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Kanizsa

II. András 1245-ben említette
elsõként levelében Kanizsa váro-
sának nevét, s akkori tette a tele-
pülésünk történelmében sorsfor-
dító volt, kezdte ünnepi köszön-
tõjét Marton István polgármes-
ter a HSMK színháztermében
megtartott díszközgyûlésen.

– Ez a cselekedet alkalmat ad
nekünk arra, hogy évrõl évre meg-
emlékezzünk a múlt történéseirõl,
és hagyományosan ezen a napon
köszönjük meg mindazok munká-
ját, akik tehetségükkel, szorgal-
mukkal, kitartó munkájukkal évti-
zedeket dolgoztak azért, hogy
Nagykanizsa városa fejlõdhessen.

A város napja rólunk szól – foly-
tatta a polgármester. – Minden év-
ben felidézzük az elmúlt idõket, el-
merengünk a letûnt korok cseleke-
detein, és közben megtudunk vala-
mi újat magunkról, a ránk hagyo-
mányozott értékekrõl. Mert a kul-
turális hagyomány és érték az,
amelyet történelmünk során létre-
hozunk, és ez ad igazolást fennma-
radásunkhoz is, amit tovább kell
adnunk az utánunk következõ nem-
zedéknek. Annak a nemzedéknek,
amelynek nevelésében felbecsülhe-
tetlen a szerepünk, hiszen nekünk
kell követendõ mintát felmutat-
nunk: a múlt értékeit megbecsülni,
etikai törvényei szerint élni, és a

régi korok tanulságait érvényesíte-
ni. E folyamatból senki sem von-
hatja ki magát, aki a közéletben
bármilyen szerepet is vállal. A mai
nap akkor válik igazi ünneppé, ha
feladataink jegyében számvetést
készítünk arról, hogy milyen mó-
don fogunk a ránk hagyott örök-
séggel felelõsen bánni. 

Marton István polgármester kö-
szöntõjét követõen a testvérváros-
ok tánccsoportjai adtak mûsort a
díszközgyûlés meghívott vendége-
inek, a Bihácsról, Csáktornyából,
Kazanlakról, Kovásznáról, Ma-
gyarkanizsáról érkezett külföldi
delegációk képviselõinek. 

(folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a címoldalról)
Ezután a kitüntetési ceremónia

következett. A közgyûlés „Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Díszpol-
gára” kitüntetést adományozta Tüs-
kés Tibornak, a felnevelõ városához
mindig hû írónak, szerkesztõnek és
irodalomtörténésznek gazdag élet-
mûvéért. Prof. Dr. Kovács László-
nak, a Landler Jenõ Gimnázium
egykori igazgatóhelyettesének, nyu-
galmazott fõiskolai tanszékvezetõ-
nek példaértékû fizikatanári életmû-
véért, és Nagykanizsáért végzett ki-
emelkedõ munkájáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere” emlék-
plakettet adományozta. Petike An-
talnak, Nagykanizsa Város Tanácsa
V.B. egykori elnökhelyettesének,
nyugalmazott általános iskolai igaz-
gatónak Nagykanizsáért végzett sok
évtizedes tanári és közéleti tevé-
kenységéért „Nagykanizsa Megyei
Jogú Városért” kitüntetõ címet ítél-
ték oda. Suhai Zsolt tagozatvezetõ
tanárnak Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat érettségit adó felnõttkép-
zésében és a „Hétvégi kollégium” –
tehetséggondozás és felzárkóztatás
programban nyújtott több éves ön-
zetlen segítségéért és munkájáért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Kisebbségeiért” kitüntetõ címet adta
át Marton István polgármester. Ko-
vács Éva köztisztviselõ, a köz szol-
gálatában folytatott magas színvona-
lú, lelkiismeretes szakmai munkájá-
ért „Paizs Ferenc-Díjat” kapott. Tis-
lér Zoltán rendõr törzszászlós a köz-
biztonság, a mûvészeti és környezet-
kultúra területén végzett kiemelkedõ
munkájáért „Nagykanizsa Biztonsá-
gáért” kitüntetõ cím elismerésben
részesült. Tarnóczky Attilának lelki-
ismeretes tanári és közéleti tevé-
kenysége elismeréseként a „Nagy-
kanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet
adományozta a testület. AFarkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Mûvé-
szeti iskola a nagykanizsai mûvésze-

ti nevelés terén nyújtott sok évtize-
des kiemelkedõ munkájáért „Nagy-
kanizsa Oktatásáért” kitüntetõ címet

kapott. Pulainé Cserti Ilona népi
iparmûvész Nagykanizsa város és a
régió népmûvészeti hagyományai-
nak gyûjtésében és továbbadásában
betöltött kiemelkedõ szerepéért
„Nagykanizsa Kultúrájáért” kitünte-
tõ címben részesült. Szentgyörgyi
Levente nyugalmazott stúdióvezetõ,
a kanizsai amatõrfilmes kultúra szer-
vezéséért és a helyi televíziós adá-
sok elindításáért szintén a „Nagyka-
nizsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet
kapta meg. Balogh Antal nyugalma-
zott szakszervezeti elnök, sportúj-
ságíró a „Nagykanizsa Sportjáért”
kitüntetõ címet vehette át. A Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Nagykani-
zsai Csoportja hosszú ideje végzett
kiemelkedõ önkéntes szociális tevé-
kenységéért „Szekeres József Díj”
kitüntetõ címben részesült. Ugyan-
csak Szekeres József Díjat vett át Dr.
Muzsek István osztályvezetõ fõor-

vos, a nagykanizsai egészségügyben
végzett kiemelkedõ szakmai munká-
jáért és vezetõi tevékenységéért. A
környezet-, állat- és természetvéde-
lem területén végzett több évtizedes
kiemelkedõ munkájáért a „Nagyka-
nizsa Környezetkultúrájáért” kitün-
tetõ címet vette át az „Élettér” Állat-
és Természetvédõ Egyesület. 

A díszközgyûlés a Budapest
Ragtime Band mûsorával zárult.

Testvérvárosunkkal, Kovász-
nával való együttmûködési kap-
csolatot és annak megerõsítését
szimbolizálja a Város Napján,
pénteken Marton István polgár-
mester és a kovásznai Fábián

Ernõné által közösen a Sétakert-
ben leleplezett kopjafa. Az évti-
zedekben mérhetõ kapcsolatot
szimbolizáló engedélyeztetés utá-
ni végsõ helye a Felsõtemplom
mellett lesz.

Méltán viselte idei város napi
rendezvényünk a „Hagyományok
találkozópontja” alcímet, hiszen
több nép, több korszak hagyomá-
nyait mutatták be az egyes fellé-
põk. A japán kultúrába hallgathat-
tunk bele az Ataru Taiko által,
melynek tagjai a dobbal való zené-
lést és a mozgást ötvözték elõadá-
sukban. A legkeresettebb görög
együttesek egyike a Mydros, mely
leginkább görög tavernazenét ját-
szik, a buzukit és a tangóharmoni-
kát a dob, a basszusgitár, a gitár, a
zongora, és a baglama kíséri. Fo-
lyamatos fellépõje a fesztiválok-
nak a Fabula rasa, mely a környe-
zõ népek folklórjának zenei eleme-
it, a komoly zenét és a modern ze-
nei elemeket egyaránt felhasználja
saját szerzeményeiben. Az 1993-
ban alakult Kanizsa Csillagai a
magyarországi romák kultúrájának
jellegzetes lovári, beás és
romungro dalait adja elõ. Világze-
nét játszik a Sheket együttes, kü-
lönbözõ népek népzenéit olvaszt-
ják össze, leginkább magyar nép-
zenei és klezmer, azaz zsidó nép-
zenei elemeket használnak fel ze-
néjükben. Ezeket az autentikus
hangzástól kicsit elrugaszkodva,
az ütõ és elektronikus hangszerek
bevonásával (dob, gitár, basszusgi-
tár) próbálják még izgalmasabbá
tenni. A tánc világába vezette be a
közönséget hagyományõrzõ ci-
gánytáncával a Csillogó gyöngy-
szemek, illetve a Vámos Veronika
által vezetett Flamenco-show. A
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Két kis iker magzat beszélget az
anyaméhben:

– Te hiszel a születés utáni élet-
ben?

– Természetesen. A születés után
valaminek következnie kell. Talán
itt is azért vagyunk, hogy felkészül-
jünk arra, ami ezután következik.

– Butaság! Semmiféle élet nem
létezik a születés után. Egyébként
is, hogyan nézne ki?

– Azt pontosan nem tudom, de
biztosan több fény lesz ott, mint
itt. Talán a saját lábunkon fogunk
járni, és majd a szájunkkal eszünk.

– Micsoda ostobaság! Járni nem
lehet. És szájjal enni – ez meg
végképp nevetséges! Hiszen mi a
köldökzsinóron keresztül táplál-
kozunk. De mondok én neked va-
lamit: a születés utáni életet kizár-
hatjuk, mert a köldökzsinór már
most túlságosan rövid.

– De, de, valami biztosan lesz,
csak valószínûleg minden egy ki-
csit másképpen, mint amihez itt
hozzászoktunk.

– De hát onnan még soha senki
nem tért vissza. A születéssel az
élet egyszerûen véget ér. Külön-
ben is, az élet nem más, mint örö-
kös zsúfoltság a sötétben.

– Én nem tudom pontosan, hogy
milyen lesz, ha megszületünk, de
mindenesetre meglátjuk a mamát,
és õ majd gondoskodik rólunk.

– A mamát? Te hiszel a mamá-
ban? Szerinted õ mégis hol van?

– Hát mindenütt, körülöttünk.
Benne és neki köszönhetõen élünk.
Nélküle egyáltalán nem lennénk.

– Ezt nem hiszem! Én soha,
semmiféle mamát nem láttam, te-
hát nyilvánvaló, hogy nincs is.

– No de néha, amikor csendben
vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és
azt is érezzük, ahogy simogatja
körülöttünk a világot. Tudod, én
tényleg hiszem, hogy az igazi élet
még csak ezután vár ránk!

(ismeretlen szerzõ az internetrõl)

AAnnyyáákk NNaappjjáárraaszerbek és a horvátok népzenei jel-
legzetességeit hallhattuk a Vuji-
csics együttes elõadásában. A lo-
vagkorba repítette vissza a nézõse-
reget a Fõnix Lovagrend, s az álta-
la szervezett I. Országos Meghívá-
sos Középkori Vívóverseny, mely-
re érkeztek rendek Kaposvárról,
Székesfehérvárról, Iharosberény-
bõl és Budapestrõl is, hogy meg-
mérettessék magukat.

Két kanizsai baba született a Város
Napján a Kanizsai Dorottya Kórház
szülészetén. Elõször Császár Zsolt
látta meg a napvilágot pénteken 9 óra
50 perckor, 3450 gramm súllyal, és
54 centiméterrel, a család harmadik
gyermekeként. Gerencsér Viktória dél-
után, 17 óra 55 perckor érkezett meg.
3400 gramm súllyal és 54 centiméterrel,
elsõ gyermekként, a szülei nagy örömé-
re.  A babákat és édesanyjukat Mar-
ton István polgármester köszöntötte
oklevéllel, virágcsokorral és 50 ezer
forintos vásárlási utalvánnyal.

KKaanniizzssaaii GGrraaffiikkáákk

A Város Napja alkalmából Nagy-
kanizsa városának ajándékozta „ Ka-
nizsai Grafikák” címû sorozatát
Bene János kaposvári festõmûvész,
grafikus. A megnyitó kiállításra
szombaton délelõtt került sor a Kép-
zõmûvészetek Házában. Az érdeklõ-
dõket Kõfalvi Csilla, az intézmény
igazgatója köszöntötte. Ezt követõen
Marton István polgármester megnyi-
tóbeszédében a Város Napja rendez-
vénysorozat kapcsán történelmi visz-
szatekintést tett Nagykanizsa jeles
múltjára. Kifejtette, hogy a múlt tisz-
telete egyúttal a jövendõ nemzetség
reménysége is. Majd röviden ismer-
tette Bene János festõi életútját.
Megjegyezte, hogy olyan mûvész al-
kotásait láthatjuk, aki a lélek beszé-
dét, a belsõ beszédet is képes a fest-

mények, a képek nyelvére lefordítani
úgy, hogy mindenki számára érthetõ
legyen. Megnyitó beszéde végén kö-
szönetét fejezte ki Bene Jánosnak
amiért városunknak adományozta a
Kanizsai Grafikákat, amely a mai
naptól Nagykanizsa kulturális örök-
ségének elválaszthatatlan része. A
polgármester megnyitó gondolatai
után Lengyák István, az esemény
szervezõje mint Bene János régi is-
merõse kifejtette, hogy olyan alkotó
munkáit láthatjuk, aki mindig ráérez
a „másoknak is adhatok” felemelõ

pillanat visszahozhatatlan és megis-
mételhetetlen nagyszerûségére és
örömére. Olyan mûvész, aki nem
csak ad, de adományaival látva láttat,

kritizál és cselekedetre késztet. Büsz-
kék lehetünk arra, hogy ilyen mû-
vésznek, ilyen kollégának, ilyen ba-
rátnak segíthettünk szép emberi
szándékai megvalósulásában. 

Az esemény záró aktusaként
Bene János és Marton István aláírták
a „Kanizsai Grafikák” képsorozatá-
nak ajándékozási megállapodását.

FFiiccáánnkkoollóó

Tizedik éve szervezi meg a Város
Napján nagysikerû zenés, mesés
mûsorát a Vackor Óvoda nevelõtes-
tülete. A HSMK színpadán hat óvo-

da, a Vackor, a Kossuth, a Micimac-
kó, a Hétszínvirág, a Rózsa, a Heve-
si, valamint a Szivárvány Fejlesztõ
Központ nagycsoportosai kápráztat-
ták el a közönséget, szüleiket, nagy-
szüleiket. Afeldolgozott meséket ze-
nére, mozgásimprovizációval adták
elõ, elõadásmódjukban már kifeje-
zõdött az iskolaérettség.

Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium által meghirdetett I. Országos
Elektroakusztikus – Zenei Verseny-
nek a Medgyaszay Ház adott otthont
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola rendezésében.
A résztvevõk négy korcsoportban és
két kategóriában adtak számot tudá-
sukról, tehetségükrõl a hallgatóság
és a zsûri elõtt. A rendezvény pénte-
ken tíz órakor vette kezdetét, kora
délután az ünnepélyes megnyitón
Marton István polgármester köszön-
tötte a résztvevõket és az érdeklõdõ-
ket, majd Baráth Zoltán a mûvészeti
iskola vezetõje a program technikai
részeirõl tartott ismertetõt. A pénteki
programot az ULYXES együttes
koncertje zárta. Másnap reggel a ver-
senyen kívül indulók programja,
majd 13 órakor a döntõk kezdõdtek.
Aszombati rendezvény a zeneiskolá-
ban Binder Károly (zsûri elnök) jazz-

zongora koncertjével zárult, melyet
éjszakába nyúló szakmai beszélgetés
követett. A vasárnapi programot a
szintetizátor kamara nyitotta. Binder
Károly a verseny értékelése során el-
mondta, hogy kilenc elsõ, hat máso-
dik, hat harmadik és nyolc különdí-
jat adott ki a zsûri. Ezen felül három
díjat osztottak ki a versenyen kívül
indulónak. Értékelve lettek a felké-
szítõ tanárok és az intézmények is. A
díjazottak az elismerõ oklevelek
mellett értékes nyereményekben ré-
szesültek. 

B.E. - S.E. - Cz.Cs.

ZZssoolltt ééss VViikkttóórriiaa
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Magyar József immár két évti-
zede a Nagycsaládosok Nagyka-
nizsai Egyesületének elnöke és –
mint mondja – már nagyon vár-
ja azt a fiatal nagycsaládost, aki
végre elvállalná ezt a pozíciót,
mert ugye lassan hatvanhat éve-
sen, tizenhat unokával ez már
nem egészen neki illõ feladat. De
addig ellátja, amíg nem talál
megfelelõ utódot erre a posztra,
mert úgy véli: egy ilyen egyesüle-
tet, amely két évtizedes múltra
tekint vissza, meg kell becsülni,
õrizni kell értékeit és nem sza-
bad megszüntetni.

– A mi egyesületünk egy érték, ame-
lyet fenn kell tartani, különösen olyan
körülmények között, amelyek jelenleg
Magyarországon tapasztalhatók –
szögezi le az elnök. – Az egyesülethez
több mint félszáz tagcsalád tartozik, ez
már egy viszonylag nagy létszámú
csapat. A szokásos három-négy ren-
dezvényünket úgy, ahogy meg tudjuk
tartani minden évben, de ennél többre
nem vagyunk képesek. Aprogramok fi-
nanszírozását az önkormányzat külön-
bözõ pályázati kiírásaira beadott pá-
lyázatainkkal biztosítjuk, mint min-
dent, ami a mûködéshez szükséges.
Bekapcsolódtunk a NOE-én keresztül
az úgynevezett élelmiszerbank-rend-
szerbe is, vagyis amennyiben lehetõ-
ség nyílik, akkor ellátjuk a nagycsalá-
dokat élelmiszer segélyekkel, tehát
módjával tudunk segíteni a családo-
kon. Aki olvassa a napi sajtót, az rájön
arra, hogy a jelenlegi kormány szinte
célba vette a családokat, különösen a
gyermekes családokat, mert a megszo-
rító intézkedéseik zöme a nyugdíjasok
mellett õket sújtja. Kezdve a családi
pótlékkal való manipulációval, a
GYES és GYED idejének csökkentésé-
vel, mert például senki nem gondolt
arra, hogy azoknak a kismamáknak
nagy része, akik a házasságukat köve-
tõen azonnal gyermekeket vállaltak
egyszerûen nem tudnak majd elhelyez-
kedni két év után. Nem beszélve arról,
hogy nem tudják hova rakni a gyerme-
ket, mert nincs elég bölcsõdei hely. A
szociálpolitikai támogatás elvételével
az ifjú házasok kerülnek nehéz helyzet-
be, mert nem tudnak új lakáshoz jutni.
És akkor még egy öngólt is rúg a kor-
mány, mert minden egyes ilyen lakás-
építkezésbõl annak ötven százalékát
általában az állam visszaveszi külön-
bözõ adó és egyéb járulékok formájá-
ban, tehát ettõl a bevételtõl is elesik,
ugyanakkor az építkezések leállása
miatt munkanélküli segélybõl fizeti ki a

plusz költségeket. De ugyanúgy említ-
hetném a családi pótlék elképzelt
bruttósítását, amivel egy olyan "gyö-
nyörû" helyzet kezd kialakulni, hogy
az ötven-ötven százalékkal való meg-
osztással tulajdonképpen azok járnak
rosszul, akik gyermekeket nevelnek,
mert ha egy gyermektelennek a brut-
tó bére ugyanolyan mint egy csalá-
dosnak a bruttó bére, ahhoz hozzápa-
kolják a családi pótlékokat, akkor
többet vonnak el tõle, mint a gyer-
mekkel nem rendelkezõ családoktól.
Vagyis, ha minél több gyermeked van,
annál kevesebb nettó pénzt viszel ha-
za. 

– Milyen mértékben hallatja a
szavát a Nagycsaládosok Egyesü-
lete régiós, illetve országos vi-
szonylatban?

– Úgy érzem, hogy országos szin-
ten a NOE mindig ott volt akkor,
amikor értelme volt a demonstráci-
ónak vagy a tiltakozásnak. Ilyen volt
az is, amikor csendes békés tünte-
téssel megjelentünk az Országház
elõtt. Általában az a véleményem,
hogy hiába próbálunk szelíden, nor-
mális emberléptékû tárgyalásokat
kezdeményezni, az egyesület külön-
bözõ javaslatait és figyelmeztetéseit
rendszeresen figyelmen kívül hagy-
ják, mint ahogy most sem vettek fi-
gyelembe semmit. Egy egész köteg-
re való javaslat van, amit a NOE
szakemberei próbáltak közvetíteni
az illetékes szaktárcák felé, de ezek-
bõl sajnos nagyon kevés dolgot
vesznek figyelembe. A döntéshozók
elfelejtik, hogy egy olyan szervezet-
tel állnak szemben, amely az orszá-
got behálózó 200 tagegyesületével
és 96 helyi csoportjával együtt az
egész ország nagycsaládosait képvi-
seli. Hazánk az EU statisztika kimu-
tatásai alapján 32 országból a 32.
helyen áll a két gyermeket nevelõ
családok által jövedelmükbõl adó-
zás után hazavitt 51%-al. Ez több
mint elkeserítõ! Mint mérnök meg-
tanultam, hogy ha valamit változtat-
ni akarok, vagy valami újat akarok
létrehozni, akkor azoknak az embe-
reknek a vezetõivel, akiket ez érint,
vagy akikkel az új elképzelést létre
akarom hozni, megbeszélem, hogy
mit akarok változtatni, még akkor is,
hogyha mindez valamilyen lemon-
dással járna részükrõl. De mindeze-
ket úgy végrehajtani, hogy nem is
tájékoztatom elõre õket, nem készü-
lök fel semmire, hanem csak úgy
"bele a vakvilágba" kezdek el intéz-
kedni, abból jó nem fog kisülni.

– Hogyan mûködik tovább az
egyesület a jelenlegi nehéz hely-
zetben?

– A megnövekedett nehézségek
közepette továbbra is végezzük a
munkánkat, és nem adjuk fel! Min-
denütt, ahol lehet, el fogjuk mondani
azokat az igazságtalanságokat,
amelyek érintik a családokat, és a
magunk módján próbálunk ez ellen
tenni. Mi nem tudunk mást cseleked-
ni, mint legfeljebb babakocsikkal ki-
vonulni az utcára és tiltakozni. A
gyermekeinken, unokáinkon keresz-
tül bemutatni, hogy tulajdonképpen
az egész ország jövõje attól függ:

lesznek-e több gyermeket vállaló
magyar családok, és hogy ezeket a
gyerekeket miként tudják felnevelni,
mert valamikor majd ugye ezeknek a
többletterhet vállaló családok gyere-
keinek kell a nyugdíjat is elõteremte-
ni azoknak, akik most gyermekneve-
lésre nem, vagy alig vállalkoznak.
Tehát azok a nagycsaládok, akik
erõn felül három-négy-öt gyermeket
nevelnek, azok mindig többet tesznek
a társadalomért, mint aki erre nem
hajlandó. Egyébiránt az egyesület
normális mederben továbbra is azt
az utat járja, amit idáig. 

– Milyen az együttmûködésük a
kanizsai önkormányzattal?

– Nagyon jó kapcsolatunk van a
helyi önkormányzattal és a Polgár-
mester úrral is. Nekik köszönhetjük,
hogy végre normális körülmények
között mûködhetünk. Mi mindig tisz-
tességesen pályázunk és elszámo-
lunk. Elismerik a munkánkat, s
mindezt onnan is látjuk, hogy a pá-
lyázatainkat általában mindenki
méltányolja. Azokra a rendezvé-
nyekre pedig, amelyeket szervezünk,
mindenki büszke lehet a városban. 

Horváth Tamás, a NOE Balaton
régió titkára:

– Az én feladatom, hogy össze-
tartsam azt a közel húsz egyesületet
és csoportot, amelyek e régióhoz
tartoznak. A Balaton régió befoga-
dó egyesülete a helyi egyesület,
ezért szorosan kiveszi a részét a
munkából a helyi tagság is. A régió
egyesületeit ellátjuk a szükséges in-
formációkkal, illetve javaslataikat
és gondjaikat közvetítjük az orszá-
gos egyesület felé. Régiónk igazá-
ból a két nagy fõút mentén alakult
ki, vagyis az M7-es és az M8-as fõ-
utak mentén levõ városok egyesüle-
tei és csoportjai alkotják Veszprém-
tõl kezdve Balatonalmádin, Ajkán,
Várpalotán és Keszthelyen át egé-

szen Zalaegerszegig. Ez a régió a
mi esetünkben Fejér, Somogy,
Veszprém és Zala megyéket érinti. 

– Tavaly õsz óta milyen fontos
feladataik vannak a régió vonatko-
zásában?

– A kapcsolattartás érdekében
például régiós találkozókat szerve-
zünk egyesületi vezetõk és aktív ta-
gok részére, ahol megbeszéljük kö-
zös ügyeinket és az aktuális tenni-
valókat. Azon is sokat dolgozunk,
hogy a különféle pályázatokon si-
kereket érjünk el. Most elsõsorban
a Nemzeti Civil Alapnál van egy
nyertes pályázatunk, ahol egy há-

rom napos találkozó keretei között
gondoljuk át a régió jelenét, múlt-
ját és jövõjét, és keressük a hatéko-
nyabb együttmûködés és forráste-
remtés útjait Balatonalmádiban. A
helyi egyesületnek három hagyo-
mányos nagyrendezvénye van: a
farsang, a nyári tábor és a kará-
csonyváró ünnepség. Ehhez kap-
csolódik a balatoni régió is. Emel-
lett szervezünk kirándulásokat is,
például nemrég voltunk kerékpár-
túrán fiatal családokkal a Kánya-
vári-szigeten. Említhetem még a
május 2-án, Nagykanizsán sorra
kerülõ régiós családi napot, mely a
Csónakázó-tó melletti Zöld tábor-
ban kerül megrendezésre. Erre az
eseményre sokan érkeznek a régió-
ból, de délelõtt 10 órától a csalá-
dok számára szervezett számos kul-
turális, sport- és játékprogram vár-
ja szeretettel a nagykanizsai nagy-
családokat és családokat is. Van
egy másik fontos programunk is: az
energia klubbal együttmûködve fo-
lyamatban van az úgynevezett Lak-
címke kampány. Ez voltaképpen
egy becézett formája annak az is-
meretterjesztõ programnak, amely
szerint 2012. január elsejétõl köte-
lezõ lesz mindenféle – lakással
kapcsolatos jogügyletben energia-
tanúsítványt kiállítani a házakról
vagy lakásokról. Ez a kampány a
mi részünkrõl arról is szól, hogyan
takarékoskodjunk az energiával,
mert egyrészt a mi zsebünkre is
megy a pazarlás, másrészt, mert a
takarékoskodás következtében nem
szennyezzük túlzott mértékben a
környezetünket. Tehát megint arról
van szó, hogy a gyermekeink jövõ-
je a tét, vagyis hogy mennyire tud-
juk biztonságosan megõrizni a Föl-
dünket a jövõ nemzedékének.

Gelencsér Gábor

AA nnaaggyyccssaallááddookk ttööbbbbeett tteesszznneekk aa ttáárrssaaddaalloomméérrtt……
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Kamaránk vendége volt 
az MKIK alelnöke

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara meghívására 2009.
április 8-án városunkba látogatott
Mosonyi György, a MOL vezér-
igazgatója, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara alelnöke. A ne-
ves gazdasági szakembert dr.
Polay József, a kamara elnöke fo-
gadta, s kísérte el több helyi – az
olajiparhoz kötõdõ – céghez.
Mosonyi György ellátogatott a
DKG-EAST Zrt. gyárába, vala-
mint a GÁZGÉP Kft. székhelyére
és tájékozódott a Rotary Zrt. és a
Drill-Trans Kft. helyzetérõl is. Dr.
Polay József elnök hangsúlyozta,
a kanizsai kamarának fontos,
hogy minél több segítséget, infor-
mációt, szolgáltatást nyújtson tag-
jai, a város és térsége vállalkozói
számára. Az országos kamara al-
elnöke elismeréssel szólt a nagy-
kanizsai szervezet tevékenységé-
rõl, amit csak megerõsít az a tény,
hogy a MOL beszállítói minõsíté-
sének kiválóan megfelelõ vállal-

kozások is a kanizsai kamara tag-
jai.

Eredményes évet zárt 
a kamara
Kamaránk 2009. április 9-én

tartotta évértékelõ küldöttgyûlé-
sét. A küldöttgyûlés egyhangúlag
elfogadta a 2008. évi tevékeny-
ségrõl és gazdálkodásról szóló be-
számolót 17.107 eFt mérleg fõ-
összeggel és 1.528 eFt mérleg
szerinti eredménnyel. A küldött-
gyûlés megtárgyalta és elfogadta
a kamara 2009. évi célkitûzéseit
és költségvetéstervezetét a fõbb
mutatószámokkal. Tervezett be-
vételek összesen: 27.931 eFt, ki-
adások összesen: 26.021 eFt.

A küldöttgyûlés módosította a
kamara Alapszabályát és SzMSz-
ét. A küldöttek új tisztségviselõ-
ket választottak: Mádé Károlyt, a
DKG-EAST Zrt. vezérigazgatóját
általános alelnöknek, Miklós
Zsoltot, a Kanizsa Trend Kft. ügy-
vezetõjét az Ipari tagozat elnöké-
nek. Az elnökség tagja lett Krihó
Zsuzsanna a Gázgép Kft. gazda-
sági igazgatója és Petró Gyula a
BWT Hungary Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Közel egy évtizedes
kamarai tevékenységük elismeré-
séül Kamarai Munkáért Díj kitûn-
tetésben részesültek Brenner Ár-
pád és Czoborné dr. Pintér Ildikó.

Szakma Kiváló Tanulója 
Verseny döntõje 2009.
A nappali tagozatos végzõs diá-

kok számára ez évben is meghirdet-
tük, a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyt. A városi elõdöntõket a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara szervezte és bonyolította le,
amelyen 13 szakmában (asztalos,
nõiruha-készítõ, hegesztõ, kereske-
dõ, kárpitos, villanyszerelõ, kõmû-
ves, épületburkoló, szobafestõ-má-
zoló és tapétázó, fodrász, szakács,
pincér és cukrász) összesen 78 vég-
zõs tanuló vett részt. Az országos
döntõre 2009. április 22-24. között
került sor a Hungexpo területén,
amelyre Nagykanizsáról kárpitos
szakmában 4, hegesztõ illetve szo-
bafestõ-mázoló és tapétázó szak-
mákban 1-1 tanuló jutott be. A ver-
seny megtekintésére 40 diák és ta-
náraik autóbusszal utaztak a ren-
dezvényre. Az utazást és a tanulók
ellátását kamaránk biztosította pá-
lyázati forrásból.

Városi Kamarák találkozója
A Kamarai Törvény értelmé-

ben, 2001-ben a megyei kamará-
kon kívül három önálló városi ka-
mara alakult meg: a Soproni, a
Dunaújvárosi és a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara.  A
Megyei Jogú Városok Kamarái
évente találkoznak. Április 29-én
Dunaújvárosban dr. Polay József
elnök és Cserti József általános
alelnök vett részt a tapasztalatcse-
rén, ahol a regionalitás és a városi
kamarák jövõje volt a téma. 

Termékdíj törvény 
módosítása 
Az Országgyûlés 2009. márci-

us 30-án elfogadta a Termékdíj
törvény módosítását, amely
2009. június 1-én hatályba lép.
Segítségre lenne szüksége az elõ-
írások értelmezésében? Kell-e
Önnek termékdíjat fizetnie? Ér-
demes-e koordináló szervezethez
csatlakoznia? A választ a 2009.
májusi programunkon megkap-
hatja, ahol tájékozódhat a beval-
lás menetérõl és a várható ellen-
õrzések jogszabályi rendjérõl is.
Elõadók a VPOP szakemberei
lesznek. A konzultációval egybe-
kötött elõadás szervezése folya-
matban van, a meghívót minden
kamarai tagunk megkapja. Az ér-
deklõdõk a rendezvényrõl honla-
punkon tájékozódhatnak:
www.nakkik.hu 

Alkoholtermékek 
készletnyilvántartása
A pénzügyi tárca rendelete

2009. május elsejei hatálybalé-
péssel meghatározta a vendéglátó
üzletek alkoholtermék-készletfor-
galmi szabályzatának minimális
tartalmi követelményeit (pl. ada-
tok részletezettsége, mennyiség-
megállapítás módszere és idõ-
pontja, mennyiségi egység, stb.)
és nyilvántartás-vezetési kötele-
zettséget ír elõ, azzal, hogy a
készletek megállapítását legalább
havi gyakorisággal kell elvégezni.

A Kanizsa Trendnek sikerült! 
Pályázzanak Önök is!
A Regionális Minõségi Díj el-

nyerése után a Kanizsa Trend Kft.
ügyvezetõ igazgatója, Miklós
Zsolt a Nemzeti Minõségi Díj át-
adási ünnepély keretében vehette
át a 3* Elismerés a Kiválóságért
Európai díjat.

Pályázati felhívás a 2009. évi
Nyugat-dunántúli Regionális Mi-
nõségi Díj elnyerésére. A pályázat

célja: a Nyugat-Dunántúli régió-
ban a TQM alapelveinek, az önér-
tékelés alkalmazásának ösztönzé-
se, az EFQM modell megismerte-
tése, népszerûsítése, és ezzel a
felkészülés segítése a Nemzeti
Minõségi Díj követelményeinek
teljesítésére. Pályázati feltételek:
pályázatot nyújthat be bármely, a
Nyugat-dunántúli régióban
(Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala
megyében) bejegyzett, az ipar,
kereskedelem, szolgáltatás vagy
kézmûvesség területén tevékeny-
kedõ profit-orientált gazdálkodó
szervezet, és a középfokú szak-
képzést folytató iskolák. A díjat
kis-, közép-, nagyvállalkozások
és szakképzõ iskolák kategóriá-
ban hirdetjük meg: a pályázat be-
nyújtása: a pályázat elkészítésé-
hez és benyújtásához valamennyi
szükséges információt tartalmazó
pályázati útmutató 2009. május
11.-tõl térítésmentesen beszerez-
hetõ Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara Szolgáltató irodá-
jában, illetve letölthetõ a
www.nakkik.hu honlapról. A pá-
lyázati szándékot 2009. június 15-
ig elõjelentkezés formájában le-
het megtenni, az erre a célra szol-
gáló elõjelentkezési lapon. Az
elõjelentkezettek számára szak-
mai felkészítõt tartunk. A pályázat
beadási határideje: 2009. szep-
tember 15.

Köszöntjük a 2009. évben
belépett új tagjainkat: Gáz-

ipari Gépgyár Kft., Z-Pannon
Kft., Energia Centrum Szövetke-
zet. Pannon Pellet Kft., DKG-
EAST Zrt., Nagykanizsai Volks-
bank Zrt., Drill-Car Kft., Palmöb
Kft., Szig-Bau 94. Kft., Sponzor
Tours Kft., BWT Hungary Kft.,
Kanazawa Kft., Hotel Karos Spa

Legyen Ön is a Mesterünk!
A Nagykanizsai Kereskedelmi

és Iparkamara több szakmában
várja a mestervizsgára jelentkezõ-
ket: fodrász, kozmetikus, kõmû-
ves, burkoló, asztalos, ács-állvá-
nyozó, karosszérialakatos, autó-
szerelõ, cukrász, szakács, pék,
pincér, hentes, gázvezeték- és ké-
szülékszerelõ, vízvezeték- és
központifûtés szerelõ.

Megfelelõ számú jelentkezõ
esetén más szakmákban is indí-
tunk mestervizsgára felkészítõ tan-
folyamot. A jelentkezéseket a fenti
elérhetõségeinken szeretettel vár-
juk.
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Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár u.
3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 73-10 / 2009.   

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/1745/2008.
(6/73/2009.) számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlanon
meglévõ épületben utazási iroda kialakítása építéshatósági ügyében a benyújtott
építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósá-
gi eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdet-
ményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2009. április 21-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/1745/2008. (6/73/2009.), tárgya:
építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Sponzor Tours Utazási Kft., 8800 Nagy-
kanizsa, Csengery u. 5. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlan-
nal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197.
hrsz-ú ingatlan, valamint az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és
1198. hrsz-ú 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 ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

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

nális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel le-
het élni.

Nagykanizsa, 2009. április 17.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//7733-1100//22000099..
Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Báthory

u. 11. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 1162-7 / 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/1162/2009. számú
Nagykanizsa, Báthory u. 11. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlanon meglévõ 3 lakást tar-
talmazó lakóépület bontására vonatkozó építéshatósági ügyben a benyújtott bontási
engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszé-
dos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírás-
nak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009. április 24-tõl kerül kifüg-
gesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hir-
detõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/1162/2009., tárgya: bontási enge-
dély. A kérelmezõ ügyfél neve: Barol Inox Kft. ügyv.: Harangozó Balázs,
Nagyrécse, Inkey u.18. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlan-
nal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 11. hrsz-
ú ingatlan, valamint a 9., 10., 12. hrsz-ú 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 ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

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

nális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel le-
het élni.

Nagykanizsa, 2009. április 23.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//11116622-77//22000099..

Ügyintézõ: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Királyi
P. u. 39. sz alatti építéshatósági  ügyben. Szám: 6 / 862-12 / 2009. 

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/862-11/2009. szá-
mú határozattal a Nagykanizsa, Királyi Pál u. 39. szám alatti ingatlanon kivitelezés
alatt álló társasház módosított építési engedélyezési ügyében döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül
szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfe-
leket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény a 2009. április 23-án kerül
kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivata-
los hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/862/2009., tárgya: építési engedély
módosítás. A kérelmezõ ügyfél neve: Baumeister Kivitelezõ, Tervezõ és Szolgáltató
Kft. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1392/1., 1399., 1401. hrsz-ú
társasházi ingatlan továbbá az 1405., 1363/52., 1429. hrsz-ú ingatlanok.

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 ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

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

nális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel le-
het élni.

Nagykanizsa, 2009. április 16.
A jegyzõ megbízásából:

Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//886622-1122//22000099..
Ügyintézõ: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Király u.

12. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 902-9/ 2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/902/2009. számú
Nagykanizsa, Király u. 12. szám alatti építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. 

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

A hirdetmény 2009. április 22-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. Az eljáró hatóság meg-
nevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 16., ügyszáma:  6/403/2009., tárgya: épület bontása. A kérelmezõ ügyfél neve:
LIDL Magyarország Bt. Budapest, Rádl árok 6.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2031/4., hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosai, Nagykanizsa, 2035/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 2036.,
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 2039., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 2031/1., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok részére a
határozat közlése hirdetményi úton történik

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 ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.

A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Álamigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. április 21.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//990022-99//22000099..
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Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu

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

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2009. május 6-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2009. május 6-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor
Általános Iskolában. 

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

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 versek,
prózák, grafikák. Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maxi-
mum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terjedelemben. A kézira-
tokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi
címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos Csaba Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéz-
iratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A
sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 9-es számában az Ünnepi Könyvhét al-
kalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. A pályázat beadásának határideje: 2009. május 5. (kedd) 16 óráig.

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 99..

Ügyintézõ: Bognár É., Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Báthory
u. 20. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 401-13 / 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/401/2009. számú
Nagykanizsa, Báthory u. 20. szám alatti építéshatósági ügyben a benyújtott kérel-
met elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett
ingatlannal közvetlenül határos építési ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájé-
koztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdet-
mény 2009. április 23-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. (Nagykanizsa, Eötvös tér 16.). 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/401/2009., tárgya: 28 lakást és 5 garázst
tartalmazó lakóépület építése. A kérelmezõ ügyfél neve: FIRT Kft., Nagykanizsa,
Tárház u. 10/B.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (te-
lekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 121., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai,
Nagykanizsa, 123/3., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 123/2., hrsz-ú ingatlan
tulajdonosai, Nagykanizsa, 122., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok ré-
szére a határozat közlése hirdetményi úton történik.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meg-
hozott 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, 13-18, péntek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A határozat
ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Állam-
igazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban be-
nyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. április 22.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//440011-1133//22000099..

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Sugár u.
3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 73-10 / 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/1745/2008.
(6/73/2009.) számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlanon
meglévõ épületben utazási iroda kialakítása építéshatósági ügyében a benyújtott
építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta.  

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szomszé-
dos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírás-
nak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2009. április 21-tõl kerül kifüg-
gesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hir-
detõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/1745/2008. (6/73/2009.),   tárgya:
építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Sponzor Tours Utazási Kft., 8800 Nagy-
kanizsa, Csengery u. 5. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197. hrsz-ú ingatlan, valamint
az 1192. hrsz-ú társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú 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 ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."

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

nális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. április 17.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//7733-1100//22000099..

Ügyintézõ: Bognár É. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Király u.
10. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 903-11/ 2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/903/2009. számú
Nagykanizsa, Király u. 10. szám alatti építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hir-
detmény 2009. április 22-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800
Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/403/2009., tárgya: lakó és melléképület
bontása. A kérelmezõ ügyfél neve: LIDL Magyarország Bt., Budapest, Rádl árok 6.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2031/5., hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosai Nagykanizsa, 2036., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai. Az egyes tulajdonosok
részére a határozat közlése hirdetményi úton történik.

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, 13-18, péntek:  8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fel-
lebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni
bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.

A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett, de Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két pél-
dányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel
lehet élni.

Nagykanizsa, 2009. április 21.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//990033-1111//22000099..
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Autók, motorok, természet,
városok, állatok, ûrkutatás, épü-
letek, és ami a szemnek ingere.
Kétszáz, nagyfelbontású színes
térhatású diakép-kiállítást te-
kinthetett meg a közönség há-
rom napig a HSMK-ban. 

Gráner József, a fotók készítõ-
je Vajda Attila olimpiai bajnokkal
közösen rendezte meg a 3D kiállí-
tást, melybõl országos kiállítás-
sorozatot is terveznek. A belépõ-
díjakból egymillió forintot jóté-

konysági célra, a Tûzoltó utcai
gyermekklinika számára ajánla-
nak fel, mint erre a korábbi
együttmûködésük során már volt
példa.

Az egy-egy diafelvételt tartal-
mazó, állványra helyezett készülé-
keket kézbe kellett venni, ami au-
tomatikusan bekapcsolt, és három
dimenzióban mutatta a látványt. A
kiállítás Vajda Attila olimpiai baj-
nok ajánlásával nyílt meg.

B.E.

KKiiáállllííttáássookk úújj ddiimmeennzziióójjaa
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Gasztonyi Dániel solymász tar-

tott bemutatót a város napi ren-
dezvénysorozat keretében. Mint
ismeretes, a solymászatnak ha-
gyománya van hazánkban. A be-
mutatóra meghívott solymászt
arról faggattuk, hogyan választot-
ta a vadászat ezen õsi formáját?

– Tizenhárom éve foglalkozom
ragadozómadarak idomításával.
Vadász családból származom, így
már négy éves korom óta figyeltem
õket, s mindig egyre közelebb
akartam kerülni hozzájuk. Négy
éve sikerült is, mivel fõállású soly-
mász lettem.

– Meg lehet ebbõl élni?
– Igen, mivel nem csak a

látványból áll a solymászat. Igaz,
iskolákban az oktatás részeként is
tartok bemutatókat. Filmekben,
reklámfilmekben gyakran kapok
felkérést. Egyébiránt ezek a
madarak kitûnõen alkalmasak
rágcsálók irtására, különbözõ va-
dak elriasztására. Az országban
csak hárman foglalkozunk aktívan
solymászattal. Nekem ez lett az

életem, nem is tudnék nélkülük
meglenni. 

– Védett madárról van szó. Nem
jelent ez hátrányt?

– A jogi szabályozások elég
szûk teret adnak nekünk. Ugyan,
nem vagyunk sokan, akik rendsze-
resen vadászunk, ám az érdeklõdés
annál nagyobb. A természetvédel-
mi törvény csak a solymászok szá-
mára teszi lehetõvé, hogy ilyen
madarakat tartsanak, idomítsa-
nak, tenyészthessenek. Ez kizáró-
lagosan hagyományápolás céljá-
ból történhet.

– Többféle sólyom létezik. Az
ön birtokában hány fajta van?

– Csak kerecsensólymom nincs.
Ezt az elõbb említett törvény nem
teszi lehetõvé. 

– Egy ilyen bemutatón a mada-
rak tudásából mennyit lehet szem-
léltetni?

– Az mindig a helytõl függ. Itt
eléggé behatároltak voltak a lehe-
tõségek, egy szabadabb helyen lát-
ványosabb, sokszínûbb lett volna a
bemutató. Egy igazi sólyomrepte-
téshez szûk ez a tér, ám egy soly-
másznak mindig alkalmazkodnia
kell a területhez és a rendezvény tí-
pusához. Ennek függvényében vá-
lasztom ki a madarakat is.

– A zaj a tömeg nem zavaró a
madarak számára?

– Amint látszik is, nem nagyon
zavartatják magukat. 

– Sokat kellett õket fegyelmez-
ni?

– Fegyelmezni kell, de nem úgy,
mint más állatot. Náluk kifejezet-
ten csak pozitív megerõsítésekkel,
ingerekkel érhetünk el eredménye-
ket. 

Czene Csaba

SSóóllyyoommsszzáárrnnyyoonn

1. Wolf István
2. Idõsek klubja III.
3. Deák Gáborné
4. Csordás Rebeka
5. Radics Márta
6. Szörényiné K. Ildikó
7. Szélig Józsefné
8. Óváriné K. Csilla
9. Balaskó Gyöngyi
10. Berta Györgyné
11. Baján Józsefné
12. Gyulai Ernõ
13. Dr. Bátor Jánosné

14. Kónya Istvánné
15. Borsos Gézáné
16. Kuzsner Ferencné
17. Kálovics Krisztián
18. Jerausek Gyula
19. Pucsák Katalin
20. Póka Lászlóné
21. Kele Virág
22. Hilcz Istvánné
23. Sánta Csaba
24. Sánta Istvánné
25. Sánta Zsófia
26. Kiss Ferenc

KKaanniizzssaa KKvvíízz hheellyyeess mmeeggffeejjttõõii

A nyertesek az ajándékokat átvehetik a Polgármesteri Hivatalban 
(Erzsébet tér 7. I. em. 5-ös iroda).

Kovácsi Roland, a Thúry
György Kereskedelmi, Ven-
déglátóipari és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskola diákja a
Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium által meghirdetett
Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Verseny (OSZTV) döntõ-
jén 7. helyezést ért el, s ezzel
mentesül a szakmai vizsga
alól, mind az írásbeli és szóbe-
li, mind a gyakorlati részt te-
kintve.

Élményeit Roland megosztotta a
sajtó munkatársaival is. A négy na-
pos verseny izgalmakkal telve zaj-
lott, az elméleti ismeretek bizonyí-
tását követõen a gyakorlat a  követ-
kezõ menüsort jelentette: karfiol
krémleves, sertésborda parasztosan
és meggyes lepény. A verseny na-
gyon szoros volt, sok befektetett
munkát igényelt, de nagyon nagy
élményt jelentett Roland számára.

S.E.

RRoollaanndd eezztt jjóóll kkiiffõõzzttee
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Ezzel a címmel tartott sajtótá-
jékoztatót Cseresnyés Péter al-
polgármester, önkormányzati
képviselõ és Schüller Róbertné, a
Nyugdíjas Polgári Társaskör el-
nöke.

Az apropót az adta, hogy az Or-
szággyûlés szocialista többsége le-
vette napirendjérõl a „Három csa-
pás" néven elhíresült, a büntetõ
törvénykönyv szigorítására vonat-
kozó fideszes javaslatot. Ezért
Lázár János, az Országgyûlés Ren-
dészeti Bizottságának elnöke beje-
lentette: a társadalomhoz fordul, a
petíciót aláíróknak kell nyomást
gyakorolnia az országgyûlés kor-
mánypárti többségére.

Cseresnyés Péter elmondta, a
megoldás több pilléren áll: „Jogi,
törvényi változások kellenek, hogy
ne legyen megkötve a bûnüldözés
és az igazságszolgáltatás keze. Ne
a társadalomnak és a rendõröknek
kelljen félni, féljenek a bûnözõk!
Az anyagi források ésszerû átcso-
portosításával növelhetõ a rendõri
létszám és jelenlét, helyreállítható
az annak idején bevált körzeti
megbízotti rendszer. Végül, de nem
utolsósorban a rendõrség politika-
mentesítésére van szükség. El kell
érni, hogy az emberek újra bízza-
nak a rendõrségben.”

Schüller Róbertné szerint a
nyugdíjasok különösen érzik a
közbiztonság romlását. A pár hét-
tel ezelõtt történt rablási kísérlet
megakadályozása reménnyel tölti
el az idõsebbeket, de az lenne szá-
mukra a legmegnyugtatóbb, ha a
bûnözõket visszatartaná a törvé-

nyek ereje és a megfelelõ rendõri
jelenlét. Az elnökasszony hozzá-
tette: „Ugyanazt érzékelem, mint
tavaly, az egészségügy megvédésé-
ért tartott sikeres népszavazáskor.
A társadalom nagy többsége egy-
séges a közbiztonság kikövetelésé-
nek kérdésében, nem pártszimpáti-
ák, hanem saját, józan eszük sze-
rint döntenek. Ugyanakkor hálás
vagyok a Fidesznek, hogy egyedü-
liként felvállalta azt, hogy lufik és

külsõségek helyett jogállamhoz
méltó, megvalósítható és meg-
nyugtató megoldást dolgozott ki a
közbiztonságért.”

A közbiztonság visszaállításáért
indított petíciót városszerte stando-
kon, május 1-én a Csónakázó-tónál,
valamint munkanapokon 8-tól 17
óráig a helyi Fidesz-irodában, a Roz-
gonyi utca 1. szám alatt írhatják alá.

S.E.
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A több, mint két tucatnyi könyvet a háta mögött tudó Konrád György
író, az Alexandra Könyváruházban dedikálta legújabb, Inga címû mûvét.
Az eseményen Halász Gyula, az önkormányzat egyik szabaddemokrata
képviselõje látta el a házigazda szerepét. 

A Bajnai Gordon vezette kor-
mány válságkezelõ, stabilizációt
kezelõ intázkedésirõl, valamint
az EP-kampányról tartott sajtó-
tájékoztatót Kovács Kálmán, az
SZDSZ Zala megyei elnöke, or-
szággyûlési képviselõ.

Az elõbbihez kapcsolódva a kö-
vetkezõket fogalmazta meg: korai
lenne még arról beszélni, hogy az
SZDSZ helyesen döntött-e akkor,
amikor bizalmat szavazott a Bajnai-
féle válságkezelõ csomagnak, vi-
szont mindenképpen itt volt az ide-
je egy stabilizációs csomag létreho-
zásának. A törvénytervezet részletei
az Interneten mindenki számára
hozzáférhetõk, tehát nyilvánosak a
kormányzat szándékai. Éppen ez a
nyilvánosság jelentheti az elsõ lé-
pést az emberek bizalma felé.

Örömmel jelentette ki Kovács
Kálmán, hogy mindeddig elkerül-
ték az európai parlamenti válasz-
tásokat azok a szélsõséges meg-
nyilvánulások, melyek egyébként
a mai magyar politikai élet szinte
minden területén megmutatják
magukat. A választásokat érintve
a jó hír mellett azonban egy
rosszról is beszélt: az európai ér-
tékek ebben a kampányban nem
kapnak nagy hangsúlyt, senki
nem beszél arról, hogy miért fon-
tos ez a szavazás, milyen politikai
stratégiát folytat ezután az Euró-
pai Unió, s hogyan tud közösség-
ként politizálni Európa. Mert nem
mindegy, milyen Európában fo-
gunk élni…

S.E.

SSZZDDSSZZ BBaajjnnaaiirróóll,, 
EEPP-vváállaasszzttáássrróóll

PPeettíícciióó aa kköözzbbiizzttoonnssáágg
jjaavvííttáássááéérrtt

Az ausztriai St. Pölten szék-
hellyel mûködõ Európai Középvá-
rosok Együttmûködési Hálózata,
melynek Nagykanizsa is tagja,
évente két alkalommal tart ülést. A
szervezet a két napos tavaszi ta-
nácskozását városunkban tartotta,
melynek témája „Az elektronikus
közigazgatás” volt. 

Bár az elektronikus közigazgatás
még nem napi gyakorlat hazánkban,
a résztvevõk hasznos információkra
tehettek szert a téma szakértõitõl el-
hangzott elõadásokból, és néhány
település elektronikus közigazgatás-
ra vonatkozó tapasztalataiból. 

A konferenciát Marton István
polgármester nyitotta meg. A leve-
zetõ elnök tisztét Dr. Pintérné
Grundmann Frida, a Pannon Egye-
tem nagykanizsai telephelyének ta-
nulmányi igazgatója töltötte be. 

Gondolatébresztõ referátumként
„Elektronikus Közigazgatás Európá-
ban” címmel Dr. Tózsa István, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Közigaz-
gatástudományi Kar, Közigazgatás-
szervezési és Urbanisztikai Informa-
tikai tanszék vezetõje tartott elõadást.
A témában õt követte „Elektronikus
közigazgatás” címmel Kovács Kál-
mán országgyûlési képviselõ, koráb-
ban informatikai miniszter elõadása. 

De mi is az e-közigazgatás?  Napja-
ink közigazgatási szakembere, de

minden állampolgár számára fontos,
hogy tisztában legyen az e-govern-
ment, vagyis az elektronikus közigaz-
gatás fogalmával. Az e-government
jelentése összetett fogalom, nem hatá-
rozható meg egyetlen mondatban,
ugyanis több, párhuzamosan zajló fo-
lyamatot igyekszik megragadni. Ért-
hetjük alatta: a közigazgatás és az
igazságszolgáltatás átfogó, minden
szintet érintõ modernizációját, techno-
lógiai reformját, a szolgáltatások és az
ezeket elérhetõvé tévõ elektronikus
csatornák multifunkcionálissá válását,
konzultatív, interaktív viszony kialakí-
tását a kormányzat és a polgárok kö-
zött. Az eddiginél sokkal hatéko-
nyabb, hatalomgyakorlási-államigaz-
gatási forma, eszköz, amelynek kö-
zéppontjában a „szolgáltató állam” áll.
Célja a közszféra belsõ és külsõ kap-
csolatainak átalakítása a modern infor-
mációs és kommunikációs technoló-
giai eszközök segítségével és az ezek
révén megvalósítható tranzakciók ál-
tal. Az elektronikus közigazgatásban a
közigazgatás felhasználja az informá-
ciótechnológia eredményeit (informa-
tika, térinformatika, Internet, mobil-
technológia) azért, hogy átalakítsa
kapcsolatát az állampolgárral, az üzle-
ti szférával és a közigazgatás többi
szereplõjével, hogy racionálisabbá,
szolgáltatóbb jellegûvé váljon. 

B.E.

EE-kköözziiggaazzggaattááss 
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Nagykanizsa és Térsége
TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság
európai uniós pályázati támoga-
tást nyert a Társadalmi Infrast-
ruktúra Operatív program, a
„TISZK” rendszerhez kapcsoló-
dó infrastrukturális fejlesztések”
címû konstrukció keretében a
„Nagykanizsa és térsége TISZK
infrastrukturális feltételeinek ki-
alakítása” elnevezésû projekthez. 

A kivitelezési szerzõdést Mérk-
sz Andor, a Kanizsa TISZK ügyve-
zetõ igazgatója és Kemenes János,
a nagykanizsai székhelyû Profi
2007 Kft. ügyvezetõje írta alá a
Cserháti Sándor Mûszaki Szak-
képzõ Iskola kollégiumában.

A sajtótájékoztatón Mérksz An-
dor igazgató beszámolt arról, hogy
a projekt során többek között fel-
épül a Központi Képzõ Hely a Ka-
nizsa TISZK Erdész utcai telephe-
lyén, megtörténik a képzési struk-
túrához szükséges korszerû eszkö-
zök beszerzése, illetve egy, a fel-
nõttek fogadására is alkalmas szál-
láshely kerül kialakításra az iskola
kollégiumának 6. emeletén. Az alá-
írt szerzõdés ez utóbbi beruházás
kivitelezési munkáira vonatkozik. 

A beruházás tartalmáról Juhász
Imre ERFA projektmenedzser el-
mondta: A fejlesztés során felújí-
tásra kerül kilenc szoba és a szin-
ten található vizes blokkok, me-
lyek akadálymentesítése is meg-
történik. Kialakításra kerül két
akadálymentesített apartman kö-
zös használatú vizesblokkal, to-
vábbá egy számítógépterem, kö-
zösségi helyiség és teakonyha áll
majd a szálláshelyet igénybeve-
võk rendelkezésére. Az intézmény
egy akadálymentes külsõ lift
üzembehelyezésével is gyarapo-
dik, mely természetesen nem csak
a felújítással érintett hatodik, ha-
nem az összes szintet kiszolgálja.

A beruházás várhatóan augusz-
tus közepére befejezõdik. A felújí-
tással lehetõség nyílik kulturált
környezetben elszállásolni a tanu-
lókat, hallgatókat. Az országos be-
iskolázású – többnapos – képzések
során a kollégium biztosítani tudja
a szükséges szálláshelyeket.

B.E.

BBeeiinndduulltt 
aa TTIISSZZKK

A továbbképzésen a szakmai be-
mutató mellett három elõadás
hangzott el. Az Ökoiskolai kritéri-
umrendszer aktuális változásai és
megújítása, Nagykanizsa és régi-
ónk oktatásfejlesztési lehetõségei –
ökoiskolai szemszögbõl, valamint
a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
ökoiskolai tevékenységének bemu-
tatása témákban. A rendezvény cél-
ja az volt, hogy a régióban konfe-
rencia keretében népszerûsítsék  az
ökoiskola lehetõségeit a szakkép-
zésben, tájékoztatást adjanak, és a
résztvevõk számára alkalmat bizto-
sítsanak a kapcsolatépítésre. A to-
vábbképzés az intézmény Megúju-

ló Energia Parkjának bemutatásá-
val és konzultációval fejezõdött be.

B.E. 

ÖÖkkooiisskkoollaa rreeggiioonnáálliiss ttoovváábbbbkkééppzzééss
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI az Oktatáskutató és Fejlesztõ Inté-

zet megbízásából a „Javaslat az ökoiskolák a szakiskolában” tárgyú
projekt keretében lehetõséget kapott arra, hogy Ökoiskola regioná-
lis továbbképzést szervezzen.
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Április 22-ét, a Föld Napját
immár 19 éve ünnepeljük ha-
zánkban, mellyel a környezetvé-
delem fontosságát hangsúlyoz-
zuk. Országszerte rendezvények
zajlanak, hogy kicsik és nagyok
együtt tegyenek a környezetért.

Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa – Pipitér óvodai csöpp-
ségei a városkörnyéki óvodák la-
kóit fogadták, hogy játékos vetél-
kedõk és gyalogtúra során ismer-

kedjenek meg egymással, és minél
több érdekességet tudjanak meg az
élõ természetrõl, a növényekrõl és
az állatokról, valamint a szelektív
hulladékgyûjtés fontosságáról.

A Pipitér Óvoda hitvallása sze-
rint nagyon fontosak a kicsik életé-
ben a játékos tevékenységek, me-
lyek során könnyen megszerzik is-
mereteiket a természetrõl, s ezután
késõbb tudatosan odafigyelnek
környezetükre. Az óvoda célja,
hogy egészséges szemléletû gyer-

mekeket neveljen, akik nyitott
szívvel és szemmel járják környe-
zetüket, s a növény- és állatvilág
ismeretén, védelmén túl kialakul-
nak bennük a környezeti problé-
mák felismerésének, s azok meg-
oldásának készségei.

A program befejezéseként a
gyerekek egy fát ültettek az óvoda
udvarán, ahol ezentúl minden év-
ben egy-egy újabb társat kap a fa.

S.E.

AA FFöölldd NNaappjjáátt üünnnneeppeellttéékk aazz oovviissookk

A Föld Napján második alka-
lommal szervezett közös progra-
mot a Dél-Zalai Civil Fórum, a
Kanizsa Természetbarát Sport-
egyesület, a Zala Natura Termé-
szetvédelmi Egyesület és a Halis
István Városi Könyvtár. 

A programot Lancsák Lajos fõ-
kertész és Kardos Ferenc, a Halis
István Városi Könyvtár igazgató-
helyettese nyitotta meg. Lelkes
András, a Balatoni Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi õre
a mindennapi természetvédelem-
rõl, valamint a Dráva-Mura Nem-
zeti Parkról és a Kis-Balatonról
mondta el gondolatait.

A rendezvénnyel a szervezõk a
természethez kívánták közelebb
vinni a gyerekeket annak érdeké-
ben, hogyha kimennek a termé-

szetbe, észrevegyék, milyen szép a
városunk és a környéke, továbbá
felismerjék az ott található növé-
nyeket.  A túravezetõk segítségé-
vel megismerkedtek a számukra
eddig ismeretlen növényekkel,
fákkal, bokrokkal, cserjékkel. A
természetfotó-túrán és az elõadá-
sokon hét iskola, nyolc csoporttal

vett részt. A Zrínyi, a Piarista, a
Kõrösi, a Bolyai, a Péterfy, a Roz-
gonyi Iskola, valamint a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnáziumból érkezett
csoportok felvételeit az interneten
és a könyvtárban is meg lehet te-
kinteni. 

B.E.

ÉÉllõõ tteerrmméésszzeett
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A sikeres novemberi kiállítás
után most tavasszal, ismét talál-
kozhatunk Thomas Sabo,
Joid’Art és Oliver Weber design
ékszerekkel, és Rákhely Zsófia
kanizsai designer ruháival a
Petró Galériában.

Petró Ágnes galériavezetõ kö-
szöntõ szavai után ezúttal dr. Kal-
már Katalin ügyvéd vezette be a
megjelenteket a divat, a formater-
vezés és a mûvészet e kreatív és
extravagáns világába. 

– Többen voltunk már abban a
helyzetben – kezdte az ékszerek
bemutatását –, hogy amikor meg-
láttunk egy órát, vagy nyakláncot,
azt mondtuk, hogy ez én vagyok!

Akár tagadjuk, akár nem, a tetszés
és a tetszeni akarás fontos része a
személyiségünknek, ezért az ék-
szer társa az embernek, mert al-
kalmas arra, hogy kifejezzük vele
önmagunkat. Az ékszer elsõdlege-
sen azért készül, hogy magunkat,
vagy más valakit szebbnek és ér-
dekesebbnek tüntessünk fel. Bár a
divat és a design folyamatosan
változik, az ékszer funkciója min-
dig ugyanaz marad: díszíteni an-
nak a személyiségét, aki viseli.
Thomas Sabo, Joid’Art és Oliver
Weber munkáiban az a közös,
hogy mindannyian nagy szeretet-
tel, kíváncsisággal fordulnak az
anyagukhoz, az ezüsthöz. Talán
azért választották mindhárman az

ezüstöt, mert ennek fényében ta-
lálták meg leginkább mûvészi kife-
jezõkészségüket – tért rá dr. Kal-
már Katalin a mûvészek bemuta-
tására. 

Thomas Sabo egy bajorországi
kisvárosban hozta létre világhírû
ékszercégét, újításai örökre meg-
változtatták a divatot: rózsaszín
kiscipõt, Eifell-tornyot, rúzst, al-
mát és megannyi más formát tehe-
tünk karkötõinkre és nyaklánca-
inkra. Oliver Weber a Swarovski
kristályt használja ékszerei díszíté-
séhez. A nõk kedvencévé válhat a
kínálata, hiszen ékszerei önma-

gukért csillognak. Webber klasszi-
kus vonalat követ ékszerein.
Joid’Art Spanyolországból indult
hódító útjára, gazdag képzelet, ér-
zékenység és abszolút szabadság
jellemzi az ékszereit. Egy letisz-
tult, idõtálló minõségi designt kép-
visel. dr. Kalmár Katalin végül be-
mutatta Rákhely Zsófi iparmû-
vészt, akit évek óta személyesen is
jól ismer. Senki sem próféta saját
hazájában – jegyezte meg, hiszen

Zsófiról Kanizsán sokan nem is
tudják, hogy az Iparmûvészeti
Egyetem adjunktusa, és öltözék-
tervezést tanít. 1997-ben szerzett
diplomát a Magyar Iparmûvészeti
Egyetem Mesterképzõjén, jelenleg
a doktori iskolát végzi. Több pá-
lyázaton vett részt, számos közös
és önálló kiállítása volt már, töb-
bek között Budapesten, Párizsban
pedig egy Nina Ricci által szerve-
zett bemutatón láthatták a munká-
it. Tudományos tevékenysége mel-
lett Nagykanizsán egy ruhaszalon
tulajdonosa, ahol ruhákat tervez és
készít minden korosztály számára.
A kiállítást három napig láthatták
az érdeklõdõk, de a galéria folya-
matosan forgalmazza ékszereket.

Bakonyi Erzsébet

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2009. április 30.12
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Multifokális lencse AKCIÓ -30% Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ!
Az akció április 1-tõl június 30-ig érvényes!

AAzz éékksszzeerr ttáárrssaa aazz eemmbbeerrnneekk

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

apróhirdetés

Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
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Horoszkóp

Megnyugodhat, ezen a héten nem érik
váratlan meglepetések. Egyébként sem
kell állandóan görcsben lenni és szinte
várni a rosszat. Foglalja el magát valami-
lyen szórakoztató tevékenységgel.

Továbbra is legyen célratörõ, és ne hagy-
ja, hogy tervei megvalósítását a családja
hátráltassa. Szerencsés napokra számít-
hat. Ha belefog valamilyen munkába, azt
sikerül is befejeznie.

Egy nagy ugrást hajtott végre, sok ener-
giát fektetett új elképzelésébe, de az
eredményt még nem nyugtázhatja magá-
ban. Ne keseredjen el, még bejöhet a szá-
mítása, csak legyen türelemmel.

A féltékenykedés köti le a szabad perce-
it, pedig nem a párja után kellene leske-
lõdni. Jobb lenne, ha a munkahelyén néz-
ne körül, legalább észrevenné az ön sor-
sát is érintõ fontos dolgokat.

Jobb, ha nem mutatja ki otthon azonnal az
érzelmeit. Nem árt, ha elõbb tízig számol, és
csak utána mondja ki a véleményét a család-
ja ügyes-bajos dolgairól. Keressen új hobbit,
elfoglaltságot, esetleg új barátokat.

A hétvégét szánja pihenésre, kikapcsoló-
dásra. Ne azon töprengjen folyton, hogy
mit rontott el a napokban. A hibákat
könnyedén helyrehozhatja egy kis erõ-
gyûjtés után.

Megnyerõ modorával könnyedén elnyeri
a környezetében élõk szimpátiáját. Ezt
néhányan ki is használják, mert tudják,
nem tud, vagy nem szívesen mond nemet
a kéréseikre.

Sok jó ötletet vet fel baráti körben, de ha
nem figyel eléggé oda, más valósítja
meg valamennyit. Félreértések miatt
kellemetlen helyzetbe kerülhet, kezelje
higgadtan és határozottan az ügyet.

Ha meg akarja hódítani kedvesét, akkor na-
gyobb odafigyelésre lesz szüksége. De az is
fontos, hogy bizalmat érezzen ön iránt. Ez
talán nem lesz nehéz, hiszen érdekes sze-
mélyiségével már rég meghódította önt.

Be kell végre látnia, hogy nem illenek egy-
máshoz a szerelmével. Õ harsány modorú
és kalandvágyó, míg ön zárkózott természe-
tû. Ha megpróbál bízni benne, és nem kor-
látozza a szabadságát, boldogok lehetnek.

Úgy tûnik, a karrier a legfontosabb mosta-
nában az ön számára, pedig egy élvezetes
pihenésre is szüksége lenne a szervezeté-
nek. Tervezzen meg egy szép tavaszi uta-
zást, a hatása biztosan nem marad el.

Szánjon több idõt érzelmi életére, és lehe-
tõleg kerülje az idegeit megviselõ konflik-
tusokat. Ingadozó hangulata miatt vará-
zsoljon mosolygást az arcára, így mindjárt
megnyerõ és ellenállhatatlan lesz.

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)

13.30

Halálos iram
amerikai akciófilm (f) (16)

17.45, 20.00 17.45, 20.00

Marley meg én
amerikai vígjáték (SZ) (12) 15.30 15.30

2009.április

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

A mozi május 1-én zárva tart!

Értesítjük az érintetteket,
hogy a Nyugat-dunántúli
Jogpont Hálózat nagykani-
zsai képviselõje, Bazsóné dr.
Hajnalka Adrienn az ingye-
nes jogsegély-szolgálat ügy-
félfogadási idejét egy órával
bõvítette.

Május elsejétõl Nagyka-
nizsán, a Sugár u. 28. szám
alatt, keddenként 13.00-
18.00 óráig nyílik lehetõség
a segítség igénybevételére.

Bõvült aaz
ügyfélfogadási
idõ
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcá-

ban 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
szobás (elõszoba, fürdõ, spájz,
pince, padlás, kert) részben fel-
újított udvari lakás eladó. Érd.:
30/227-3294

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

Nagykanizsa belvárosában
(Hunyadi úton) közel 700 négyzet-
méteres terület  eladó! Irányár: 18
millió Ft. Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072

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

Gyékényesen az „A” szektor-
ban, közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2 szintenként) nya-

raló eladó. (Víz, szennyvíz, vil-
lany, kábeltévé.) Érd.: 30/227-
3294 

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

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

Elcserélném nagykanizsai, 1 és
1/2 szobás, 44 m2-es, komfortos,
egyedi fûtéses önkormányzati
lakásomat egy szobás, egyedi
gázas önkormányzatira. Érd.:
30/958-7390 (7042)

Belvárosi, kétszobás, berende-
zett lakás irodának, lakásnak, kau-
cióval kiadó. Érd.: 30/369-5352
(7039K)

500 kg-os utánfutó eladó. Érd.:
93/314-265 (7034K)

VW Golf 3-as kombi, 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 köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
20/555-3014 (6430K)

Vadászgörény kölykök eladók.
Ár: 6000 Ft /db. Érd.: 18-21 óra
között a 30/451-9551 számon.
(7043K)

Készpénzért vásárolok régebbi
lakberendezési tárgyakat: porcelán,
festmény, egyéb dísztárgyakat.
Érd.: 30/332-8422 (7044K)

Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételi-
re felkészítést, valamint szakdolgo-
zatok, egyéb anyagok gépelését vál-
lalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belé-

põjegy nélkül is igénybevehetõ)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregte-
lenítés, stb. Hívásra házhoz is
megyek! Elérni és bejelentkezni
a  30/481-2323 telefonszámon le-
het (6273K)

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

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2009. április 30.14

KUSTÁR ZSUZSA IPARMÛ-
VÉSZ KIÁLLÍTÁSA

Az én hobbim sorozat keretében
GYÖNGYÁLLATOK - Hermán 
Dániel gyöngyfûzõ kiállítása

TOVÁBBÉLÕ MÚLT - a Zala 
Megyei Népmûvészeti Egyesület 
kiállítása

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

Május 4. 19 óra
ANYÁKNAPI OPERETT GÁLA
Szereplõk: a Pesti Magyar Operett
Színpad mûvészei. Belépõdíj: 2 500 Ft

Május 4-7.
HEVESI SÁNDOR 
EMLÉKNAPOK

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet Buddhista festményeinek  kiállítása. 

KANIZSAI GRAFIKÁK
Bene János festõmûvész kiállítása 
Megtekinthetõ: május 31-ig

SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-es, '60-
as évekbõl. Megtekinthetõ: június 13-ig

KORTÁRS KÉPZÕMÛVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS

Április 30. 19 óra
GILFEMA EGYÜTTES
Lionel Loueke - gitár, Massimo,
Biolcati - bõgõ, Németh Ferenc  -
dob. Belépõdíj: 1 000 Ft

Május 4. 10 óra
NEMZETKÖZI
AKUSZTIKUSGITÁR FESZTIVÁL

Május 6. 9.45, 12 és 14 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI SOROZAT
Fúnak a fellegek - Bojtár Népzenei
Együttes mûsora. Belépõdíj: 600 Ft
és 700 Ft

Május 7. 19 óra
AZ EGÉSZSÉG KÖRE
Onhausz Péter elõadása 
A belépés díjtalan

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575

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..

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST

(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe 

Photoshop programokkal) 
NYOMDAI 

ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VÁLLALOK
Tel.: 30/9932-534 

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956
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Kanizsa KK DKG-EAST – Sop-
roni MAFC 89-74 (19-15, 29-14,
18-18, 23-27.). NB I B-s férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, elõdöntõ, 1.
mérkõzés. Nagykanizsa, 300 nézõ.
Vezette: Farkas G., Pozsonyi L.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
8, Vertetics 9/3, Beck 10/3, Koma
20, Filipovic 13/3. Csere: Mihalics
7, Zsámár 4, Sági 18/9. Edzõ: Ko-
vács Nándor.

Itt valami nagy dolog lehet készü-
lõben – gondolhattuk, hiszen a férfi
kosárlabda NB  I B-s bajnokság elõ-
döntõjének elsõ felvonása elõtt a
Cserháti-csarnoktól már messze hal-
lani lehetett a „csatamorajt”, melyet
legfõképp a hazai szurkolótábor ma-
gát Bianco Croce Ultras-nak nevezõ
szekciója keltett. A falak között a
hangzavar aztán csak fokozódott, hi-
szen a nem túlságosan nagy nézõtér
padsorait zsúfolásig megtöltõ druk-
kerek sem maradtak csendben, így
hosszú idõ után lehet leírni Nagyka-
nizsán: nem csupán „szalonszurko-
lás” tanúi lehettünk egy valamireva-
ló sporteseményen. Továbbra is tart-
juk ugyanis, megette a rosseb az
egészet, ha nincs egy olyan csapat,
azon belül labdajáték, mely tûzbe

hozza a helyieket, s abból kiindulva
talán más sportágakra is nagyobb fi-
gyelem juthat. Nagyon úgy néz ki,
történhet ugyanis bármi, a futball, a
férfi kosárlabda, a férfi és nõi kézi-
labda, aztán a valamivel nívósabb
nõi kosárlabda, no és ahol van, a jég-
korong csalogat ki embereket a lelá-
tóra. Közösségteremtõ jellege
ugyanis elsõsorban ezen esemé-
nyeknek van, emellett lehet persze
kitalálni ilyen-olyan „fedett pályás
távolba nézõ” megmérettetéseket,
melyek sikereinek ugyanúgy lehet
és kell is örülni…

No, eddig jutottunk a morfondí-
rozásban, amikor már javában tar-
tott az elõdöntõbeli kosárcsatáro-
zás, s azt vettük észre, hogy kani-
zsai oldalon mindig volt valaki,
aki magához ragadta a kormányru-
dat. Koma Dániel az elsõ, Sági Pé-
ter pedig a második és negyedik
negyedben remekelt, talán csak a
harmadikban volt megosztott a ve-
zérszerep, illetve az utolsó pillana-
tokban lépett fel némi hiányérzet,
hiszen a már-már stabil húszpon-
tos fór a zárásra tizenötre csök-
kent(?). Egyelõre azonban marad-
jon meg az öröm érzete, melyet a

május elseje akár tovább is fokoz-
hat, hiszen a soproni visszavágó
tétje nem kevesebb, mint az NB I
B fináléjába kerülés. Mert legyünk
õszinték, a fejekben azért ez mun-
kálkodik, s ez így is van rendjén.

Vélemények a találkozó után:
Kovács Nándor, a KKK-DKG

East edzõje: – Igazi kosárünnep
volt! Fantasztikus közönségünk
elõtt egy jó mérkõzésen sikerült ti-
zenöt pontos elõnyt szereznünk a
visszavágóra.

Horváth Balázs, a KKK-DKG
East elnöke: – Az ember ne tûnjön
telhetetlennek, de lehetett volna ta-
lán kicsit nagyobb is a különbség,
viszont a hangulat egyszerûen fe-
nomenális volt!

Sági Péter, a hazaiak kettes
poszton remeklõ játékosa: – Alap-
vetõen az elõny nem kicsi, s a talál-
kozó elõtt kiegyeztem volna vele,
utólag azonban azt mondom, lehe-
tett volna több is – teszem azt 20
pont is. Május 1-én a visszavágón
adva lesz a feladat, de úgy gondo-
lom, ha Sopronban is így pörög a
csapat, ott sem lesz probléma.

Polgár László

ÓÓrriiáássii hhaanngguullaatt,, ttiizzeennöött ppoonnttooss eellõõnnyy……

NTE 1866 – Nagybajom 7-3 (2-3).
NB III Dráva csoport labdarúgó-mér-
kõzés, 23. forduló. Nagykanizsa, 350
nézõ. Játékvezetõ: Nagy I. NTE:
Horváth G. – Boros, Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Ujvári, Hegedûs
(Szalai, 63.), Rácz Sz., Bagarus (Kot-
nyek, 75.) – Cs. Horváth G., Szõke
(Nagy T., 46.). Vezetõedzõ: Vis-
novics László. Kiállítva: Boros (23.);
György (65.). Gólszerzõk: Rácz Sz.
(22.), Cs. Horváth G. (25.), Ujvári
(58.), Burucz (67.) Nagy T. (70., 77.,
89.); Laki (8.), Babai (23.,45.)

Alighanem a Nagykanizsai Tor-
na Egylet labdarúgói sem gondol-
ták, hogy a sereghajtó nagybajomi-

ak ellen igazán hektikus meccset
vívnak, s a találkozón szinte min-
den elõfordult, ami a játék sava-
borsa. Talán Boros Zoltán kiállítása
állította fejre igazán a történéseket,
hiszen a hazaiak védõje egyszerû-
en belerúgott az ellenfél gólnak
örülõ játékosába, s a félidõ végére
is a vendégek jutottak elõnyhöz.

A második játékrészre alaposan
feltüzelt NTE jött ki a pályára, s
emberhátrányban is kapuja elé
szegezte a Bõzsöny János edzõ ál-
tal a közelmúltban átvett vendége-
ket. Ujvári Máté egyenlítõ találata
után aztán jött az ellenfélnél is egy
kiállítás, ami után beindult a hazai

henger és Cs. Horváth Gábor ve-
zérletével, valamint Nagy Tamás
klasszikus mesterhármasával vé-
gül biztosan gyûjtötte be a három
pontot a kék-piros alakulat.

Gyõzelmével a 40 pontos NTE
az ötödik helyre lépett elõre - a ta-
bella második és hatodik helyezett
legénysége között mindössze négy
pont a különbség.

Visnovics László: – Az elsõ fél-
idei gyenge produkciónk után
használt a fejmosás a szünetben,
játékunk feljavult, s ez gólokban is
megmutatkozott.

P.L.

NNaaggyy TTaammááss kkllaasssszziikkuuss mmeesstteerrhháárrmmaassaa

Ugyan nagy volt a hírverése, és
a szervezés nem is sikerült rosszul,
ennek ellenére túlzás lenne azt ál-
lítani, hogy egy gombostût sem le-
hetett leejteni az NTE-csarnokban
a Magyarország – Szlovákia fel-
nõtt válogatott ökölvívó mérkõzés
alkalmával. A dél-zalai város elõ-

ször lehetett házigazdája ilyen sza-
bású rendezvénynek.

Mintegy kétszázan várták, hogy
a szomszédos országok válogatott-
jai tizenegy párban egymásnak fe-
szüljenek, s végül ahogy az várha-
tó volt, a magyarok 18:4 arányban
gyõzedelmeskedtek. Már a rendez-

vényen derült ki, hogy az egyik
legnevesebb amatõr hazai öklözõ,
Káté Gyula sérülés miatt nem vál-
lalta a kötelek közé lépést, no és a
magyar csapatban ezúttal debütáló
hazai – ma már több mint remény-
ség – Korpics István pedig 69 kg-
ban kikapott. Mindezektõl függet-

lenül azonban ezúttal kiderült,
hogy a Kanizsa Box Klub nem
csupán utánpótlás, de felnõtt válo-
gatott csatákra is hitelesített, s leg-
közelebb talán még nagyobb ér-
deklõdés övezi versenyüket.

P.L.

FFöölléénnyyeess ggyyõõzzeelleemm aa kkaanniizzssaaii bbooxx-pprreemmiieerreenn

A Kanizsa DKK gyermek kor-
csoportos leány együttese az el-
múlt hétvégén a Békés megyei
Mezõberényben vett részt a sze-
zonbeli csatározásokat lezáró or-
szágos döntõn tizenegy másik
klub társaságában. A Kovács Mag-
dolna edzette csapat elõször egy
hármas csoportban kezdett, ahol
elsõként a szegedieket gyõzte le
70-53-ra, majd a Vasas-Csata uta-
sította maga mögé a kanizsaiakat
93-38-as gyõzelmével. Addig a
legjobb dobóteljesítményt Simon
Viktória nyújtotta, aki a két mecs-
csen 33 pontot dobott, s a késõbbi-
ekben is a legponterõsebbnek bi-
zonyult. A középdöntõben a Ceg-
lédi EKK várt a KDKK-ra, s a dél-
zalaiak 48-41-re nyertek, mellyel
a lányok már a legjobb négy közé
kerültek, ahol a Soproni Darazsak-
kal mérkõzhettek. Nos, az „öden-
burgiak” jobbak voltak a kanizsai-
aknál (72-40), így jöhetett a har-
madik helyért rendezett „kisdön-
tõ” a Miskolci Sportiskolával
szemben. Már az elejétõl nagy
küzdelem jellemezte a játékot, s a
hajrá a borsodiaknak jött ki job-
ban, így 61-58-cal övék lett a
bronzérem. A már említett Simon
Viktória különdíjban részesült,
csakúgy mint Bársony Réka,
Bernáth Rékát pedig beválasztot-
ták a torna legjobb ötösébe. A ne-
gyedik helyet az alábbi kosarasok
harcolták ki: Bársony Réka,
Bernáth Réka, Horváth Enikõ, Jó-
nás Réka, Kálmán Nikolett, Lovkó
Luca, Nagy Dóra, Pál Fanni, Si-
mon Viktória, Székely Bernadett.
Tóth Alexandra, Tulézi Flóra.
Edzõ: Kovács Magdolna.

P.L.

NNeeggyyeeddiikk
hheellyy aa
ffiinnáálléénn
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Az akció 2009. május 30-ig tart

Anyáknapi Operettgálára
várja a kedves édesanyákat, höl-
gyeket és lovagjaikat a Pesti Ma-
gyar Operett Színpad május 4-
én hétfõ este 19 órától a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központba. 

Egész estés fergeteges produkciót
ígér ez a program. Az elõadás során
neves énekesek és kiváló táncosok
lépnek színre és a mûsor sztárven-
dége Oszvald Marika lesz.

A társulat egy igazán nagyszabá-
sú elõadással készül, hiszen két fel-
vonásos, egész estés, fergeteges
operettshow, több mint 30 világhírû
melódia és közel 60 gyönyörû jel-
mez, látványos koreográfiák igye-
keznek majd elkápráztatni a tisztelt
publikumot. A sikert továbbá a

szakma olyan neves mûvészei ga-
rantálják, akiket a közönség elsõ-
sorban fõvárosi szuperprodukciók
fõszerepeiben láthat. A fantasztikus-
nak ígérkezõ este megkoronázása-
ként a hazai operettszínjátszás
nagyasszonya, Oszvald Marika lép
színpadra.

A Pesti Magyar Operett Színpad
2001-ben alakult, s mára a társulat
40 fõt számlál. Évek óta országos
turnékon bizonyítják fiatalos len-
dületükkel, hogy az operett még
mindig a legnépszerûbb zenés mû-
faj. Külön érdekességként említ-

hetõ, hogy elõadásaikat évrõl-évre
egyre több fiatal is látogatja.

Repertoárjukon elsõsorban a
világklasszis magyar komponis-
ták mûveibõl találunk (ezért Ma-
gyar Operett Színpad!), így Kál-
mán Imre , Lehár Ferenc, Huszka
Jenõ, Szirmai Albert, Ábrahám
Pál örökbecsû dallamai, a Csár-
dáskirálynõ, Marica Grófnõ, Cir-
kuszhercegnõ, Giuditta, A mosoly
országa, Bob herceg, Lili bárónõ,
Mágnás Miska mesés világa vará-
zsol el kicsit és nagyot egyaránt. 

Aki teheti, ne hagyja ki a nagy-
sikerû produkciót, hiszen legköze-
lebb egy év múlva jön újra a Pesti
Magyar Operett Színpad!

K.H.

AAnnyyáákknnaappii OOppeerreettttggáállaa!!

Adója 1%-ával segítse 
a Mozgássérült Sportegyesület 

rehabilitációját.
Nagykanizsai Mozgássérültek Hamburger SE

8800 Nagykanizsa, Teleki 5/a.

Adószám: 19488006-1-20
Telefon: 06/30/30-261-5483, 12 óra után 
Segítünk az adóbevallása elkészítésében!
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