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Kanizsa

Testvérvárosunkban, Kovász-
nán járt Nagykanizsa Város
Vegyeskara a kanizsai küldött-
ség részeként.

Április 2-tõl 5-ig zajlott a XX.
Kõrösi Csoma Sándor Napok, me-
lyen városunk önkormányzati tes-
tülete mindig képviselteti magát.
Dr. Károlyi Attila képviselõ felveté-
se alapján jutott el Erdélybe az
énekkar, tagjai már nagyon régóta
készültek oda. Élményeikbe
Kálovics Ferenc avatta be lapunkat.
Elmondása szerint nagyon jól érez-

ték magukat, a vendéglátóik hatal-
mas szeretettel fogadták õket. A
szálláson rögtönzött táncházat ren-
deztek a horvátországi Csúzai
Csárdás Ifjúsági Tánccsoporttal,
melyen részt vett a Magyar Köztár-
saság bukaresti nagykövete, Füzes
Oszkár és felesége is.

A négy nap során a vegyeskar
kisebb bemutatkozó elõadásokon
vett részt, fellépett a Háromszéki
Kamarakórusok V. Találkozóján,
ahol Kodály Zoltántól és Karai Jó-
zseftõl adott elõ dalokat. Egy önál-
ló hetven perces koncerttel is büsz-

kélkedhetnek az énekesek, melyen
karvezetõjük, Hajdú Sándor, illet-
ve Kodály, Bárdos Lajos és Palest-
rina dalait énekelték, valamint íze-
lítõt adtak az április 26-án, a Város
Napja alkalmából bemutatásra ke-
rülõ musicalest mûveibõl.

A már egész Európát bejáró ve-
gyeskar fantasztikus élményként
emlékszik vissza az utazásra, s a
hazaérkezést követõen hamar meg-
fogalmazódott bennük, hogy sze-
retnének még visszatérni Erdélybe.

S.E.

VVáárroossuunnkk vveeggyyeesskkaarraa EErrddééllyybbeenn

15.qxd  2009.04.30.  10:08  Page 1



Nagykanizsa, Zalaegerszeg és
Keszthely lesz az SZDSZ EP-
kampányrendezvényeinek fõ
helyszíne. A kopogtatócédulák
kiküldése a héten megtörténik,
Magyarország egy választókör-
zetnek minõsül, bárki, bárhon-
nan leadhatja, elküldheti aján-
lószelvényét a szabaddemokra-
ták Zrínyi utcai irodájába, vagy
postai úton Budapestre, az
SZDSZ központjába – jelentette
be az EP-kampányról tartott
sajtótájékoztatóján Röst János
és Halász Gyula önkormányzati
képviselõ. 

Röst János elöljáróban tájékoz-
tatót adott az Európai Parlament
jelentõségérõl.

Az EU-nak öt évvel ezelõtt,
2004-ben lettünk a tagja. Az Eu-
rópai Parlamentbe akkor 24 fõt
tudott delegálni Magyarország,
ebbõl két fõ SZDSZ-es képvise-
lõ. Az EP-ben a három legna-
gyobb csoportosulást az Európai
Néppárt alkotja 277 fõvel. A kö-
vetkezõ a Szocialista-frakció 218
fõvel, a harmadik a Liberálisok
és a Demokraták Szövetsége Eu-
rópáért – ahol az SZDSZ képvi-
selõi ülnek –, 106 fõvel. A dön-
téshozás a bent ülõ frakció sza-
vazatától függ, a munkában nem
országonként vesznek részt a
képviselõk, hanem a pártfrakció
tagjaiként. 

Az EP története 1952-tõl kez-
dõdött, majd késõbb alakult át a
mai formációjára. A képviselõik
száma idõközben ugyan meg-
növekedett, de a mostani válasz-
táskor vissza fog állni. A magyar
részvétel huszonnégy fõrõl hu-
szonkettõre csökken. A huszon-
hét tagállamból közel ötszázmil-
lió választópolgár járul majd ur-
nákhoz Európa csaknem vala-
mennyi országában. Nem mind-
egy, hogy kik képviselik Ma-
gyarországot az EP-ben, melyik
frakcióhoz csatlakoznak, és ezek
a frakciók milyen lobbytevé-
kenységet tudnak végezni. Ezért
tartják fontosnak, hogy a szabad-
demokraták jelöltjei bekerülje-
nek az EP-be, és lehetõleg
ugyanazzal a két fõvel, mint az
elõzõ választáskor. A párt akkori
szereplése a kétszázharminchét-
ezer szavazattal 7,77 százalékos
volt. Mostani várakozásaikban is
két fõ szerepel. Vélhetõleg a sza-

vazók részvétele kevesebb lesz,
de bizakodnak benne, hogy a
megcélzott kétszázezer szavazat
a két mandátumhoz elég lesz. 

Halász Gyula a zalai aktualitá-
sokat ismertette. Megemlítette
azoknak a nevét, akik reprezentál-
ják az SZDSZ-t. A listát a kül-
ügyekkel foglalkozó Szent-Iványi
István, az egészségügyi és szociá-
lis kérdésekkel foglalkozó Béki
Gabriella, valamint Demszky Gá-
bor, Budapest fõpolgármestere
vezeti. Az EP csapatának tagja
lesz Konrád György nemzetközi
hírû író is. Az SZDSZ kampányá-
nak fõ témakörei a gazdaság, a
pénzügy, a külügy és a vidékfej-
lesztés. A zalai programot ennek
alapján állították össze, amelyben
Csillag István és Kóka János gaz-
dasági témákból tart konzultációt.
Szent-Iványi Istvánt is várják Za-
lába, õ elsõsorban a külügy és az
Európai Uniós csatlakozások té-
májában tart elõadást, ami külö-
nös aktualitást jelent Zalában, hi-
szen küszöbön van Horvátország
EU-s csatlakozása, illetve NATO-
tagsága. Várják még Bálint gaz-
dát, Szalay- Berzeviczy Attilát és
Simonyi András volt washingtoni
nagykövetet. Konrád György pe-
dig író-olvasó találkozót tart a
kampány során.

Az európai parlamenti vá-

lasztásokkal kapcsolatban tar-
tottak sajtótájékoztatót a Fidesz
helyi önkormányzati képviselõi,
Bizzer András és Karádi Ferenc.

Bizzer András az EP-választá-
sok fontosságáról szólt:

– A jelenlegi belpolitikai hely-
zetben óriási jelentõsége van a jú-
nius 7.-ei európai parlamenti vá-
lasztásnak. Magyarországnak új
irányra, erõs kormányra, határo-
zott vezetésre van szüksége. Erõs
kormány csak választás útján jö-
het létre. Demokratikus felhatal-
mazás nélkül nem lehet eredmé-
nyesen kormányozni az országot.
Az európai parlamenti választá-
son üzenetet tudunk küldeni a kor-
mánynak és a parlamentnek is ar-
ról, hogy itt az idõ a politikai vál-
tozásra. Az európai parlamenti
választás azért is fontos, mert itt
dõl el, hogy kik képviselik majd
Magyarországot az Európai Par-
lamentben, ahol a mi életünket is
befolyásoló fontos döntések szü-
letnek. Az európai közösség dön-
téseinek fontosságára jó példa le-
het a gazdasági válság kezelése
is. Talán mindenki számára nyil-
vánvaló, hogy ha nem lennénk az

EU tagjai, akkor a mostani gaz-
dasági válság még sokkal na-
gyobb károkat okozott volna Ma-
gyarországnak.

Karádi Ferenc a kopogtató cé-
dulák leadásának lehetõségeivel
ismertette meg a választópolgáro-
kat:

– Az Európai Parlament új
tagjainak június 7- én történõ
megválasztását már most az
ajánló szelvények gyûjtése során
fokozott érdeklõdés kíséri. A csõd
szélére juttatott országban el-
uralkodott kormányváltó hangu-
lat, amely az elõrehozott válasz-
tásokat is indokolja, nagyon sok
tenni és azonnal tenni akaró vá-
lasztót mozdít meg a jó ügy érde-
kében.  Az önként felajánlott ko-
pogtató cédulák, a személyes be-
szélgetések, és az utcai találko-
zások során elhangzottak is azt
jelzik, hogy ez a szavazás egy
fontos eszköze lehet annak, hogy
kifejezze mindenki azt a szándé-
kát, hogy mielõbb tûnjenek el a
politikai színrõl azok, akik a
trükkök százait a mai napig is al-
kalmazzák a túlélésük érdekében.
Magam a bizalmatlansági indít-
ványt is egy barbatrükknek tar-
tom, hiszen egy ma is kormány-
tag, gazdasági miniszter változik
át megmentõvé. Annak érdeké-
ben, hogy minél többen és minél
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A bejegyzés alatt álló Magyar
Nemzetõrök Zala Megyei Egye-
sületének megalakulását sajtótá-
jékoztató keretében jelentette be
Jónás Róbert nemzetõr fõhad-
nagy, a Nemzetõrség várospa-
rancsnoka. Az eddig Zalaegersze-
gen mûködõ megyei központot a
Magyar Nemzetõrség Országos
Szövetsége Nagykanizsára he-
lyezte át. A sajtótájékoztatón be-
mutatták az új egyesület megyei
parancsnokát, Dobri Lajos hu-
szárõrnagy, nemzetõr alezredest. 

A 48-as és az 56-os eszmékre
építõ, pártoktól független, hierar-

chikus szervezetbe eddig húszan
jelentkeztek. Az országos szerve-
zõdésû egyesület céljai között sze-
repel az ifjúság felkészítése a köz-
lekedési balesetek megelõzésére,
háború idején a fegyveres kikép-
zésre. Fontos feladatuk a honvéd
hagyományok ápolása, megõrzése.
Huszonnégy órás járõrszolgálatot
szerveznek a városban. Éjszaka öt,
nappal három terepszínû egyenru-
hás nemzetõr járja az utcákat. In-
tézkedési jogkörük nincs, de a
rendõri szervek felé jelzik, ha ész-
lelnek valamit.

Együttmûködési szerzõdést
kötöttek a Magyar Vöröskereszt

Nagykanizsai szervezetével, a
Családsegítõ Központtal. Együtt-
mûködési megállapodást írt alá
az Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság és a Nemzetõrség
Országos Parancsnoka, jelenleg
megyei szinten folytatódnak a
megállapodások. 

A polgármesteri hivataltól
anyagi támogatást kapnak iroda
kialakításához egy magántulaj-
donban lévõ épületben. Felkere-
sik, és együttmûködésüket ajánl-
ják fel az APEH-nek, a Tûzoltó-
ságnak és az önkormányzatok-
nak. 

Szükség esetén õrzõ-védõ te-
vékenységet is ellátnak. 

B.E.

MMeeggaallaakkuulltt aa MMaaggyyaarr NNeemmzzeettõõrröökk
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egyszerûbben átadhassák a
FIDESZ-KDNP koalíció listájá-
ra szavazni szándékozók a jelölõ
szervezet számára az ajánló szel-
vényeket, a Rozgonyi utca 1-ben
lévõ Fidesz irodán kívül a képvi-
selõk a fogadóóráikon is és min-
den személyes találkozás alkal-
mával is szívesen átveszik a ko-
pogtató cédulákat az azt felaján-
lótól. Emelett, aki a Vásárcsar-
nokban jár, annak ott is lehetõsé-
ge lesz a Vecsési Savanyúság üz-
letben átadni az ajánló szelvé-
nyét, az ott elhelyezett gyûjtõ do-
bozba téve.

A Fidesz európai parlamenti je-
löltjeinek listája a következõ: 1.
Schmitt Pál, 2. Szájer József, 3.
Gál Kinga, 4. Áder János, 5. Sur-
ján László, 6. Deutsch Tamás, 7.
Járóka Lívia, 8. Schöpflin György,
9. Gyürk András, 10. Õry Csaba,
11. Glattfelder Béla, 12. Kósa
Ádám, 13. Hankiss Ágnes, 14.
Gyõri Enikõ, 15. Bagó Zoltán, 16.
Hölvényi György, 17. Sze-
merkényi Réka, 18. Ékes József,
19. Frivaldszky Gáspár, 20. Ham-
merstein Judit, 21. Gulyás Ger-
gely, 22. Tóth Edina.

Az Európai parlamenti vá-
lasztásokkal kapcsolatban tar-
tott sajtótájékoztatót Böröcz
Zoltán, az MSZP városi elnöke
és Lelkó Tamás alelnök.

Böröcz Zoltán az Európai Unió
legfõbb döntéshozó testületérõl, a
parlamentrõl elmondta:

– Az Európai Unió legfõbb
döntéshozó testülete – éppen úgy,
mint a nemzetállamok esetében –
a parlament. Az unió parlament-
jének többségét is – az ismert eu-
rópai modellt leképezve – a há-
rom nagy értékrendet megjelenítõ
tömörülés, a néppárti, (máskép-
pen konzervatív) a szocialista
(szociáldemokrata értékeket kife-
jezõ) és a liberális (szabadelvû)
frakciók alkotják. Magyarország,
mint az unióhoz csatlakozott ál-
lam számára az EU-s választások
mégis többet jelentenek, mint egy-
szerûen csak értékválasztást. A
magyar nép a választáson történõ
részvételével fejezheti ki legin-
kább, hogy visszavonhatatlanul
Európához tartozik, az európai
kultúrkör szerves része, Európa

jövõjének nem elviselõje, hanem
alakítója akar lenni. Bár csak egy
szavazólapot kap a kezébe, mégis,
a magyar embernek abban is dön-
tenie kell, hogy melyik belpoliti-
kai erõ, melyik hazai párt képvi-
selõire bízza az unióban, Magyar-
ország érdekeinek képviseletét. Az
európai közösségben nem érvé-
nyesülnek az „erõpolitizálás”
elemei, bármilyen eredmény kizá-
rólag tárgyalásos úton, a másik
fél érdekeit is figyelembe vevõ
megoldások keresésével, finom
diplomáciai eszközök alkalmazá-
sával, megegyezésre való törek-
véssel érhetõ el. Az általam nyil-
vánosan is vállalt, értékalapú,
személyes elkötelezettségem mel-
lett, ezért is biztatom a kanizsaia-
kat arra, hogy vegyenek részt az
EU-s választásokon és szavazza-
nak a szocialisták által ajánlott
listára. Úgy tûnik, hogy a magyar
belpolitikában sikeres lehet a FI-
DESZ mindent tagadó, minden ki-
nyújtott kezet elutasító, fontos
kérdések megválaszolását megke-
rülõ, néha durva eszközöket is al-
kalmazó politikája. Érzem, értem
és tudom, hogy ez a politikai esz-
köztár és stílus, nem alkalmas a
nemzet érdekeinek, az Európai
Unióban történõ hatékony képvi-
seletére. Naponta tapasztalom, a
híradásokból látom, hogy a szom-
széd államokkal fenntartott kap-
csolatok sokkal rendezettebbek az
MSZP részérõl, nagyobb az esély
arra, hogy Közép-kelet Európa,
köztük a magyarok érdekei a szo-
cialisták képviselõi által jobban
érvényesüljenek az Európai Unió-
ban.

Lelkó Tamás a választásokkal
kapcsolatban hozzáfûzte: a ko-
pogtatócédulákat már elkezdték
gyûjteni. Az MSZP-vel szimpati-
záló kanizsai állampolgárok hét-
fõtõl-csütörtökig, minden nap 13-
17 óráig adhatják le kopogtatócé-
duláikat az Ady út 2. szám alatt
található pártirodában. A frakció,
valamint a párt tagjai bármilyen
idõpontban átveszik, illetve gyûj-
tik az ajánlószelvényeket.

Az Európai parlamenti vá-
lasztásokkal kapcsolatban tar-
tott sajtótájékoztatót Bogár Fe-
renc, az MSZDP Zala megyei el-
nöke, a párt kampányfõnöke, és
Szányiné Kovács Mária, az
MSZDP városi elnöke.

Bogár Ferenc elmondta: nap-
jainkra minden magyar állam-
polgár számára világossá vált,
hogy egy végzetes mélységû
szakadék szélén állunk, amelyet
megkerülni, elkerülni ma már
nem lehet. Ezért a politikai érde-
kek miatt véglegesen kétfelé
szakított Magyarország minden
állampolgárának tudomásul kéne
venni már végre, függetlenül at-
tól, hogy a jobb, vagy baloldal
hívének vallja magát, most a
szakadék azonos oldalán áll. In-
nen nincs tovább kitaposott út,
és az átkelés kockázatát együtt
kell vállalnunk. 

– A világválság vihara köze-
pette Európába hidat építeni
azonban nem lehet közösen úgy,
hogy az ellenérdekelt fél már az
alapok visszabontását is azon-
nal megkezdi, ha nem lehet
egyedül és kizárólagosan csak õ
az átkelõ. Pedig a hídon együtt,
közösen kell átkelnünk. Mi szo-
ciáldemokraták azt valljuk –
hangsúlyozta Bogár Ferenc –,
hogy Magyarország Európa, és
Európa Magyarország is. Közö-
sek a céljaink és közösek a prob-
lémáink is. Magyarország része-
se lett annak, a ma már 27 tagú-
vá bõvült nagy közös vállalko-
zásnak, amelyet Európai Unió-
nak hívunk. De el kell fogadnunk
a játékszabályait ahhoz, hogy
ebben a lehetõségekkel teli új
konstrukcióban végre mi is jól
élhessünk. Hozzá kell szoknunk
ahhoz is, hogy nem mi vagyunk
a világ közepe, hogy vannak or-
szághatárokon átívelõ megol-
dandó kérdések, amelyek függet-
lenek nyelvtõl, nemzettõl, föld-
rajzi fekvéstõl, és alapvetõen
függetlenek politikai beállítódá-
soktól. Ezért óva intek minden
polgártársamat attól, hogy föl-
ülve a Fidesz propagandájának
elhiggye, az európai parlamenti
választások legfõbb tétje az,
hogy eldöntse ki jogosult az
azon elért eredménye alapján
birtokolni a hatalmat június 7-e
után Magyarországon. Az Euró-
pai Uniós választások nem er-
rõl, hanem egy új szociális Eu-
rópa megteremtésérõl szólnak,
amely több modellt is jelent egy-
ben: Zöld Európát több és jobb
munkahelyekkel, egy befogadó
Európát, egy tanuló Európát,
egy megújuló Európát, és egy
összetartó Európát. Az egysíkú
Fidesz, MSZP képviselet csak az
itthoni marakodást, viszályko-
dást, a senkinek sem jó megosz-

tottságot garantálná Brüsszel-
ben, ami egy szûk politikai elit
érdekeit szolgálná ugyan, de
semmiképpen sem a mi érdekein-
ket. Ezért arra buzdítok minden
nagykanizsai választópolgárt,
hogy szavazzon bátran a neki
szimpatikus kis pártok jelöltjei-
re, mert az õ jelenlétük, felké-
szültségük, és munkájuk jelenti a
garanciát országunk sokszínû
megjelenítésére a jövõ új Euró-
pájában. A Magyarországi Szo-
ciáldemokrata Párt a Centrum
Párttal közösen méreti meg ma-
gát az európai uniós választáso-
kon. Arra kérjük a szociálde-
mokrácia eszméivel, törekvése-
inkkel szimpatizáló nagykani-
zsai választópolgárokat, hogy
kopogtatócéduláik leadásával
támogassák sikeres indulásun-
kat. Ne feledjék: MSZDP, Cent-
rum.

Szányiné Kovács Mária váro-
si elnök az elhangzottakhoz
hozzáfûzte: akik a szociálde-
mokrata eszméket magukénak
vallják, adják át szelvényeiket
az aktivistáiknak, vagy adják le
kopogtatócéduláikat a Roz-
gonyi út 1. számú épület 1.
emeletén található irodájukban.
Mindenkit szeretettel várnak
naponta 9-11 óráig. Elmondta, a
párt megyei szervezetének je-
löltjeként egy nagykanizsai
hölgy is szerepel az MSZDP
Európai parlamenti listáján.
Targuba Mónika 2003-ban
érettségizett a Batthyány Lajos
Gimnáziumban, 2008. októbe-
rétõl az Országgyûlés MSZP
frakciójának Költségvetési,
pénzügyi és számvevõszéki
munkacsoportjában dolgozik
megbízott szakértõként. Tevé-
kenységi köréhez tartozik a
költségvetésrõl és az adózásról
szóló törvényekkel kapcsolatos
szakértõi feladatok ellátása, a
képviselõk munkájának a segí-
tése.  

B.E. - S.E.
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– Nagykanizsa és a megye fejlõ-
dését egyaránt górcsõ alá vesszük,
hiszen azt gondoljuk, hogy egy ver-
senyképes megye, város és régió
csak akkor lehet, hogyha nagyon
nagy fokú együttmûködéssel és fi-
gyelemmel egymás fejlesztési elkép-
zeléseire tudjuk fejleszteni a régiót
és annak városait. Régen elmúltak
azok az idõk, amikor egy Egerszeg-
Kanizsa rivalizálással kellett szem-
besülnünk, most már sokkal in-
kább együtt kell mûködni a régió
városainak. Azonban minden ilyen
elképzeléshez az kell, hogy legyen
jövõképe a városvezetésnek arról,
hogy mit szeretne a várossal elérni
– vélekedik Kardos Ferenc, a Ma-
gyar Demokrata Fórum nagyka-
nizsai szervezetének elnöke, akit
nemrég a Zala megyei választ-
mány tagjának is megválasztot-
tak. 

– Ez a jövõkép ahhoz szükséges,
hogy olyan fejlesztések valósuljanak
meg, amelyek Nagykanizsát tõkéhez
és munkahelyekhez juttatják. Min-
den párt – így az MDF is – jogosan
mondja, hogy Nagykanizsa helyze-
tét igenis az változtatná meg alap-
vetõen, ha minél több vállalkozás
létesülne a városban. Ha sok a vál-
lalkozás, akkor magától értetõdõen
több a munkahely, s ezáltal több a
befolyó adó és kevesebb a szociáli-
san ellátandó háztartások aránya. 

– Önök szerint miként lehetne
ide vonzani a befektetõket?

– Alapvetõen volt egy olyan el-
képzelés, hogy kereskedelmi város-
sá tegyük Kanizsát. E szférában
egyébként most is eléggé fejlett, de
azt kell mondjuk, hogy földrajzi
helyzetét tekintve – hiába van cso-
mópont jellege több szempontból
is – nem elõnyös ez a szerep. Érzõ-
dik ugyanis, hogy a kereskedelem
lüktetése Budapest  és Észak-Ma-
gyarország irányába tolódott el,
valamint – éppen a nyitottság mi-
att – Horvátország és Szlovénia fe-
lé irányul. Kanizsa tehát kiesett a
nyári szezonális kereskedelembõl,
ami túlnyomórészt az Adriához
köthetõ. A város elesett továbbá
azoktól a kereskedelmi bevételek-
tõl, amelyeket a multinacionális
cégek központjuk fejlesztésére
használnak fel. Hiába sok ugyanis
a kereskedelmi egység a városban,
de a központjuk általában a fõvá-
rosban van és a vidéki egységekre
mint perifériára gondolnak, ezért
sohasem lesz olyan nagyobb mér-

tékû fejlesztési kapacitás Kani-
zsán, mint amilyen akár három-
négy évtizeddel ezelõtt jellemezte a
dél-zalai várost. A másik gondot a
vasúti szállítás mértékének vissza-
esésében látjuk, ugyanakkor az au-
tópályák megléte megosztó szerep-
pel bír, hiszen más kisebb városok
is kihasználják ezt a lehetõséget,
így aztán Nagykanizsának eltûnt
az a potenciális elõnye, ami a
rendszerváltás idején látszott. Kö-
zelebb hozott viszont olyan távo-
labbi régiókat a kereskedelemben,
mint például az Alföld, vagy a dél-
dunántúli megyék.

– Milyen kitörési pontjai lehet-
nek a városnak a jövõben? 

– Szerintünk az egyik alapvetõ
kitörési pont az ipar újraindulása
lehetne, ugyanis itt van az a mû-
szaki értelmiség és képzett szak-
munkás-réteg, amelyik jobb híján

most vagy munkanélküli, vagy be-
jelentett kisvállalkozásokban ten-
gõdik. Nagykanizsának tulajdon-
képpen rá kellene állnia arra,
hogy a kis- és középvállalkozáso-
kat támogassa. A kicsiket azért,
mert azokból lesznek a középvál-
lalkozások, míg az utóbbiak 150-
200 fõt foglalkoztathatnának és ru-
galmasabbak tudnának lenni ab-
ban, hogy például idõben terméket
váltsanak, ugyanígy hamar piacot
tudnak váltani, de mégiscsak fog-
lalkoztatási lehetõséget adnak a
szakképzett munkaerõnek a város-
ban. Szerintünk igazából a gép-
gyártásban és az elektronikai ipar-
ban lenne kitörési lehetõségünk,
ezért is sajnálta annak idején a
Magyar Demokrata Fórum, hogy
a Flextronics nem Nagykanizsán
telepedett meg. Úgy véljük egyéb-
ként, hogy a városban sokszor nem
igazán vállalkozóbarát a környe-
zet, egyfelõl azért, mert nehéz és
bonyolult megoldani a mûszaki en-
gedélyeztetéseket. A polgármesteri
hivatalban és az önkormányzati
testületi munkában is meg kellene
teremteni a feltételeket ahhoz,
hogy ilyen engedélyeztetési ügyek-
ben gyorsan lehessen dönteni. Sze-
rintünk az sem jó, hogy sok vállal-
kozóval perben áll a város és elhú-
zódó ügyek vannak. Gond az is,
hogy elég magasak a bérleti díjak
és ezáltal nem forognak a bérleti
lehetõségek a belvárosban sem.
Sokkal kedvezõbben kellene viszo-
nyulnia a városnak a vállalkozá-
sokhoz: mindez nem azt jelenti,

hogy el kellene engedni a bérleti
díjat vagy az iparûzési adót, ha-
nem ezeknek az arányát úgy kelle-
ne meghatározni, hogy a város
vonzó legyen a vállalkozások szá-
mára. Az MDF nem hisz az ingye-
nességben, de abban igen, hogy ha
valaki egy területet megkaphat
alacsony áron és õ valósítja meg
annak rekultivációját, akkor is-
merje el a város, hogy a vállalkozó
befektetett a rendelkezésére bocsá-
tott területbe. Sajnos ilyen tekintet-
ben nincs egy átgondolt gazdaság-
politikája a városnak. Úgy látom,
hogy mindent megpályázunk, amit
lehet, aztán majd lesz belõle vala-
mi. 

– Önök szerint a másik kitörési
pont a turisztika lehet, amelyre
jobban alapozhatna a város.

– Többször felvetõdött már a
termálvíz kérdése, de az MDF ál-

láspontja szerint nem jó az, ha
nem fejlesztjük a termálvíz kihasz-
nálást. Igenis kell termálvizes für-
dõ Nagykanizsára, de ennek a léte-
sítménynek nem a hévízi vagy
zalakarosi termálparkokkal kell
versenyeznie. Kanizsán a gyógy-
üdülésre – közepes tõkeerõvel –, s
elsõsorban a nagyszámú belföldi
vendégforgalomra kellene beren-
dezkedni, vagyis olyan termálfür-
dõt kellene létesítni, hogy azok,
akik anyagi okok miatt nem jutnak
el Hévízre vagy úgymond a Bala-
ton elit helyeire, eljuthassanak
Nagykanizsára, amely tényleg
gyorsan megközelíthetõ az ország
bármelyik vidékérõl. Emellett
megfelelõ nagyságrendû szállás-
helyet is kellene létesíteni a város-
ban. Szerintem rendkívül kevés a
szálláshely Kanizsán, és erre jó
példa volt a könyvtár által meg-
rendezett vándorgyûlés is, amikor
nehéz volt megfelelõ mennyiségû
szálláshelyet találni a nagyszámú
résztvevõ számára. 

– A Magyar Demokrata Fórum
mennyire hallatja a hangját a vá-
rospolitikában?

– Igaz, hogy az MDF nincs bent
a közgyûlésben, de informális kap-
csolatai vannak több képviselõvel
és ha nagyon fontos témák kerül-
nek napirendre, akkor mindig
megpróbáljuk tudatni véleményün-
ket a testülettel. Ezek az informális
kapcsolatok pártsemlegesek, tehát
mindegyik közgyûlési frakcióval és
párttal van kapcsolatunk és adott
ügyekben meg is keressük õket.

Persze nyilvánvalóan mindig az a
kapcsolat él és azt vállalják fel a
képviselõk, amelyikkel a saját
pártjuk is egyetért. Tehát volt már
olyan, hogy a javaslatunk egy
fideszes javaslat részeként került a
közgyûlés elé, de elõfordult az is,
hogy szocialista vagy szabadde-
mokrata javaslatként tárgyalta a
testület. Mi nem is csinálunk prob-
lémát az ilyesmibõl, mert azt
mondjuk, hogy a városatyai tisztük
feljogosítja õket arra, hogy min-
den városlakó véleményét meg-
hallgassák, és voltaképpen mi is
azok vagyunk. Az önkormányzati
munkával kapcsolatban azért néha
úgy tesszük meg a javaslatainkat,
hogy nem a politikum, hanem a
szakemberek felé továbbítjuk azo-
kat, s ezáltal javaslataink beépül-
hetnek a közgyûlési elõterjeszté-
sekbe. 

– Említene egy példát az önkor-
mányzati képviselõkkel való
együttmûködésükre?

– Igaz, hogy teljesen önálló ja-
vaslatunk nem volt, de például je-
lentõs mértékben támogattuk a
belvárosi rekonstrukciós pályázat
minden elemét, továbbá minden
akadálymentesítést kiemelten tá-
mogatandónak javaslunk a város-
ban. Széleskörû támogatottságnak
örvendett például a Zsigmondy
tornacsarnok akadálymentesítése
az MDF-csoport és a mozgássérül-
tek egyesülete részérõl. Ezenkívül
mindenféle beadványban és a saj-
tóban is többször jeleztük, hogy a
polgármesteri hivatal akadály-
mentesítése megkerülhetetlen! Ezt
nagyon fontosnak tartjuk és azt
gondoljuk, hogy ebbe még akár
vállalkozói tõkét is be lehetne von-
ni, ha erre lenne szükség egy sike-
res pályázathoz. A belvárosi re-
konstrukciót pedig azért támogat-
juk, mert úgy véljük, hogy Nagyka-
nizsa eladható turisztikai szem-
pontból, de nem úgy, ahogy eddig,
hanem turisztikai „termékké” kell
válnia a belvárosnak. Ehhez to-
vább kell lépni a belvárosi rekonst-
rukciós stratégián, vagyis nemcsak
szép belvárost kell csinálni, hanem
azután rá kell szorítani az illetékes
szakhatóságokat, hogy olyan prog-
ramokat szervezzenek, amelyek ré-
vén ez a turisztikai „termék” elad-
hatóvá válik idehaza és a szomszé-
dos országokban. 

Gelencsér Gábor

EEggéésszzssééggeess llookkáállppaattrriioottiizzmmuuss –– ((mméégg)) ppaarrttvvoonnaallrróóll 
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„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek
ügye felé fordulunk.”

(Márai Sándor)

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Godena Józsi!

2009. március 16-án érkezett a rossz hír és szívünkben átadta helyét
a fájdalomnak, az érthetetlennek. Egyre többen jöttek és egyre több
telefon csörgött, s mind ugyanazt kérdezte: igaz? Egyszerûen
felfoghatatlan, ami Veled történt. Megdöbbenten vettük tudomásul,
hogy Godena József szíve feladta a harcot. 

A halállal nem tudunk mit kezdeni. Tudjuk, hogy emberi életünk
véges, tudjuk, hogy az életet nem mi irányítjuk. Van, akinek néhány
pillanat adatik, s vannak, akiknek hosszú évtizedek.

Neked csak 57 év jutott, amikor még annyi dolgod lett volna. 
Minden búcsú nehéz, az elválás és a halál kemény, nehezen kimond-

ható szavak. Búcsúzom tõled, mindenekelõtt, mint baráttól és
embertõl. 

1952. július 28-án Nagykanizsán születtél. Általános iskolai
tanulmányaidat Liszóban végezted, majd a Landler Jenõ Gimnáz-
iumban megszerzett érettségit követõen tovább folytattad tanul-
mányaidat, autóvillamossági mûszerész szakmából technikusi
végzettséget, majd mestervizsgát tettél. A Volán, majd a Vízmû
alkalmazottjaként dolgoztál. Két választási ciklusban, 1999-2006
idõszakban töltötted be fõ állású munkaviszony mellett a fontos
és nem könnyû megbízatást, a polgármesteri tisztséget Liszó
községben. A falu lakói tisztelték és becsülték szorgalmadat,
lelkiismeretességedet, segítõ szándékodat. Mindig a falu érdekét
tartottad szem elõtt, te mindig komolyan vetted, amit vállaltál.
Mindannyian õrzünk tõled baráti beszélgetéseket, személyes
emlékeket, amelyekbõl a derû és a bölcsesség sugárzik. Nem tar-
tottad magad tévedhetetlennek. A lezárt ügyiratokat újra elõvet-
ted, még egyszer utánanéztél dolgoknak, hogy a kérkedõket, az
elégedetlenkedõket meggyõzd tévedéseikrõl. Szeretted, tisztelted
az embereket. Tudtuk rólad, hogy igazán szívvel-lélekkel, hoz-
záértéssel és felelõsséggel végezted feladatodat. Téged
munkaidõben és azon kívül is egyaránt meg lehetett találni.
Fáradtságot nem ismerve intézted a falu lakóinak gondját-baját,
ügyeit. Olyan ember voltál, akit nem lehetett nem elfogadni.
Segítõkész, kedves, udvarias, szeretetre méltó, aki féltõ gonddal
szorgoskodott családja, munkatársai fölött. Nem ismerted az
önzést, ritkán mondtad, hogy nem. Igaz õszinte, barát és
munkatárs voltál. Küzdöttél, harcoltál, érveltél, míg célt nem
értél. Számomra olyan ember voltál, és maradsz, akivel nem csak
egyetérteni, de vitatkozni is jó volt, mert tudtam, hogy végül min-
denképp közös nevezõre jutunk. S miért voltál te ilyen ember?
Bizonyára azért, mert akarva-akaratlanul Márai Sándor
gyönyörû gondolatai vezéreltek: „Az életnek értelmet csak a szol-
gálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”Négy évvel
ezelõtt szembesültél betegségeddel. A falu egy emberként aggó-
dott érted. A polgármesteri posztért már nem pályáztál, de aktí-
van kivetted részed a falu közéletébõl. Képviselõként, „Liszó
Községért Közalapítvány” kuratóriumának tagjaként tovább
tevékenykedtél. Az általad megálmodott „liszói tó” sokak kedvelt
kiránduló-, a horgászat szerelmeseinek állandó találkozó helye.
Napról-napra szebb ez a terület, ahol Te már nem ülhetsz le
pihenni.

Kedves Józsi!

Sokan álltunk koporsód mellett barátok, közvetlen munkatársak, a
falu lakói, volt osztálytársak, akikhez személyes szálak kötöttek Téged.
Búcsúzom Tõled! Nyugodj olyan békében, amilyen szeretettel fogjuk
emléked õrizni, akik szerettünk, becsültünk.

Találj a túlvilági természetben is gyönyörûséget.

Szmodics Józsefné, Liszó Községért Közalapítvány elnöke

– A hathatós válságkezelés talán
legfontosabb eszköze, amelyben a
rövidesen megalakuló új kormány
is gondolkodhat, az európai uniós
támogatások megfelelõ felhaszná-
lása – állítja Bajnai László a Vá-
rosfejlesztés Zrt. vezérigazgatója. 

– Ezeknek a pénzeknek a jelentõs
része közvetlenül és városrehabilitá-
ciós projekteken keresztül áramlik
utak, különbözõ közmûvek és közcélú
létesítmények építésébe. A következõ
idõszak fejlesztéseire rendelkezésre
álló források azonban nem csak a rö-
vid távon ható beavatkozások fedeze-
tét biztosíthatják. A 2010-ben elindít-
ható városrehabilitációs projekteknél
van még lehetõség arra, hogy a vá-
rosfejlesztés szakmai és gazdaságos-
sági szempontjainak következetesebb
érvényesítésével az építõipar válság
utáni fejlõdésének elõfeltételei is biz-
tosíthatóvá váljanak. Apéldák azt mu-
tatják, hogy a jó elõkészítés közép- és
hosszabb távon már hozhat gaz-
daságélénkítõ eredményt. Ezt pedig a
közszféra és a magánszféra struktu-
rált együttmûködésén alapuló város-
fejlesztés Európában és Magyaror-
szágon bevált eszköztára teszi lehetõ-
vé. Mert végül is, mi a városfejlesztés
értelme? – teszi fel a kérdést a szak-
ember. – Az, hogy a kijelölt akcióterü-
letek fejlesztésével a közszféra olyan
építési lehetõségeket állít elõ az építé-
si vállalkozások számára, amelyek a
fejlesztéssel felértékelt városi szövetbe
ágyazódva az átlagnál piacképeseb-
bek. A városfejlesztési projektek meg-
valósítására felhasznált források így
életképes, a bankok szempontjából vi-
szonylag alacsony kockázattal hite-

lezhetõ építési lehetõségek nagytöme-
gû, rendszerszerû elõállítását eredmé-
nyezhetik közép és hosszú távon. 

A rövid távon felhasználásra kerü-
lõ EU-pénzek nagyobb része önkor-
mányzati városfejlesztési akciók
közvetlen (úgynevezett funkcióbõví-
tõ városrehabilitációs pályázatok és
kiemelt projektek) és közvetett tá-
mogatásába (a város fejlõdését szol-
gáló infrastruktúrák és közcélú léte-
sítmények építése) csatornázódik be.
A városfejlesztési projektek megva-
lósítására fordított támogatások
szakszerû elõkészítése, professzio-
nális és hatékony megvalósítása ese-
tén közép és hosszú távon piacképes
építési telkek és építési lehetõségek
nagytömegû, rendszerszerû elõállítá-
sát eredményezhetik. Megfelelõ elõ-
készítés és végrehajtás esetén a rövid
távon városrehabilitációs projektekre
fordított támogatások az építõipar
közép és hosszú távú fejlõdését is ha-
tékonyan támogathatják. 

A legjobban elõkészített városfej-
lesztési akciók sem valósulnak meg
maguktól. Eredményes végrehajtásuk-
hoz jól mûködõ projektmenedzsment
kell. Az akcióterületi fejlesztések
számtalan különbözõ városrendezési-
mûszaki, szociális és pénzügyi feladat
összehangolt megoldását teszik szük-
ségessé az adott mûszaki és pénzügyi
peremfeltételek közt. Ehhez professzi-
onális megvalósító szervezeteket, vá-
rosfejlesztõ társaságokat kell az önkor-
mányzatoknak létrehozniuk. Ez úniós
követelmény, amely a közpénzek ren-
deltetésszerû és hatékony felhasználá-
sát kívánja elõsegíteni.

Mohai V. Lajos

VVáárroossffeejjlleesszzttéésstt,,  
ddee sszzaakksszzeerrûûeenn
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki
Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a
városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 9. számában való
megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ ver-
sek, prózák, grafikák.

Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terjedelemben. A kéziratokat
kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi
címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos Csaba
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 9-as számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tisz-
teletpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2009. május 5. (kedd) 16.00 óráig

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 99..

A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozás-
ok várhatók az Erzsébet tér és környékén: 

PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 23. (CSÜTÖRTÖK) 06:00 – április 26. (VASÁRNAP) 12:00-ig, a

Polgármesteri Hivatal elõtti parkolóban 
Április 23.(CSÜTÖRTÖK) 17:00 – április 26. (VASÁRNAP) 12:00-ig az

MKB bank elõtti parkolót is beleértve és a téren található nagy parkolóban 
Április 24. (PÉNTEK) 04:00-tól április 26. (VASÁRNAP) 02:00-ig az Er-

zsébet tér keleti útszakaszán (74-es FÕ ÚT) a vásár és a rendezvény miatt tel-
jes útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben, ide már csak a vásárosok
hajthatnak be áruszállítás céljából, a rendezõk beleegyezésével. 

Április 25. 05:00-április 26. 02:00-ig A Rozgonyi utca 74-es fõ út és a tér
nyugati széle közötti útszakaszán 

IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ
Április 25. (SZOMBAT) 10:00 – 10:30-ig az Erzsébet tér- Fõ út – Huszti tér

– Petõfi u. – régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig futóverseny miatt.
Április 25. (SZOMBAT) 10:30 – 13:00-ig a zászlófelvonás és az utcai me-

net idejére a 74-es Fõ út Erzsébet tértõl a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó
szakasza mentén ideiglenes-szakaszos útlezárást lesz érvényben (a Fõ út,
Csengery u. – Dél-Zalai Áruház közötti szakaszán) 

Április 25. (SZOMBAT) 21:30 – 22:15-ig az Erzsébet tér déli oldalán a
Zárda utcától az Ady utcáig a tûzijáték idejére

BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények mi-

att 2009. április 25-én 10.30-13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér-
Csengery út-Dél Zalai Áruház közötti szakasza.

A Dél Zalai autóbusz-megállót ezen idõ alatt mindkét irányba nem érintjük.
Keleti irányból a Rozgonyi u.1. elnevezésû megállóhelyet, Nyugati irányból

pedig a Zrínyi úti parkolónál lévõ ideiglenes megállóhelyet szíveskedjenek
igénybe venni.

A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért
kérjük megértésüket és türelmüket!

VVáárrooss NNaappii ffoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss

Pályázati  felhívás a Civil Alap 2009. évi pályázati támogatásának el-
nyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottsága (OKISB) „Civil Alap - 2009” címmel pályázatot ír ki
civil szervezetek 2009. évi támogatására.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szer-
vezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, politikai tevékenységet folyta-
tó szervezetek, egyházak, vallási felekezetek.

A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett
önkéntes, közhasznú munkájának támogatása. A támogatási keret 1 MFt. A tá-
mogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szerzõdésben megjelölt célok
elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén ke-
rül folyósításra.

A támogatás 2009. január 1. és 2009. december 31. között keletkezett fize-
tési kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.

A pályázatok beérkezésének határideje 2009. május 11. hétfõ, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus

úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen is átvehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján az Er-
zsébet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.

CCiivviill AAllaapp 22000099..

Ügyintézõ: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról építéshatósági
ügyben. Szám: 6/1194-6/2009.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/1194-5/2009. számú Nagykanizsa, Magyar u. 17. szám alatti ingatlanon álló
többlakásos lakóépület bontásának bejelentésére irányuló engedélyezési ügy-
ben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárásban az érintett ingatlannal közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen
ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény a 2009. április 16-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma: 6/1194/2009. Tárgya: bontás-be-
jelentés. A kérelmezõ ügyfél neve: Ró-bau Inveszt Kft. A kérelemmel érintett
ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingat-
lanok (hatásterület): Nagykanizsa 914. hrsz-ú társasházi ingatlan.

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

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

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//11119944-66//22000099..

OOrrsszzáággooss ttûûzzggyyúújjttáássii ttiillaalloomm 
22000099.. áápprriilliiss 88-ttóóll

Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás, valamint az emberi gondat-
lanság következtében jelentõsen megnõtt az avar, parlag, nádas és az erdõtüzek
száma. A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ erdõk-
ben és az erdõterületek határától számított 200 méteren belüli területen – a
kijelölt tûzrakó helyen is – valamint a közút- és vasút menti fásításokban min-
dennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag és gazégetést is, 2009. április 8-tól
átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások
betartása mellett a tilalom idõszakában is végezhetõ. Az égetést a 4/2008.
(VIII.1.) ÖM rendelet értelmében a tûzveszélyes üzemi tevékenységre
vonatkozó elõírások szigorú betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az
égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelettel
kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére
vonatkozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigaretta csikket és
dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt árokparton,
vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgaz-
dasági területeket is veszélyeztetnek. Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók,
valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égõ
dohánynemût eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. A
tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban
intézkedik a minisztérium.
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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

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 jogszabá-
lyok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati gaz-
dálkodás koordinálása, költségvetési, pénzügyi, könyvelési és kontrolling feladatainak
biztosítása a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társasá-
gok 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
számviteli vagy pénzügyi szoftverismeret, szakmai, vezetõi gyakorlat, önkormány-
zati gazdálkodási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget,
szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alap-
ján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv.
9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, ve-
zetõi gyakorlat 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
Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 20. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2009. április 30. A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölt-
hetõ. 

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

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - ggaazzddáállkkooddáássii oosszzttáállyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános verseny-
tárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:

Hrsz: 3071., Helye, jellemzõi: Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. Tízemeletes, 48
lakásos lakóépület, és mellette lévõ orvosi rendelõk. Kikiáltási ára 72.500.000
Ft  + áfa. A versenytárgyalások idõpontjai: ápirlis 20., április 27. 10 óra. 

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa 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 jelenté-
sekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az érdeklõdõk ré-
szére a betekintés, másolás lehetõsége biztosítva van. A lakásokból a szerelvé-
nyek el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem alkal-
mas. A Vevõ köteles Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi  Bizottságával egyeztetni, és az ingatlant 3 éven
belül felújítani. Amennyiben vevõ a felújítási kötelezettséget az elõírt határ-
idõre nem teljesíti, akkor a liciten elnyert vételár 25%-át köteles bánatpénz-
ként az eladónak megfizetni. Az ingatlan értékesítése csak együttesen történik,
az ingatlan egy részének megvásárlására nem lehet ajánlatot tenni. Az eljárás
kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja! A versenytár-
gyalás kiírója jogosult a szerzõdés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a
vevõ által befizetett árverési elõleg kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafi-
zetésre 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
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról
szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított ön-
kormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: föld-
szinti lakás. Bérleti díj összege: 14.672 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április 20.
14.30-15.30-ig.

2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: ssz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének
idõpontja: 2009. április 20. 14.30-15.30-ig.

3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/8.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata:

összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás álla-
pota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekinté-
sének idõpontja: 2009. április 20. 14.30-15.30-ig. 

4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I.
emeleti lakás. Bérleti díj összege: 29.376 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A bérle-
ti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április
20. 14.00-15.00-ig.

5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. Bérleti díj összege: 19.190 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A bérle-
ti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április
20. 14.00-15. 00-ig.

6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II.
emeleti lakás. Bérleti díj összege:  19.190 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A bér-
leti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április
20. 14.00-15.00-ig

7. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. IV. em. 13.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: IV. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 15.504 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 23. 9.00-10.00-ig. 

8. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 3/1/2
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen be-
lüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 53.508 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének
idõpontja: 2009. április 24. 11.00-12.00-ig

9. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  39.168 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 23. 15.00-16.00-ig

10. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 5/1/6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 31.815 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 24. 12.00-13.00-ig.

11. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított.  A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 20. 10.00-11.00-ig. 

12. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: X. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 21. 14.00 - 15.00-ig.

13. Nagykanizsa, Csengery u. 78. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 102 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 21.  14.30-15.30-ig. 

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:  30.888 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 21. 10.00-11.00-ig.

2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése:  földszinti lakás. Bérleti díj összege:  20.124 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakások megtekintésének idõ-
pontja: 2009. április 21. 10.00-11.00-ig

CSERE - JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBAN ÉLÕK-
NEK:

1. Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:  23.485 Ft.
A lakás állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az ere-
deti szerzõdéssel megegyezõ. A lakások megtekintésének idõpontja:
2009. április 22. 12.45-13.45-ig.

2. Nagykanizsa, Garay u. 10-12/A. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése:  III. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  20.335 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõdéssel megegye-
zõ. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április 22. 15.00-16.00-ig

3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/D. III. em. 2.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  21.892 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõdéssel megegye-
zõ. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április 22. 9.00-10.00-ig

4. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/C. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése:  I. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  16.694 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A
lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április 23. 10.00-11.00-ig

5. Nagykanizsa, Corvin O. u. 6/B. III. em. 7.
A lakás alapterülete: 60 m2, szobaszám: 2+1 fél szobás, komfortfokozata:

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  24.900 Ft. A lakás állapo-
ta:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõdéssel meg-
egyezõ. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április 22. 14.00-15.00-ig.

6. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/4.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen
belüli fekvése:  I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 37.044 Ft. A lakás álla-
pota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõdéssel
megegyezõ. A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. április 23. 15.00-
16.00-ig. 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati
nyomtatvány ugyanitt kapható! Pályázatok benyújtásának határideje:
2009. május 11.

Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkááss-ppáállyyáázzaatt
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Nagykanizsa régészeti értékei-
nek helyzetérõl tartott tájékoz-
tatót Deák-Varga Dénes városi
fõépítész a legutóbbi soros köz-
gyûlésen. A testület a város régé-
szeti értékeinek helyzetérõl szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Határozatot hozott arról, hogy a
2010. évi költségvetésben elkülö-
nített keretet kell biztosítani a
régészeti emlékek feltárásának
befejezésére és bemutatásukra
(romkertek kialakítására), meg-
valósíthatósági tanulmánytervek
készítésére, de nem kötelezte el
magát a felsorolt javaslatra, ha-
nem indokolt esetben választják
ki az aktuális feladatot.

A régészeti örökség védelmérõl
idõnként azért is indokolt beszélni,
mert régészeti jellegû feladatokkal
az önkormányzatok viszonylag rit-
kán találkoznak, s ilyenkor a kellõ
rutin és szakemberek hiányában
nehéz döntési helyzetbe kerülhet-
nek. 

A kulturális örökség tág fogal-
mán belül fontos részterületet kép-
visel a régészeti örökség, melynek
védelmérõl Deák-Varga Dénes ki-
emelte:

– A régészeti örökség védelme
terén az elmúlt egy-két évtizedben
jelentõs szemléletváltás történt.
Korábban a régészet alapvetõ cél-
kitûzése volt minden ismert, fon-
tosnak ítélt régészeti lelõhely feltá-
rása, felkutatása, és ezen keresztül
a történelmi ismeretek gyarapítá-
sa. Eközben azonban szomorúan
kellett konstatálni, hogy az ásatás-
sal feltárt lelõhelyek a késõbbi ku-
tatások számára rendszerint meg-
semmisültek, továbbá anyagiak hi-
ányában csak a csekély töredékét
sikerült romkertként a nagyközön-
ség számára bemutatni. A legtöbb
lelõhely a feltárás után visszate-
metésre került. A régészet is folya-
matosan fejlõdõ tudomány. Egyre
korszerûbb eljárásokkal tudják a
leleteket vizsgálni, és egyre jobban
terjednek a roncsolásmentes kuta-
tási módszerek, melyek forradal-
mian átalakíthatják a hagyomá-
nyos régészeti technikákat. A kor-
szerû régészeti irányelv azt vallja,
hogy a leletek számára a legbiz-
tonságosabb hely a föld mélye,
ahol eddig is pihentek, és ásatás-
sal beavatkozni csak ott szabad,
ahol a leletek megsemmisülése
egyébként elkerülhetetlen. A régé-
szeti lelõhelyekre a legnagyobb ve-

szélyt az új beépítések, út- és köz-
mûépítések jelentik, miután ezek-
nél a régészeti maradványok álta-
lában végleg megsemmisülnek. A
régészeti értékeket romboló ténye-
zõk között a tudatlanság és a gon-
datlanság mellett a legfõbb ve-
szélyforrást a lelõhelyek fosztoga-
tása jelenti a kincskeresõk és ama-
tõr régészek részérõl. E törvénybe
ütközõ és közkincset pusztító tevé-
kenységet miden törvényes eszköz-
zel meg kell akadályozni.

– Milyen régészeti látványosság
található Kanizsán?

– Jelenleg bemutatott régésze-
ti látványosság, romkert nem ta-
lálható, az egyetlen ilyen céllal

elindított projekt, a Romlottvár
rekonstrukciója megrekedt.
Egyébként régészeti vonatkozás-
ban Nagykanizsa és környéke az
országos átlagnál gazdagabb te-
rület. Az õskori leletek tanúsága
szerint a Mura-vidék viszonylag
sûrûn lakott terület lehetett az
õskorban. A régészeti leletek
másik nagyobb koncentrációja a
török háborúknak „köszönhe-
tõ”, miután Kanizsa várának ki-
emelt hadászati jelentõsége mi-
att e környék olyan kisebb-na-
gyobb erõdítményekben bõvel-
kedett, mint Botszentgyörgy,
Korpavár, Bajcsa, Leányvár,
Kisleányvár, Mórichely, Szent-
miklós, Csákány (Pernesziháza),
de a földrajzi nevek további fel-
táratlan hajdani erõdítményekre
is utalnak, mint Sánc, Õrtorony
utca (Kiskanizsa), Gradic-
skadûlõ (Nagyfakos). A török
háború során szinte az összes
környékbeli középkori település
elpusztult. Sajnos a pusztítás
olyan mérvû volt, hogy mindmá-
ig nem került elõ a krónikákból
jól ismert kanizsai Szent Margit
körtemplom, illetve a város ha-
tárába olvadt középkori Szent-
miklós (Miklósfa), Mindszent
(Szabadhegy környékén), Tõl
(Kiskanizsa területén), Szent-
györgy, Bagola, Fakos települé-
sek középkori templomainak tár-
gyi maradványa. A környék ré-
gészeti eredményeirõl elsõsor-
ban a Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága, és különösen a
Nagykanizsai Thúry György Mú-
zeum gazdag kiállításai, vala-
mint számos tudományos publi-
káció, köztük Nagykanizsa mo-
nográfiája tanúskodik. 

– Hány régészeti lelõhely talál-
ható városunkban?

– Hetvenkilenc van nyilvántart-
va. Számuk folyamatosan nõ,
például az M7 autópálya nyomvo-
nalán, illetve az Erzsébet téren ter-
vezett mélygarázs helyén folytatott
ásatások révén. 

– Melyek a legfontosabb régé-
szeti emlékeink?

– Palin északi része: õskori te-
lep és kultuszhely. E különleges,
felbecsülhetetlen tudományos-kul-
túrtörténeti értékû lelõhelyet évez-
redek óta õrzõ homokdombot
2007-ben az M7-es autópálya épí-
téséhez – érthetetlen módon, ható-
sági engedéllyel – elhordták. A

lazsnaki kápolna környéke: rézko-
ri település és késõ római kori vil-
lagazdaság. Az Inkey-kápolna
környékén jelentõs kiterjedésû ké-
sõ rézkori, valamint bronzkori te-
lepülés leleteit tárta fel Horváth
László régész. Házak, házépítési
anyagnyerõhelyek, hulladékgöd-
rök és kemence kerültek elõ. Vár
utca, Kanizsa vára: A török kori
Magyarország egyik legjelentõ-
sebb, és a Dél-Dunántúl legerõ-
sebb várából a felszínen mára
egyetlen tégla sem maradt. Kani-
zsa 1690-ben visszafoglalt vára is
osztozott az 1702 után lerombolt
száznál több erõd (Pápa, Kapos-
vár, Zalaegerszeg, Baja, Szolnok,
Hatvan, Nagykálló, Tokaj, stb.)
sorsában. A Kanizsa-környéki mo-
csarak lecsapolása és a több év-
százados feltöltések-tereprendezé-
sek következtében mára a vár he-
lyének körvonalai sem rajzolód-
nak ki a terepen. Erzsébet tér kör-
nyéke: középkori városfal marad-
ványai. Érdekes leletnek tekinthe-
tõk az Erzsébet tér középsõ részén
folyó mélygarázs-építést megelõzõ
2007. évi ásatásból elõkerült sa-
rokbástyára utaló cölöpmaradvá-
nyok. Ezek segítségével tovább si-
került pontosítani a városfal és az
azt kísérõ sáncárok keleti szaka-
szának nyomvonalát. Az Erzsébet
tér rekonstrukciója keretében e
falszakaszra utaló térburkolati
jelzés is tervezett. Szentgyörgyvári
hegy: Romlottvár (Botszentgyörgy
vára). A vár területe jelenlegi el-
hanyagolt állapotában elszomorí-
tó képet mutat, pedig több törõdés
és áldozatvállalás esetén turiszti-
kai nevezetességgé válhatna. Az
idõközben elhunyt Dr. Cseke Fe-
renc tanár és a Nagykanizsa Vá-

rosvédõ Egyesület 1998-ban a
Romlottvár ügyének felkarolására
alapítványt hozott létre, mely az-
óta is mûködik. Bajcsai homokbá-
nya: Bajcsa vára. A vár helyén ho-
mokbánya nyílt és a maradványok
nagy része mára már megsemmi-
sült. Az ásatás gazdag leletanyaga
a Thúry György Múzeumba került.
Garay utca: Középkori ferences
kolostor. A Garay utca északi ol-
dalán lévõ benzinkúttól északke-
letre, illetve a GE gázfogadójától
délkeletre fekvõ beépítetlen telken,
a közelmúltban Vándor László
megyei múzeumigazgató ásatásá-
ból került elõ a korabeli okleve-
lekbõl jól ismert Kanizsa középko-
ri ferences kolostorának és temp-
lomának maradványa. A lelõhely
korábban is ismert volt, de sokáig
nem sikerült egyértelmûen azono-
sítani. Az újabb ásatás azonban
egyértelmûen kolostorra utaló
maradványokra bukkant, így e he-
lyen csakis az 1374 elõtt, a Kani-
zsai család által alapított, Szûz
Mária tiszteletére szentelt ferences
kolostor állhatott. Ebbõl követke-
zõ új felismerés viszont, hogy Ka-
nizsa középkori Szent Margitról
nevezett kör alakú plébániatemp-
loma – ahová a korabeli feljegyzé-
sek szerint Thury György holttestét
is temették – nagy valószínûséggel
a Magyar utca – Dózsa György ut-
ca csomópontja környékén ismert
középkori temetõ területén állha-
tott. Sajnos ennek épületmaradvá-
nyaira eddig még nem sikerült rá-
akadni. Mindez a középkori Kani-
zsa mezõváros feltételezett fekvé-
sét is némileg új megvilágításba
helyezi. Mórichelyi mezõ:
Mórichelyi rotunda és török-kori
vár. Az egykor Somogy vármegyé-
hez tartozó Mórichely falu plébá-
niája már az 1332-37 évi pápai ti-
zedjegyzékben említésre került. A
mórichelyi Árpád-kori rotunda
(körtemplom) helyének lokalizálá-
sa csak 1978-ban sikerült, mikor
Vándor László a Mórichelyi-me-
zõn, a jankapusztai útelágazás kö-
zelében azonosította a falu közép-
kori templomának maradványait.
A szántóföldben rejtõzõ maradvá-
nyok jelenleg nem veszélyeztetet-
tek, azonban e romok tudomá-
nyos-építészettörténeti jelentõsége
miatt kívánatos lenne a feltárás
folyatatása és befejezése, valamint
a rom nagyközönség számára is
élvezhetõ bemutatása – összegezte
Deák-Varga Dénes városi fõépí-
tész. 

Bakonyi Erzsébet

BBüüsszzkkéékk lleehheettüünnkk rrééggéésszzeettii éérrttéékkeeiinnkkrree
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A KÓTA - Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége és a
nagykanizsai Piarista Általános Iskola,

Gimnázium és Diákotthon
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

A XVIII. ÉNEKLÕ IFJÚSÁG SZAKMAI NAPOK 
ÉS KONCERTEK AZ ÉNEKLÕ IFJÚSÁG 75. ÉVÉBEN

zárórendezvényére,
AZ ÁPRILIS 18-ÁN, SZOMBATON 19 ÓRAKOR KEZDÕDÕ

ÜNNEPI HANGVERSENYRE
A JÉZUS SZÍVE TEMPLOMBA

(FELSÕVÁROSI TEMPLOM)

Fellépnek a város kórusai, valamint vendégeink Pécsrõl:
Gregoriana Calasanctiana, vezényel: Ráczné Bella Cecília

Testvérvárosok Terei Általános Iskola Nagykórusa, 
vezényel: Tillainé Merácz Ágnes.

Farkas Ferenc Énekegyüttes, vezényel: Baráth Yvette
Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek Vegyeskara, 

vezényel: Cseke József. 
Pécsi Ciszterci Nagy Lajos Gimnázium Laudate Kórusa, 

vezényel: Nagy Ernõ.

Kistérség. Legutóbbi ülésén a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulása az ülés elején meghall-
gatta dr. Molnár József alezredes
soron következõ beszámolóját a tér-
ségben, majd rátért a napirendi pon-
tokra. A MÁV-Start és a Zala Volán
képviselõi tájékoztatták a Társulás
tagjait a tervezett menetrend-módo-
sításokról. Tóthné Temesi Kinga, a
KSZI irodavezetõje kérdésre el-
mondta, a Nagykanizsa-Budapest
útvonal idõtartamát négy óra alá
nem faraghatják, elõször a vonalak
állapotán kellene javítani. Mivel
tízszeres kivitelezési költségek van-
nak a vasútnál, mint a közutakon,
az idõtartam-csökkenés egyelõre le-
hetetlen. Beszámolót hallgattak
meg a tagok a pedagógiai szakszol-
gálati feladatok 2008. évi ellátásá-
ról, valamint az NKTT 2008-as
költségvetési gazdálkodásáról. Szó
volt még a 2009. évi Közfoglalkoz-
tatási tervrõl, illetve Közbeszerzési
Tervrõl.
Kamarai Küldöttgyûlés. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara soron következõ kül-
döttgyûlésén az elmúlt gyûlés óta
eltelt idõszak eseményeirõl esett
szó. A tagok meghallgatták az el-
múlt év gazdálkodásáról szóló
éves beszámolót, majd megbe-
szélték a 2009. évi költségvetés
tervezetét. Ezután javasolták a
Kamara Alapszabályának és az
SZMSZ-ének ebbõl adódó módo-
sítását. A leköszönõ tagoktól is
búcsút vettek, Czoborné Pintér
Ildikó oklevelet kapott, illetve
tiszteletbeli alelnöki címet, Bren-
ner Árpád oklevelet. A legutóbbi
gyûlés óta tizenöt taggal bõvült a
szervezet, négyen a megyeibõl
jöttek át, a többiek újak – tudtuk
meg dr. Polay József elnöktõl. Az
új tagok az elnökségben is megje-
lentek. Az új tisztségviselõk a kö-
vetkezõk: általános alelnök: Má-
dé Károly (DKG-EAST Zrt.); ipa-
ri tagozati elnök, s egyben alel-
nök: Miklós Zsolt (Kanizsa Trend
Kft.); új elnökségi tagok pedig
Krihó Zsuzsanna (Gázgép Kft.)
és Petró Gyula (CWG Hungary
Kft.).
A multiág irányítási és stratégiai
kérdései a gyakorlatban. Máso-
dik elõadásához érkezett a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
és a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamra által szervezett soro-
zat. Ezúttal Mosonyi György, a
MOL Zrt. vezérigazgatója, s egy-
ben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara alelnöke tartott elõ-
adást a fenti címmel.

Lakcímke fórumot szervezett
a társasházak képviselõi számá-
ra a fõvárosi székhelyû Energia-
klub a Nagycsaládosok Egyesüle-
te és a Fenntartható Fejlõdésért
Egyesület közremûködésével.

Országos szinten a tavaszi hóna-
pokban hatvanöt rendezvényen ta-
lálkozhatnak a látogatók a Lak-
címkével. A kampány része egy in-
gyenes Lakcímke kiadvány is, me-
lyet a rendezvényeken terjesztenek
a lakosság körében. A társasházi
képviselõk számára rendezett
szakmai fórum egyik állomása
Nagykanizsa volt. A napnak az
volt a célja, hogy segítséget kapja-
nak a résztvevõk a háztartások
energiatanúsításáról, azaz hogyan
kerül az Energiatanúsítvány az
emberek otthonára, és mi módon
takaríthatók meg jelentõs összegek
praktikus megoldásokkal. 

A fórumot a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. képviseletében Kardos Tibor
nyitotta meg.

2009-tõl hazánkban is beveze-
tésre került az épületek energetikai
tanúsítása. De mit is jelent a tanú-
sítvány, milyen hasznot hozhat az
ingatlan tulajdonosának, és ho-
gyan kapcsolódik a hatékony ener-
giahasználathoz? – Mindezekre a
kérdésekre igyekeztek választ adni
a rendezvény elõadói. 

A kulcsszó az energiatudatos-
ság. Egyszerûen, három lépésben.
Elsõ lépésként elég az odafigyelés,
vagyis igyekezzünk otthonunk

energetikai adottságait hatékonyan
kihasználni. Második lépés a fo-
gyasztáscsökkentõ beruházás, pél-
dául a hõszigetelés vagy a háztar-
tási berendezések korszerûsítése.
Harmadik lépés lehet a megújuló
energiaforrások alkalmazása. Az
energiatanúsítvány hozzájárul ah-
hoz, hogy a rendelkezésre álló kor-
szerûsítési lehetõségek közül sze-
mélyre szabottan azt válasszuk ki,
amivel a legjobb eredményt érhet-
jük el. 

A fórumon többek között el-
hangzott: Európában az összes el-
fogyasztott energia 40 százalékát
az épületekben használjuk fel,
ezért foglalkozik kiemelten az Eu-
rópai Unió is a lakások, közintéz-
mények energiahatékonyságával.
Az energetikai tanúsítás bevezetése
minden tagország számára kötele-
zõ. A szabályozás célja, hogy hosz-
szabb távon csökkenjen az épüle-
tek energiafogyasztása, amihez a
tanúsítvány, mint hiteles informá-
cióhordozó, az egyik legjobb ösz-
tönzõ eszköz. Az energiatanúsít-
vány olyan, független szakértõ ál-
tal készített mûszaki dokumentum,
amely a lakás energetikai tulajdon-
ságairól tájékoztat, valamint javas-
latot tesz az energiamegtakarítás
lehetõségeire. Ezáltal segíti a tulaj-
donosokat a helyes energiafelhasz-
nálási és korszerûsítési döntéseik-
ben. A tanúsítvány értéket teremt,
az alacsony energiafogyasztás –
ahogy a háztartási gépek esetében
is – értékké válik, és ez megjelenik
az ingatlanok árában is. 

2008. június végén Magyaror-
szágon is megjelent az épületek
energetikai jellemzõinek tanúsí-
tásáról szóló 176/2008. kormány-
rendelet. A rendelet szabályozza,
hogy milyen esetekben, kinek, és
milyen feltételekkel kell a tanú-
sítványt elkészíttetni, ki készíthe-
ti el, és mennyibe kerül a tanúsí-
tás. 

A tanúsítvány arról tájékoztat,
hogy az adott épületeknek a mû-
szaki állapota (szigetelése, fûtési
rendszere, hõveszteségei) alapján
mekkora lesz az éves várható ener-
giafogyasztása. Az energiafo-
gyasztás alapján a tanúsítvány egy
skálán energetikai osztályokba so-
rolja az ingatlanokat. Bárki elké-
szíttetheti otthona energetika tanú-
sítványát, de az az új épületek épí-
tésekor, valamint a lakás eladása-
kor, illetve bérbeadásakor lesz
csak kötelezõ. Eladáskor és bérbe-
adáskor csak 2012. január elsejé-
tõl, új épület esetében már 2009.
január 1-jétõl kell tanúsítványt ké-
szíttetni. 

A témával kapcsolatban a Vá-
ros Napja rendezvényén, vala-
mint május 2-án, a Nagycsalá-
dosok Napján a Zöld táborban is
kaphatnak információt az érdek-
lõdõk.

B.E.

LLaakkccíímmkkee ffóórruumm

– Városunkban két mûfüves pá-
lyát adtak át a Mindenki Sport-
pályáján. A 40x20 méteres, zúzott
kõalapú, mûfüves, „C” kategóri-
ás labdarúgópályák kivitelezési
munkái elkészültek, mûszaki át-
adásuk megtörtént. A hétvégétõl
már használhatták a sportolni
vágyók, az elsõ mérkõzést a hús-
véti ünnepeket követõ elsõ mun-
kanapon játszották a pályákon.
Az idei költségvetésben nyolc-
vanmillió forint szerepel újabb
négy mûfüves pálya kialakításá-
ra. Hogy mindezekbõl mennyi va-
lósulhat meg, az függ a közgyûlés
döntésétõl, és az úgynevezett
költségvetést faragó bizottság ja-
vaslatától – mondta el Balogh
László, az OKISB elnöke, aki ez-
úton is hívja a kedves kanizsaia-
kat, jöjjenek ki a Mindenki
Sportpályájára, és próbálják ki az
új mûfüves pályát.

B.E.

JJööjjjjeenneekk,,
pprróóbbáálljjáákk kkii!!
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Hódított a Kanizsa vár… Két-
évente kerül megrendezésre az Or-
szágos Tudományos Diákköri
Konferencia, a hazai felsõoktatás
legjelentõsebb versenye, melynek
ebben az évben a Debreceni Egye-
tem ad otthont. 2009. április 6-8.
között a Közgazdaságtudományi
szekció rangos fóruma zajlott le,
ahol a Marketingstratégia Tagozat-
ban második helyezést ért el a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának idén végzett hallgatója
Keléné Molnár Melinda Gertrud
az „Új Kanizsa Vár, az élõ közép-
kori vár” címû munkájával. Téma-
vezetõ Dr. Keller Krisztina egyete-
mi adjunktus volt. A zsûri magas
pontszámot adott mind a benyúj-
tott írásos pályamunkára, mind pe-
dig az ott elhangzott prezentációra.
A konferencián 35 tagozaton 433
elõadás hangzott el.
Nem csak olvasnak, értik is. A

Kõrösi Csoma Sándor szövegértõ
megyei verseny eredményhirdeté-
sére gyûltek össze a minap a ren-
dezõ iskolában, ahol a megjelente-
ket Kókainé Hámorszki Éva, a
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola igazgatója köszöntötte,
Szmodics Józsefné, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Mûvelõdési-
és Sportosztályának osztályveze-
tõje pedig az olvasás, a szövegér-
tés fontosságáról szólt. A versenyt
a 2-8. évfolyamnak hirdették, ahol
a dobogós helyezettek és felkészí-
tõ nevelõik jutalomban részesül-
tek. A második évfolyamosok kö-
zül Pánczél Bálint (Nagyrécse)
lett az elsõ, õt Bankó Anikó (Zala-
egerszeg), majd Tóth Martin
(Keszthely) követték a helyezé-
sekben. A harmadikosoknál a ka-
nizsai Salamon Sára (Kõrösi)
nyert, második Benke Bianka (Za-
laegerszeg), a harmadik Kovács
Írisz (Gyenesdiás-Várvögy) lett. A
negyedikes kategóriában az I. Lin-
hárt Enikõ (Nk-Kõrösi), a II.
Vernyel János (Nagykanizsa-
Palin), a III. Hegedûs Ákos (Nk-
Hevesi) lettek. Az ötödikesek kö-
zül I. Vernyel Sára (Nk-BLG), II.
Vuk Dalma (Tótszerdahely), III.
Szabó Melitta (Zalaszentgrót). Ha-
todik évfolyam: I. Varga Zsófia
(Zalakaros), II. Veszelyi Krisztin
(Nk-BLG), III. Szûcs Viktória
(Nk-Hevesi). Hetedikesek: I. Tóth
Erika (Nk-BLG), II. Tiszai Jen-
nifer (Nk-Péterfy), III. Horváth
Dóra (Nk-Bolyai). Nyolcadiko-
sok: I. Péter Kármen (Báza-
kerettye), II. Jáni Eszter (Báza-
kerettye), III. Szilágyi Dezsõ (Nk-
Kõrösi).

A tavaszi szünet elõtti utolsó ta-
nítási napon, egyben a Költészet
Napját is köszöntve, felújította régi
batthyánys hagyományát az intéz-
mény, színházba mentek. A HSMK
színháztermében két felvidéki szí-
nész, Gál Tamás és Bodonyi András
elõadásában láthatták Petõfi Sán-
dor: A helység kalapácsa, és Arany
János: A nagyidai cigányok címû
mûvét. A tanulók nagy élvezettel
hallgatták az iskola régi „barátai-
nak” játékát, sõt, néhányan közre-
mûködtek az elõadásban, Gál Ta-
más invitálására kipróbálhatták szí-
nészi vénájukat a színpadon. 

SSzzíínnhháázzbbaa mmeenntt aazz eeggéésszz BBaatttthhyyáánnyy

Bazsó Adrienn versmondó és
Bakaja Zoltán brácsamûvész kö-
zös elõadói estjének a Honvéd Ka-
szinó Tükörterme adott otthont.

A mûsort Halmos Ildikó, az in-
tézmény vezetõje ajánlotta a meg-

jelentek figyelmébe. Adrienn
számtalan hazai és Kárpát-meden-
cei versmondó verseny gyõztese,
kétszer lett elsõ helyezett ifjúsági
kategóriában a Csengey Dénes
vers- és prózamondó versenyen.
Az est folyamán Bakaja Zoltán ál-

tal írt, illetve fordított verseket
szavalt. Zoltán elõadásában pedig
a Bach-szonátát és a Reger szoná-
tát hallgathatták meg a megjelen-
tek.

Steyer Edina

BBiizzaallmmaassaann,, vveerrsssseell ééss bbrrááccssáávvaall

Azt olvastuk, beosztottjaitól
könnyet, ölelést és Márai Sándor
kötetet kapott a bukott kormányfõ.
Azt ajánljuk, szívlelje meg belõle
a következõ sorokat: „egy nép azt
mondta: ‘Elég volt.’ ” Az ’56-ban
írt naplóból pedig: „Isten malmai
gyorsan õrölnek.” – fogalmazott
L.Mátés Valéria, a  Nagykanizsai
Polgári Egyesület elnökségi tagja
az 1956-ban  magát éppen MDP-
nek nevezõ kommunista párt váro-
si székháza, a Sugár út 10. elõtt.

Másfél éve egyesületünk elnö-
ke arra emlékeztetett: a sortûz
után itt surrantak ki büntetlenül
az elkövetõk és a parancs kiadói.
Mi azonban tudjuk, elõbb-utóbb
minden tettért felelni kell! Kóré
Péter akkor utalt Gyurcsány Fe-
rencnek a 2006-os megsebzett
ünnepért viselendõ felelõsségére
is. 

Azt az embert pedig, akit tegnap
a választók megkérdezése nélkül –
hatalomátmentõ komédiával –

Gyurcsány Ferenc utódjává tettek,
kilenc öngyilkosságba hajszolt
ember vére vádolja. 

Semmi sem változott. „Nem
maradhat Magyarország minisz-
terelnöke az, akinek vér tapad a
kezéhez.” – kell ismételnünk a
másfél éve mondottakat. Csak sza-
bad választáson bizalmat kapó
kormány vezetheti ki hazánkat a
gazdaságinál is súlyosabb morális
válságból!  – a közvéleményku-
tatások szerint  a nagy többségnek
ez az akarata.

P.J.

MMiinnddeenn tteettttéérrtt ffeelleellnnii kkeellll!!

Az elmúlt héten a Krúdy
Gyula Irodalmi Kör és a Kéhli
Vendéglõ Krúdy Szalonja meg-
hívására Budapestre utazott
Szmodics Józsefné, a Mûvelõdé-
si és Sportosztály vezetõje, Hal-
mos Csaba kulturális referens és
a Takács László Irodalmi Kör
két tagja, Fa Ede és Riersch Zol-
tán.

A meghívás apropójának Fa
Ede: Eszmélet len címû kötetének
bemutatása volt. 

A kötet és a szerzõ nagy sikert
aratott a közönség körében. Életfi-

lozófiája, embertársaihoz való vi-
szonyulása, a verseiben megfogal-
mazott életbölcsességek felkeltet-
ték az érdeklõdést. 

A megjelenteket Szmodics
Józsefné köszöntötte. Beszédé-
ben elmondta, Nagykanizsa
büszke a kulturális intézményei-
re, az itt élõ mûvészekre, alko-
tókra, alkotásokra. Az önkor-
mányzat lehetõségeihez mérten
minden évben komoly támoga-
tást biztosít a kultúra területén
tevékenykedõ civil szervezetek-
nek. Könyvkiadásokra is nagy
hangsúlyt fektet, lehetõséget te-

remtve a városban és környékén
élõ, vagy Nagykanizsáról elszár-
mazott írók, költõk bemutatkozá-
sára. Jelenleg a „Kanizsai Anto-
lógia” 9. kötetéhez várják a ver-
seket, prózákat, mûfordításokat
és tudományos írásokat. 

Az 1982. október 25-én Óbudán
megalakult irodalmi kör célja a
Krúdy-hagyomány ápolása mellett
az irodalom népszerûsítése is. 

A Krúdy Kör két vezetõ tiszt-
ségviselõje, Kanizsa József és Ki-
rály Lajos is Zalából indult.

B.E.

KKöötteettbbeemmuuttaattóó aa KKrrúúddyy KKöörrbbeenn
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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 sorso-
lunk 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 Lokálpatrióta Hetilap Szerkesztõségében
található gyûjtõládákba helyezhetik el a megfejtõk. 

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

Jó szórakozást!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

IIII.. ffoorrdduullóó

Mikor említették elõször Kanizsa (Knysa) nevét írásos formában egy ki-
rályi adománylevélben? Amikor IV. Béla  Princ comesnek adta ajándék-
ba a Bille nevû birtokot, mely a Knysa nevû földdel határos……
1. 1192-ben
2. 1245-ben
X. 1270-ben

Ki volt az a vitézségérõl híres katona, kinek kapitánysága alatt megkez-
dõdött a kanizsai vár korszerû erõdítménnyé építése 1568 után?
1. Huszti György
2. Thúry György
X. Szondy György

Az Erzsébet téren ma  a Magyar Plakát háznak otthont adó késõbarokk
épületben mi mûködött eredetileg? 
1. dohányraktár
2. magtár
X. városi fogda

Milyen épület díszítette egykor a városközpontot a Fõ út és Ady utca sar-
kán? (Segít a képeslap)
1. Az 1873-ban épült Városháza
2. A Városi Ispotály (kórház)
X. A Nagykanizsai Takarékpénztár  1870-ben épült székháza

Hová szállította a Nagykanizsán keresztül megépült elsõ vasútvonalon
keresztül az elsõ tehervonattal gabonaszállítmányát egy angol kereske-
dõ? 
1. Budáról Bécsbe
2. Budáról Prágerhofba, majd Triesztbe 
X. Budáról Szombathely- Sopronon keresztül az osztrák déli tartományokba

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

Itt a tavasz, eljött az ideje az
idei elsõ ADDINOL-Kanizsa Rá-
dió Szlalom Kupának is. Har-
minckét versenyzõ koptatta a
gumikat és az aszfaltot a Kani-
zsa Centrum parkolójában –
napsütésben, nézõk kavalkádjá-
ban. Érkeztek Szombathelyrõl
és Zalaegerszegrõl is, hogy váro-
sunkban mérettessék meg magu-
kat.

Már megszokhattuk Németh La-
jostól, hogy mindig valami látvá-
nyosat nyújt – s ez persze nem
mindig tesz jót Ladájának –, most
is ez volt a helyzet: pörgött-for-
gott, melynek következtében az al-
só függõ gömbfej szétesett. Lajos
nem adta fel, hamar kicserélték a
fiúk a gömbfejet, s rótta tovább az
utat a második és a harmadik kör-
ben, illetve a verseny utáni bemu-
tatón is láthattuk. A közönség nagy
örömére ismét volt kamionos att-
rakció is Senkó Lászlónak köszön-
hetõen. A nézõk fütyültek, kere-
peltek, kiabáltak, mindenki na-
gyon várta már, hogy a komor tél
végeztével ismét beköszöntsön a
tavasz – s természetesen a szla-
lom-szezon, így aki ellátogatott a
versenyre, egy élményekkel teli

délutánt hagyott maga mögött.
Negyedik alkalommal szintén

Bogár Ferenc (róla két számmal
ezelõtt olvashattak lapunkban)
lett az abszolút elsõ helyezett,
bár Balikó Tamás, aki csak tesz-
telte önmagát, ezúttal idõben
Ferit is megelõzte. Második he-
lyen Somos Péter végzett, õt
Klinger Tamás követte a dobo-
gón.

Végeredmények kategória sze-
rint: A kategória (1000 cm3-ig): 1.
Bogár Ferenc (02:13,88), 2. Perlé-
nyi Balázs (02:22,12), 3. Nagy
László (02:25,96). B kategória
(1001-1600 cm3): 1. Somos Péter
(02:15,11), 2. Balikó Ákos
(02:19,08), 3. Hirt Attila
(02:20,91). C kategória (1601-
2000 cm3). 1. Klinger Tamás
(02:15,19), 2. Németh Csaba
(02:22,47), 3. Mátés László
(02:22,71). D kategória (2000 cm3

felett): 1. Tulezi Antal (02:21,29),
2. Kovács László (02:29,34), 3.
Háry Szabolcs (02:33,55). E kate-
gória (nõi): 1. Kondricz Betti
(02:29,95), 2. Tuboly Diána
(02:30,25), 3. Hadnagy Gertrúd
(02:31,36).

S.E.

SSzzoommbbaattii kkeerréékkccssiikkoorrggááss
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Horoszkóp

Ezekben a napokban gondolja meg job-
ban, kinek, milyen információt mond el,
mert könnyen félreérthetik. Ne foglalkoz-
zon más gondjával-bajával, mert könnyen
elronthatja a vidáman induló hetét.

Ha nosztalgiázni támad kedve, ne azon saj-
nálkozzon, hogy mit mulasztott el, inkább
ragadja meg az ígérkezõ jó alkalmakat. Vi-
tatkozás közben ne mutassa ki haragját, in-
kább törekedjen a megegyezésre.

Változásokra számíthat ezen a héten. Le-
het, hogy egy költözés, vagy munkahely-
változtatás ötlete pattan ki valamelyik
családtagja fejébõl. Az ellenkezés helyet
csatlakozzon hozzájuk.

Körültekintõbben szervezze az életét. Ne
engedje, hogy sorozatosan más vegye ke-
zébe az önt is érintõ dolgok irányítását. Ha
úgy érzi, kikapcsolódásra van szüksége, ne
hagyja, hogy a családja visszahúzza.

Az ünnepek idején ugyan némi vitát okozott
az ajándékozás a családban, de a kedélyek
szerencsésen lenyugodtak. De sajnos nem
sokáig, mert néhány nap múlva itt lesz a Vá-
ros Napja, s jöhet az újabb ajándékvásárlás.

Bizonyára a tavaszi fáradtság az oka, hogy
nincs túl nagy kedve munkába lendülni. Ér-
tékelje át a helyzetet, de ne hagyja magát le-
beszélni a terveirõl. Idõközben a hangulata
is megváltozik, és ismét vidám lesz.

A többnapos lazítás, pihenés után most
ismét tele van energiával. Erejét, idejét
ne forgácsolja el értelmetlen dolgokra.
Kreatív ötleteinek megcsillogtatásával
lenyûgözheti a környezetét.

Fordítson nagyobb figyelmet az egészségére.
Ha másképp nem megy, építsen be kiadós sé-
tákat, netán táncot a mindennapjaiba, s hama-
rosan jobban fogja érezni magát. Ügyeljen a
fokozatosságra, ne kapkodjon el semmit.

Ha bevallja, ha nem, a napsütés, a tavasz,
önre is jó hatással van. Vitaminokkal, sétá-
val, mozgással még inkább elûzheti a nega-
tív gondolatait, hiszen tapasztalatból tudja,
morcos hangulatban nem megy semmire.

Érzékeny, sértõdõs lehet mostanában. Mi-
elõtt megharagudna bárkire, gondolkodjon
higgadtabban, és tegyen valamit. Foglalja
le magát valamilyen tevékenységgel, ami
még sikert és elismerést is hozhat.

Jókedvûen, vidáman telik a hete, bár idõnként
nyomasztja az az érzés, hogy nem tud a párjá-
val élni, de sajnos nélküle sem. Hogy mi lehet-
ne a gondjára a megoldás? Tanácsos lenne a
bölcsebb ismerõsei véleményére hallgatni.

Idõnként úgy érzi, a magányos élet nem önnek
való, ezért inkább enged a rigolyáiból, meg-
szokott tevékenységébõl csak azért, hogy pár-
ja kedvébe járjon. Ha mindez nem elég, talál-
jon ki például egy különleges meglepetést.

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

Örömhír
vallási percek

vasárnap 
reggelente

6.30-kor

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Kutyaszálló
amerikai vígjáték (SZ) (KN)

13.30

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

19.30 19.30

Szörnyek az ûrlények ellen
animációs film (SZ) (12)

15.30, 17.30 15.30, 17.30

2009.április

AA mozijeggyel 10% kedvezménymozijeggyel 10% kedvezmény
a Va Vogue és az ogue és az Amadeus kávézókban!Amadeus kávézókban!
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IINNGGAATTLLAANN
Nagykanizsa belvárosában (Hunya-

di úton) közel 700 négyzetméteres te-
rület  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 ga-
rázs 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 

Nk-án a Zemplén Gyõzõ utcában
1,5 szobás, összkomfortos, bútorozott
lakás kiadó, esetleg eladó. Érd.:
93/318-472 (7035K)

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)

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

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

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

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30 per-
ces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a  30/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)

Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvé-
telire felkészítést, valamint szak-
dolgozatok, egyéb anyagok gépe-
lését vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 20/510-2723 (7036K)

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

Április 17. 17 óra
SZÍNJÁTSZÓ KLUB
Vezeti: Csepely Gábor

Április 17. 19 óra
A FÕISKOLAI KLUB NYITÓ
RENDEZVÉNYE
Belépõdíj: 500 Ft

Április 22. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI 
SZABADEGYETEM
Kultúra és klímaváltozás
A belépés díjtalan

Április 23. 10 és 14 óra
TREBLA, A BÁRÁNY
Zenés mesejáték, az Apró Színház
elõadása. Belépõdíj: 500 Ft

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

Április 17.18 óra
NE GONDOLD, HOGY AZ A
TAVASZ…"
A Tüttõ János Nótaklub vacsorás nó-
taestje. Belépõdíj: 1500 Ft, vacsora
1500 Ft 

Április 20. 18 óra
DE, JAJJ! - cigánykabaré
Belépõdíj: 1 500 Ft

Április 21. 18 óra
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD -
ETKA ANYÓ TITKAI
Bemutatóval egybekötött elõadást tart
Kártyikné Benke Etka
Belépõdíj: 500 Ft

Április 18. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépõdíj: 200 Ft

Április 18. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM
népzenei táncház sorozat
Belépõdíj: 500 Ft

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

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST

(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe 

Photoshop programokkal) 
NYOMDAI 

ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VÁLLALOK
Tel.: 30/9932-534 

Az akció 2009. május 30-ig tart

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

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 24-én, pénteken a szo-
kott idõben, 15.30-kor tartja klubfoglalkozását, a Kanizsai Do-
rottya Kórház tanácstermében, ahol diabetes és magas vérnyomás
témában tart elõadást Dr. Sebestyén Miklós fõorvos.
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Bajai Bácska FKE – Kanizsa KK
DKG-East   85-73   (19-20, 16-18,
25-18, 25-17). NB I B-s férfi kosár-
labda-mérkõzés. Rájátszás a négy-
be kerülésért, visszavágó. Baja, 300
nézõ. Játékvezetõ: Téczely, Domo-
kos. Kanizsa KK DKG-EAST: Ka-
sza 12/9, Vertetics 6/6, Beck 2, Ko-
ma 3, Filipovic 17. Csere: Sági
17/9, Zsámár 4, Fodor, Becze 4,
Murvai 4, Lovas 3, Weisz 1. Edzõ:
Kovács Nándor. Továbbjutott: Ka-
nizsa KK – DKG East (183-153).

Negyvenkét pontos elõnnyel
utazott a bajai visszavágóra a
nagykanizsai csapat, s mondhatni

izgalommentesen indult a találko-
zó. A vendégek minimális elõnyre
tettek szert és ezt a második etap-
ban még növelték is. 

A második félidõ elejétõl a koráb-
ban kevesebb játéklehetõséghez jutott
kosarasok is szerepet kaptak a vendé-
geknél (Becze Barnabás, Lovas Péter,
Weisz András) s õk sem vallottak szé-
gyent. Az utolsó negyedben – a már
biztos továbbjutás tudatában – kicsit
lankadt a Kanizsa KK figyelme, s ezt
kihasználva a maga javára fordította a
találkozót a hazai csapat.

A visszavágó csupán formalitás-
nak tûnt, ami be is bizonyosodott,

lévén a dél-zalai klub magabizto-
san jutott a legjobb négy közé. A
döntõbe kerülésért a SMAFC gár-
dájával mérkõznek a dél-zalaiak,
de azt más most leírhatjuk, hogy a
KKK-DKG East útban van 2003-
as, eddigi legnagyobb sikere felé,
amikor  – gyakorlatilag – az NB I
A-csoportba kerülésért játszhattak
a kanizsaiak…

Kovács Nándor: – Örülök, hogy
mindenkinek játéklehetõséget tud-
tam biztosítani, s hogy magabizto-
san jutottunk a négy közé.

Polgár László

KKöözzeellííttvvéénn aa ttöörrttéénneellmmii ssiikkeerrhheezz

Nagykanizsai Torna Egylet 1866
– Dombóvár FC-Rutin 1-0 (1-0).
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkõzés, 21. forduló. Nagykani-
zsa, 300 nézõ. NTE 1866: Horváth
G. – Boros (Szalai), Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Ujvári, Hege-
dûs (Iványi), Rácz Sz., Bagarus –
Cs. Horváth G., Szõke (Nagy T.).
Vezetõedzõ: Visnovics László. Gól-
lövõ: Rácz Sz. (6.)

A hazai szakvezetés legnagyobb
örömére eltiltás és sérülés sem gá-
tolta a csapatösszeállítást, így je-
lenlegi legerõsebb csapatával tu-
dott pályára lépni a kék-piros le-

génység, mely a mérkõzés 6. per-
cében rögtön meg is szerezte a ve-
zetést: Szõke Ádám lövését a ven-
dégportás csak kiütni tudta, az ér-
kezõ Rácz Szabolcs pedig 5 méter-
rõl az üres kapuba passzolt (1 – 0).
A félidõ hátralévõ részében is tá-
madott a kanizsai csapat, de újabb
gólt szereznie nem sikerült, mivel
Ujvári Máté és Bagarus Gábor lö-
vése is a lécen csattant.

Szünet után a vendégek harco-
sabban és támadóbb felfogásban
lendültek játékba, beszorították az
NTE-t, de komoly lehetõségeik
nem voltak. A félidõ derekán, az-

tán újra a hazaiak vették kezükbe
az irányítást, több veszélyes táma-
dást vezettek – Nagy Tamás sza-
badrúgása felsõ kapufát talált – de
a megnyugtató második gólt nem
sikerült begyötörni. A dél-zalai
gárda az ötödik helyet foglalja el a
tabellán a Szentlõrinc, Szekszárd,
Paks II és a Kaposvár II négyese
mögött. 

Visnovics László: – Helyzetein-
ket ugyan nagy számban puskáztuk
el, de gyõzelmünk mindenképp
megérdemelt.

P.L.

HHáárroomm ppoonnttoott éérrtt RRáácczz SSzzaabboollccss ttaalláállaattaa

A Zala Megyei Asztalitenisz Szö-
vetség díjazta a 2008-as esztendõ leg-
jobb megyei asztaliteniszezõit, s az
ünnepélyes díjátadóra Nagykanizsán
került sor. A megye lényegében két-
pólusú a ping-pong szempontjából,
hiszen a dél-zalai város klubja (Kani-
zsa Sörgyár SE) mellett még Hévíz
SK-nál foglalkoznak kiemelten a
sportággal – fogalmazott Jakabfi Imre
szövetségi elnök, ezért nem is vélet-
len, hogy az elismerésben részesültek
a két egyesület képviselõi voltak. 

A díjátadó érdekessége volt, hogy
a hölgyeknél a felnõtt és ifjúsági ka-
tegóriában is a Kanizsa Sörgyár SE
igazolt asztaliteniszezõje, Ladányi
Dóra lett a legjobb, míg az edzõknél
– mint már évek óta - a hévízi „meg-
szállott” Emecz Emil nyert. Bicsák
Bettina, a kanizsaiak legjobb serdülõ
leány versenyzõje nem csupán kor-
csoportjának megyei elsõjeként ré-
szesült elismerésben, de mint meg-

tudtuk, idén jó eséllyel pályázik egy
(para-sportos) Európa-bajnoki rész-
vételre. Rajtuk kívül a KSSE színei-
ben sportolók közül díjazták még
Táncos Dominika, Szerdahelyi Péter
(újoncok), valamint Horváth Dávid
(serdülõ) kitartását és lelkesedését.

Megyei díj ide vagy oda, sajnos a
nõi Extraliga küzdelmeiben Ladányi
Dóra sem segíthetett, hiszen a Kani-
zsa Sörgyár 7:0 arányban szenvedett
vereséget Orosházán. Ennél sokkal-
ta jobb hír nõi vonalról, hogy az NB
II Nyugati csoportjában a „kettes
számú” együttes Beremend elleni
15:3-as gyõzelmével a bajnokság
vége elõtt egy körrel megszerezte a
bajnoki címet, ami feljutást ér az NB
I-be. A legutóbbi meccsen kiemelke-
dett teljesítményével Szász Kinga és
Újházi Csilla, akik négy-négy gyõ-
zelmet jegyeztek.

P.L.

LLaaddáánnyyii mmáárr ffeellnnõõttttbbeenn iiss SSzziinnttee kkuurriióózzuumméérrttéékkûû 

Tatabánya – BWT Kanizsa
VSE 4-15. OB I B-s vízilabda
mérkõzés. Kanizsa VSE: Kiss Cs.
– Persely (2), Virt (2), Karácsony,
Kaszper G. (1), Ujházi (1), Markó
(2). Csere: Golecz (kapus), Laky
(1), Kiss Á. (3), Gulyás (1), Szabó
G., Cserdi (1), Wiesner (1). Játé-
kos-edzõ: Szabó Gábor. 

Rögtön érdemes azzal kezdeni,
hogy a BWT Kanizsa Vízilabda
Sport Egyesület számára nem a
Tatabánya elleni találkozó volt
21 éves fennállásának legna-
gyobb meccse, de az OB I B küz-
delmeiben azért nem mindig arat
olyan gyõzelmet, hogy ellenfele
alig dob gólt. Ebbõl kiderülhe-
tett, hogy fölényes siker született
idegenben, Kiss Csabáék ugyan-
is 15-4-re gyõzték le a Tatabá-

nyai Vízmû SE gárdáját. A buda-
pesti Szõnyi úti uszodában meg-
rendezett találkozón az elsõ két
negyed a késõbbiek tükrében
igencsak szorosan alakult (2-2,
1-1), aztán jött a „vendég-hen-
ger” (1-7, 0-5), ami gyakorlatilag
a tatabányaiak megsemmisítésé-
vel ért fel. 

A végeredmény még akkor is fi-
gyelemre méltó, ha tudjuk, a cso-
port utolsó helyén kullogó legény-
ségrõl van szó, ráadásul a siker azt
is jelentette a KVSE számára,
hogy második helyen állnak a ta-
bellán. Fájdalom, az eredmény
nem számít túlzottan sokat a ráját-
szás szempontjából, de a gyõze-
lem az minden esetben gyõzelem.
A dél-zalai együttes legeredmé-
nyesebb játékosa Kiss Ádám volt,
aki háromszor talált a hálóba.

P.L.

ggyyõõzzeelleemm

Egyre kiforottabbak. A Kanizsa
Box Klub öklözõi két olyan nagy-
szabású versenyen is indultak, me-
lyekrõl értékes helyezéseket hozhat-
tak haza. A somogyi Nagyberkiben
nemzetközi torna várt a dél-zalai
egyesület bokszolóira, hiszen a me-
zõny a magyarok mellett felvonulta-
tott horvát, román, szerb és szlovén
indulókat is az egyes korcsoportok
súlycsoportjaiban. A KBK képvise-
lõi közül a junior 63 kg-ban Bencze
Ádám elsõ helyen végzett, s ugyan-
nak a korosztálynak a +86 kg-os in-
dulói között Orbán Gábor is aranyat
nyert. A felnõtteknél 69 kg-ban lé-
pett kötelek közé Korpics István, s õ
sem adta alább az elsõ helynél. A fõ-
városi Énekes István Ifjúsági Em-
lékversenyen az utóbbi évek legna-
gyobb létszámú mezõnye vett részt,
s 16 súlycsoportban zajlottak a küz-
delmek. A kanizsaiak közül végül
48 kg-ban Nádori Tibor harmadik
lett, míg 60 kg-ban Orsola Norbert
végzett a második helyen. 
Gozdán és Hartai: meglesz Viet-
nam? A fent említett lábtoll-labdázók
számára egyre élesedik a helyzet, hi-
szen a válogatók alapján mind inkább
kirajzolódik, kik azok, akik utazhatnak
a júniusi, vietnami világbajnokságra.
Értelemszerûen az újszászi megméret-
tetésen is sorrendben a hatodik,  Hano-
iban megrendezésre kerülõ világese-
mény állt a középpontban, s továbbra
is az a kérdés, hogy Gozdán Ágota és
Hartai Attila vezérletével a kanizsaiak
hét kategória közül melyekben esélye-
sek az indulásra. 
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