásnál ne
törekedjen a tökéletességre, mert szigorú
elvárásával elronthat mindent. Jobb, ha
spontánul, természetesen viselkedik, így
sokkal megnyerõbb lesz új társa számára.

Próbáljon meg közös célokat kitûzni, és
megvalósítani a párjával. Ha nem sikerül,
gondolkodjon el azon, hogy az egyoldalú
tehervállalást meddig bírja energiával és
pénzzel. Addig döntsön, amíg nem késõ.

Legyen hûséges és odaadó társa a párjának,
és ne a pénz legyen a legfontosabb a minden-
napjaikban. Bár szeret keményen dolgozni,
be kell látnia, sok munkával sem lehet többet
keresni, és a kevés is több a semminél. 

Bizonyára a tavaszi fáradtság miatt nincs túl-
ságosan kedve a munkához. Nyûgössége a
családtagjaira is kisugárzik. Ne rontsa otthon a
légkört, hanem keressen magának egy
inspiráló társat. Ne feledje: együtt könnyeb.

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

Kutyaszálló
amerikai vígjáték (SZ) (KN)

13.30, 15.30 13.30, 15.30

Nem kellesz eléggé
amerikai-német vígjáték (SZ) (12)

17.30, 20.00 17.30, 20.00

2009.április

A mozi Húsvét vasárnap zárta tart!
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IINNGGAATTLLAANN
Vállalkozók FIGYELEM! Nagykani-

zsa belvárosában közel 700 négyzetméte-
res terület  eladó! Irányár: 19 millió Ft.
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

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

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

Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy, aknás ga-
rázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral el-
adó vagy elcserélhetõ palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)

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

Gyékényesen az „A” szektorban, köz-
vetlenül a vízparton kétszintes (40 m2

szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szenny-
víz, villany, kábeltévé.) Érd.: 30/227-3294 

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

Nagykanizsa belvárosában új építésû,
liftes társasházban nappali + 1 félszobás +
galériás lakás azonnali költözéssel eladó.
Irányár: 10.911.850 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/5.

Nagykanizsa belvárosában új építésû,
liftes társasházban nappali + 2 fél szobás,
nagy erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár: 11.819.835 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/6.

Nagykanizsa belvárosában új építésû
liftes társasházban nappali + 2 fél szobás,
nagy erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Irányár: 13.120.097 Ft. Hivatkozási
szám. 2009/DU/7.

Nagykanizsa - Palinban 20 éves épület
(6 éve teljesen felújított: villamosság,
gépészet, 1,5 éve homlokzata teljes
egészében szigetelve) eladó. A beépített
tömörfa, cseresznyeszínû konyhabútor a
lakás részét képezi a beépített gépekkel
együtt. Egyéb extrák: vízlágyító rendszer,
csendes riasztás, automata bejárati ajtó, 2
db garázs. A lakás két különálló részre

osztható: 106 + 70 m2. Irányár: 23.900.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/15.

Nagykanizsán 2 szobás, egyedi fûtéses
lakás eladó vagy hosszú távon kiadó. A
lakáshoz 4 m2-es pince tartozik. Irányár:
7.300.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/40.

Nagyrécsei 1250 m2-es telek eladó,
közmû a telekhatárnál. Irányár: 4.200.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/42.

Nagykanizsán az É-i városrészben 1
szobás központi fûtéses, esztétikailag
felújított erkélyes lakás eladó vagy 2
szobás lakásra cserélendõ értékegyeztetés-
sel. Irányár: 5.300.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/59.

Nagykanizsán az É-i városrészben 1 + 2
fél szobás, 2. emeleti, központi fûtéses, felújí-
tott (panelprogramos) lakás eladó. Irányár:
6.700.000 Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/67.

Nagykanizsa belvárosában csendes
helyen, 2 + 2 fél szobás, 2 fürdõszobás, felújí-
tott társasházi lakás eladó. A lakáshoz garázs
és gyümölcsös tartozik. Irányár: 17.500.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/71

Nagykanizsán 1998-ben épült tár-
sasházban 74 m2 alapterületû, amerikai
konyhás lakás eladó. (Külön WC, amerikai
konyhás nappali és 2 szoba, szobák parket-
tásak, többi járólap, zárt udvar tartozik a
lakáshoz, parkolóval, közös tárolóhely-
iség, francia kilépõ). Irányár: 13.500.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/77. 

Piaggio háromkerekû kisautó, bordó
színû (kismotorvezetõi jogosítvánnyal
vezethetõ) eladó. Ára: 200.000 Ft. Érd.:
93/314-523, 30/981-0535 (7032K)

Riger négykerekû, 500 köbcentis, di-
esel, fekete színû autó (kismotorvezetõi
jogosítvánnyal vezethetõ), 1000 km-rel
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
93/314-523, 30/981-0535 (7033K)

500 kg-os utánfutó eladó. Ugyanitt 4
db BARUM 165/70 R13 M+S gumi fel-
nivel együtt olcsón eladó. Érd.: 93/314-
265 (7034K)

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

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

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30 per-
ces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgálta-
tások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a  30/481-2323 tele-
fonszámon lehet (6273K)

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

Magyar nyelv és irodalomból korre-
petálást, pótvizsgára, felvételire felké-
szítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)

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

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575 2009 

ATAKARÉKOSSÁG
ÉVE 

Kösse újra CASCO-ját 
jelentõs kedvezménnyel!

Kérjen ajánlatot, most megéri!

30/916-1600

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

Április 15. 14.30 óra
Az én hobbim sorozat keretében
GYÖNGYÁLLATOK 
Hermán Dániel gyöngyfûzõ kiállítása
Megnyitja: Farkas Tünde pedagógus
Megtekinthetõ: április 30-ig

Április 16.
A HSMK MÛVÉSZETI 
TANFOLYAMÁN RÉSZTVEVÕK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: április 30-ig

Április 16. 19 óra
"Anyám tyúk, avagy az ember
tragédia" - a L'ART POUR L'ART
TÁRSULAT ELÕADÁSA
Belépõdíj: I. hely 2700 Ft; 
II. hely 2500 Ft

Április 16. 16 óra
LEHET EGY DAL…
Borsos Beáta és Tulman Géza
musical mûsora. Zongorán 
közremûködik: Maronics Ferenc
Belépõdíj: 600 Ft

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet 
és Brunner Erzsébet Buddhista 
festményeinek  kiállítása
Megtekinthetõ: június 10-ig

EZER TAVASZ VIRÁGA
Z. Soós István retrospektív tárlata

Április 15. 17 óra
FÉNYTÖRMELÉKEK
Burkus József Nívó-díjas 
festõmûvész kiállítása.
Köszöntõt mond és beszélget 
az alkotóval: Arany-Tóth Attila 
újságíró, a Rádió 7 vezetõszerkesztõje
Megnyitja: Péntek Imre, 
József Attila-díjas költõ, 
a Pannon Tükör kulturális folyóirat
fõszerkesztõje

Április 13. 18.30 óra 
Kiskanizsai Templom
HÚSVÉTI ÜNNEPI 
HANGVERSENY

Fellépnek: Vida Tamásné - hegedû
Dolmányos Erzsébet - hegedû
A belépés díjtalan
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Elõrebocsátjuk, nem célunk zse-
bekben turkálni, mindössze az in-
dított minket az alábbi összeállítás
elkészítésre, hogy érzékeltessük,
milyen a (pénzügyi) helyzet azon
kanizsai csapatsportok esetében,
amelyek eséllyel pályázn(t)ak egy
esetleges osztályváltásra. Az ötletet

tulajdonképpen egy mérkõzés utá-
ni nyilatkozat szülte, amikor né-
hány hete Kovács Nándor, a férfi
kosárlabdázók trénere úgy fogal-
mazott egy gyõztes meccset köve-
tõen, hogy most már jöhet az ál-
mok megvalósítása. Mit jelenthet
ez valójában? Netalántán azt, ha si-

kerülne, még egy NB I A csoportot
is bevállalnának? Nos, a dolgok
azért igencsak sokrétûek, amit a ki-
mutatás csak részben adhat vissza.

Természetesen abszolút pontos
adatokkal nehéz szolgálni, s csak
viszonyításképpen írnánk le, hogy
jelenleg például az NB III-as dom-
bóvári futballcsapat az országos
sajtó szerint 17 millióból gazdál-
kodik. A nõi kézilabda NB I B-ben
szereplõ Nagyatád mintegy 12
millióból hozza ki a másodosz-
tályt, a futball NB II-es mezõnyé-
ben idén a Békéscsaba 42 millió-
ból jön ki, míg a nõi kosárlabda
NB I A-csoportjában szereplõ Zala
Volán ZTE megközelítõleg 45 mil-
lióból gazdálkodhat. Maradva a
kanizsai példáknál, a költségveté-
sek nagy része tartalmazza az
utánpótlás szekciók mûködtetését,
ezen belül is például utaztatását.
No, és azt is említsük meg, a ma-
gasabb osztályhoz megadott ada-
tok korántsem a top-csapatok „ár-
folyama”… 

Polgár László

JJááttéékk aa mmiilllliióókkkkaall

Klub (osztály) Jelenlegi- „Osztályváltós” költségvetés
(millió Ft) (millió Ft)

Kanizsa KK-DKG East
(ffi kosárlabda NB I B) kb. 17-20 NB I A; min. 70-90
BWT-Kanizsa VSE
(vízilabda OB I B) kb. 12 OB I; kb. 20-21
Kanizsai Vadmacskák SE
(nõi kosár NB I B/Amatõr) kb. 11-13 NB I A; min 35-40
NTE 1866
(futball NB III Dráva-cs.) kb. 27-28 NB II ; kb. 40-42
N. Izzó SE
(ffi kézilabda, NB II Dny-cs) kb. 7-8 NB I B; kb. 16
N. Izzó SE
(nõi kézilabda, NB II Dny-cs) kb. 5-6 NB I B; kb. 12

Nagyatád – NTE 1866 1-1 (0-
1). Labdarúgó NB III Dráva-cso-
port labdarúgó-mérkõzés, 20. for-
duló. Nagyatád, 300 nézõ.

A hetek óta gondokkal küzdõ
NTE-nek a sárgák miatt eltiltott
Boros Zoltánt, és a héten megsérü-
lõ Ujvári Mátét is nélkülöznie kel-
lett. (Megjegyeznénk, hogy a gár-
da gólzsákja Nagy Roland infor-
mációink szerint ismét Skóciában
tartózkodik(ott), de korántsem
mondjuk egy FC Aberdeen-
szerzõdés aláírása végett…) En-
nek ellenére a dél-zalaiak jól kezd-
ték a mérkõzést, a 3. percben szép
vendégakció végén Nagy Tamás,
Bagarus Gábor, Cs. Horváth Gá-
bor volt a labda útja, majd utóbbi

elegánsan lõtte ki 16 méterrõl a bal
felsõ sarkot (0-1). Az elsõ félidõ
történései után a másodikban a
vendégcsapatra rá sem lehetett is-
merni, így összességében az ellen-
tétes félidõk alapján kialakult dön-
tetlen igazságosnak mondható. Az
NTE 1866 a tabella hetedik helyén
áll 33 megszerzett pontjával.

Avantgard Kanizsa NFE –
Zalaapáti 2-1 (0-1). Nõi megyei
labdarúgó-bajnokság. Nagykani-
zsa. 

A felsõházi rájátszás szempont-
jából (is) fontos találkozón a ven-
dégek szereztek vezetést, s innen
fordította meg a mérkõzést a
KNFE Szekeres és Hozlár találata-
ival. A dél-zalai hölgyek ezzel egy

pontra megközelítették a tabella-
szomszéd apátiakat.

Az NTE sporttelepén az óvodai
és iskolai labdarúgó-program ke-
retében rendeztek tornát, mely
után sor került volna a Magyar
Gyermek Labdarúgó-szövetség és
a ZMLSZ közötti megállapodás
aláírására is. 

Ez utóbbi momentum végül el-
maradt, mivel Kovács Szilveszter,
MGYLSZ-fõtitkár más irányú el-
foglaltságai miatt nem érkezett
meg, így a szignózásra késõbbi
idõpontban kerül sor, mint ahogy a
kanizsai torna-sorozat is folytatód-
ni fog néhány hét múlva. 

P.L.

NNaaggyyüüzzeemm aa ffuuttbbaalllléélleett mmiinnddeenn sszziinnttjjéénn

BWT Kanizsa VSE – MAFC
MM 14 – 10 (2 – 1, 4 – 4, 4 – 2, 4
– 3). OB I B Zöld csoport vízilab-
da-mérkõzés, 12. forduló. Nagyka-
nizsa, 40 nézõ. Játékvezetõ.: Bors,
Mucskai. 

Kanizsa VSE: Kiss Cs. – Per-
sely (4), Virt (2), Karácsony T.
(1), Kaszper G. (2), Ujházi (2),
Markó (1). Csere: Wiesner Zs.,
Kiss Á. (2), Gulyás, Szabó G., Szi-
li, Cserdi. Játékos-edzõ: Szabó
Gábor.

A KSI SE elleni tavaszi idény-
nyitó utáni vereség (11-14) után
a MAFC-cal szembeni összecsa-
pás már valódi téttel bírt a vízi-
labda OB I B bajnokságában a
BWT Kanizsa VSE számára, lé-
vén a vendégek lehetnek a cso-
portból a negyedik továbbjutók a
rájátszásba – ezért az ellenük el-
ért gyõzelem nagyon sokat érhet
a továbbiakban. Szorosan indult,
a MAFC nem adta könnyen ma-
gát, a második „gólzuhatagos”

negyedben kanizsai részrõl még
a kellemetlen meglepetés veszé-
lye is felmerült, aztán Persely
Tamásék helyreállították az össz-
képet. A BWT-KVSE sikerével
tartja harmadik helyét, s a Tata-
bánya elleni mérkõzésük után jö-
het a nagy rangadó Kanizsán a
listavezetõ ASI-Vasas legénysé-
gével.

Szabó Gábor, aki ismét játékos-
edzõ lett: „Nagy akarással sikerült
végül a magunk javára fordítani és
megnyerni a találkozót.”

P.L.

MMáárr aa rráájjááttsszzááss jjeeggyyéébbeenn

Polgár Zsófia is „aranyos” lesz
Mátyásföld LTC – Aquaprofit

NTSK 3:9. Magyar sakk csapat-
bajnoki mérkõzés, 10. forduló.
Budapest.

Akár fogalmazhatnánk úgy is:
Polgár Zsófia élt a lehetõséggel,
vagyis ”elfogadta” az Aquaprofit
NTSK által a tengerentúlra küldött
repülõjegyet, s a fõvárosban, a
dél-zalai klub színeiben immár a
második Polgár-lányként bemutat-
kozott – Judit 2006. decemberi
eredményénél jobban – egy dön-
tetlenre végzõdõ partival. Flum-
bort András a sportdiplomácia te-
rületén nem (mint ismert, végül a
sakkozók szövetsége Kunos Pétert
választotta újabb négy esztendõre
elnöknek…), a sakktáblán viszont
gyõzött Budapesten, így õ is nagy-
ban hozzájárult ahhoz a teljesít-
ményhez, amivel gyakorlatilag
már teljesen biztossá vált a kani-
zsai aranyérem a sakk csapat-baj-
nokságban. 

A megbízott csapatvezetõ,
Takács Zoltán is azt fejtegette
elsõsorban, a forduló teljes si-
kert hozott számukra, s azt már
csak mi tesszük hozzá, hogy
teljes mértékig nyugodtan vár-
hatják a tabella élérõl az április
18-i zárókört…  

Csak nem úszik el a Dunán
Kanizsa KK DKG-EAST – Ba-

jai Bácska FKE 110-68 (34-22,
27-11, 20-25, 29-10)  

A férfi kosárlabda NB I B küz-
delmeiben a legjobb négy közé
jutásért a Keleti csoport máso-
dikjával, a Bajával került össze
Kovács Nándor csapata, s ez
egyes vélemények szerint kedve-
zõbb végkifejletet sejtetett, mint
a „jászberényi lehetõség”. A ku-
parendszerben lejátszandó pár-
harc elsõ felvonása elõtt azért
voltak, akik tartottak a Duna par-
tiaktól, de mint késõbb kiderült,
alaptalanul. Nem véletlen a ku-
parendszerû lebonyolítás kieme-
lése, hiszen a kanizsai végered-
mény után gyakorlatilag már cso-
da lenne a négy közé be nem ke-
rülés. Koma Dániel és Vertetics
Ádám ponterõs játékával az élen
szinte egy percig sem volt kérdé-
ses a meccs kimenetele, s hazai
kosarakban gazdag összecsapá-
son várhatják a bajai túrát. Ami
húsvét vasárnap este akár egy ha-
lászleves lazulásba is torkoll-
hat…

Kovács Nándor: „Végig moti-
váltan és jól játszottunk, ennek kö-
szönhetjük a nagyarányú gyõzel-
münket.” 
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