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Kanizsa

A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás életében je-
lentõs nap volt április 16-a. A
„Nagykanizsa agglomeráció csa-
tornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” projekt támo-
gatási szerzõdésének ünnepélyes
aláírásával, egy lépéssel ismét
közelebb kerültek a megvalósí-
táshoz a települések.

A szerzõdést Huba Bence, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Fejlesztési Igazgatósá-
gának igazgatója és Tóth Nándor, a
Nagykanizsai Regionális Szenny-
víztársulás elnöke írta alá a
Vasemberház Dísztermében.

Az elõzményekrõl Tóth Nándor,
a szennyvíztársulás elnöke kiemel-
te: 2005. június 6-án Nagykanizsa
és 14 környezõ település polgár-
mesterei aláírták a társulás alapító
okiratát. Az alapító okirat rögzítet-
te, hogy a társult 15 település kö-
zösen valósítja meg az adott tele-
pülések csatornahálózatának ki-
építését, Nagykanizsa csatornázat-
lan településrészeinek rendszerbe
kötését, illetve a városi szennyvíz-
tisztító telep felújítását és bõvíté-

sét. Ez utóbbira a szûkös kapaci-
tás, illetve a kibocsátott szennyvíz
minõsége miatt van szükség. 

A jelenlegi rendszer nem felel
meg az uniós elõírásoknak, ami az
üzemeltetõnek a jelentõs erõfeszíté-
seken túl fokozott anyagi terheket
is jelent. Hasonlóképpen problémát
okoz az érintett településrészeken
és településeken lakóknak is a ke-
letkezõ szennyvíz elvezetése. 

A projekt megvalósulása esetén
– hangsúlyozta Tóth Nándor –,
amelyben egyre inkább hisznek, a
települések csatornahálózata ki-
épül, és a szennyvíztelep gondjai
is megoldódnak legalább harminc
évre. A több mint 200 millió forin-
tot felemésztõ elõkészítés és terve-
zés költségeinek háromnegyed ré-
szét a magyar állam fedezte, a töb-
bit a projektben résztvevõ önkor-
mányzatok biztosították. Az elõké-
szítés, a tervezés és az engedélye-
zés folyamatai hol gyorsulni, hol
lassulni látszottak. Mindig új meg
új, sokszor legyõzhetetlennek lát-
szó akadályok jelentkeztek, de va-
lahogy mindig sikerült velük meg-
birkózni.

Az elmúlt év decemberében új

fordulatra váltottak az események –
folytatta a társulás elnöke. Elõbb a
pályázat-elbíráló bizottság minõsítet-
te támogatásra érdemesnek a projek-
tet, majd ez év februárjában a ma-
gyar kormány hozott kedvezõ dön-
tést. Márciusban a projekt a végsõ
döntés helyszínére, Brüsszelbe ke-
rült, hogy kimondják a végsõ igent.

Az új bekötések révén megépül
közel 200 kilométernyi nyomó-,
gravitációs- és bekötõvezeték,
megépül 51 szennyvíz-átemelõ és
megújul a központi szennyvíztelep.
Ennek következtében korszerûsö-
dik a szennyvíz kezelése, megszû-
nik a szaghatás, csökken a környe-
zetterhelés. A keletkezõ biogáz is
hasznosításra kerül, továbbá a telep
alkalmassá válik a szippantott
szennyvíz fogadására is, melyhez
egy új fogadóállomás épül. 

A beruházás eredményeként
több mint tízezer lakos komfortér-
zete, életkörülményei javulnak
meg. A fejlesztés tervezett össz-
költsége nettó 12,6 milliárd forint,
amelynek 85 százalékát, 10,7 mil-
liárd forintot a KEOP pályázat biz-
tosít társfinanszírozás keretében.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
Ebbõl 9,1 milliárd forint uniós

támogatás, 1,6 milliárd forintot
pedig a hazai költségvetés biztosít.
A fennmaradó rész az önkormány-
zatok és a projektben résztvevõ la-
kosság önrésze. A teljes beruházás
áfával növelt költsége bruttó 15,2
milliárd forint. Jelenleg ez a térség
legnagyobb megvalósításra váró
fejlesztése. Végezetül megköszön-
te mindazoknak a munkáját, segít-
ségét és támogatását, akik a pro-
jekt eddigi útját egyengették. 

A következõ reménybeli esemény
a kedvezõ brüsszeli döntés, az elsõ
kapavágás, majd az elkészült mû át-
adása és üzembehelyezése lesz. 

A projektben résztvevõ önkor-
mányzatok képviseletében Marton
István polgármester kiemelte: Ilyen
méretû mega-beruházás a rendszer-
váltás óta, sõt 1965-tõl, az Egyesült
Izzó városunkba telepítésétõl még
nem volt Nagykanizsán. A város és
a résztvevõ települések még 2000-
ben adtak szándéknyilatkozatot az
új beruházás megvalósításáról, de a
munkálatok inkább az elõzõ, a 4.
önkormányzat életében gyorsultak
fel. Legjobbkor ért ide a beruházás,
hiszen becslése szerint mintegy
négyszáz embernek ad munkát a
teljes megvalósulás stádiumáig. 

Huba Bence felajánlotta a szak-
minisztérium Fejlesztési Igazgató-
ságának segítségét, és arra buzdí-
totta a jelenlévõket, amennyiben
nehézségek, problémák adódnak,
nyugodtan forduljanak hozzájuk,
igyekeznek ezek elhárításában a
segítségükre lenni. 

Göndör István országgyûlési
képviselõ hozzászólásában kiemel-
te, a zalai dombok között élõknek
ugyanolyan joga van jó körülmé-
nyek között élni, mint a városban
élõknek. Sikerült meggyõzni azo-
kat, hogy beszálljanak ebbe a rend-
szerbe, akik eddig a szippantásig
sem jutottak el. Az üzemeltetés
költsége miatt tisztességesen a zse-
bükbe kell nyúlniuk amellett, hogy
a források döntõ többsége állami és
EU-s forrás. A beruházás egy esély
azoknak az építési vállalkozások-
nak és munkavállalóknak, akik
évek óta várnak az elindulására. A
projekt ékes bizonyítéka annak,
hogy a kistelepüléseknek soha nem
lett volna esélyük erre az infrast-
ruktúrára, a város segítsége nélkül
nem tudtak volna forrásokat terem-
teni. A továbbiakban is egy jó pél-
da arra, hogy mindenben számíta-
niuk kell egymásra. 

Bakonyi Erzsébet

Marton István polgármester
volt a meghívott vendége annak
a fórumnak, amelyet a szabad-
hegyi lakosok számára szerve-
zett Dr. Károlyi Attila önkor-
mányzati képviselõ. 

A városrész polgárait érintõ
kérdésekre a polgármesteren kí-
vül Jerausek István sánci, Tóth
Nándor kiskanizsai és Karádi Fe-
renc miklósfai önkormányzati
képviselõk, Gáspár András, a
VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgató-
ja, valamint Zámbó Tamás,  a
Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési Osztályának ügyintézõje
válaszolt.

Marton István tájékoztatóját
követõen a szabadhegyieket leg-
inkább az utak, járdák állapota,
az esõ- és a szennyvízcsatorná-
zás érdekelte. Jerausek István el-
mondta, Szabadhegyen 260 in-
gatlant érint a szennyvízcsatorna
beruházás. A kétszázezer forintos
lakossági hozzájárulást az érin-
tettek 87,4 százaléka fizette be
március végéig. A beruházás el-
indításához Brüsszelben mond-
ják ki a végsõ igent. A tervek
szerint októberben megkezdõd-
het a csatornahálózat kiépítése,
és két és fél év múlva átadásra
kerülhet. Tóth Nándor, a Nagy-
kanizsai Regionális Szennyvíz-

társulás elnöke hozzászólásában
kiemelte, a csatornahálózat ki-
építésén kívül a szennyvíztelepet
is korszerûsíteni, bõvíteni kell,
hiszen naponta közel kétezer
köbméterrel több szennyvíz ér-
kezik majd be a telepre. A
szennyvízberuházás az Alsó-
szabadhegyi utat csak a lakott te-
rületig érinti. A jelen projekt ke-
retében nem csatornázhatók gaz-
daságosan a még nem lakott, üres
telkek. A tervek, engedélyek
megvannak, de nincs hozzá sem
uniós, sem állami támogatás. A
lakosságnak és az önkormány-
zatnak kell bevállalni a költsége-
ket egy esetleges késõbbi pályá-
zattal.

A kérdések között felmerült a
csapadékvíz-elvezetésének prob-
lémája. Addig, amíg az Alsó-
szabadhegyi utca felsõ, keleti ol-
dala kevésbé volt beépítve, nem
volt ebbõl probléma. Válaszként
elhangzott, külön kell választani
a csapadékvíz elvezetését a
szennyvíztõl. A csapadékvíz el-
vezetése az útépítés része. Az út-
terv elkészült, a szennyvízberu-
házás befejezését követõen fog-
nak hozzá, de addig is megvizs-
gálják, milyen ideiglenes megol-
dással lehet elkerülni, hogy ne ér-
je a panaszos házfalát a csapa-
dékvíz. Felvetették, van-e vala-

milyen terve az e-on-nak a rozs-
dásodó villanyoszlopokkal, vala-
mint igaz-e az, hogy a légvezeté-
keket a föld alatt kell az épületek-
hez vezetni. A válaszban elhang-
zott, a villanyoszlopokkal kap-
csolatban a hivatal érdeklõdni
fog az érintett cégnél, a föld alatt
pedig az újonnan épülõ házak
esetében kötelezõ a kábelek elve-
zetése. 

Fakosról nem lehet átjutni Lá-
tóhegyre, mert még az út sincs
kijelölve. Látóheggyel kapcso-
latban jegyezték meg azt is, hogy
a Rizling utca állapota jelenleg
rosszabb, mint felújítás elõtt. Itt
vetõdött fel az a kérdés, hogy a
nem veszélyes hulladéknak mi-
nõsülõ építési törmeléket, csere-
pet, vissza lehet-e forgatni a he-
gyi utak javítására. A szabadhe-
gyiek felhívták a figyelmet a szû-
kös Szekeres József utca közle-
kedési nehézségeire, és mindjárt
javasolták is a Mária utca
egyirányúsítását.  Mikorra várha-
tó az Alsószabadhegyi út kiépíté-
se a 61-es Kaposvári útra, és
folytatódik-e kerékpárút kiépíté-
se a Pásztor utcára, onnan meg a
61-es útra? – kérdezték. Egy sza-
badhegyi javaslatban elhangzott,
hozzák nyilvánosságra azoknak a
nevét, akik még nem fizették be a
hozzájárulást a szennyvízcsator-
názáshoz, hátha nagyobb lelkese-
dést kapnak. Továbbá, a  rend-
õrök ne csak a Kaposvári úton, a
buszmegálló közelébõl mérjék a
sebességet, hanem menjenek fel
Szabadhegyre, ahol számtalan
gépjármûvezetõ figyelmen kívül
hagyja, hogy nincs járda a gyalo-
gosan közlekedõk számára, és a
megengedettnél nagyobb sebes-
séggel vezetik a jármûveiket.
Ezen a fórumon is felvetették
sárga villogó lámpa elhelyezését
a sánci buszmegálló elõtti gya-
logátkelõhelyen. Erre néhány
éven belül, a 61-es út várost el-
kerülõ szakaszának átadása után
kerülhet sor, mert akkortól szá-
mít majd önkormányzati útnak.
Volt, aki ki is mondta, Szabad-
hegy mostohagyermeke a város-
nak.

B.E.
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Mindössze kilenc ember jelent
meg – a kapitányság és a sajtó
munkatársain kívül –  a Nagyka-
nizsai Rendõrkapitányság által
szervezett megbeszélésen, mely
az új Bûnmegelõzési Stratégiát
hivatott elõkészíteni.

A kapitányság munkatársa
ötvennyolc meghívót küldött szét
a városban – ifjúsággal foglalkozó
orgánumoknak, civil és nem civil
rendvédelmi szerveknek, az ön-
kormányzatnak –, hogy ötleteik-
kel, javaslataikkal segítsék az új
koncepció megvalósítását. A cél –
mely már régóta lebeg mindenki
szemei elõtt – egy élhetõbb, biz-
tonságosabb város.

Dr. Molnár József alezredes az
ülés elején köszönetet mondott
azoknak, akik megtisztelték jelen-
létükkel a fórumot, majd röviden
ismertette a tavalyi statisztikákat.
(Errõl már részletesen olvashattak

honlapunkon Jobb évet zártak,
mint 2007-ben címmel.) Bükiné
Papp Zsuzsanna az elõzõ stratégi-
ával kapcsolatban elmondta, egy
kissé rendõrszemléletû lett, mivel
egy pályázatra készült. Az össze-
fogásra azért van szükség, mert a
válság okozta munkanélküliséget,
az egyre fokozódó kilátástalansá-
got, illetve az ezáltal növekvõ bûn-
cselekményeket a rendõrség kép-
telen egyedül megelõzni és megol-
dani. Sokkal többre mennének
összefogással. Éppen ezért fogja a
kapitányság a meghívottakat – a
nem megjelenteket – ezután felke-
resni.

A stratégia általuk javasolt négy
legfontosabb elemét is megemlí-
tette Dr. Molnár József: a térfigye-
lõ rendszer fejlesztése már évek
óta szerepel a tervek között, de ed-
dig az önkormányzat nem bólintott
rá. Az alezredes azzal indokolta
ezt a törekvést, hogy azon a terüle-

ten, ahol már felkerült a kamera,
csökkent a szabálysértések, a bal-
esetek száma. Érdemes lenne egy
egységes polgárõrszervezetet lét-
rehozni, s itt a hangsúly az egysé-
ges szón szerepelt, mert polgárõr-
ség ugyan létezik, de szétszórva.
Harmadik pontként szerepelt a
bûnmegelõzési akadémia, mely-
nek során ismereteket adnának át
az ifjúságnak – az õ érdekükben.
Az információkat bele lehetne épí-
teni a tananyagba is – hangsúlyoz-
ta Molnár József. Nem utolsósor-
ban fontos lenne az idõseket felvi-
lágosítani, s így csökkenteni a
trükkös lopások számát. Sajnos
kevés felkérés érkezik az ilyen elõ-
adásokat tekintve.

Egy pécsi akciót is érdemes len-
ne megfontolni az illetékeseknek.
A közintézmények parkolójában
találhatók olyan táblák, melyeken
a következõ felirat figyelmezteti
az autósokat: Bezárta az autóját?
Hagyott benne értéket?...

S.E.

LLeejjáárrtt aa BBûûnnmmeeggeellõõzzééssii SSttrraattééggiiaa
ÉÉrrddeekkllõõddééss hhiiáánnyyáábbaann mmééggssiinnccss úújj tteerrvveezzeett

Április 24-én, pénteken 10 órától
az Erzsébet térre várják a szerve-
zõk a kanizsaiakat, és az ide látoga-
tókat. A Város Napja két napos ren-
dezvényén számos kulturális prog-
ram ígér kikapcsolódást a klezmer
hangzáson át, a spanyol flamenco
ritmusáig. Pénteken a Tükrös
Együttes, Keresztes Ildikó és a Ma-
darak perdítik táncra a közönséget,
szombaton a Vujcsics Együttes és
Rúzsa Magdi gondoskodnak a jó-
kedvrõl. A Thúry György Napok
kedvelõi pedig a Török-kút környé-
kén találkoznak hagyományõrzõ
programokkal, bemutatókkal, kö-
zépkori és történelmi elõadásokkal,
gólyalábas viadallal.

A szervezõk, Körömi Anna és
Laurik Szilvia négy alappillérben
fejtették ki sajtótájékoztatójukon a
Város Napja rendezvényét. Lesznek
világzenei programok, megismer-
kedhetünk a különbözõ földrészek,
világrészek kultúrájával. Lehetõség
nyílik a kistérség, a környezõ falvak
bemutatkozására, de a testvérváros-
ok és a határon túli városok is lehe-
tõséget kapnak a szereplésre. Idetar-
tozik a Szomszédos Utakon I. címet
viselõ elõadás a Murakeresztúri asz-
szonykórus, és a cigánytáncot be-
mutató Csillogó gyöngyszemekkel.
A gyermekek kézmûves foglalkozá-
sát a Nagycsaládosok Egyesülete
szervezi 10 órától 18 óráig. Fontos
újítás az idei programban, hogy a
Kanizsa Plaza Artmoszféra termei-
ben 50 százalékos kedvezménnyel
tekinthetõk meg a délutáni és esti
mozifilmek, míg délelõtt 11 órától
ajándék mesemozi, a Mézengúz
várja a kicsiket és kísérõiket. Szom-
baton 13 órától solymászbemutató,
14 órától pedig a Fõnix Lovagrend
I. Országos meghívásos Középkori
vívóversenye marasztalja a Török-
kút környékén az érdeklõdõket. Ez
idõ alatt a nagyszínpadon koncerte-
zik a NIF, Csáktornya város Fúvós-
zenekara és Gleisdorf város Ifjúsági
Fúvószenekara. Az Erzsébet téri
nagyparkolóban kialakított HARI-
BO Gyermek-sziget egész nap in-
gyenes programokkal szórakoztatja
az apróságokat.

A Város Napját szombat este 22
órakor tûzijáték, majd Világsztá-
rok életnagyságban – címmel,
video-show zárja Dj Fabulával.

(A részletes program lapunk
5. oldalán olvasható.)

VVáárrooss NNaappjjaa –– 
aa hhaaggyyoommáánnyyookk
ttaalláállkkoozzóóppoonnttjjaa

ÁÁllllááss 
kõmûves szakirányú 90.000 Ft
mélyépítõ mûvezetõ szakirányú 180.000 Ft
szociális gondozó, ápoló szakirányú KJT. szerint
villanyszerelõ szakirányú 90.000 – 115.000 Ft
szabász szakirányú 90.000 Ft
befektetési, pénzügyi tanácsadó szakirányú 100.000 Ft
varrómunkás (ülõgarnitúra varráshoz)szakirányú 100.000 Ft
erõsáramú villamosmérnök szakirányú 300.000 Ft
üzletkötõ érettségi 88.000 Ft
recepciós német nyelvism. 110.000 Ft
pincér szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
szakács szakirányú 88.000 – 120.000 Ft
bútorasztalos szakirányú 100.000 Ft
nehézgép kezelõ szakiányú 140.000 Ft
telefonos operátor középiskola 75.000 – 90.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa,
Fõ út 24. szám alatt vagy a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak. 

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–15.00 óra között, 
péntek: 8.00–12.00 óra.

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

TTaavvaasszzii áálllláássbböörrzzee

Ismét állásbörze várta a munkát
keresõket a Hevesi Sándor Mûve-
lõdési Központban.

45 kiállító – 9 civil szervezet és
36 foglalkoztató – 380 munkahely-
lehetõséggel várta az érdeklõdõ-
ket. – tudtuk meg Pölöskei János-
tól a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltségének vezetõjétõl. A
paletta meglehetõsen színes volt, a
munkáltatók többek között varró-
nõi, termékforgalmazói, pénztárosi
munkakörbe kínáltak állásokat,
szakembereket kerestek az építõ-
iparba, vendéglátásba. Képzés-kí-
nálat a tavaszi börzén nem volt, de
mint Pölöskei János elmondta, má-
jus elején indulnak a felzárkóztató
tanfolyamok az „Út a munkához!”
projekt keretein belül.

A börzén jelen volt az EURES
európai közvetítõ hálózat munka-
társa is. A szervezet segítségével a
külföldi munkavállalás ellenõrzöt-
tebb és biztonságosabb, mint a
magánvállalkozások által kínált
lehetõségek. A munkaügyi köz-
pontban is foglalkoznak ilyen jel-
legû kérdésekkel, a központ mun-
katársa elõsegíti a találkozást az
EURES képviselõivel.

S.E.
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– A GE-ben dolgozó barátomtól
hallottam, gyárigazgatójuk e sza-
vakkal dicsérte és buzdította õket a
minap: „Mi vagyunk az a csapat,
amelyik sosem adja föl!” Létezik
ennél, a munkahely megtartásáért
való küzdelemnél hétköznapibb
példa arra, hogy a megemlékezé-
seink nem a múltról, hanem a jö-
võnek szólnak? – kérdezi beszél-
getésünk elején Kóré Péter, a
2001-ben alapított Nagykanizsai
Polgári Egyesület fiatal elnöke.

– Sosem felejtem el azt a pöttöm
kislányt, akit tanítói pályám elsõ
évében tanítottam. Ritának hívták.
Nem mondhatni, hogy kimondottan
érzéke lett volna a matematikához.
Ám amikor dolgozatíráskor meg-
akadt egy feladatnál, majd a többit
megoldva visszatért hozzá, a követ-
kezõ párbeszéd zajlott le közöttünk:
– Na, próbálkozol még, Ritám? –
kérdeztem, látván, a kislány sehogy
sem boldogul a példával. – Nem
adom fel! – szikrázott a kislány sze-
me, az elkövetkezõ percekben szin-
te hallani lehetett, ahogy a fogas-
kerekek csikorognak fejében, míg
végre: – Megvan! – kiáltotta, mert
csak kierõszakolta magából a meg-
oldást. Pedig, mint mondtam, nem
volt matekzseni, de nem ismerte azt
a szót, hogy: föladom. Sokszor a
gyerekektõl tanulhatunk…

– Matekdolgozat, munkahelyek.
Azt hittem, a történelemrõl fog in-
kább szólni. Hiszen a költõ sora:
„És mi nem hagyjuk magunkat” áll
a nemzeti ünnepeik színhelyét adó
Petõfi szobor talapzatán is.

– Az ember személyisége egysé-
ges egész. Nincs külön hétköznapi
és ünnepi énünk. Amit az egyik te-
rületen tanulunk, a másik területen
is használjuk. Másrészt, döbben-
jünk már rá végre: a történelem
nem valami távoli dolog! Benne
élünk. Sõt: alakítjuk!

– Okafogyottá vált a külön ün-
neplés a városvezetésben történt
változás miatt – hirdette meg 2006.
októberében. Idén mégis megtar-
tották az ünnep elõestéjén külön
polgári ünnepségüket Bem tábor-
nok jegyében. Hogyan is van ez?

– 2006. augusztus 20-án a város
miséjét követõen jó szívvel vezettem
azt a beszélgetést, melyre a Keresz-
tény Közéleti Akadémia égisze alatt
került sor. Itt Marton István bemu-
tatása, ajánlása volt a tisztem. Az-
óta azonban – finoman szólva – ko-
moly lelkiismereti gondokat okoz

számomra a polgármester úr mûkö-
dése. Sokan szememre vetik: „A te
ajánlásodra – bár voltak ellenérzé-
seink – Martonra szavaztunk, ho-
gyan magyarázod ezt meg?” Való-
ban, akik a Fidesz kedvéért adták
rá a voksukat, ma becsapottnak
érezhetik magukat. 

– Nem kerülheti meg, mégis
megkérdem. Miért tekintik szinte
fõ feladatuknak a – mondhatni: al-
ternatív – nemzeti ünnepek meg-
tartását?

– Milyen jó lenne csak kultúrá-
val foglalkozni! De nem dughatjuk
homokba a fejünket! Nézze: 2002.
óta olyan restauráció ment végbe
hazánkban, amely valóságosan zá-
rójelbe tette a rendszerváltozást.
Hét év! Hajdani tanítványaimon
látom, mekkora idõ telt el! Kisis-
kolásból választópolgár! És ennyi
idõ alatt sokan hajlamosak belefá-
sulni, beletörõdni, feladni a re-
ményt. Ebben a helyzetben kutya
kötelességünk tartani a kanizsai-
akban a lelket. Egyesületünket
2001-ben abban az idõben alapí-
totta Dezsõ Ferenc, amikor jó volt
magyarnak lenni. Hiszek benne:
újra jó lesz. Büszkén, emelt fõvel
élhetünk, derûsen a másik szemébe
nézve. Egy ilyen emberléptékû kis-
városban ez különösen is helyén-
való. Hiszen nem járhatunk lehor-
gasztott fõvel, lépten-nyomon is-
merõs jön szembe. Van, akinek
nem tudom a nevét, de arcról rég-
óta ismerem. És ha már fölemeltük
a fejünket, ez az elsõ lépés az önbi-
zalom és a jövõre irányultság felé.
Hogyan is ne lenne önbizalma an-
nak, aki elmondhatja: egy olyan
csapathoz tartozik, amelyik sosem
adja föl!

– Ünnepségeiknek gyakori szó-
noka az alpolgármester úr, Cseres-
nyés Péter országgyûlési képviselõ.
Minek köszönhetõ ez a figyelem?

– Valóban figyelmes, hiszen - ha
csak teheti – elfogadja meghívá-
sunkat. Lelkiismeretes, kötelesség-
tudó, nagy teherbírású embernek
ismertem meg. Öröm vele ünnepel-
ni, azt a pozitív szemléletet önti
hallgatóiba, amelyre olyan nagyon
szükség van manapság. Sosem fe-
lejtem el, egyik október hatodikai
beszédét zárta Aulich tábornok
szavaival: “Szolgáltam, szolgál-
tam, mindig csak szolgáltam.” –
mintha csak a politikusi hitvallását
hallottuk volna.

– Idén január 1-jén nagy meg-

tiszteltetés érte az egyesületet, Or-
bán Viktor küldött levelet hagyo-
mányos Petõfi ünnepükre. Aligha
valószínû, hogy gyakran tenne
ilyet.

– Bizony, ez minden plecsninél ér-
tékesebb számunkra. Ám vitába
szállnék: nem csak az egyesület mun-
kájának szólt ez a megkülönböztetés.
Kifejezése volt ez annak is, Pesten
tisztában vannak a nem könnyû kani-
zsai helyzettel. Egyértelmûen kiálltak
az alpolgármester úr mellett.

– Egyfajta „népi diplomácia”
megvalósítói, a litván és a lengyel
nagykövettel való kapcsolatukra
gondolok.

– „Magyarország és Lengyelor-
szág két öröklétû tölgy.” – szögezte
le március 14-i levelében Stempiñska
nagykövet. Ezzel nyilván nem elbiza-
kodottságra kíván bíztatni minket.
Inkább átadni a több, mint száz évig
államiságukat is elvesztett lengyel
barátaink tapasztalatát: mindig van
talpra állás! A hatalmas szovjet túl-
erõvel szembeni kilenc éves ellenál-
lásuk miatt tiszteletre méltóak a litvá-
nok is. A kommunizmus áldozatainak
tavalyi emléknapján ezért Semaška
nagykövet adta át a középiskolás ve-
télkedõ versenyzõinek a díjakat. Mint
tréfásan fogalmazott: annyira meg-
szokott nálunk, hogy már inkább a
magyar érdekeket képviseli. Bár az-
óta visszarendelték hazájába, a kö-
vetségen számon tartják azt az ifjú
hölgyet, aki tavaly litvánul énekelte
himnuszukat. Amikor a magyar-lit-
ván jégkorong mérkõzés elõtt kellett
elénekelni, Rékát keresték meg.

– Vannak, akik azt mondják, túl
sarkosan fogalmaznak, politizál-
nak. Érték-e emiatt támadások az
egyesületet?

– Tisztázzuk: az, hogy vélemé-
nyünk van a valamennyiünket érin-
tõ ügyekrõl, és ennek hangot is
adunk, egy demokráciában termé-
szetes. Ha valaki ezt kifogásolja,
ezzel csak azt árulja el, még mindig
a diktatúrában gondolkodik. Ahol
mindenki egyenlõ volt, úgymond,
de ahol voltak egyenlõbbek is. Az õ
kiváltságuk volt a véleménynyilvá-
nítás is. A másodrendû állampol-
gárokat pedig korlátozta a cenzú-
ra, élén egy ma újra élen járó elv-
társnõvel. Az utcai vandalizmustól,
plakátjaink leszaggatásától kezdve
sok olyan megnyilvánulással talál-
kozunk, amely a szabad vélemény-
tõl való félelemrõl, netán a rossz
lelkiismeretrõl árulkodik. Hiszen

például mivel magyarázható, hogy
ma szinte tabu ez a szó: kommunis-
ta. Minapi vendégünkkel – bátyja
1957-ben a kommunizmus áldozata
lett – például úgy készített interjút
egy napilap, hogy három hasábon
át elkerülte ezt a szót. Sõt, sértõ-
déssel találkozunk, ha bizonyos vé-
res tettekre emlékeztetünk. Pedig
jól értsük meg: nem csak azok a
kommunizmus áldozatai, akiket de-
portáltak vagy kivégeztek. Ha
Ausztriával összevetjük hazánkat,

könnyen belátható, áldozatok
mindazok is, akiket ettõl a fejlõdési
lehetõségtõl vágtak el. No, meg ne
legyen kétségünk, a mai neoliberá-
lis kapitalizmusunk is a kommuniz-
mus öröksége. Ám van, ami biza-
kodásra ad okot. Középiskolás
vetélkedõink versenyzõi már pon-
tosan értik: tarthatatlan a kettõs
mérce. A nemzeti szocializmus és a
kommunizmus egyaránt emberel-
lenes, gyökerük is közös.

– Egy katolikus ifjúsági közös-
ség vezetõje volt, nem érzi ellenté-
tesnek ezzel az eddig mondotta-
kat?

– Miért? Nem az embereket, ha-
nem tetteiket vetjük el. Nincs ben-
nünk gyûlölet, de jogos, nemes harag
annál inkább. A családjainkkal, a ha-
zánkkal tették… Az Antióchiában azt
tanultam: az Evangélium nem altató-
por, hanem dinamit.

– Célpont, Mozaikok a terror hat
évtizedébõl, Megsebzett ünnep.
Mindszenty és litván kiállítás. Két
év alatt öt tárlatot mutattak be a
Halis István Városi Könyvtárban. 

– Iskolanegyed közepén valóban
igen találó helyszín a könyvtár.
Üzentek is egyesületünknek helyi
kormánypárti oldalról! Mintha a
kiállításnak helyet adó közintéz-
mény kiegyensúlyozottsága szen-
vedne csorbát – aggódtak. Ettõl
nyilván nem kell tartani. Felaján-
lottuk, szívesen szedjük csokorba a
kormány propagandáját a legutób-
bi hónapokból. A hetenkénti ellent-
mondások miatt megértem, ha et-
tõl inkább eltekintenek.

– Honnan ez az optimizmus, ez
a fáradhatatlanság?

– Egy ilyen népnek a fiaként,
ilyen történelemmel, hogyne len-
nék optimista? Hisz’ ismerjük a
mondást: „Ne búsulj, kenyeres,
nem tart ez örökké, 150 év alatt
sem lettünk törökké!...”

K.H.

ÜÜnnnneeppeekk aa hhééttkköözznnaappookkéérrtt:: eemmeelltt ffõõvveell
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A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozás-
ok várhatók az Erzsébet téren 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 irány-

ból 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

Ügyintézõ: Kém Eszter, értesítés döntéshozatalról építéshatósági ügy-
ben. Szám: 6/159-10/2009.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján érte-
sítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/159-
9/2009. számú Nagykanizsa, Városkapu krt. 1/a. szám alatti ingatlanon álló
többlakásos lakóépületben lakás átalakításának és bõvítésének építéshatósági en-
gedélyezési ügyében 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 20-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:  6/159/2009, tárgya: fennmara-
dási és ideiglenes használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Tikos
Kálmán és Tikosné Nagy Kornélia. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (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//115599-1100//22000099..

û

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

A tervezési területet a város alábbi területei képezik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvvee 
ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaattaa
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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-es 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..

Ezúton tájékoztatjuk a választókörzet lakosságát, hogy Polai Józsefnek a
15. számú választókerület önkormányzati képviselõjének fogadóórája április
24-én (pénteken) elmarad. Szíves megértésüket köszönjük!

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

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..

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

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

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

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

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

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

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– iisskkoolláákk mmaaggaassaabbbb
vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeeiirree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésé-
nek támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerin-
ti önkormányzatit támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõ-
ben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

PPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

Nagykanizsa - SÉTAKERTI ZENEPAVILON ÉPÍTÉSZETI  
ÖTLETPÁLYÁZATA
Kiíró: Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány Kuratóriuma

(8800 Nagykanizsa, Erzsébet t.7.) a 2009. április 2-i ülésén határozott arról,
hogy együttmûködve: a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesülettel (Nagyka-
nizsa, Kálvin út. 5.),  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatával: a
városi fõépítésszel és a fõkertésszel, a Nagykanizsa Sétakert területén álló ze-
nepavilon helyére. ÚJ ZENEPAVILON tervezési, építés elõkészítési és meg-
valósítási feladatai elõkészítéseként 2009. április 15-én ötletpályázatot írt ki és
bonyolít le. Ennek során számít a városban tevékenykedõ, városukat szeretõ és
azért tenni akaró lokálpatrióta építészek közremûködésére, a tervezett létesít-
mény kialakításával kapcsolatos ötleteire. 

A pályázat benyújtásának a határideje: 2009. május 18-án hétfõ 12-16 óra.
A részletes kiírás igényelhetõ a kiírótól e-mailen, telefonon vagy sze-

mélyesen.
Karmazin József, kuratóriumi titkár
Dr. Fodor Csaba, kuratóriumi elnök

SSééttaakkeerrttii zzeenneeppaavviilloonn - ööttlleettppáállyyáázzaatt
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányza-
ti bérlakásokról szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az
alábbi üres, felújított önkormányzati bérlakások bérleti jogának el-
nyerésére

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

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

tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 14.672 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

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

összkomfortos. 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. 

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
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.  

4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 54 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: 29.376 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 1.
A lakás alapterülete: 38 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: 19.190 Ft. A lakás állapota:  hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 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:  19.190 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

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

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: IV. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 15.504 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 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: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 53.508 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
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: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  39.168 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 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: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 31.815 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 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:

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 61.472 Ft. A
lakás állapota: helyreállított.  A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.  

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

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: X. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

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

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 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:

összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A la-
kás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:
30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtar-
tama: 5 év. 

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

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése:  földszinti lakás. Bérleti díj összege:  20.124 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.

CSERE - 
JELENLEG IS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBAN ÉLÕKNEK:

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

ta: 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 idõ-
tartama: az eredeti szerzõdéssel megegyezõ. 

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

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen
belüli fekvése:  III. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  20.335 Ft. A lakás ál-
lapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõdés-
sel megegyezõ. 

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

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  21.892 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõ-
déssel megegyezõ. 

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

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épüle-
ten belüli fekvése:  I. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  16.694 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõ-
déssel megegyezõ. A lakás 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 épüle-
ten belüli fekvése: III. emeleti lakás. Bérleti díj összege:  24.900 Ft. A lakás
állapota:  helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: az eredeti szerzõ-
déssel megegyezõ. 

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

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

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyúj-
tani. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható! Pályázatok benyúj-
tásának határideje: 2009. május 11.

Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkááss-ppáállyyáázzaatt
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Nagy László ezen idézetét
választották a szervezõk mot-
tónak Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata,
a Gazdálkodási és Tudomá-
nyos Társaságok Szövetségé-
nek Országos- és Megyei veze-
tése, valamint a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit
Kft. közös, hagyományt fel-
elevenítõ rendezvényének.

Az összejövetel célja, s egy-
ben a Kanizsa TISZK küldeté-
se, hogy az élet kapujában álló
fiatalok elé pozitív példákat ál-
lítva hangsúlyozza a tanulás, a
tudás fontosságát.

A nap kezdeteként Marton
István polgármester köszöntötte
a megjelent diáksereget, közép-
iskolásokat és egyetemistákat, a
kulturális, gazdasági és szakmai
érdekvédelmi szervezetek kép-
viselõit. Felhívta a fiatalok fi-
gyelmét, hogy az elõadók mint
követendõ példa álljanak elõt-
tük, akikre bátran felnézhetnek,
hiszen nem akármilyen sikere-
ket értek el azóta, hogy egykori
kanizsai középiskolájukat a há-
tuk mögött hagyták.

Janzsó Antal, a rendezvény
ötletgazdája is üdvözölte a meg-
jelenteket, majd bemutatta az
elõadókat. Tanulás, tudás, karri-
erépítés címmel dr. Gaál Zoltán
(Zsigmondy-Széchenyi SZKI
jogelõdje), a Pannon Egyetem
professzora indította el a soro-
zatot. Õt dr. Czmerk András
(Cserháti SZKI), a Budapesti
Mûszaki Egyetem tanársegédje
követte, a pneumatika új pers-
pektíváit mutatta be. Bukovics
Katalin (Thúry SZKI), a CIB
Lízing vezetõje egy nagyon ak-
tuális témát boncolgatott, a gaz-
dasági válság személygépjár-
mû-finanszírozásra tett hatásait
mutatta be. Egészség és testi
harmónia címmel Dr. Kolonics
Gyula (BLG), a Kanizsai Do-
rottya Kórház plasztikai sebé-
sze tartott elõadást. Végül, de
nem utolsó sorban Miklós Zsolt
(MFG), a Kanizsa Trend Kft.
ügyvezetõ igazgatója a vezetõ-
ket terhelõ felelõsségrõl beszélt.

Steyer Edina

„„IIffjjúússáágg,, ssóóllyyoommmmaaddáárr,,
// ttiiéédd aa vviilláágg ééss tteeéérrtteedd
vvaann aa vviilláágg……””A mûfüves pályákról tartott saj-

tótájékoztatóján Bene Csaba, a FI-
DESZ önkormányzati frakciójá-
nak vezetõje és Karádi Ferenc ön-
kormányzati képviselõ egyrészt
meg kívánták osztani örömüket a
pályák átadása kapcsán, másrészt
emlékeztettek arra a munkára,
ami e szép eredményhez vezetett. 

Karádi Ferenc hangsúlyozta: –
Végre április 14-én elindulhatott a
városi kispályás labdarúgó bajnok-
ság Nagykanizsán, de már az új mû-
fûvel borított pályákon a Mindenki
Sportpályája területén. Balogh
László képviselõtársammal jelen
voltunk az elsõ mérkõzések megkez-
désekor, és büszkén tapasztaltuk,
hogy a bemelegítés alatt, a játékosok
hogy kóstolgatják, próbálgatják a
szépen kialakított környezetben
megépített mûfüves pályák talaját.
Megérte harcolnunk ezért a létesít-
ményért, mert jó volt azokban a pil-

lanatokban, ott, az új pályák szélén
képviselõnek lenni és látni azt, hogy
elégedett, vidám fiatalok veszik bir-
tokba a területet. A harcolást azért
említettem, mert Bene Csabával kö-
zösen még 2007-ben az MLSZ
OLLÉ Programos tájékoztatóját vé-
gighallgatva kezdeményeztük az is-
kolák és a város tulajdonában lévõ
területeken az új mûfüves pályák
megépítését. Pár hónappal késõbb,
amikor a helyszínek felmérése során
az árajánlatok is és a hitelkondíciók
is rendelkezésünkre álltak, látható
volt, hogy jóval olcsóbb megoldás-
sal is megvalósítható az elképzelés,
mint az OLLÉ Program. A 2008. évi
költségvetésben már ennek a szemlé-
letnek a figyelembevételével, saját
forrásból terveztük az építéseket.
Sajnos ezzel az elképzeléssel sem
tudtuk Marton István polgármester
urat az ügy mellé állítani, így aztán
a képviselõk egy része nem támoga-
tott bennünket a szavazások során.

Bene Csaba kiegészítette a hallot-
takat azzal, hogy a halogató, az építést
akadályozó polgármesteri magatartást
tapasztalva, a FIDESZ-frakció ülésén
Cseresnyés Péter alpolgármester ja-
vaslatára úgy döntöttek, hogy egy
újabb, sokadik önálló képviselõi indít-
ványt nyújt be Karádi Ferenc a 2008.
évi fejlesztések és a mûfüves pályák
megvalósítása érdekében, amit aztán
a közgyûlés meg is szavazott. Így je-
lentõs késéssel ugyan, de elindulhat-
tak a beruházásokat elõkészítõ mun-
kálatok. Az eredmény önmagáért be-
szél, érdemes volt. 

– Arra bíztatunk minden focira-
jongót – folytatta –, hogy ne csak a
hétvégi nagypályás mérkõzéseket lá-
togassák ezután, hanem a hétközben
zajló kispályás meccsekre is jöjjenek
ki. Ebben az évben további négy
helyszínen tervezzük a mûfüves pá-
lyák megépítését, nevezetesen
Kiskanizsán, Palinban, Miklósfán és
a keleti városrész egyik iskolájában.
Reméljük hasonlóan sikeres akció
lesz ez is, mint a megépített kettõ.

B.E.

AA mmûûffüüvveess  ppáállyyáákkrróóll

Az alábbiakban Marton István
polgármester reagálását adjuk
közre a fentebb olvasható fideszes
sajtótájékoztatóra.

Keserû mosollyal nyugtáztam Kará-
di és Bene képviselõ urak legutóbbi, a
mûfüves labdarugó pályák ügyében
tartott sajtótájékoztatóját. Ez a félresi-
került provokáció igazolni látszik, hogy
ma a közgyûlés önmagát Fidesz-frak-
cióként aposztrofáló részében elural-
kodott egyfajta alternatív valóság-kép,
amit az önös politikai érdek, hovato-
vább a rosszindulat hozott létre a poli-
tikai gyávaság, és a szakmai felkészü-
letlenség talaján. Vannak olyan képvi-
selõk, akik ennek az abszurd illúziónak
a fenntartásában érdekeltek, mások
kétségtelenül el is hiszik azt, de vannak
olyanok is, akik pusztán csak szeretnék,
ha igaz volna, mert akkor végre tükör-
be nézhetnének reggelenként. 

De nem kívánok ennyire elrugasz-
kodni a konkrét témától, inkább pár
ténnyel kiegészíteném azt. Az említett
OLLÉ program keretében nagyon
kedvezõtlen feltételekkel, darabon-
ként mintegy 50 millió forintért való-
sulhattak volna meg a focipályák, ám
a Fidesz-frakció sokáig mégis fog-
gal-körömmel ragaszkodott ehhez a
konstrukcióhoz. Ha valaki esetleg
követte az adott kérdés közgyûlési vi-
táját, emlékezhet rá, hogy kétszer is

hiába terjesztettem elõ, hogy válasz-
szunk más megvalósítási formát, a
Fidesz leszavazta azt. Harmadik ne-
kifutásra, valami csoda folytán még-
is sikerült kieszközölnöm a váltást (a
képviselõk cikkükben úgy fogalmaz-
nak, hogy „még ezzel az elképzelés-
sel sem tudtak az ügy mellé állítani”,
miközben az én elképzelésemrõl van
szó...) , és így a most átadott pályák
csupán alig 20 millió forintjába ke-
rültek az adófizetõknek. Tehát az ere-
detileg tervezett összeg mintegy 40
%-áért épültek, ami a teljes prog-
ramra vetítve, mintegy 300 millió fo-
rintos megtakarítást jelent. Ha egy
kicsit is kevésbé vagyok kitartó, ez az
összeg bizony kézen-közön kiszivár-
gott volna a város kasszájából, ami-
nek nyílván meglett volna a haszon-
élvezõje is. Hogy egy önkormányzati
képviselõnek miért szükséges három
hónap annak belátásához, hogy ta-
lán nem kéne 50 milliót adni azért,
amit húszért is meg lehet kapni, an-
nak magyarázata túlmutat e cikk ke-
retein, így arra most nem is vállal-
koznék. De a jelenbõl visszatekintve,
mikor az irracionalitás olyannyira
eluralkodik a közgyûlésben, szinte
Aranykornak hat a helyzet, hogy ha
nagyon nehezen is, de az észérvekkel
még lehetett eredményeket elérni. 

A cikk ugyanakkor egy másik meg-
lehetõsen rosszindulatú hazugságot

is tartalmaz, miszerint a 2008-as év-
ben akadályoztam volna a pályák
építését. A valóság ezzel szemben az,
hogy az elfogadott költségvetés – me-
lyet egyébként a nyilatkozó képvise-
lõk is megszavaztak, noha ezek sze-
rint megérteniük nem sikerült –, több
más tétellel együtt, a mûfüves pályá-
kat is olyan fejlesztési csoportba so-
rolta, melyek csak akkor valósulhat-
nak meg, ha az ingatlanértékesítésbõl
befolyó összeg erre fedezetet biztosít.
Mivel a tavalyi évben az értékesítés
volumene drasztikusan visszaesett, ez
a forrás nem állt rendelkezésre. Ezért
volt szükség a költségvetés módosítá-
sára, melyre sor is került. Mivel az
aszfaltozáshoz hasonlóan, a mûfüves
pályák építésének sem kedvez a téli
idõjárás, a munkálatok értelemszerû-
en csak tavasszal indulhattak, mos-
tanra pedig sikerrel le is zárultak.
Hogy ezt a sikert a nyilatkozó képvi-
selõk milyen alapon kívánják kisajá-
títani, azt õszintén szólva nem tudom,
azt pedig  végképp nem, hogy ehhez
miért kellett volna bárkivel is „har-
colniuk”, hisz a mûfüves pályák meg-
valósítását kezdetektõl konszenzus
övezte. Ez a típusú harci kedv önma-
gában nem baj, de mégis szerencsé-
sebb volna, ha a fölös energiák nem
efféle cikkekben öltenének testet, ha-
nem levezetésre kerülnének például
az újonnan épített pályákon... 

MMaarrttoonn IIssttvváánn aazz OOlllléé-pprrooggrraammrróóll
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Április 23. 10 és 14 óra
TREBLA, A BÁRÁNY
zenés mesejáték, az Apró Színház 
elõadása. Belépõdíj: 500 Ft

Április 24. 18 óra
KUSTÁR ZSUZSA IPARMÛ-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Április 24-25-26. 10-18 óra
A kiállítások új dimenziója
- színes, térhatású diakép kiállítás

Április 26 18 óra
NAGYKANIZSA VÁROS
VEGYESKARÁNAK 
MUSICAL-ESTJE
Belépõdíj: 1 000 Ft

Április 28. 19 óra
ZORÁN KONCERT
Belépõdíj: 3 500 Ft

Április 30. 14 óra
"NE DROGOZZÁL, 
RUDIZZÁL!"
Drogprevenciós nap a HSMK-ban, a "Jö-
võnk az ifjúság" címû pályázati program
keretében. Támogató: a DANONE Kft.

Április 27. 19 óra
FILHARMÓNIA-RAIFFEISEN
BÉRLET
Belépõdíj: 2 000 Ft 

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

"EZER TAVASZ VIRÁGA" - Z.
Soós István retrospektív tárlata
Megtekinthetõ: április 30-ig
"SORSODAT MAGAD
INTÉZED"
Magyarországi plakátok az 1950-es,
'60-as évekbõl

Április 25. 10 óra
A Város Napja rendezvénysorozat
alkalmából
"KANIZSAI GRAFIKÁK"
Bene János festõmûvész kiállítása 

Április 30. 19 óra
GILFEMA EGYÜTTES
Belépõdíj: 1 000 Ft

A város könyvtárában is kuta-
tó Tarnóczky Attila helytörténész
Hol, mi? Kanizsai házak és lakói
címû könyve mindenki számára
elérhetõ és olvasható a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár www.hol-
mi.nagykar.hu honlapján.

– A régi házak története visz-
szanyúlik a táblák történetéhez,
ami egy kis füzetben már megje-
lent. A táblákra azonban kevés
információ fért el – mondta elöl-
járóban Tarnóczky Attila a váro-
si könyvtárban tartott sajtótájé-
koztatóján. Amikor 2003-ban

Kunics Zsuzsa muzeológussal
társulva elkezdte gyûjtögetni az
adatokat, kiderült, hogy a szeré-
nyebb kanizsai épületekrõl alig
van, vagy egyáltalán nincs is
adat. Akkor döntött úgy, hogy
végignézi a kanizsai sajtó 1862-
tõl megtalálható mikrofilmes
anyagát a könyvtárban. Átnézve
az újságok számait 1945-ig, sok
olyan információhoz jutott,
amelyek érdekesek, de csak ne-
hezen találhatók meg a nagy
mennyiségû mikrofilmen.

Ezért elhatározta, nem hagyja
veszni az idõközben felhalmozó-

dott adatokat, hanem a fontosab-
bakat a könyvtár munkatársainak
segítségével közreadja a világhá-
lón.

A könyvben az utcák, terek
neve abc sorrendben követi
egymást, azon belül pedig nö-
vekvõ számsorrendben a há-
zak. Összesen 532 cím, ház és
utca szerepel az anyagban. Ter-
jedelmi korlátok nem voltak,
az érdekes, szórakoztató cik-
kek, emberek, egyesületek tör-
ténete mellett a város kevéssé
kutatott ipartörténete is megta-
lálható benne. A válogatás nem
egy tudományos munka, nem
konkurál a készülõ Kanizsa
Monográfia harmadik köteté-
vel, ráadásul szubjektív, hiszen
az van benne, ami a szerzõnek
tetszett. A könyv hiánypótló

mû, iskolák, újságok és a város
története iránt érdeklõdõ ma-
gánemberek is használhatják.
A legbõségesebb adatok a mo-
narchia idejébõl származnak,
hiszen akkoriban idõnként
több újság is mûködött párhu-
zamosan a városban. Mivel az
eligazodás nem könnyû az
anyagban, Tarnóczky Attila
tervez hozzá név- és tárgymu-
tató összeállítását. Ezt követõ-
en pedig egy képgyûjtemény-
nyel akarja teljesebbé tenni a
közölteket. A könyvtár ezen kí-
vül úgy is népszerûsíti a kani-
zsai házak és lakóinak történe-
tét, hogy a Halis-olvasótábor
résztvevõivel is feldolgozzák,
tanulmányozzák. 

B.E.

KKaanniizzssaaii hháázzaakk ééss llaakkóóii

„Veszedelmes habok között
látszatik életünk forogni” cím-
mel jelent meg Kardos Ferenc, a
Halis István Városi Könyvtár
igazgatóhelyettese által szer-
kesztett kötet, mely a „Források
a zalai cigányság történetéhez”
alcímet viseli, s egyben a Zalai
Levéltár sorozatának, a Zalai
Gyûjteménynek 65. darabja.

Kardos Ferenc 15-16 éve kutató-
ként, történészként foglalkozik a ci-
gányság történetével, ezen belül a 18.
század eseményeivel. Már megjelent
egy tanulmánya a „Nagykanizsa elsõ
okleveles említésének 750. évfordu-
lója alkalmából rendezett helytörté-

neti-történettudományi konferencia
elõadásai” címû kötetben.

A mostani gyûjtemény egyik célja
a cigánysággal kapcsolatos források
közzététele, a másik a 18. századi ro-
mák bemutatása. 

A források taglalják a megyei
rendelkezéseket tulajdonról, házas-
ságról, lótartásról, a cigányössze-
írásokat 1762. és 1773. között. Kü-
lön fejezet szól a gyermekek hely-
zetérõl Mária Terézia és II. József
korában. Bírósági írások szólnak
különbözõ perekrõl, valamint kér-
vények, folyamodványok és menle-
velek engednek bepillantást  az utó-
kornak a 18. századi romák életébe.

Régóta érlelõdött a források megje-
lentetése, de lehetõség csak a Nemze-
ti Kulturális Alap Levéltári Kollégi-
umának pályázatával adódott. Két év-
nyi levéltári kutatás, fordítás, váloga-
tás áll a kötet mögött. Terjedelmi
okokból a forrásoknak csak töredéke
kerülhetett bele a könyvbe, azonban
tervben van már a következõ is. Az
500 példányban megjelent, majd’400
oldalnyi forrást tartalmazó gyûjte-
mény létrehozásában Ferenc segítsé-
gére voltak a levéltár munkatársai is:
Molnár András igazgató, Kapiller Im-
re fõlevéltáros, aki a szerkesztésben is
segített és Tóth Péter levéltáros, törté-
nész, aki a latin szövegek fordításában
segédkezett. Akövetkezõ kötet – Kar-
dos Ferenc tervei szerint – öt-hat év
múlva jelenik majd meg.

S.E.

FFoorrrráássookk aa zzaallaaii
cciiggáánnyyssáágg ttöörrttéénneettééhheezz
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009. 04.27-én 16 órakor

C, D, C+E
04.27-én 16 órakor

könnyû és nehézgépkezelõ
04.28-án 16 órakor

személyautó, motor 
és segédmotor kategóriákban

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés!
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KKaanniizzssaa KKvvíízz
KKaallaannddoozzáássookk aa ttöörrttéénneellmmii kkoorrsszzaakkookkbbaann

Név: ...............................................................................................
Lakcím: ........................................................................................
Telefonszám: ................................................................................

IIIIII.. ffoorrdduullóó

Ki volt a Kanizsai család megalapítója?
1. Kõszegi Kakas Miklós
2. Kanizsai I. István
X. Osl Lõrinc 

Hány évig tartott a török uralom Kanizsán?
1. 150 évig
2. 90 évig
X. 80 évig

A város legrégibb lakóháza, a Fõ út 5. számú barokk épület ma
a Thúry György Múzeum otthona. Mi mûködött itt eredetileg?
1. A Batthyány család uradalmi tiszttartói háza
2. A Batthyány család uradalmi vendéglõje 
X. A régi városháza 

Mi mûködött a Deák téren álló, Axenti György bõrkereskedõ
által épített szép klasszicista lakóház emeletén a 19. század
közepén? (Deák tér 5.)
1. Az 1845-ben alakult Nagykanizsai Takarékpénztár
2. Az 1836-ban alakult Polgári Egylet
X. A város elsõ polgári leányiskolája

Hol állt eredetileg a Török kút?
1. A török kori várban állt, annak 1702. évi lerombolása elõtt szállí-
tották ki a városba.
2. A város Fõterén, a késõbbi Erzsébet téren állították fel a 18.
században. 
X. A Deák téren állították fel 1879-ben Geiszl Mór tervei alapján.

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

Göller Barnabás Gábor és Lek-
szikov Dóra, az Eraklin Táncklub
ifjú táncosai az elmúlt pár hónap
leforgása alatt óriási eredménye-
ket értek el a versenytánc terüle-
tén. Február 7-én Balaton-
bogláron a Nyugat-Magyaror-
szági Területi Bajnokságon Gyer-
mek II. D Latin kategóriában
második helyezést értek el, majd
a nevezett kategóriában tizen-
nyolc pár közül a dobogó legfelsõ
fokára léphettek március 29-én
az I. Duna Kupán, Mohácson. A
két tehetséggel a táncról, a verse-
nyekrõl beszélgettünk.

A 10 éves Dóri óvodás korától,
a 11 éves Barni második osztály-
tól kezdve táncol, két éve verse-
nyeznek, s mindezt az idõt folya-

matos készülés, folyamatos fejlõ-
dés jellemezte. A heti 7 napból 5-
6 napot biztosan a próbateremben
töltenek iskola után. Ahogy Barni
fogalmazott, számára a tánc
„munka és élvezet”. A kistestvére
járt az Eraklin Táncklubba. „Egy-
szer csak itt ragadtam.” – meséli
nevetve. Mindkettõjüknek fontos
a tánc, kérdésemre, hogy sokáig
szeretnék-e folytatni, azonnali ha-
tározott bólogatás volt a válasz. A
fiatalok tovább is lépnek hamaro-
san, hiszen az eddigi latin táncok
mellé felveszik repertoárjukba a
standard táncokat is, a keringõket,
a tangót és a quickstepet.

Vigyorgó arccal mesélték, mi-

lyen nagy megtiszteltetés számuk-
ra a két utóbbi verseny, s ugyan
rengeteg idejükbe, sok munkájuk-
ba került az eredmény, még na-
gyobb örömmel tölti el õket a si-
ker. Egy-egy számuk precíz mun-
kát igényel, mivel részleteibõl áll
össze az egész koreográfia.

A gyerekek sikere nem csak az
övék, hiszen mellettük áll Lek-
szikov Csaba, az edzõjük, illetve a
szüleik, akik idõt, energiát és
pénzt nem kímélve segítik õket.

Legközelebb május 9-én, a tánc vi-
lágnapja alkalmából az Eraklin által
szervezett mûsoron láthatják a Heve-
si Sándor Mûvelõdési Központban –
sok más kanizsai tánccsoport fellépõi
mellett – a két kis mûvészt.

Steyer Edina

ÉÉnn ttáánnccoollnnéékk vveelleedd……

„Anyám tyúk, avagy az ember
tragédia” címmel országos pre-
miert nevethettek, tapsolhattak
végig mindazok, akik csütörtö-
kön esti programként a L’art
pour l’art társulat elõadását vá-
lasztották. 

A több, mint két évtizede alakult
mûvészcsoport kétségtelenül új
színt hozott a hazai humor és színját-
szás világába. Túlzás nélkül állítha-
tó, hogy kisebbfajta mûvészi forra-
dalmat indukáltak. Büszkén vallják,
hogy az általuk színre vitt darabok
saját szellemi mûhelyük termékei. A
Karinthy, Kosztolányi, Alfonzó,
Hofi nyomdokain haladó kreatív
csapat a Besenyõ család életének be-
mutatásával íródott be a hazai hu-
mor nagykönyvébe. A páratlan nyel-

vi leleményességgel bíró Besenyõ
család szójátékai az idõk során szál-
lóigévé váltak. Pályájuk során meg-
jelent lemezeik aranylemezek lettek.
Televíziós mûsoraik bekerültek a
legnézettebbek közé. Példaértékû
mûvészetükben, hogy az aktuálpoli-
tikát, a közéletiséget mindig kerül-
ték, még akkor is, ha ezzel számos
televíziós fellépést kellet visszauta-
sítaniuk. Vallják, hogy soha nem ne-
vettek mások kárára. Azt már tud-
juk, hogy a közönség két órán ke-
resztül aktivizált nevetõizmai csü-
törtökön este nem mondtak csütör-
tököt Laár András, Dolák-Sally Ró-
bert, Pethõ Zsolt és Szászi Móni sok
képi ötletet, vizuális poént megjele-
nítõ fergeteges humorú elõadásán. 

Cz.Cs.

AAbbsszzuurrdd hhuummoorr 
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Horoszkóp

Felkészülhet rá, sok új ismerõssel talál-
kozik ezen a héten, hogyha felkeresi a
Város Napja rendezvényeit. A sokféle
szórakoztató kikapcsolódás jót tesz a
hangulatának és az egészségének is.

A télen egy kicsit elhanyagolta a baráta-
it, most a tavasz beköszöntével itt az ide-
je, hogy felvegye velük ismét a kapcsola-
tot. Számíthat a segítségükre, és ismét ön
lehet a társaság középpontja.

Itt az ideje, hogy megoldja a régóta húzódó
problémáit. Kezdjen bele azokba a változta-
tásokba, amelyeket az év elején elhatározott
magában. Ha nincs bátorsága belevágni,
kérje a párja, vagy a családja segítségét.

Kicsit lassítsa le magát ezekben a napokban.
Menet közben, vagy munka közben ne azt
figyelje, hogy más mit csinál, hanem törõd-
jön a saját dolgával. Fordítson több figyel-
met a párjára, ne feledje, õ is a világon van.

Úgy érzi, le kell mondania olyan dolgokról,
amelyeket egyáltalán nem tartott luxusnak.
Sajnos igaza van, de gondolkodjon el azon,
mit tehet pillanatnyilag. Spóroljon, és bíz-
zon benne, nem tart sokáig ez a helyzet.

Túlságosan lelkes, és kedves mostanában.
Ügyeljen arra, hogy a családja ne használja
ki a jó hangulatát, és ne kérjenek több áldo-
zatot öntõl, mint amit nyújtani tud. Ha segít-
ségre szorul, forduljon bátrabban hozzájuk.

Foglalkozzon többet magával a hétvégén.
Egy kellemes séta a Város Napja forgatagá-
ban, új arcok, új ismerõsök felfedezése, mind
felvillanyozzák az életkedvét. Nyitottsággal
a magánéletében is változásra számíthat.

Úgy érzi, szüksége van a fizikai erõnlétre. Ha
szélsõségesen nyilvánítja ki véleményét barátai
körében, számíthat rá, hogy kellemetlen per-
cekben lesz része. Otthon szerencsére menedé-
ket talál, ha idõnként újra meghódítja a párját.

Nehéz helyzetbe kerülhet, mert úgy érzi, vá-
lasztania kell a sok idõt igénylõ munkája és
a párja között. Mivel nem akarja elveszíteni
egyiket sem, kérje meg a kedvesét, most õ
döntsön mindkettejük érdekében.  

Célszerû lenne, ha egészsége érdekében teljes
életmódváltásra törekedne. Lakásának szépít-
getését már elkezdte, ez pozitív elõrelépésnek
számít. Alakítsa tovább úgy a környezetét,
hogy minden napszakban jól érezze magát.

Ne csak a pénzszerzésre gondoljon, ha-
nem a felelõsségre is, hisz nem mindegy,
mi módon szerzi meg. Ne kapkodjon,
gondosan tervezze meg a munkáját, mert
így kevesebb hibát követ el.

Ha úgy érzi, hogy kihasználják, ne hagyja szó
nélkül, hanem mondja ki a véleményét. Bizto-
san meg lesz az eredménye. Ha egyedül él, ön
is tegyen a magányosság ellen, például moz-
duljon ki a hétvégén az Erzsébet térre.

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

A Boszorkány-hegy
amerikai kalandfilm (SZ) (12)

15.15 15.15

Benjamin Button különös élete
amerikai filmdráma (f) (12)

19.30 19.30

Marley meg én
amerikai vígjáték (SZ) (12) 13.00, 17.15 17.15

2009.április

AA mozijeggyel 10% kedvezmény a Vmozijeggyel 10% kedvezmény a Vogue és az ogue és az Amadeus kávézókban!Amadeus kávézókban!

Pénteken és szombaton 
a Város Napja alkalmából a jegyár csak 490 Ft!
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában kar-

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

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

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

Nk-án a belvárosban 3 szobás, III. emeleti,
egyedi fûtéses lakás eladó, vagy belvárosi
kisebbre cserélhetõ. Érd.: 30/9590-413,
93/321-926 (7031K)

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

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

Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt családi ház
tetõtérbeépítéssel + udvari egy szobás lakással
+ garázzsal, 500 m2-es telken eladó. Érd.:
30/282-0867 (7037K)

Nk-án, Ifjúság u. 29. alatti kétszobás,
étkezõfülkés, 70 m2-es családi ház eladó, 707
m2-es telekkel. Irányár: 12,9 millió Ft. Érd.:
93/313-925, 20/357-7027 (7038K)

Nk belvárosában, új építésû liftes társasház-
ban nappali + 1 félszobás + galériás lakás azon-
nali költözéssel eladó. Irányár 10.911.850 Ft.
Szocpol még felvehetõ! Hivatkozási szám:
2009/DU/5.

Nk belvárosában, új építésû liftes társasház-
ban nappali + 2 fél szobás, nagy erkélyes lakás
azonnali költözéssel eladó. Irányár: 11.819.835
Ft. Szocpol még felvehetõ! Hivatkozási szám:
2009/DU/6.

Nk belvárosában, új építésû liftes társasház-
ban nappali + 2 fél szobás, nagy erkélyes lakás
azonnali költözéssel eladó. Irányár: 13.120.097
Ft. Szocpol még felvehetõ! Hivatkozási szám.
2009/DU/7.

Nk - Palinban 20 éves (6 éve teljesen fel-
újított: villamosság, gépészet, nyílászárók,
1,5 éve homlokzata teljes egészében szige-
telve) családi ház eladó. A beépített tömör fa,
cseresznyeszínû konyhabútor a lakás részét

képezi a beépített gépekkel együtt. Egyéb
extrák: vízlágyító rendszer, csendes riasztás,
automata bejárati ajtó, 2 db garázs, klíma. A
lakás 2 különálló részre osztható: 106+70m2.
Irányár: 23.900.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/15. 

Nk-án 2 szobás, egyedi fûtéses lakás el-
adó vagy hosszú távon kiadó. A lakáshoz 4
m2-es pince tartozik. Irányár: 7.300.000 Ft.
Hívatkozási szám: 2009/DU/40.

Nk-án az É-i városrészben 1+2 fél szobás
2. emeleti központi fûtéses felújított (panel-
programos) lakás eladó. Irányár: 6.700.000
Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/67.

Nk belvárosában csendes helyen 2 + 2 fél
szobás, 2 fürdõszobás felújított társasházi lakás
eladó. A lakáshoz garázs és gyümölcsös tarto-
zik. Irányár: 17.500.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/71

Nk-án 1998-ban épült társasházban 74 m2

alapterületû, amerikai konyhás lakás eladó.
(Külön WC, amerikai konyhás nappali és 2
szoba, szobák parkettásak, többi járólap, zárt
udvar tartozik a lakáshoz, parkolóval, és egy
közös tárolóhelyiség, francia kilépõ). Irány-
ár: 13.500.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/77.

Nk-án az ipari parkban, kereskedelmi
egységek szomszédságában eladó egy 3171
m2-es körbekerített telek. Jól megközelíthetõ
új aszfaltozott útról. Hitel és pályázati lehe-
tõségben segítünk. Irányár: 14.280.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/110.

A zalakarosi gyógyfürdõ bejáratának az ut-
cájában eladó 5232 m2-es telek teljes közmû-
vel, trafoállomással. A telekre egy 56 szobás
szálloda lett tervezve, ennek a tervdokumentá-
ciója folyamatban van. A telek megvásárólható
a céggel együtt is. Irányár: 84.960.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/109.  

Belvárosi, kétszobás, berendezett lakás
irodának, lakásnak, kaucióval kiadó. Érd.:
30/369-5352 (7039K)

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

VW Golf 3-as kaució 1,4-es motorral,
1996 évjáratú eladó. Irányár: 400.000 Ft.
Érd.: 30/520-4050 (7040K)

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

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

8 terítékes, vadonatúj, garanciális
mosogatógép kedvezõ áron eladó. Érd.:
30/384-7399 (7041K)

Magyar nye lv  é s  i roda lomból
korrepetálást ,  pótvizsgára ,  fe lvéte-
l i re  fe lkészí tés t ,  valamint  szakdol-
gozatok,  egyéb anyagok gépelését
vá l l a lom.  Te l . :  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
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Külön elõny Magyar Zsanett
számára, hogy idén a kadett kor-
csoportos vívó világbajnokságot az
észak-ír fõvárosban rendezték, hi-
szen ha ismeri a Boney M-et, elég
csak elõkeresnie a sláger-múzeum-
ból Belfast címû dalukat, s máris
tódulnak a kellemes emlékek a
nagyszabású világeseményrõl.

Mert világbajnoki hatodiknak
lenni egy közel sem világváros még
kisebb mûhelyébõl valóban nem

semmi teljesítmény, bár a
batthyánys diáklány emiatt egyálta-
lán nem zavartatja magát. S miért is
tenné… Edzõje, Tóth Tamás egy-
szerûen csak így fogalmaz: „Zsa-
nett nagyon jó versenyzõalkat. Nem
görcsöli agyon magát, feláll a pást-
ra, s képes kikapcsolni mindent,
csak a vívásra koncentrál.” Hát, ha
ez ilyen egyszerû, akkor semmi
probléma, igaz, a tréner rögtön hoz-
záteszi: „Tulajdonképpen nem volt

nehéz ágon Zsanett, s juthatott vol-
na tovább is, ha a négy közé kerülé-
sért nem az amerikai ellenfelét tisz-
telik jobban. Úgy látszik, most volt
valamilyen USA-átok, mert mindkét
vereséget tengerentúlitól szedte
össze.” A vb-hatodik helynek per-
sze már volt elõzménye, mivel a
francia Bourges-ban rendezett Eu-
rópa-bajnokságon szintén bizonyít-
hatott Zsanett a válogatott színei-
ben. Akkor talán nem ment neki
annyira, de a három fõs nõi kard
csapatban (ahol Mátyás Szabina a
másik kanizsai…) mindenképp hú-

zóemberré nõtte ki magát. „ A ver-
seny elõtti délutántól másabb egy
kicsit a hangulatom” – feleli az azt
firtató kérdésünkre már a kiváló
kardozó, hogy miképpen megy a
ráhangolódás a nagy csörtékre.
„Amúgy semmi különlegeset nem
teszek akkor már, ha csak azt nem,
hogy korábban elalszom” – szóval
a lelki nyugalom a legnagyobb ti-
tok. Azért a szakma kivesézése után
visszarázódunk a hétköznapokba:
„Tesi-órám még nem volt (a beszél-
getés másfél hete készült – a
szerk.), de az osztálytársak és a ta-
nárok is gratuláltak a sikerhez.”
Bár, Zsanettet az utóbbi idõszakban
nem sokat látták az iskolán belül,
hiszen igazoltan járta Európa pást-
jait, s ahogy fogalmazott, most lesz
mit bepótolnia tanulás terén. Még
talán testnevelés órán is, hiszen
ahogy mi tudjuk, ott nem ötös diák.
Õ most úgyis a hatos számmal van
a legjobb barátságban…   

P.L.
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Aquaprofit-Nagykanizsai Tungs-
ram Sakk Klub – Kazincbarcikai
VSC 10:2. Sakk NB I-es csapatbaj-
noki mérkõzés, 11. forduló. Buda-
pest, Ramada Plaza Budapest Hotel. 

Eredmények (elöl a kanizsai
klub játékosai): Balogh Csaba –
Sikula 0,5:0,5, Pintér József – Var-
ga J. 1:0, Medvegy Zoltán – Kiss P.
1:0, Gonda László – Dovzsik 1:0,
Prohászka Péter – Hajnal 1:0,
Bérczes Dávid – Váradi 1:0, Fara-
gó Iván – Mészáros Gy. 0,5:0,5,
Flumbort András – Borsos 1:0, Ifj.
Galyas Miklós – Barva 0,5:0,5,
Gara Tícia – Verõci 1:0, Bagonyai
Attila – Zámbó 0,5:0,5, Orsó Mik-
lós – Handó 1:0

Tulajdonképpen már az elegáns
budai szállodában (ahol néhány pil-
lanat erejéig még Erwin Koeman, a
labdarúgó válogatott szövetségi ka-
pitánya is feltûnt) rendezett utolsó

bajnoki forduló kezdetén eldõlt,
hogy idén a kanizsaiak nyerik az
aranyérmet, illetve a díszes és felet-
tébb méretes serleget, hiszen a klub
játékosai az egerszegi Csuti elõtt
10,5 pontos elõnnyel ültek asztal-
hoz. Az Aquaprofit sakkozói azon-
ban mindent beleadva végigjátszot-
ták – nem csupán becsületbõl, ha-
nem presztízsbõl is – a partikat, hi-
szen a tét már az volt, hogy csúcsot
állítsanak fel a megszerzett pontok
számát tekintve. Nos, a rekord ösz-
szejött, s szombat délután négy óra
tájban kiderült, hogy 97 pontjuk lett
tizenegy kör után.

Érthetõ, hogy nagy volt az
öröm, bár a 2007-es, elsõ bajnoki
cím utáni hangulatot talán nem si-
került fokozni, de ettõl még tény, a
2008/09-es bajnoki évad legjobb
együttese magasan az Aquaprofit
NTSK együttese lett.

Persze, amivel ezt még fokozni
lehetne, igazán kézenfekvõ: az in-
diai sakk fenomén Viswanathan
Anandot, az Aquaprofit-NTSK
igazolt játékosát „valahogy” Ma-
gyarországra kellene csábítani.
Nos, amint azt Nádasi Tamástól
megtudtuk, egy Anand – Lékó Pé-
ter páros meccset június 8-ig – na-
gyon úgy tûnik – tetõ alá tudnak
hozni, tehát, ha bajnokira nem is,
de egy gála-jellegû találkozóra
meg tudják nyerni…

S ha már érintõlegesen a futbal-
lal kezdtük, zárjuk is azzal, lévén a
kanizsai bajnokcsapat csomagolá-
sa után a szálloda nem sokáig ma-
radt nagy bajnokok nélkül, hiszen
az április 22-én Budapesten ját-
szott AC Milan is a már fent emlí-
tett hotelbe rendezkedett be  –
ugyanúgy néhány órára, mint múlt
szombaton az Aquaprofit-NTSK
legénysége. 

Nádasi Tamás, a névszponzor
cég igazgatósági tanácsának elnö-
ke: – Annak ellenére, hogy már né-
hány fordulóval ezelõtt körvonala-
zódni látszott, a csapat igazán szép
bajnoki aranyat szerzett. Az utolsó
körben már csupán magyar játéko-
sokkal álltunk fel, s úgy érzem, így
is bizonyítottunk. Elégedettek lehe-
tünk, hiszen nagyon sok gyõzelmet
és kevés vereséget jegyeztünk, s azt
hiszem, ez nem szorul magyarázat-
ra. A cél innentõl fogva már az,
hogy az anyagi feltételit is megte-
remtsük a késõbbi, legalább ilyen
szép kanizsai sikereknek. Külön

hozzátenném, hogy mind a városi
sakk szövetségnek, mind Nagyka-
nizsa városának nagy eredmény,
hogy ismét bajnokcsapata van a
településnek. Meggyõzõdésem,
hogy sorainkban a jelentõs vérfris-
sítés jót tett a bajnokságnak, de ar-
ról sem feledkezhetünk el, hogy
egyre több helyi tehetséget kell be-
építeni idõvel majd az együttesbe.

Papp Nándor, az Aquaprofit-
NTSK játékosa és koordinátora: –
A bajnoki cím mellett nagyon fon-
tos tényezõ volt számunkra az is,
hogy a bajnoki pontrekordot is fel-
állítsuk. Ez végül sikerült, hiszen
amióta tizenegy-fordulós és tizen-
két partis a bajnoki rendszer, még
soha nem teljesítettek kilencvenhét
pontot. Végül 13,5 pontos elõnnyel
lettünk bajnokok, s azt hiszem, ez
önmagáért beszél.

Bagonyai Attila, az Aquaprofit-
NTSK kanizsai játékosa, aki már
kétszeres bajnoknak vallhatja ma-
gát: – Sokszor hallhattuk, hogy
csapatunk úgymond összevásárolt,
s erre csak azt tudom mondani,
meg kell nézni, más sportágak baj-
nokcsapataiban milyen az aránya
a helyi és „idegen” erõknek. Ezt
tovább szûkíthetem a dél-zalai vá-
ros sportjára is, vagyis nem va-
gyunk mi ebben akkora „úttörõk”.
Szóval inkább legyen az a fontos,
hogy Kanizsának bajnok együttese
van sakkban, s ez azért nem válik
az itteni közösség kárára…

Polgár László

AAqquuaapprrooffiitt-NNTTSSKK:: 

MMáárr kkééttsszzeerreess bbaajjnnookkookk

AA hhóónnaapp ccssaappaattaa::

Névjegy: Aquaprofit-Nagykanizsai Tungsram Sakk Klub
Alapítási éve: 1971 /Nagykanizsai Vasas Sport Kör néven, majd Vasas
Izzó (1973), Tungsram Sakk Klub, Izzó SE, Aquaprofit-NTSK (2006)
névvel/. Színe: kék-fehér. Címe: 8800 Nagykanizsa, Sabján Gyula utca
3. Terme: Sabján utca 3. Elnök: Németh Zoltán. Edzõk, felkészítõk:
Flumbort András, Pintér József. Legnagyobb sikerei: 2-szeres magyar
bajnok (2007, 2009), BEK-10. (2007), 4-szeres bajnoki-2. (2002, 2004,
2006, 2008), 3-szoros bajnoki-3. (2000-2001, 2003, 2005)

Név: Magyar Zsanett.
Születési idõ, hely: 1992. 05. 07., Székesfehérvár. Sportága: vívás.

Fegyvernem: kard. Klubja: MÁV NTE/NTE 1866 (2002-). Edzõje:
Tóth Tamás Tibor. 

Eddigi legnagyobb sikerei: kadett egyéni vb-6. (2009), kadett egyéni
Eb-27. (2009), kadett egyéni ob-2. (2009), kadett csapat ob-3. (2009),
kadett nemzetközi körverseny-6. (2009), kadett diákolimpa-1. (2008),
újonc csapat ob-1. (2006)

JJóó vveerrsseennyyzzõõ-ttííppuuss

AA hhóónnaapp ssppoorrttoollóójjaa::
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Az akció 2009. május 30-ig tart

Édesség és élelmiszer diszkont
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban) Tel.: 30/936-3923

ANYÁK NAPI AJÁNLATUNK:

NYITVA TARTÁS:

EGYÉB AJÁNLATUNK:
Bolero italpor 45 Ft
Jó reggelt szelet 50 Ft
Pattogós cukor 70 Ft
400 gr szaloncukor 200 Ft
500 gr nápolyi 295 Ft
500 gr barackmag 395 Ft
600 gr instant kakaó 395 Ft
500 gr tortabevonó 495 Ft
1000 gr ételízesítõ 590 Ft
500 gr tejkaramell 495 Ft
500 gr vajkaramell 700 Ft
1000 gr teasütemény 895 Ft

Vattacukor 100 Ft
Completta 330 Ft
Inka kávé 295 Ft
0,25 gr Paloma kávé 345 Ft
0,25 gr Tchibo kávé 365 Ft
0,25 gr Karaván 395 Ft
0,25 gr Omnia 485 Ft
Nescafé 3x1 (10db/csomag)350 Ft
Ricore 75 gr 400 Ft
Ricore 200 gr               1100 Ft
Instant üv. nescafe 100 gr 695 Ft
100 db-os filteres feketetea 365 Ft

Táblacsokik, desszertek, teasütemények 
nagy választékban kaphatók! Dual 

Masters kártyák – 1-et fizet 2-õt kap!

Szerda  – csütörtök – péntek: 9-17 óra

132 gr Sherry Queen desszert             445 Ft
Sherry Queen szívdesszert         545 Ft
Raffaello T15 495 Ft

200 gr konyakmeggy                   320 Ft
500 gr konyakmeggy 795 Ft
óriásdesszert 995 Ft
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