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Kanizsa

A hagyományokhoz híven
idén is megrendezte a Városi Di-
ákönkormányzat a Mûvelõdési
és Sport Osztállyal közösen a vá-
rosi bolondballagást. 

A középiskolák bolondballagóit
mûsorral köszöntötték az Erzsébet té-

ren, majd Marton István polgármester
útravalóul átadta számukra a város
ajándékát. A kerémia-tallér Nagykani-
zsa címerét ábrázolta, azzal a felirattal,
hogy „Nagykanizsa visszavár”. 

Május 1-jén és 2-án több intéz-
ményben igazi ballagással búcsúz-
tak iskolájuktól a tanulók, s hétfõtõl

megkezdõdtek az érettségi vizsgák. 
Középiskoláinkban  kilencszáz-

harminchét végzõs diák adott szá-
mot tudásáról ezen a héten.

(További képek a 
www.kanizsaujsag.hu galériájában)

B.E.

VViiddáámm,, bboolloonnddooss bbaallllaaggááss……
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A Magyarok Szövetsége (MSZ)
helyi közösségének megalakulása
apropóján tartott sajtótájékoztatót
Csonka Ferenc, Kiss László és
Varga Ferenc elöljárók. Az utóbbi
titulus nem véletlen, hiszen a szö-
vetségen belül nem a hierarchia,
sokkal inkább a majdan elvégzett
közös munka játssza majd a fõsze-
repet. Sajtóközleményük szerint a
Magyarok Szövetsége egy olyan
civil mozgalom, mely mögött sem
párt, sem egyház nem áll, és a min-
dennapi politikai csatározásoktól
függetlenül kíván létezni. Már
most több mint százezer regisztrált
tagja van, s a fejleményekbõl faka-
dóan törvényszerû volt, hogy im-
már a kanizsai közössége is meg-
alakult. „Érdemi” bemutatkozá-
sukra május 8-án kerül sor, amikor
is a Honvéd Kaszinó tükörtermé-
ben a mozgalom elindítójának,
Vukics Ferencnek a társaságában
tartanak lakossági fórumot. A je-
lenleg már negyven fõvel mûködõ
kanizsai „szekció” egyébként az
Alsótemplom mögötti ferences ko-
lostorban székel majd, s konkrét
terveik között szerepel, hogy itt
helyben is meghonosítsák az úgy-
nevezett magyar vásárukat, amikor
a vásárló kizárólag közvetlenül a
termelõtõl szerezheti be a portékát.

Béki Gabriella, az SZDSZ EP
listájának második helyén szereplõ
országgyûlési képviselõ sajtótájé-
koztatójának apropóját egy kiállí-
tás, és az SZDSZ másnapi EP
kampányának budapesti nyitóak-
tusa adta.

Az EU-s kampányt az SZDSZ
alapértékeinek – az emberi jogok
védelme, a másság tisztelete, a to-
lerancia – zászlóra tûzésével ter-
vezték el ismét, kezdte elöljáróban
Béki Gabriella, majd így folytatta:
– Ezekre az alapvetõ értékekre sze-
retnének hangsúlyt helyezni. Az or-
szág belsõ állapota, a kialakult
társadalmi, gazdasági és szociális
válság indokolja, hogy ezeket az
értékeket újra komolyan vegyék.
Különös tekintettel arra a jelen-
ségre, ami most egyre jobban elha-
rapódzik, és a becsületes, tisztessé-
gesen gondolkodó embereket egyre
inkább aggasztja: az idegengyûlö-
let, a cigánygyûlölet, ami mostan-
ra már brutális méretekben is tes-
tet ölt. A szabaddemokraták úgy

gondolják, nagy erõkkel és nagy
hangsúllyal fel kell lépni ez ellen a
folyamat ellen, hogy ne folytatód-
jon, illetve ne erõsödjön fel, mert
abból mindannyian nagyon ko-
moly veszteséget szenvednénk el.
Nem szabad teret engedni az erõ-
szaknak – hangsúlyozta. – A Szé-
chenyi téren a sajtótájékoztató ide-
jén megnyílt kiállítás is egy közös
szimbólumot hordoz. A piros-fe-
hér-zöld szín jelenik meg mind-
egyik bábun, melyek egészen kü-
lönbözõ karaktereket ábrázolnak a
hajléktalantól kezdve a gyermekét
egyedül nevelõ anyáig. Mindegyik
karakterben közös vonás, hogy
mindannyian magyarok, magyar
anyanyelvûek, mindannyian érzik
magyarságukat, miközben rendkí-
vüli mértékben különbözõek. Ez a
magyarság összeköt bennünket.
Úgy kell berendezni az életünket,
hogy toleránsan, a másik iránti
tisztelettel, békében tudjunk élni
ebben az országban. Ezt tartjuk a
legfontosabb üzenetnek. A mostani
válsághelyzet miatt az EP-kam-
pány nem csak az unióról fog szól-
ni, helyi ügyet és nemzeti kérdést is
hordoz.

Az SZDSZ kétféle vitát indítvá-
nyozott a közelmúltban. Az egyi-
ket a pártelnökök számára hirdette
meg, a másik nyilvános vitafórum,
az EP listavezetõi közötti vita. Re-
ménykednek benne, hogy mindkét
vitára sor kerülhet, és kiderül, me-
lyik párt mit gondol a magyaror-
szági tennivalókról, és az unióba
készülve, mit akar képviselni az
Európai Parlamentben.

A CT beszerzés vizsgálatának
lezárásával kapcsolatban tartott
sajtótájékoztatót Bárdosi Gábor
önkormányzati képviselõ.

– Az MSZP-frakció 2007 márciu-
sától mindent megtett azért, hogy a
Kanizsai Dorottya Kórház a vezetõ-
váltás után ne kerüljön anyagilag
és erkölcsileg rossz helyzetbe –
hangsúlyozta Bárdosi Gábor. –
Azonban hiábavaló volt mindenféle
tevékenységük, amit a kórház érde-
kében igyekeztek megtenni. A köz-
gyûlés tagjai – akik december 18-

án Dr. Kovács József fõigazgató le-
váltását megszavazták –, valameny-
nyien tudták, hogy az ügy ezzel nem
zárult le. Mindenki azt hitte és gon-
dolta, ha a testület hoz egy ésszerû,
és szakmailag talán még elfogad-
ható döntést azzal, hogy a CT be-
szerzése pályázat útján, bérleti
konstrukcióban valósul meg, attól
még, ha a kórház tulajdonába ke-
rül, nem követnek el nagy hibát. A
közgyûlés tagjai közül senkinek sem
volt célja az, hogy a CT beszerzését
megakadályozza. A CT közbeszer-
zésénél gyakorlatilag semmit sem
tartottak be a képviselõtestület dön-
tésébõl, ami több százmilliós kárt
okozott a városnak, a kórháznak.
Köztudomású, a berendezés ma
már mindenki másé lehet, csak a
városé és a kórházáé nem. Legfel-
jebb egy újabb bérleti konstrukció-
val, vagy úgynevezett maradvány-
értéken történõ megvásárlással kö-
vetkezhet be. A vizsgálati jelentés
utolsó szakaszában kiderül, hogy a
közbeszerzésrõl a város jegyzõje
2008. május 15-én értesült.

Ezt Bárdosi Gábor úgy minõsí-
tette, hogy a jegyzõ, mint a törvé-
nyesség õre, több alkalommal, és
többször megtehette volna, hogy
felhívja a képviselõk figyelmét.
Ezúton is üzeni Marton István pol-
gármesternek, hogy a politikai fe-
lelõsségen túl, az egyéb felelõsség
megállapítása a polgármester fel-
adata, és a birtokába jutott ismere-
tek miatt hívjon össze rendkívüli
közgyûlést az ügy lezárása érdeké-
ben.

„Amikor egy ország mondja, hogy
elég, a hatalmon lévõk libabõrözni
kezdenek.” – idézték Orbán Viktor
EP-kampány béli beszédébõl a
FIDESZ sajtósai, amikor arról
tájékoztattak bennünket, hogy Sch-
mitt Pál május 12-én, kedden 18.30-
kor találkozik a választókkal a
HSMK kamaratermében.

A Fidesz-KDNP Európa parla-
menti listavezetõje a városligeti
kampánynyitón így fogalmazott:
„Többször elõfordult, hogy a kor-
mány érthetetlen és megma-
gyarázhatatlan módon a magyar

érdekek ellen foglalt állást a
Tanácsban. Hazánknak két válság-
gal kell egyszerre szembe néznie: a
globális gazdasági válsággal, és a
saját kormányunk által létrehozott
súlyos szociális, társadalmi és gaz-
dasági krízissel. Amikor a
reményeink szerint rövidesen létre-
jövõ polgári kormány majd új irányt
ad a dolgok menetének, nekünk, ott
Brüsszelben is könnyebb lesz a dol-
gunk. Együtt be fogjuk bizonyítani:
Magyarország többre képes!”

Két, egymással összefüggõ ak-
tuális témára hívta fel a figyelmet
sajtótájékoztatóján Halász Gyula
önkormányzati képviselõ.

Mint közismert, ebben az évben
több projekt indítása várható váro-
sunkban. Az egyik, a Belvárosi re-
habilitációval összefüggõ munká-
latok, a másik a brüsszeli döntés
alatt álló úgynevezett Csatorna-
projekt. Emellett több olyan fej-
lesztés is zajlik a városban, ami út-
és járdabontással, átalakítással jár.
Ebbõl a szempontból fontos, hogy
összeüljön a 2005-ben megalakult
Közmû és Közszolgáltatási Ta-
nács, melynek az lenne a célja,
hogy a különbözõ cégek összehan-
golják a város tereit, utcáit érintõ
tevékenységüket. Így nem kellene
az újabb és újabb fejlesztéseknél –
növelve a költségeket, és a vele já-
ró kellemetlenségeket –, többször
felbontani az úttestet.

A városi Közmû és Közszolgál-
tatási Tanács már összeült, a mûkö-
dése nem szûnt meg, ebben a cik-
lusban is mûködõképesnek kellene
lennie. Az idõközben létrejött új
szervezeti változásokat – például a
VIA Kanizsa Zrt.-vé alakult –, át
kellene vezetni, és a fõkertészt is
be kellene vonni a munkálatokba. 

Ahogy az ország legtöbb nagy-
városában, 2005-ben Nagykani-
zsán is megalakult a Tervtanács,
melynek tagjai egy-egy nagyobb
beruházás indítása elõtt ültek ösz-
sze, segítve a különbözõ bizottsá-
gok és az önkormányzat munkáját.
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A Tervtanács létrejötte azt szolgál-
ta, hogy az építészeti örökség vé-
delme, gazdagítása szempontjából
a jelentõs építészeti, mûszaki ter-
vek szakszerûségét, magas színvo-
nalát biztosítsa, és a városkép esz-
tétikus kialakításában nyújtson se-
gítséget. A 2006-ban alakult ön-
kormányzat azonban a polgármes-
ter javaslatára megszüntette a taná-
csot. Ez egy káros döntés volt,
mert ma is szükség lenne a véle-
ményükre. Halász Gyula a követ-
kezõ közgyûlésen kezdeményezni
fogja a Tervtanács újraalakítását.
Véleménye szerint az a hárommil-
lió forint, amit megspórolnak a
mûködésén, messze elmarad attól
a haszontól, amit hozhatna a város
javára. Meg kell nézni, a mûködés-
hez szükséges rész állami támoga-
tásból kiváltható-e, úgy, mint ko-
rábban. 

– Magánszemélyként indítottam
országos népszavazási kezdemé-
nyezéshez aláírásgyûjtést a követ-
kezõ kérdésben. „Egyetért-e Ön
azzal, hogy az országgyûlési kép-
viselõknek csak a bizonylattal alá-
támasztott elszámolható kiadásai
után járhat költségtérítés?” –
kezdte mondanivalóját Seres
Mária kanizsai kampányál-
lomásán, majd így folytatta: – Hi-
ába 605 ezer aláírás, hiába az or-
szággyûlési határozat – négyen
megtámadták a kezdeményezést,
és immár csakis az alkotmánybí-
rákon múlik, hogy lesz-e egyálta-
lán népszavazás. A mikor pedig
teljesen bizonytalan. A késõbbiek-
ben nem magánemberként kívá-
nom továbbfolytatni a küzdelmet,
hanem egy most bejegyzett szerve-
zet vezetõjeként – melynek neve
Civil Mozgalom (CM). Mivel a
politikusok nem hagyták, hogy jú-
nius 7-én az Európa Uniós válasz-
táson meg lehessen tartani a nép-
szavazást, így arra bíztatok min-
denkit, hogy a politikusok kivált-
sága elleni X-ét tegye oda a Civil
Mozgalom mellé. A Civil Mozga-
lom az elindulásával egy dolgot
tud üzenni – akár a külföldnek is:
ebben az országban nem csak bal-
és jobboldal van, hanem egy egyre
jelentõsebb tömeg, aki a pártharc-
ok helyett a békességre, a meg-
egyezésre és a korrupciómentes
közéletre vágyik. 

És ahhoz, hogy a civil szféra
végre a szavát is hallathassa, most

20 ezer kopogtatócédulára van
szükség, mert – mint mondta –, a
CM indulni kíván az EP-választá-
son. Listájuk még nem végleges,
de az elsõ öt hely valamelyikén
szerepelni fog Andor Edit, oktatási
szakértõ, Dr. Pándy Mária, pszi-
chológus, Puskás Ferenc, agrár-
mérnök, és Dr. Telkes József, karri-
ertanácsadó, a Károsultak Egyesü-
letének és honlapjának elindítója,
és Seres Mária építészmérnök,
mérnöktanár. A továbbiakban
elmondta, hogy a nyár folyamán
megkezdõdik a helyi csoportok
szervezése. Addig is az érdek-
lõdõk, csatlakozni szándékozók a
Seres Mária, 1426 Budapest, Pf.:
122. címen érhetik el.

Marton István polgármester a
minap két témában hívta sajtótájé-
koztatóra a média helyi képviselõ-
it: az egyik a CT beszerezés „prob-
lematikája”, a másik a munkahely-
teremtési támogatás volt. 

A CT beszerzés kapcsán az aláb-
biakat nyilatkozta: „A 145/2008.
(IV.24) határozattal a testület egy-
hangú döntést hozott 2008-ban ar-
ról, hogy a kórház CT-jét a TIOP pá-
lyázat lehetõségeinek kihasználásá-
val cserélik újra. Amájus 27-i közgyû-
lés már arról tárgyalt, hogy a Kanizsai
Dorottya Kórház CT készülékének cse-
réjét tartós bérlet formájában, a „tio-
pos” pályázat nélkül oldják meg. A tes-
tületi tagok számára készített nyom-
tatott anyaghoz csatolták azt a leve-
lezést, amelyet dr. Tuboly Marianna
és dr. Kovács József folytattak e
tárgyban. A levelezésbõl kiderül, a
jegyzõasszony tájékoztatást kért a
beszerzésrõl, arról, milyen formá-
ban is képzeli el a kórház a korábbi
készülék cseréjét. S teszi ezt annak
tudatában, hogy van már egy érvé-
nyes határozat, egy egyhangú döntés
arról, hogy a CT készülék cseréjét a
TIOP keretein belül kívánja rendez-
ni a város. Vajon akkor miért van
szükség erre a levélváltásra? Kitõl
kapott megbízást erre? A levelezés
nyomán születik meg az a határozati
javaslat is, amely már az önerõs be-
szerzésrõl szól, de még nem tartal-
mazza a készülék maradványértéken
való megvásárlását. Májusban a
jegyzõasszony egy szót sem szól az
április 24-én született döntésrõl, és
nem hívja fel a figyelmet, hogy az
áprilisi, a korábbi határozat is él, és
az új javaslat is megszületik. Már ek-
kor vétett a törvényesség ellen. A
jegyzõasszony – tekintettel próba-

idejére – májusban még gondosan
ügyelt arra, hogy tájékoztatási köte-
lezettségének eleget tegyen, a levele-
ket becsatolta a képviselõk számára
készített anyaghoz. Ám szóbeli tájé-
koztatást sem ekkor, sem a késõbbiek
során nem ad arra vonatkozóan,
hogy az általam a közgyûlésen java-
solt változat, miszerint a készülék a
futamidõ végeztével kerüljön a kór-
ház tulajdonába ellentétes a vonat-
kozó jogszabályokkal abban az eset-
ben, ha a kórház tartós bérlet formá-
jában oldja meg a CT-készülék cse-
réjét. A jegyzõasszony, nem tudni
miért: vagy tudatosan, vagy szakmai
hiányosságok okán, de nem élt a tör-
vényességi észrevétel lehetõségével,
sem május 27-én, sem július 14-én,
sõt a késõbbiek során sem.  A jegy-
zõasszony mélyen hallgatott a köz-
beszerzési eljárás idején is, jóllehet
tudta, hogy a testület határozatát
maradéktalanul végrehajtani nem
lehet, s akkor sem törte meg a hall-
gatását, amikor a szocialisták nyil-
vánosságra hozták, hogy a közbe-
szerzési értesítõben már az önkor-
mányzati határozattal ellentétes – de
a szabályozókhoz illeszkedõ – kiírás
jelent meg. Ma már nem lehet tudni,
hogy a kellõ idõben adott tájékoztatás
milyen hatással lett volna a késõbb
meghozott döntésre, de azt igen, hogy a
jegyzõasszony a hallgatásával nemcsak
a törvényesség felett nem õrködött, ha-
nem közvetett módos súlyos károkat is
okozott a városnak.”

Ezt követõen a vállalkozás
munkahelyteremtési támogatásá-
ról adott tájékoztatót. Elmondta,
hogy 2008-ban kilenc vállalkozás
nyújtott be pályázatot munkahely-
teremtés támogatására. A pályázat-
ra rendelkezésre álló keretösszeg
harmincöt MFt volt. A pályázók
összességében ötvenkét fõ többlet-
foglalkoztatását vállalták, ami hu-
szonhat MFt felhasználását jelen-
tette a pályázati keretbõl.

– A korábbi  évek sikertelen pá-
lyázati kiírásai után mindenkép-
pen eredményesnek tekinthetjük az
elmúlt évet – folytatta–, hiszen a
vállalkozásokat sújtó negatív gaz-
dálkodási környezet hatásait pró-
bálta enyhíteni lehetõségeihez
mérten az önkormányzat a munka-
helyteremtés támogatásával. Is-
merve a 2009-es év gazdasági elõ-
rejelzéseit, talán még az eddigiek-
nél is fontosabb, hogy tovább mû-
ködtessük ezt a pályázati rend-
szert. Az elmúlt év tapasztalatai
alapján szükségesnek tartottuk né-
hány pályázati feltétel korrekció-
ját. Az egyik módosítás arra irá-
nyult, hogy az egy vállalkozó által

egy naptári éven belül igényelhetõ
támogatás maximális  összegét  5
millió forintban (10 fõ) határoztuk
meg. A felsõ korlát szûkítésének in-
doka egyrészt  a pályázati keret-
összeg költségvetési meghatáro-
zottsága, másrészt  az a cél, hogy a
felhasználható keretbõl a lehetõ
legtöbb pályázó részesülhessen. A
másik módosítás a pályázók köré-
nek szûkítésére vonatkozott. 2009-
tõl azok a vállalkozások, amelyek
50 fõnél többet foglalkoztatnak,
nem vehetnek részt a pályázaton. A
módosítás indoka, hogy a pénz-
ügyi, gazdasági válság hatásait
jobban kompenzálni képes közép-
és nagyvállalkozások helyett a kis-
vállalkozások kapjanak lehetõsé-
get a pályázati forrás elnyerésére.

Az áprilisi soros közgyûlésen el-
fogadott módosítás eredménye-
ként idén a  pályázaton elnyert tá-
mogatási összeg kifizetésének ko-
rábban alkalmazott módszere mel-
lett  lehetõség lesz a pályázati ösz-
szeg utólagos (két éves futamidõt
követõ) kifizetésére is, amennyi-
ben a pályázó nem biztosít bank-
garanciát a támogatási összeg ere-
jéig. Amennyiben a pályázó ren-
delkezik bankgaranciával, az eddi-
gi gyakorlatnak megfelelõen – a
támogatási szerzõdés aláírása után
–, a többletfoglalkoztatást igazoló
munkaszerzõdések ellenõrzését
követõen kerül sor a támogatás ki-
utalására. A támogatásra rendelke-
zésre álló keretösszeg, a város
2009. évi költségvetésében bizto-
sított 35 millió forint. A pályázha-
tó támogatás (vissza nem téríten-
dõ) összege, a  vállalkozás által
létrehozott új munkahelyenként
500.000 Ft.

A pályázatok  benyújtásának ha-
tárideje folyamatos a közzététel
napjától számítva, a végsõ határ-
idõ 2009. november 30. A pályáza-
ti  adatlap és a szükséges mellékle-
tek listája a Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztályán, az osztályve-
zetõnél vehetõk át.

B.E. - D.J. - P.L. - S.E. 

KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2009. május 7. 3

CCiivviill MMoozzggaalloomm::
AAllááíírráássggyyûûjjttééss uuttáánn,,
EEPP-vváállaasszzttááss eellõõtttt

MMaarrttoonn IIssttvváánn::
AA hhaallllggaattááss áárraa
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A címben említett programot
mutatta be Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata és az L&R Tár-
sadalomkutató Intézet, melyre
meghívták a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács, a
Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség, valamint
a Nyugat-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ képviselõit,
a települési önkormányzat bi-
zottsági elnökeit, önkormányzati
képviselõket.

A rendezvényen Teleki László, a
projekt koordinátora beszélt a
2008. évi tevékenységekrõl és pro-
jektmenedzsment munkájáról.
Szakajda Szilvia mentor bemutatta
az elkészült foglalkozáspolitikai
Pilot-projektet, s az õ beszámoló-
ját egészítette ki Pölöskei János, a
nagykanizsai munkaügyi kiren-
deltség vezetõje az ehhez kapcso-
lódó térségi foglalkoztatási, mun-
kanélküliségi elemzés bemutatásá-
val. A társadalomkutató intézettõl
Barbara Willsberger mondta el a
tapasztalatait, aki a kezdetektõl
részt vesz a munkafolyamatokban.
A „határtalan lehetõségek címû új-
ság elsõ számát Lukács Ibolya, a
magazin szerkesztõje mutatta be.

A programot az érintettek rész-
letesen bemutatták lapunknak:

EXPAK AT-HU „Szakértõi Aka-
démia 2008-2013” – Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzata az L&R
Társadalomkutató Intézettel közö-
sen kialakította az Esélyegyenlõ-
ségi Roma Központot Nagykani-
zsán 2003-ban. A Roma Központ-
nak a Bogdán János Cigány Ki-
sebbségi Közösségi Ház ad ott-
hont. Az Európában is egyedülál-
lóan kialakított rendszerben legin-
kább foglalkoztatási programok,
képzések és átképzések életre hí-
vása volt a cél. A célok elérésében
évrõl évre segítséget nyújtott az
osztrák partner, így a programok
fenntarthatósága biztosított volt.

A cél elérését mi sem bizonyítja
jobban – a tanulók száma és meg-
szerzett végzettségük figyelembe-
vétele mellett –, hogy az L&R Tár-
sadalomkutató Intézet felterjesz-
tette a nagykanizsai Esélyegyenlõ-
ségi Roma Centrumot (továbbiak-
ban: Centrum) az ENSZ által akk-
reditált modell-programok közé.

A Centrum egyéb településekre,
nemzetközi színtérre való integrál-
hatóságának egyik alapeleme,
hogy képes legyen a nemzetközi és
hazai foglalkoztatási trendek vál-

tozásának megfelelõ képzéseket
indítani, s a képzetteknek segítsé-
get tudjon nyújtani a munkaerõ-pi-
aci elhelyezkedésben.

Ennek megfelelõen az L&R
Társadalomkutató Intézet a Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Ci-
gány Kisebbségi Önkormányzattal
közösen kidolgozott egy középtá-
vú 2008-2013 közti projektet,
EXPAK AT-HU „Osztrák-Magyar
Szakértõi Akadémia 208-2013.”
címmel. 

A projektet az L&R Társada-
lomkutató Intézet fõpályázóként
nyújtotta be, melyben partnerként
vállalt feladatokat a Nyugat-Du-
nántúli Regionális Munkaügyi
Központ, a TIT Szombathely, va-
lamint a nagykanizsai CKÖ.

A projektet támogatták, így a
megvalósítás 2008. április 14. és
2013. december 31. között történik.

AA pprrooggrraammrróóll

2008 áprilisa és 2013 decembe-
re között megvalósuló program ál-
talános célkitûzései az Osztrák-
Magyar határrégióban fenntartható
hálózat létrehozása a munka-
erõpiaci politika intézményei és
szereplõi bevonásával; a kistérségi
együttmûködések intenzitásának
növelése; határon átnyúló együtt-
mûködések kialakítása és közös
munkaerõpiaci pozíciók kifejlesz-
tése.

A program egésze kilenc Munka-
csomagot foglal magába: 1. Integrá-
ciós monitor (éves jelentés). 2.
Munkaerõpiaci konferenciák (éven-
te 1 alkalommal, 2-3 napos, 100
résztvevõvel). 3. Munkaerõpiaci in-
tézkedések közös kidolgozása (2-3
a projekt futamideje alatt). 4. Esély-
egyenlõségi Központ. 5. Kistérségi
hálózatok létrehozása: gyakorlatok
és tanulmányutak. 6. Alkalomszerû
segítségadások a kölcsönös
munkaerõpiaci támogatásokhoz. 7.
Információs szemináriumok. 8.
Nyilvánossági munka és publicitás.
9. Projektmenedzsment és admi-
nisztráció.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzata az alábbi  feladatokért
felelõs: Ausztriai és magyarorszá-
gi projektek megfelelõ tapasztalat-
cseréi alapján gyakorlati példák in-
tegrációja az Esélyegyenlõségi
Központban; két pilot-projekt ki-
dolgozása a vállalkozások érzéke-

nyítésére; ezek megvalósítása;
Workshopok lebonyolítása a mun-
kacsomaggal kapcsolatban (1 alka-
lom/év, 10 fõ résztvevõvel); Kon-
ferenciák lebonyolítása a munka-
csomaggal kapcsolatban (1 alka-
lom/év, 50 fõ résztvevõvel); Roma
Magazin készítése, megjelentetése
német és magyar nyelven kétha-
vonta (a Magazin bemutatja az
Esélyegyenlõségi Központ tevé-
kenységeit; régiós és nemzetközi
good practice-eket, a Programmal
kapcsolatos eseményeket); brosúra
megjelentetése az Esélyegyenlõsé-
gi Központ tevékenységeirõl (1 al-
kalom).

SSzzaakkmmaaii aannyyaaggookk

A 2008-2013 közötti idõszakban
a pályázati dokumentáció alapján
összesen két pilot projektet kell el-
készítenie a CKÖ-nek. Az elsõ pro-
jekt 2008-ban került kidolgozásra,
melyet a 2009. évben kell megvaló-
sítani. A megvalósítással egy idõben
indul el a követõ kiértékelõ szakasz,
melynek feladata a folyamatos nyo-
monkövetés, valamint az esetlege-
sen felmerülõ külsõ és belsõ válto-
zásokra való azonnali reagálás lehe-
tõsége. A 2009. évi megvalósítást
követõen az addigi tapasztalatokat
összegezve kerül kidolgozásra
2010-ben a vállalatok érzékenyítése
projekt 2010. január és 2010. június
között. Ezt követõen 2010 júliusától
egy éven keresztül (2011. júliusig)
megvalósításra kerül a vállalatok ér-
zékenyítése projekt.

RReennddeezzvvéénnyyeekk

Konferencia – A rendezvény
célja: nemzeti és nemzetközi ta-
pasztalatcsere a romák
munkaerõpiaci integrációját elõse-
gítõ megoldásokról. A szakmai
konferencia 50 fõ részvételével
minden év júniusában (évente egy
alkalommal) kerül megrendezésre.

Workshop – A szakmai work-
shopok a konferenciához hasonló-
an minden évben egyszer kerülnek
megrendezésre októberben, 10 fõ-
vel. Célja az EXPAK AT-HU
„Szakértõi Akadémia 2008-
2013.” projekttel kapcsolatos ta-
pasztalatcsere az osztrák és ma-
gyar partnerekkel, s a programba
bevont szervezetekkel.

S.E.

EEXXPPAAKK AATT-HHUU

Bükiné Papp Zsuzsanna rend-
õr százados tartott elõadást a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Házban az idõseket érintõ
bûncselekményekrõl, s azok
megelõzésérõl.

Mindenki azt hiszi magáról, hogy
õt sosem rabolhatják ki, sosem csap-
hatják be. Ám amikor megtörténik,
késõ azon gondolkodni, mit lehetett
volna tenni ellene. Fontos az óvatos-
ság, a körültekintõ figyelem. Arend-
õrnõ azzal kezdte elõadását, hogy
ugyan mindig azt szokta mondani,
legyünk egymáshoz figyelmeseb-
bek, mégis azt tanácsolja, legyünk
egyben bizalmatlanok is, legfõkép-
pen az idegenekkel.

Többféle módszert is felsorolt, ho-
gyan szokták az idõsebbeket kijátsza-
ni azok, akik ki akarják rabolni õket.
De mivel nem áll szándékunkban öt-
letekkel gazdagítani a tolvajok reper-
toárját, ezért a százados néhány taná-
csát elevenítjük csupán fel.

„A legjobb zár is csak akkor mû-
ködik, ha használják.” – mondta. Te-
hát, ha már egyszer megvettük azt a
zárat – valószínûleg nem kevés pén-
zért –, hát használjuk is! És ha már
az ajtóknál tartunk: ne tegyük a kul-
csot a lábtörlõ alá, a virágcserépbe, a
villanyórába, s pláne ne írjuk ki a
családnak az ajtóra, hogy hol találják
azt (megesett)! A szúnyogháló pedig
nem akadály senkinek a bejutásra.

Szerelõt, rendõrt, tûzoltót csak a
megfelelõ papírok felmutatásával,
megfelelõ indokkal engedjünk be a
lakásba! Egyáltalán ne bízzunk meg
azokban, akik mindenféle kacatokat
árulnak, a gyereket akarják tisztába
tenni, vagy csak szomjasak!

Táskánkat ne hagyjuk a bevásárló-
kocsiban, az értékeket pedig a legmé-
lyebb zsebben tároljuk! A buszon vi-
gyázzunk a leginkább csomagjainkra!

A rendõrnõ felhívta a figyelmet
az Igazságügyi Hivatal Áldozatse-
gítõ Szolgálatára, melynél – rend-
õrségi feljelentéssel – három na-
pon belül (!) tudnak segíteni, ha
valakit kiraboltak, családtagja bûn-
cselekmény áldozata lett, s nem
tudja kifizetni a temetést, valamint
jogi segítségre is van lehetõség itt.

S.E.

NNeemm
mmiinnddiigg jjóó,,
hhaa bbíízzuunnkk......
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BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.

(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)

Május 11-én (hétfõn) 
teljesen új tavaszi, nyári árukészlet érkezik!teljesen új tavaszi, nyári árukészlet érkezik!
Lakástextil, fehérnemû, óriási gyermekruha vásár!

AKCIÓAKCIÓ: : dzseki, nadrág dzseki, nadrág 500 Ft/db500 Ft/db
Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 6.00-14.00 óra

Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21.

nyílt versenytárgyalást hirdet 
önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására

1. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti 125 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthetõ: 2009. május 11. 11-
12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 9 óra 30 perc.

2. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. sz. alatti 76 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcsõ: 100

Ft /m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. május 11. 9 -
10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 9 óra 45 perc. 

3. Nagykanizsa Erzsébet tér 16. sz  alatti 64 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény megtekinthetõ: 2009. május 11. 10
- 11 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 10 óra.

4. Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. alatti (volt Leonardo) 
296 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3.400 Ft/m2/hó + 20% áfa. A licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó + 20% áfa. 
Nagykanizsa Erzsébet tér 1. sz. alatti 146 m2 alapterületû 
pincehelyiség
Induló licit bérleti díj: 800 Ft/m2/hó + áfa. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó

+ áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. május 11. 10 - 11 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 10 óra 15 perc.

5. Nagykanizsa Fõ u. 8. sz. alatti 63 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt AMPLIFON)
Induló licit bérleti díj: 1.700 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó + 20 % áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. május 11.
9 - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2009. május 13. 10 óra 30 perc.  

6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 
20-42 m2 emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1.180 Ft/m2/hó + 20% áfa, ami a rezsit vil-

lany- víz kivételével tartalmazza. A licitlépcsõ: 100  Ft/m2/hó + 20%
áfa. A bérlemény megtekinthetõ 2009. május 11. 9 - 11 óráig. A ver-
senytárgyalás ideje: 2009. május 13. 10 óra 45 perc.

7. Nagykanizsa Petõfi u. 5. sz. alatti különbözõ alapterületû 
irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1.200 Ft/m2/hó + 20% áfa, mely a rezsit is

magában foglalja. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa. A bérlemény
megtekinthetõ: 2009. május 11. 14 - 15 óráig. A versenytárgyalás ide-
je: 2009. május 13. 11 óra. 

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvvizsgálói feladat ellátására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az 1990. évi LXV. tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július 1-
tõl 2012. június 30-ig terjedõ idõszakra.

Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be, akik a
törvényi elõírásnak megfelelnek, és önkormányzati könyvvizsgálat területén
legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogosultsá-
got igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló igazolást,
felelõsségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál
nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok terén végzett
munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötõdõ vállalási díjat, azok ké-
sõbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprogram tervezetet a
feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.

Amennyiben az ajánlattevõ gazdasági társaság, az ajánlatnak tartalmaznia
kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, felelõsség-
biztosítási kötvény másolatát, könyvvizsgálói kamarai tagság igazolását, a
tényleges könyvvizsgálatot végzõk megjelölését és szakmai önéletrajzát, refe-
renciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok terén végzett munkákat.

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
2009. júniusi ülésén bírálja el. A pályázatokat 2009. június 5-én 12.00 óráig - 3
pld-ban, zárt borítékban, "Könyvvizsgálói pályázat" feltüntetésével - kérjük
eljuttatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Osváth Sán-
dorné, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodá-
si Osztályának helyettesítõ osztályvezetõje ad. (Telefon: 93/500-739)

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– kköönnyyvvvviizzssggáállóó
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Tisztelt Szülõk!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Gyermeknap alkal-
mából 2009. május 24-én, vasárnap ismét megszervezi hagyományos kul-
turális rendezvényét a Thúry téren. Ezen a délutánon zenés, szórakoztató pro-
gramokkal, szabadtéri játékokkal várjuk a kicsiket-nagyokat, a gyermekes
családokat. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a gyermeknapi
rendezvények iránt igen nagy az érdeklõdés, mind a gyermekek, mind a szülõk
részérõl rengeteg pozitív visszajelzés érkezik hozzánk.

Azért, hogy ebben az évben még emlékezetesebbé tegyük ezt a napot, egy ma-
gyar rekord felállítását is tervezzük. A terveink szerint a legtöbb 6 év alatti,
Nagykanizsán, illetve kistérségében élõ kisgyermek közös, zenés tornájával
kezdõdik a rendezvény, amelyet a Magyarországi Rekordok regisztrátora hitelesít.

Engedje meg, hogy ebbõl az alkalomból meghívjam Önt és családját a
Thúry térre, hogy együtt örülhessünk, amint gyermeke a nagykanizsai rekord
részese lesz. Ehhez nincs másra szükség, mint a rendezvény napján a gyer-
mekét elhozza a Thúry térre, ahol sok-sok egyéb játékkal is várjuk a kicsiket. 

Kérem, a részletekrõl abban az óvodában, amelybe gyermeke jár, a pedagó-
gusoknál szíveskedjen elõzetesen érdeklõdni, illetve náluk jelentkezni. Továb-
bi információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztályán,
valamint a 93/500-709-es vagy a 06-30/974-1864-es telefonszámon.

Remélem, érdeklõdését felkeltette az esemény. Bízom benne, hogy Önt is
köszönthetem rendezvényünkön.

Nagykanizsa, 2009. április 29.
Tisztelettel: Marton István, polgármester

GGyyeerrmmeekknnaapp –– rreekkoorrddddaall

Ügyintézõ: Kém Eszter, tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Nyírfa u. 7-9.  szám alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/1250-6/2009.

Hirdetmény
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 6/1250-
5/2009. számú határozatával a Nagykanizsa, Nyírfa u. 7-9. szám alatti ingatla-
non átalakított lakás használatbavételi engedély ügyében a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett in-
gatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosul-
tak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetmé-
nyi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak
szerint. A hirdetmény a 2009. április 30-án 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: 6/1250/2009., tárgya: használat-
bavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Gelencsér Bernadett és Kövér
Róbert. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 503. és  508.
hrsz-ú társasházi tulajdonban lévõ ingatlanok, továbbá a 480, 481., 482., 483.,
484., 485., 486., 487., 488., 502 és 509., hrsz-ú ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági 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, pén-
tek: 8-12. A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú hatá-
rozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a dön-
tést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõ-
ségét biztosítottuk. A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a
Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kiren-
deltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//11225500-66//22000099..

Ügyintézõ: Gerencsér M., tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
02054. hrsz. alatti ingatlanon végzett természetes terepszint végleges megvál-
toztatását eredményezõ  tevékenységek fennmaradása és továbbépítése. Szám:
6 /382-13/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
6/382-13/2009. számú - Nagykanizsa, 02054. hrsz. alatti ingatlanon végzett
természetes terepszint végleges megváltoztatását eredményezõ tevékenységek
építéshatósági ügyben - döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljá-
rással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogo-
sultak, a védelmi övezettel érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentõs, a további ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tá-
jékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. 

A hirdetmény 2009. április 30-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. Az eljáró ha-
tóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800 Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/382-13/2009., tárgya: Nagykanizsa, 02054.
hrsz. alatti ingatlanon végzett természetes terepszint végleges megváltoztatását
eredményezõ tevékenységek fennmaradása és továbbépítése. A kérelmezõ
ügyfél neve: Miklósfai Mezõgazdasági Termelõ Szolgáltató és Kereskedelmi
Zrt., 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70. A kérelemmel érintett ingatlan, vala-
mint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok, védel-
mi övezettel érintett ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 02054. hrsz.,
02048, hrsz., 02047 hrsz., 02046 hrsz., 02045 hrsz., 02055/3 hrsz., 02051
hrsz., 02057/1. hrsz., 02055/2. hrsz., 02055/4. hrsz., 02058. hrsz., 02043/2.
hrsz., 02053/1. hrsz., 02053/2. hrsz., 02034/44. hrsz., 02034/26-44. hrsz.,
02029. hrsz., 02020. hrsz., 02057/1. hrsz., 02148/1-6. hrsz.,  02148/7-8. hrsz.,
02059. hrsz. alatti ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az ügy iratanyaga a Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekint-
hetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szer-
da:  8-12, 13-17, péntek: 8-12. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló (továbbiakban:Ket.) 98 §. (1) bekezdése kimond-
ja: "Az ügyfél az elsõfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog
nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amely-
re tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel az el-
járó hatóság a fellebbezési lehetõségét döntésében az alábbiak szerint biztosí-
totta: "Határozatom ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül a Nyugat-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építés-
hatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó 30.000 Ft értékû illetékbé-
lyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni." 

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg –– 66//338822-1133//22000099..

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 beérkezésé-
nek 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 át-
vehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsébet tér 7. és
Eötvös tér 16. szám alatt.

CCiivviill AAllaapp 22000099..
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Dátum Gyógyszertár neve, címe Telefonszáma Ügyeleti idõ
2009. május 1. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 06.00-08.00
2009. május 2. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 12.30-08.00
2009. május 3. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 08.00-08.00
2009. május 4. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00-07.30
2009. május 5. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30-07.30
2009. május 6. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. május 7. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30-07.30
2009. május 8. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00-08.00
2009. május 9. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30-08.00
2009. május 10. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00-07.00
2009. május 11. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 20.00-08.00
2009. május 12. CENTRUM (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00-08.00
2009. május 13. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30-08.00
2009. május 14. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19.00-07.00
2009. május 15. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30-07.30
2009. május 16. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00-08.00
2009. május 17. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00-07.30
2009. május 18. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. május 19. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30-07.30
2009. május 20. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30-07.30
2009. május 21. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00-07.30
2009. május 22. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30-08.00
2009. május 23. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30-08.00
2009. május 24. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00-06.00
2009. május 25. KANIZSA FÝ U. 5. 93/510-267 18.30-07.30
2009. május 26. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19.00-07.00
2009. május 27. CENTRUM (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 20.00-08.00
2009. május 28. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00-08.00
2009. május 29. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00-06.00
2009. május 30. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00-08.00
2009. május 31. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. (TESCO) 93/516-280 08.00-08.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn –– mmáájjuuss

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

IIddõõssüüggyyii TTaannááccss –– ffooggaaddóóóórraa

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.

Városi fõépítész, Nagykanizsa

PPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

Vinalia Canisa. Nagykanizsa,
2009. május 21-22. Helyszín:
Medgyaszay Ház (Nagykanizsa,
Sugár u. 5.). Rendezõk: Kanizsai
Kulturális Központ, Magyar Szõlõ-
és Borkultúra Kht., Nagykanizsai
Hegyközség.

2009. május 21. csütörtök 
10 óra: 3. Kisbirtokok – Kispin-

cészetek Országos Borversenye
2009. május 22. péntek 
10 óra: Gazdafórum (Az ágazat-

irányítás, a szakmai szervezetek, az
oktatás, a kutatás-fejlesztés stb. szak-
embereinek kerekasztal beszélgetése,
Förhénci Horváth Gyula vezetésével.)

12 óra: 3. Kisbirtokok – Kispin-
cészetek Országos Borverseny
eredményhirdetés.

15 óra: Kisbirtokosok Országos
Szövetségének alakuló ülése.

18 óra: Vinalia Canisa Borgála
(A borverseny érmes borainak be-
mutatkozása a nagyközönség elõtt.
A fogyasztók bepillanthatnak a bor-
versenyek zárt világába, megismer-
kedhetnek a minõségi borok kivá-
lasztásának kritériumaival és mind-
ezt személyes, gyakorlati tapaszta-
latokkal tehetik teljessé.)

Az estet Pál István (Szalonna) és
Bandája (Magyar Állami Népi
Együttes Zenekara) koncertrészletei
színesítik.

VViinnaalliiaa CCaanniissssaa
pprrooggrraamm

Vinalia Canisa. 3. 
Kisbirtokok - kispincészetek 
Országos Borversenye

Idõpont: 
2009. május 21., 10 óra. 
Helyszín: 
Nagykanizsa, Medgyaszay Ház 
(Sugár u. 5.). 

Rendezõk: Magyar Szõlõ- és
Borkultúra Kht., Nagykanizsai
Hegyközség. 

A versenyre az 1 ha termõ szõlõ-
terület alatti kisbirtokok, illetve 80
hl éves termelés alatti kispincésze-
tek mintáit várjuk. (A területrõl, il-
letve bormennyiségrõl kiállított il-
letékes hegybírói igazolást csatolni
kell!)

Nevezni 2009. május 19-ig beér-
kezõen, 4 palack 0,75 literes kisze-
relésû bormintával, és kitöltött ne-
vezési lappal lehet. (A mintákhoz
mellékelni kell a borok származási
bizonyítványának másolatát.)

Nevezési díj: mintánként 2.000
Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai
Hegyközség 14100134-65062249-
02000008 számú, a Volksbank Zrt.
Nagykanizsai Fiókjánál vezetett
számlája javára kérjük befizetni, át-
utalással, illetve postai úton a szám-
laszámra való hivatkozással, vagy
személyesen a bankfiókban, Nagy-
kanizsa, Király u. 36.)

A mintákat a Nagykanizsai
Hegyközség irodája (postai úton
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián
tér 30., vagy személyesen, munka-
idõben naponta), illetve a Magyar
Szõlõ- és Borkultúra Kht. (1124
Budapest, Somorjai u. 21., telefon:
06-1-203-8507) fogadja!

A Nagykanizsai Hegyközség
Közigazgatási területérõl származó
borminták a hagyományoknak
megfelelõen a város fehérbora és a
város vörösbora címért is vetélked-
nek.

Versenyigazgató: Förhénci Hor-
váth Gyula, a Nagykanizsai Hegy-
község elnöke. A zsûri elnöke: Zilai
Zoltán, a Magyar Szõlõ- és Borkul-
túra Kht. ügyvezetõ igazgatója.

A zsûri elõzetes vizsgálat és be-
sorolás után, a 100 pontos bírálati
módszerrel értékeli a mintákat. 

Az eredményhirdetésnél a 30 %-
os szabályt érvényesítjük.

További információ: 
06-20-9193-308

A nevezési feltételek és a jelent-
kezési lap letölthetõ a www.borkul-
turakht.hu honlapról.

Támogatók: 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város, 
Magyarországi Volksbank

VViinnaalliiaa CCaanniissssaa
vveerrsseennyykkiiíírráássBalogh 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

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

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában.

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága a vállalko-
zások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati rendelet alapján
2009. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés  támogatására.

1. A pályázat célja: 
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelé-

se, a munkanélküliek számának csökkentése. 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek azok a mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fi-

óktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város köz-
igazgatási területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, ame-
lyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. Mûködõ-
nek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai
székhely, telephely illetve fióktelep létesítése és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.

A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a szervezet:
amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat be-
nyújtásának hónapját megelõzõ két évben 500 Eft-ot elérõ munkaügyi bírság megfizetésére
köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelõzõ egy év alatt létszámcsökkentést hajtott
végre; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû  meg nem fizetett köztartozása
van; amelynek a pályázat benyújtásakor számított  éves korrigált átlagos statisztikai állomá-
nyi létszáma meghaladja az 50 fõt.

4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó: vállalja,

hogy legalább egy új - napi 8 órás -  munkahelyet teremt; vállalja, hogy  nagykanizsai
székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása elõtti éves
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesz-
tést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ kettõ hónapon belül megvalósítja, és azt
legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat
kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a válla-
lások teljesítését  helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze; vállalja, hogy külön nyi-
latkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vál-
lalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdo-
nosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja,
hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonat-
kozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszer-
ben vállalt többletlétszám ellenõrizhetõ; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön
nyilatkozik a vállalkozás által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;

A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehetik
azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be a Fog-
lalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - dunántúli Regi-
onális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendeltségéhez.

5. Pénzügyi feltételek:
-  A pályázható támogatás (vissza nem térítendõ) összege a vállalkozás által létre-

hozott minden egyes új  munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5
millió forintot.

- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély összegû (de minimis) állami
támogatásnak minõsül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet, valamint
a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet elõírásai az irányadóak.

- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen oda-
ítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfelelõ forintössze-
get.

- Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támoga-
tás teljes összegét kell figyelembe venni.

6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerzõdések bemutatását követõ

30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát biztosít.

Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek  szerint vette igénybe és a támogatás
igénybevételét követõ két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett
mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét,  részteljesítés esetén azzal arányosan
a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni

- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség  lejártát követõ 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít. 

Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban a
vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási
összeg arányosan csökkentett részére jogosult.

7.  A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 2 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatá-

rozott mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi
hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát. A
pályázat elbírálását - max. 30 nap határidõn  belül - a Pénzügyi Bizottság végzi.

A pályázatok  benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától számítva,

a végsõ határidõ 2009. november 30. A pályázati  adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõnél vehetõk át.

8. Szerzõdéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a pályáza-

ti adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlmenõen tartalmazza
a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási részleteket is.

Nagykanizsa MJV. Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága

A pályázat szükséges részei, csatolandó mellékletek: 
- A vállalkozás eddigi tevékenységének rövid ismertetése, jövõbeli céljai;
- Cégkivonat (30 napnál nem régebbi), alapító okirat vagy társasági szerzõdés, aláírási

címpéldány, illetve vállalkozói igazolvány, mûködési engedély;
- Kötelezõ érvényû banki ígérvény a bankgarancia biztosításáról (utólagos kifizetés

esetén nem szükséges);
- 30 napnál nem régebbi igazolások a kötelezettségek teljesítésérõl: APEH (adók és

járulékok), önkormányzat (helyi adók) tekintetében;
- A tárgyévet megelõzõ év adóbevallása, mérlegbeszámolója, eredmény-kimutatása és

fõkönyvi kivonata;
- Egyszerûsített üzleti terv készítése 2009-2010. évekre vonatkozóan; 
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy az elmúlt 1 év alatt nem hajtott végre létszám-

leépítést, illetve a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt egy év alatt nem csökkent 
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telep-

helyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaság-
nak (társaság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);

- Pályázó nyilatkozata a vállalkozás által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamat-
ban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;

Pályázati anyagot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban) kérjük
benyújtani! Amennyiben a beadott anyag nem teljes, vagy nem egyértelmû,
pályázót egy alkalommal szólítjuk fel hiánypótlásra, az adatok pontosítására.

PPáállyyáázzaatt mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééssrree

PÁLYÁZATI ADATLAP
Önkormányzati munkahelyteremtõ támogatás elnyerésére irányuló

pályázat elkészítéséhez

A pályázat törzsadatai

1. A pályázó neve:……………………………………………………………
2. A pályázó címe és telefonszáma: …………………………………………
3. A pályázó tevékenységi köre: ………………….......……………………..
.........................................................................................................................
4. A pályázó képviselõjének neve, beosztása, telefonszáma: 
…………………………………………………………..............……...……
5. A pályázó 
- adószáma: ……………………………………………….........................…
- cégjegyzék száma: ……………………………………....….……………...
- KSH nyilvántartási száma (törzsszáma): …………....……...……………..
- társadalombiztosítási száma (folyószámlaszám): …………….…………...
6. A pályázó szervezet típusa: * 
- gazdasági társaság
- egyéni vállalkozó
* a megfelelõt aláhúzással kell jelölni
7. A pályázó cégjegyzésére, cégképviseletére jogosultak (név, beosztás): 
………………………………………………………………………………
8. A pályázó számlavezetõ bankjainak neve, számlaszáma: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………….…..………
9. A létszámnövelés megvalósításának telephelye (pontos cím): 
………………………………………………………………………………

A létszámnövelésre vonatkozó adatok

1. Jelenlegi létszám és a tervezett létszámfejlesztés adatai:

………………………… 2009. ………………….. hó …….. nap

a pályázó cégszerû aláírása

Megnevezés Pályázat benyújtása elõtti Atervezett többletlétszám
statisztikai átlaglétszám

szellemi .................................... .........................................
szakmunkás .................................... .........................................
betanított munkás .............................. .........................................
Összesen: ................................... .........................................
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Mint arról lapunkban már be-
számoltunk a közgyûlés „Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára” kitüntetést adomá-
nyozott  a felnevelõ városához
mindig hû Tüskés Tibor írónak
gazdag életmûvéért. A díszköz-
gyûlést követõ fogadáson beszél-
gettünk a Pécsen alkotó József
Attila-díjas íróval.  

– Hat éves koromban kerültem
elõször Nagykanizsára. Apám vas-
utas volt, elõször Balatonszántódon
szolgált, de amikor a bátyámat is
már középiskolába kellett járatni,
nekem meg elemi iskolát kezdeni,
akkor a MÁV a jól dolgozó munka-
társnak megadta azt, hogy Kanizsá-
ra helyezhette magát. Egyébként
apám és anyám is Nagykanizsán
születtek, õk akkor voltaképpen ha-
zajöttek. Én pedig hat éves korom
után itt végeztem a Vécsey utcai is-
kolában az elemi népiskolát, aztán
a piarista gimnáziumban nyolc osz-
tályt, és egyetemre is innét jártam,
és ide tértem vissza. 

– Egyik késõbbi írásában meg is
emlékezik az ifjúkori évek városáról.

– Igen, van nekem egy könyvem
Zalamente, Somogyország címmel,
és ebben tisztelegtem elõször az-
elõtt a város elõtt, amelyik engem
fölnevelt. Nagykanizsa akkor –
ugye jóval Trianon után – egy ha-
tárváros volt, de nagyon önálló tu-
dott lenni. Igaz, hogy a megyeszék-
hely Zalaegerszeg volt, de Kani-
zsának is volt zeneiskolája, dalár-
dája, továbbá líceális elõadásai.
Ide jártak a Pécsi Nemzeti Színház
mûvészei. Kanizsa egy dinamikus
kereskedõváros volt: itt olyan bol-
tok mûködtek, amelyek a déli gyar-
matárut keletrõl hozatták, ugyanis

a hajóik ott horgonyoztak az Adria
kikötõiben. És volt egy zsidó értel-
miségi és kereskedõ rétege a vá-
rosnak, amely kultúrát tudott ide
hozni. Ezek a líceális elõadások
mindig olyanok voltak, hogy tanul-
ni lehetett belõlük, és ez a gimná-
zium is befogadó iskolának számí-
tott: akik diákjai voltak, megkülön-
böztetés nélkül kaptak szeretetet a
tanáraiktól. 

– A késõbbi évtizedekben – ami-
kor már Pécsre költözött és ott al-
kotott- sem szakadt meg kapcsola-
ta Nagykanizsával, hiszen gyakran
visszalátogatott ide.

– Ezt elsõsorban az iskolatár-
samnak – aki két osztállyal járt
alattam – Harkány László tanár
úrnak köszönhetem, aki ugyancsak
díszpolgára Nagykanizsának, csak
sajnos most már nem lehet itt fizi-
kailag jelen, mert az elmúlt évben
eltemettük õt. Õ volt az, aki tanár-
ként is, meg a könyvtár igazgatója-
ként is, meg az Erkel Ferenc mûve-
lõdési ház igazgatójaként is
visszahívott ide engem. És az isko-
lában is rendhagyó irodalomórá-
kon lehettem, részt vehettem egy
Zrínyi vetélkedõn. Én most a dísz-
közgyûlésen találkoztam elõször a
polgármester úrral, de mégiscsak
tudhatott rólam valamit, mert
mondja, hogy a felesége állította
össze annak idején a Zrínyi vetél-
kedõ kérdéseit. Íme így kapcsolód-
nak egymáshoz a dolgok.  

– Meglepetésként érte, hogy
idén ön lett Nagykanizsa díszpol-
gára?

– Sohasem számítok elismerés-
re, kitüntetésre, talán ezért tud
olyan jólesni. Amikor egy pénteki
napon azt a borítékot fölbontot-
tam, tudtam örülni. Az a város,

amelyiket én fontosnak tartok az
életemben, mert az ifjúságomat je-
lentette, nem feledkezett meg ró-
lam. Ennél többet, szebbet kaphat-
e az ember hetvenkilencedik élet-
évében?! 

– Írói munkásságát tekintve vár-
ható-e mostanában újabb kötet
megjelenése?

– Ugye, e téren is volt már elis-
merés, amikor 1974-ben József At-
tila díjat kaptam, de most valójá-
ban egy levelezést rendezek sajtó
alá. Fodor András barátom Buda-
pesten élt, és több mint ezer levelet
váltottunk. Õ Pesten élt, én Pé-
csett, és majdnem negyven éven át
leveleztünk! Ez a levélanyag meg-
maradt, és azt hiszem, hogy ez do-
kumentuma egy történelmi kor-
szaknak, egy kor irodalmi életé-
nek, és talán egy barátság történe-
tének is. Vannak szerelmeslevél re-
gények – ez nem szerelmeslevél re-
gény, hanem egy barátság beszélõ-
dik itt el levél formájában. Azt hi-
szem, hogy ma, amikor már csak
internetet használnak az emberek,
egy kicsit talán megérinti õket kéz-
zel írott (!) leveleket újraolvasni,
még ha nyomtatásban is. Ezeket
rendezem sajtó alá, két kötet már
megjelent belõle, s jövõre – remé-
lem – megjelenik a harmadik is. 

– Kanizsáról készül-e valami-
lyen újabb kötet?

– Leginkább annak örülnék,
hogyha az a kis könyv, amelyet
összeállítottam Szülõföldem, Kani-
zsa címmel – ez egy antológia –,
újra megjelenne. Ha újra kiadnák
és minden érettségizõ  fiatal magá-
val vihetné ennek egy példányát.
Ebben a legrégibb koroktól kezdve
a török idõkön át egész a mai köl-
tõkig vagy negyven szemelvényt
gyûjtöttem össze, és örülnék, hogy-
ha ez a füzet újra megjelenhetne. 

Gelencsér Gábor

AA ddíísszzppoollggáárr kköösszzöönneettee

Több, mint félszáz napirendi
pontot tárgyaltak meg városunk
képviselõi az áprilisi soros köz-
gyûlésen. 

Az önkormányzat tagjai között
vitát szült az újabb alpolgármester
választására irányuló javaslat. A
szavazást megelõzõen érvek és el-
lenérvek csaptak össze, hogy mi-
ért lenne szükség még egy alpol-
gármesterre, illetve miért nem.
Végül a titkos szavazás döntött. A
Marton István polgármester által
beterjesztett, és a szocialisták
támogatását is élvezõ Horváth
István egyelõre nem lesz Cseres-
nyés Péter társa az alpolgármesteri
poszton, mivel csak tizenhárom
szavazatot tudhatott magáénak.

A személyi kérdések közt dön-
töttek arról is, hogy 2014. április
30-ig Prof. Dr. Bátorfi Józsefet
nevezik ki a Kanizsai Dorottya
Kórház fõigazgatói posztjára.
Fizetését hétszázezer forintban
állapították meg. Ehhez járul még
ötvenezer forint költségtérítés.

D.J.

KKiinneevveezzttéékk 
aa kkóórrhháázz
ffõõiiggaazzggaattóójjáátt

Május 4-én, Flórián napján a
kiskanizsai Szent Flórián téri kis-
kápolnánál a szent vértanú ünne-
pén celebrált misét Dr. Páhy Já-
nos, a városrészi Sarlós Boldog-
asszony Templom plébánosa. 

Szent Flórián egyben a tûzoltók
védõszentje is, s ennek jegyében a
kanizsai parancsnokság tucatnyi
tûzoltója is részt vett azon a meg-
emlékezésen, melyen a kiskanizsai
katolikus egyházközösség vezetõ-
je ismertette Flórián Kr.u. harma-

dik századbeli (keresztény) életút-
ját, aminek talán legjelentõsebb
momentuma az általa parancsno-
kolt erõdben lángra lobbant tûz-
vész megfékezése volt. Innen fa-
kad a tûzoltók védõszentjeként
történõ emlegetése is a szent életû
embernek, s egyben az õ cseleke-
detei testesítik meg a tûzoltók
munkájának lényegét: az állhata-
tosságot, becsületet, valamint az
embertársak megsegítését. Szent
Flórián ünnepét tizennyolc eszten-
deje, 1991 óta tartják (ismét) iga-

zán számon Magyarországon, s ez-
zel tisztelegnek a tûzoltók alázattal
teli munkája elõtt.     

A lánglovagok munkája elõtti
tisztelgésképpen a misén elhang-
zott a Himnusz is, mely híven
tükrözte az egész társadalom
messzemenõ tisztelettét a tûzoltók
munkája iránt. Ahogy egy néni fo-
galmazott: „Õk azok a derék fiúk,
akikrõl mindig csak azt hallhatjuk,
hogy segítenek a bajban.”

Polgár László

AA ttûûzzoollttóókk vvééddõõsszzeennttjjéénneekk üünnnneeppee
folyamatosan
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A hulladékszállítás számlázási
rendjének módosítására készül
Karádi Ferenc fideszes képvise-
lõ. Elsõ lépésként a hivatalban
érdeklõdött. A kérdésére szüle-
tett választ az alábbiakban kö-
zöljük:

„Az önkormányzat kötelezõen
igénybeveendõ közszolgáltatás ke-
retében gondoskodik a köztisztasá-
gi és közegészségügyi érdekeket
érvényesítõ hulladékgazdálkodási
feladatok ellátásáról. A városban
ingatlannal rendelkezõ tulajdono-
sok a szolgáltatást kötelesek
igénybe venni, és annak díját meg-
fizetni. Minderrõl az országgyûlés
által megalkotott 2001. január 1-
tõl hatályos, a hulladékgazdálko-
dásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény rendelkezik. Városi szinten a
részletes szabályokat a hulladék-
gazdálkodásról szóló 61/2001.
(XII.19.) sz. és a hulladékgazdál-
kodási díjról szóló 58/2008.
(XII.10.) sz. önkormányzati rende-
letek állapítják meg.

A szabályozás lényegét röviden
összefoglalva: a Nagykanizsa vá-
rosában ingatlannal rendelkezõ
hulladékbirtokosoknak igénybe
kell venni a közszolgáltatást, azt
azonban jogosultak eldönteni,
hogy mekkora edényt használnak
(50 litertõl 1100 literig szabadon
választható a rendszeresített
edénytípusok közül) és azt heti
egyszer, vagy heti kétszer kérik ürí-
teni. A fizetendõ díj mértéke a hul-
ladékbirtokosok (szerzõdõ ügyfe-
lek) választásától függ azzal a kor-
láttal, hogy a gyûjtõedény térfoga-
ta és a heti ürítési gyakoriság
alapján számított hetente ürített
térfogat el kell érje, vagy meg kell
haladja az ingatlanon bejelentett
személyenként számított 25 liter
térfogatot. Így a minimálisan adó-
dó díj összege - maximum 2 fõ be-
jelentett személy esetén, egy darab
50 literes edény, heti egyszeri ürí-
tése - jelenleg havi átlagban brut-
tó 1664 Ft/hó. (Természetesen a
negyedéves számlázási ciklus mi-
att ettõl az egyes negyedévekben
eltérõ összeg is elõfordulhat.) Az
önkormányzat rendelete lehetõvé
teszi a szolgáltatás szüneteltetését
abban az esetben, ha az ingatlan
legalább 60 napon át folyamato-
san használaton kívül van, és ezt a

tulajdonosa legalább 30 nappal
korábban a szolgáltatónak beje-
lenti. Egyéb kedvezményre a jog-
szabály lehetõséget nem ad. A
szolgáltatás díjának megállapítá-
sakor sem a Polgármesteri Hivatal
szervezetének, sem az önkormány-
zat képviselõtestületének, sem a
szolgáltatónak nincs olyan jogo-
sultsága, hogy a szolgáltatás alap-
ján számított díjtól a fentieken kí-
vül bármely megfontolásból, szo-
ciális, politikai, vagy egyéb okból
eltérjen. 

A hulladékgyûjtési közszolgálta-
tás díjának megfizetésérõl a jelen-
leg hatályos önkormányzati rende-
let, a hulladékgazdálkodásról szó-
ló 61/2001. (XII.19.) számú rende-
let 13. § (5) bekezdése az alábbia-
kat tartalmazza:

"A hulladékkezelési közszolgál-
tatás díját a természetes személy
hulladékbirtokos negyedévente,
egyéb hulladékbirtokos havonta a
közszolgáltató vagy megbízottja
részére, utólag köteles megfizetni.
A hulladékkezelési közszolgáltatás
díját a hulladékbirtokos - ha azt
nem díjbeszedõ útján fizeti be - a
számlán szereplõ fizetési határidõ-
ig köteles kiegyenlíteni."

Az Ön által felvetett "választha-
tó havi díjfizetés" ügyében megke-
restük a közszolgáltatót, a Sauber-
macher-Pannónia Hulladékgyûjtõ
Kft.-t. Az elõzetes megfontolás sze-
rint a következõ mérlegelendõ
problémákat veti fel a változtatás:

1. A havi számlázási rendszer-
nek mekkora többletköltsége van
(adminisztrációs költség, posta-
költség, csekk költség, átutalási
költség stb.), és a csekkes fizetés
bevezetése hány díjbeszedõi mun-
kahely megszûnésével jár.

2. A szolgáltató által jelenleg
használt számlázási program al-
kalmas-e a havi, különösen a vá-
lasztható havi, azaz vegyes szám-
lázási mód követésére.

3. Az esetlegesen megszûnõ díj-
beszedési rendszer milyen hatással
lehet a fizetési fegyelemre, a kinn-
levõségek alakulására.

Mindezek számbavételét kértük
a szolgáltatótól azzal, hogy
amennyiben a testület a kalkulá-
ció, az esetleges többletköltségek
díjra gyakorolt hatása ismeretében
úgy dönt, akkor az említett önkor-
mányzati rendelet módosításával
teremtsük meg az Ön által kért új
díjfizetési rend feltételeit.”

HHuullllaaddéékksszzáállllííttáássii ddííjj,,
hhaavvoonnttaa?? Dr. Károlyi Attila, a 6-os

választókörzet önkormányzati
képviselõje és a Via Kanizsa Vá-
rosüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
képviselõi közösen tartottak te-
rületbejárást. A helyszíni szemle
résztvevõi a körzet egészét be-
járták, s a következõ városüze-
meltetési hatáskörû problémá-
kat regisztrálták, melyek végre-
hajtási határideje – mindegyik
esetében – 2009. elsõ félévére
esik:

A Hevesi Sándor utca 1. számú
társasház nyugati oldalán a Csoko-
nai bölcsõde kerítése mellett húzó-
dó járda több helyszínen baleset-
veszélyes, javításra szorul, vala-
mint a járda melletti területen való
szabálytalan átjárás megakadályo-
zására három oszlopot helyez el a
Via Zrt.

Csak betonszinten helyreállított
megsüllyedt járdaterület található
a Bartók Béla utca 9. számú társas-
ház keleti oldala és a Hevesi utcai
járda csatlakozásánál.

Sokaknak okozott már fejtörést
a Hevesi utcai üzletsor és a Mun-
kás úti garázssor találkozásánál ta-
lálható törmelék és hulladék, vala-
mint a nagy felületû csapadékvíz-
megállás.

Felújító festés szükséges a Bar-
tók Béla utca 12. szám melletti ko-
sárlabdapalánkon, valamint gyûrû
is szükséges rá.

Problémát okoznak a Bartók ut-
ca 10/2. és 12. szám allergiával
küszködõ lakosainak az említett
ház elõtti nyírfák. Tekintettel a la-
kókra, a munkálatokat május hó-
napban fogják elvégezni.

Szintén csapadékvíz-megállás
tapasztalható a Bartók utcai posta
bejáratától induló kelet-nyugati
irányú járdán, mely a Hevesi utcai
járdáig vezet.

A Bartók utcai posta és a Nyug-
díjasház déli oldali kerítése között
található fák felgallyazásáról és az
azok alatti terület takarításáról
gondoskodik a Via.

A Bartók utca 6. és 8. szám kö-
zött kábelszolgáltató kivitelezõi
nyomvonala, illetve az Bartók ut-
ca. 8. számú ház I. lépcsõháza
melletti kitaposott gyalogos nyom-
vonal okoz problémát. Ez utóbbin
beton járdalap elhelyezésére kerül
sor a babakocsis gyalogosforga-
lom megkönnyítése érdekében.

A Hevesi Sándor utca 1. szám
alatti társasház lakói kérték a Heve-
si és a Csokonai utcák csomópont-
jában lévõ kis játszóteret szegélyezõ
növényzet felnyírását, mivel az el-
burjánzott növényzet alatt nagy
mennyiségû hulladékot halmoznak
fel ismeretlen személyek. A bokrok
felnyírása már megtörtént. A lakók
kérték a a kõlapos csúszda elõtti ho-
mokozó homokcseréjét is.

S.E.

MMeeggsszzééppüüll aa 66-ooss kköörrzzeett

Szórakoztató, könnyed nyári
programokra hívta fel fi-
gyelmünket Szakács Gábor, a
Kanizsai Kulturális Központ
mûvelõdésszervezõje.

Az elsõ, Rock az óra körül cím-
mel, kiállítással és filmvetítéssel kez-
dõdik 14-én csütörtökön 16 órakor az
ifjúsági klubban. A Bill Haley & His
Comets 55 évvel ezelõtt adta ki az el-
sõ nagysikerû rock lemezét. Zenéjük
mellett régi poszterek, lemezek és
ereklyék várják a mûfaj iránt érdeklõ-
dõket. Este 20-23 óráig a Little Fla-
mingó nosztalgiakoncertjével folyta-
tódik a program a HSMK elõtti téren. 

Május 27-én, 20 órakor a Mind-
halálig Beatles címû élõ koncert ré-
szesei lehetnek a kanizsaiak Mikó
István, Forgács Péter, Gyõri Péter
és Incze József  közremûködésével. 

Folytatódik a Nyáresti szerenád.
Június 15-tõl a hétvégék kivételével
két héten keresztül minden nap talál-
kozhatnak a kikapcsolódni vágyók a
Kiskastély udvarában, ahol harmoni-
kások, gitárosok, énekesek mutatják
be repertoárjukat. A KKK tervezi a
Nyár esti vigasságok felújítását is jú-
nius végén, július elején. Tábortûz,
szórakoztató program, étel-ital fogad
mindenkit laza, nyári környezetben. 

S még egy újdonság: június 6.-tól,
Szombat esti Rock sokk! – címmel
három egymást követõ szombaton
18-22 óráig élvezhetik a kanizsai és
a környékbeli sztárzenekarok pro-
dukcióit a HSMK melletti szabad té-
ren. A belépés a Mindhalálig Beatles
címû koncert kivételével valameny-
nyi rendezvényre ingyenes.

B.E.

EEllõõnnyyáárrii pprrooggrraammookk
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A nagykanizsai Zrínyi Miklós
Általános Iskola 18. alkalommal
2009. április 22-én a Zala Me-
gyei Pedagógiai Intézettel közö-
sen rendezte meg az alsó tagoza-
tos tanulók területi tanulmányi
versenyét.

Nagykanizsa és környéke is-
koláiból, valamint a megye több
távoli intézményébõl is jelent-
keztek tanulók a megmérettetés-
re: 22 iskola 263 tanulója mérte
össze tudását az alapozó tantár-
gyakból. Nyolc iskolából felkért
zsûri értékelte a gyermekek han-
gos olvasás teljesítményét, a töb-
bi tantárgyból a Pedagógiai Inté-
zet által összeállított feladatlapo-
kon 45 percben dolgoztak a ver-
senyzõk.

Faller Zoltán igazgató az ünne-
pélyes eredményhirdetésen kö-
szöntötte a díjazottakat, gratulált a
szép eredményekhez. Köszönetét
fejezte ki a lelkiismeretes felkészítõ
munkáért, az önzetlen segítségért a
közremûködõ kollégáknak, szerve-
zõknek és támogatóknak. Rácz
Károlyné oktatási szakreferens,
Mátainé Varga Ágota és Vöröss
Ágnes szaktanácsadók adták át a
jutalmakat a tanulóknak, nevelõk-
nek.

A verseny gyõztesei (tan-
tárgy/osztály/iskola/nevelõ):

Olvasás 1. osztály: 1. helyezés:
Szántó Fanni, Bolyai J. Ált. Iskola,
Rózsásné Soós Ágnes, 2. helyezés:
Bagó Laura, Zalakaros Ált. Iskola,
Horváthné Nagy Elvíra, 3. helye-
zés: Briglevics Adél, Eötvös J. Ált.
Iskola Bali Marianna, Zalaeger-
szeg. Olvasás 2. osztály: 1. helye-
zés: Tomasics Panna, Zrínyi M.
Ált. Iskola, Kardos Ferencné, 2.
helyezés: Kelemen Dávid, Zrínyi
M. Ált. Iskola, Dr.Varga Imréné, 3.
helyezés: Rikli Szabolcs, Bolyai J.
Ált. Iskola, Bolf Ágnes. Olvasás 3.
osztály: 1. helyezés: Szántó Anna,
Zrínyi M. Ált. Iskola, Gilitschné
Horváth Gabriella, 2. helyezés:
Pirbus Virág, Péterfy S. Ált. Isko-
la, Bognár Lászlóné, 3. helyezés:
Gerencsér Annamária, Rozgonyi
Ált. Iskola, Simonné Krasznai
Ágota. Olvasás 4. osztály: 1. he-
lyezés: Paulik Flóra, Piarista Ált.
Iskola, Pillér Éva, 2. helyezés:
Szabó Ábel, Zrínyi M. Ált. Iskola,

Saliné Tánczos Mária, 3. helyezés:
Farkas Abigél, Rozgonyi Úti Ált.
Iskola, Kalocsai Péterné. Matema-
tika 1. osztály: 1. helyezés: Kiss
Mihály, Zrínyi M. Ált. Iskola,
Tihanyiné Gerencsér Katalin. 2.
helyezés: Salamon Máté, Zrínyi
M. Ált. Iskola, Tihanyiné Geren-
csér Katalin, 3. helyezés: Tóth
Boglárka, Eötvös J. Ált. Iskola,
Szakonyiné Feith Erika, Zalaeger-
szeg. Matematika 2. osztály: 1. he-
lyezés: Sulán Ádám, Zrínyi M.
Ált. Iskola, Kardos Ferencné, 2.
helyezés: Pánczél Bálint,
Nagyrécse Ált. Iskola, Fischer Ri-
ta. 3. helyezés: Olasz Panna, Eöt-
vös J. Ált. Iskola, Gál Mária, Zala-
egerszeg. Környezet 3. osztály: 1.
helyezés: Gyertyánági Eliza, Roz-
gonyi Úti Ált. Iskola, Simonné
Krasznai Ágota. 2. helyezés:
Traub Tamás, Zrínyi M. Ált. Isko-
la, Dr. Furóné Biskopics Éva, 3.
helyezés: Póczak Dominika, Zrí-
nyi M. Ált. Iskola, Dr. Furóné
Biskopics Éva. Környezet 4. osz-
tály: 1. helyezés: Takács Anna,
Rozgonyi Ált. Iskola, Gyana Sán-
dorné, 2. helyezés: Németh Petra,
Zrínyi M. Ált. Iskola , Orosz Kata-
lin, 3. helyezés: Illés Máté, Kõrösi
Cs. S. Ált. Iskola, Hermán Szilvia.
Nyelvtan 3. osztály: 1. helyezés:
Lovkó Gergõ, Bolyai J. Ált. Isko-
la, Laczó Marianna, 2. helyezés:
Zsiray Júlia, Zrínyi M. Ált. Iskola,
Gilitschné Horváth Gabriella, 3.
helyezés: Tóth Bonita Daniella,
Palin Ált. Iskola, Bajné Böjti An-
géla. Nyelvtan 4. osztály: 1. helye-
zés: Varga Ilona, Zalakaros Ált. Is-
kola, Hohl Lászlóné, 2. helyezés:
Horváth Nóra, Zalakaros Ált. Is-
kola, Hohl Lászlóné, 3. helyezés:
Geiger Luca, Rozgonyi Ált. Isko-
la, Potáriné Harangozó Helga. Né-
met 4. osztály: 1. helyezés: Bon-
dor Bence, Illyés Gy. Ált Iskola,
Simonné Gál Gyöngyi, Héviz, 2.
helyezés: Bazsó Balázs, Zalakaros
Ált. Iskola, Várnagy Szabolcsné,
3. helyezés: Varga Anna,
Zalakaros Ált. Iskola, Várnagy
Szabolcsné. Angol 4. osztály: 1.
helyezés: Bene Barbara, Zrínyi M.
Ált. Iskola, Gálné Gaál Lívia, 2.
helyezés: Perger Kitti, Kõrösi Cs.
S. Ált. Iskola, Gelencsér Gábor, 3.
helyezés Dávid Afrodité, Zrínyi
M. Ált. Iskola, Krizsek Izabella. 

ACserháti SándorMûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium OSZTV-
n, SZKTV-n, SZÉTV-n döntõbe ju-
tott tanulóinak eredményei.

OSZTV: Közlekedésgépészeti tech-
nikus, közúti jármû-gépész: Domján
János – 8. helyezés, Pókecz Balázs –
9. helyezés, Sipos László –10. helye-
zés. Mindhárom versenyzõ teljes fel-
mentést kap (írásbeli/szóbeli/gyakor-
lati) a technikusi szakmai vizsga alól.
Felkészítõ tanárok: Balassa József,
Kránicz Zsolt, Léránt Zoltán. Gépész-
technikus: Balázs Péter – 3. helyezés,
Bánfi Balázs – 7. helyezés, Kovács
Csaba – 8. helyezés, Sándor Balázs –
5. helyezés. Balázs Péter felmentést
kap az írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsga alól a technikusi szakmai vizs-
gán. Bánfi Balázs felmentést kap az
írásbeli és gyakorlati vizsgarészek alól
a technikusi szakmai vizsgán. Kovács
Csaba felmentést kap az írásbeli és
szóbeli vizsgarészek alól a technikusi
szakmai vizsgán. Sándor Balázs fel-
mentést kap az írásbeli és gyakorlati
vizsgarészek alól a technikusi szakmai
vizsgán. Felkészítõ tanárok: Borbás
Sándor, Nagy László. Mûszaki számí-
tástechnikai technikus: Fülöp Kriszti-
án – 3. helyezés. A versenyzõ teljes
felmentést kap (írásbeli/szóbeli/gya-
korlati) a technikusi szakmai vizsga
alól. Felkészítõ tanárok: Kovács Atti-
la, Molnár János, Szabó Attila;

SZAKTANTÁRGYI 
VERSENY (SZMM/SZKTV):
Charles Babbage AUTOCAD –

komplex: Balázs Péter – 9. helyezés,

Bánfi Balázs – 12. helyezés. Mindkét
tanuló felmentést kap az írásbeli és szó-
beli vizsgarészek alól a technikusi szak-
mai vizsgán. Felkészítõ tanár: Pálfi Ta-
más. Charles Babbage AUTOCAD –
inventor: Kovács Csaba – 1. helyezett,
tárgyjutalomban részesült. Felkészítõ
tanár: Pálfi Tamás. Gépészeti szakma-
csoportos /SZÉTV/: Balassa István –
21. helyezett, Darabos Attila – 20. he-
lyezett, Kele Ferenc – 22. helyezett,
Vastag Krisztián – 23. helyezett. Aver-
senyzõk tárgyjutalomban részesültek.
Felkészítõ tanár: György Gyula. Orszá-
gos Mikrovezérlõ Alkalmazói Verseny:
Fehér László – 11. helyezett, Fülöp
Krisztián – 5. helyezett, Horváth Balázs
– 7. helyezett. Mindhárom tanuló tárgy-
jutalomban részesült. Felkészítõ taná-
rok: Szabó Attila, Tukacs Attila. Pat-
tantyús Országos Számítógépes Nyom-
tatott-áramkör Tervezõ Verseny: Fülöp
Krisztián – 10. helyezett. A versenyzõ
tárgyjutalomban részesült. Felkészítõ
tanár: Szabó Attila. 3D–s Országos
Tervezõverseny: Kovács Csaba – 1. he-
lyezés, Balázs Péter – 5. helyezés. A
versenyzõk tárgyjutalomban részesül-
tek. Felkészítõ tanár: Pálfi Tamás

Teljes felmentést kaptak a szakmai
vizsga alól: Balázs Péter (Gépésztech-
nikus), Bánfi Balázs (Gépésztechni-
kus), Fülöp Krisztián (Mûszaki számí-
tástechnikai technikus), Domján János
(Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármû-gépész), Pókecz Balázs
(Közlekedésgépészeti technikus, köz-
úti jármû-gépész), Sipos László (Köz-
lekedésgépészeti technikus, közúti jár-
mû-gépész).

Az Oktatásért Közalapítvány
„Három nap Veled” címû pályá-
zati támogatásának köszönhetõ-
en a Kõrösi iskola harminc tanu-
lója kapott arra lehetõséget ok-
tóber elején, hogy elutazhasson
az 500 km távolságra lévõ Bod-
rogközbe.

Az alsóberecki Berecz Károly
Általános Iskola nevelõi, tanulói
és szüleik voltak vendéglátóik,
akik bemutatták iskolájukat, falu-
jukat és tájegységüket. A kapcso-
latot a látogatás óta tartották az
alsóbereckiekkel, s április 22-23-
24-én meg is történt a viszontlá-
togatás is. A kõrösisek bemutat-
ták iskolájukat, Nagykanizsát, s
betekintést engedtek életükbe.

Bíró Györgyné, szabadidõ-szer-
vezõ elmondta: – A három nap so-
rán sok közös élményben volt ismét
részünk. Programjainkban szerepelt
városnézés, gyalogtúra állomások-
kal a Csónakázó-tóhoz, piknikezés,
sportversenyek, diszkó. Kirándul-
tunk a kápolnapusztai bivalyrezer-
vátumba, a Kányavári szigetre,
megnéztük a Festetics kastélyt és
parkját, sétáltunk a Balaton parton,
bográcsoztunk a Csillagvár tövé-
ben. Igyekeztünk minél gazdagab-
ban, sokoldalúbban bemutatni kör-
nyezetünket, vidékünket az alsó-
bereckieknek. Ez a három nap még
szorosabbá fûzte a kapcsolatunkat
az alsóbereckiekkel. Reméljük, hogy
iskoláink közötti együttmûködés
folytatódni fog a jövõbben is.

AAllssóó ttaaggoozzaattooss tteerrüülleettii
ttaannuullmmáánnyyii vveerrsseennyy 

HHáárroomm nnaapp vveelleedd

CCsseerrhhááttiiss ssiikkeerreekk
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Az akció 2009. május 30-ig tart

KUSTÁR ZSUZSA
IPARMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: május 20-ig

Május 14. 16 óra
SOKÁIG ÉLJEN A ROCK AND
ROLL - 55 éve indult világhódító 
útjára. Kiállítás, filmvetítés, 
történetek, "sztorik" a rock 
világából. Este nosztalgia koncert
a HSMK elõtti téren a Little 
Flamingóval
Házigazda: Szakács Gábor
A belépés díjtalan

Május 9. 18 óra
AZ ORFF ÜTÕEGYÜTTES 15
ÉVES JUBILEUMI 
KONCERTJE
Négy generációs koncert
Közremûködik: Eraklin tánccso-
port, Swans Balett, Cantilena kó-
rus. Belépõdíj: 500 Ft
A jegyek elõvételben megvásárol-
hatók a Farkas Ferenc Zeneiskolá-
ban, és a helyszínen az elõadás
napján.

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet buddhista festményeinek
kiállítása
Megtekinthetõ: május 31-ig

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 KÉPZÕMÛVÉSZE-
TI KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ: június 13-ig

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

Május 10. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti:Bolf Ágnes
Május 17. 10 óra
APRÓK TÁNCA
Vezeti: Bolf Ágnes

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

apróhirdetés

Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Noha jelentõs eredményeket
értünk el a védõoltásokkal meg-
elõzhetõ fertõzõ betegségek elle-
ni küzdelemben, a védõoltások
fontosságának hangsúlyozása to-
vábbra is lényeges feladat. A po-
puláció optimális védettségéhez
legalább 95%-os átoltottság
szükséges, ennek ellenére a
WHO Európai Régiójában éven-
te kb. 600 000 csecsemõ nem ré-
szesül az életkorának megfelelõ
védõoltásban, amelynek követ-
keztében napjainkban is halnak
meg európai gyermekek védõol-
tással megelõzhetõ fertõzõ be-
tegségekben. 

Az Európai Védõoltási Hét
(EIW) keretei között a WHO
újszerû kampányt indított. Az
utóbbi években az európai or-
szágok területén tapasztalható
átoltottság csökkenésének
megállítása és megfordítása ér-

dekében a tömegtájékoztatás
internetes lehetõségét kihasz-
nálva a védõoltások fontossá-
gáról készített rövid videót
szeretné eljuttatni minél több
nézõhöz a YouTube honlapon
keresztül. Céljuk, hogy a né-
zettség elérje egy nap alatt a
maximumot, így a klip beke-
rüljön a legnézettebb YouTube
videók közé és ezáltal még
több ember figyelmét felkelt-
heti a késõbbiekben. 

Magyarországon változatla-
nul az életkorhoz kötött köte-
lezõ védõoltások magas ará-
nyú átoltottságának megõrzése
a legfõbb cél. Ezzel párhuza-
mosan kiemelt feladat a „Kö-
zös Kincsünk a gyermek” kor-
mányprogramban meghirde-
tett, a 2 éven aluli csecsemõk
és kisgyermekek pneumococ-
cus elleni oltásainak szervezé-
se és végrehajtása, a 2008. ok-
tóber 1-jétõl megkezdett oltási
kampány befejezéséhez szük-
séges feltételek biztosítása és a

2009. április 1-tõl életbelépõ
oltási rend megismertetése és a
gyakorlatba történõ átültetése.
Ennek érdekében a védõoltási
tevékenység szereplõi számára
országszerte továbbképzések
zajlanak. A hét kiemelt orszá-
gos rendezvénye a XV. Orszá-
gos Védõoltási Továbbképzõ
Értekezlet lesz. Az ÁNTSZ re-
gionális és kistérségi intézetei
illetékességi területükön szer-
vezett szakmai továbbképzése-
ken, munkaértekezleteken is-
mertetik a védõoltási tevé-
kenység végzésére vonatkozó
2009. évi elõírásokat, a szemé-
lyes találkozás során lehetõsé-
get biztosítva a felmerülõ kér-
dések azonnali megválaszolá-
sára.

További információkért kat-
tintson a www.oek.hu oldalon a
Védõoltások témára. Ha kérdése
van akkor küldje el nekünk azt
az oltasok.efrir@oek.antsz.hu e-
mail címre.

Kattints aaz eegészségért

VVeesszzééllyyeess 
oollttaattllaannnnaakk mmaarraaddnnii
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Horoszkóp

Fogjon kicsit vissza a tempójából és be-
szélgessen többet az ismerõseivel, a
szomszédaival. Mindenkinek jól esik, ha
érdeklõdnek a mindennapjai iránt, fõleg
akkor, ha segíteni is tudnak valamit.

Változtasson valamennyit a szokásán. Ha
kissé jobban odafigyel a munkájára, nem
kell attól tartania, hogy elhibáz valamit. A
helyrehozása nemcsak plusz energiát igé-
nyel, hanem plusz költségeket is.

Számíthat rá, hogy a Hold felfokozza az
aktivitását. Kezdeményezõkészségével
másokat is könnyen munkába lendít. Lel-
ket önt azokba is, akik önbizalomhiány-
ban szenvednek.

Jól alakulnak a napjai, ha nem figyel ar-
ra, mit pletykálnak önrõl a közeli ismerõ-
sei. Ne bosszankodjon, inkább újítsa fel a
ruhatárát, és igyekezzen a középpontba
kerülni a legközelebbi összejövetelen.

Nem bírja mostanában a kötöttségeket, mert
úgy érzi, kárba veszik az energiája. A sporto-
láshoz nincs kedve, legszívesebben csak szá-
guldozna egy autóval. Fogja vissza a szeszé-
lyeit és tanuljon meg jobban alkalmazkodni.

Egyre gyakrabban fordul elõ mostanában,
hogy anyagi segítséget kérnek öntõl. Mie-
lõtt pénzt ad kölcsön, gondolja át alaposan.
Lehet, hogy jobban jár, ha csak tanácsot
ad, és a helyes útra téríti az illetõt.

Továbbra sem telnek unalmasan a napjai.
Valami mindig felvillanyozza, de nincs
kitartása a továbblépéshez. A Hold és a
Vénusz hatására ismét megnyerõ és von-
zó lehet mások számára.

Úgy érzi, a környezetébõl valaki mindig
belekontárkodik az életébe. Ezt csak ak-
kor tudják továbbra is megtenni, ha ön
gyenge, és megengedi. Válogassa meg
jobban a barátait.

Használja értelmesebb dolgokra a sza-
badidejét, mint eddig. Ha nem bírja a tét-
lenséget, nem kell okvetlenül dolgoznia.
Pihenjen egy kicsit, és járjon kellemes
társaságba.

Be kell látnia, hogy nem tudja megváltoz-
tatni a családja gondolkodásmódját. Fo-
gadja el õket olyannak, amilyenek. Kikap-
csolódásként mozduljon ki otthonról, és
nyitottabban közelítsen az ismerõseihez.

A bolygók állásának köszönhetõen a szokat-
lan és az izgalmas dolgokat keresi, kicsit hát-
térbe szorítja a feladatait. Ne korlátozza ma-
gát, engedjen az ösztöneinek, és hamarosan
minden visszakerül a régi kerékvágásba.

Lazábban fogjon a munkájához. Ne úgy
tegye, mintha állandóan versenyben len-
ne. Pihenjen egy kicsit, így a környezeté-
ben adódó nézeteltéréseket könnyen elin-
tézheti.

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

Légy a holdon 3D
animációs film (SZ) (KN) (3D szemüveggel

14.00, 16.00 16.00

Elrabolva
akciófilm (f) (16)

19.30 19.30

Szíven szúrt ország
magyar film a Czoma-gyilkosságról (12) 17.45 17.45

2009.május 7. - május 13.

A mozijeggyel 10% kedvezmény 
a Vogue és az Amadeus kávézókban!

PREMIERPREMIER

PREMIERPREMIER

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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Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575

BBÉÉRRLLEETT

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2009. május 7.14

IINNGGAATTLLAANN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában kar-

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

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

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

Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület  el-
adó! 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 cserélhetõ. Érd.:
30/9590-413, 93/321-926 (7031K)

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

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

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)

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

Eladó Kiskanizsán közmûvesített tel-
ken 30 m2-es, felújításra szoruló szoba,
konyha, spájzos kis ház. Cserélhetõ is: 2.
emeletig, egyedi fûtéses, 2 szobás, erké-
lyes lakásra értékegyeztetéssel. Irányár:
4,8 millió Ft. Érd.: 20/388-4056 (7043K)

Nk-án a Csónakázó-tótól 200 méterre
panorámás telken félkész ház eladó. Érd.:
30/974-1801, 30/506-1082 (7044K)

Nk belvárosában, új építésû, liftes tár-
sasházban nappali + 2 fél szobás, nagy er-
kélyes lakás azonnali költözéssel eladó.
Irányár: 11.819.835 Ft. Szocpol még fel-
vehetõ! Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozá-
si szám: 2009/DU/6.

Nk belvárosában, új építésû, liftes tár-
sasházban nappali + 2 fél szobás, nagy er-
kélyes lakás azonnali költözéssel eladó.
Irányár: 13.120.097 Ft. Szocpol még fel-
vehetõ! Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozá-
si szám: 2009/DU/7.

Nk - Palinban 20 éves (6 éve teljesen fel-
újított: villamosság, gépészet, nyílászárók,
1,5 éve homlokzata teljes egészében szigetel-
ve) 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 + 70
m2. Irányár: 23.900.000 Ft. Érd.: 06/30/444-
9073.  Hivatkozási szám: 2009/DU/15. 

Nk-án 2 szobás, egyedi fûtéses,
klimás, jó állapotú lakás, csendes helyen
eladó. Irányár: 6.500.000 Ft. Érd.:
06/30/444-9073. Hivatkozási szám:
2009/DU/133. 

Nk-án az É-i városrészben 1+2 fél szo-
bás, 2. emeleti, központi fûtéses, felújított
(panelprogramos) lakás eladó. Irányár:
6.700.000 Ft. Érd.: 06/30/444-9073.  Hi-
vatkozási szám: 2009/DU/67.

Nk-án 4 szobás, egyedi fütéses, 2 erké-
lyes, jó állapotú sorházi lakás eladó. A la-
káshoz pince és garázs tartozik. Irányár:
17.500.000 Ft. Érd.: 06/30/444-9073.  Hi-
vatkozási szám: 2009/DU/111.

Nk-án 1998-ben épült társasházban 74
m2 alapterületû, amerikai konyhás lakás el-
adó. (Külön WC, amerikai konyhás nappa-
li és 2 szoba, szobák parkettásak, többi já-
rólap, zárt udvar tartozik a lakáshoz, parko-
lóval, és egy közös tárolóhelyiség, francia
kilépõ). Irányár: 13.500.000 Ft. Érd.:
06/30/444-9073. Hivatkozási szám:
2009/DU/77.

Nk-án 2 szobás, központi fûtéses lakás
eladó vagy elcserélendõ egyedi fûtésû la-
kásra értékegyeztetéssel. Irányár:
5.200.000 Ft. Érd.: 06/30/444-9073. Hi-
vatkozási szám: 2009/DU/106.

Nk-án belvárosi, 4 szobás, egyedi fûté-
ses, liftes, elsõ emeleti lakás (villanyveze-
ték felújítva) eladó. Irányár: 13.500.000
Ft. Érd.: 06/30/444-9073. Hivatkozási
szám: 2009/DU/88.

Nk-án eladó 1600 m2-en épült 3 szobás
családi ház, amelyhez garázs is tartozik.
Irányár: 13.200.000 Ft. Érd.: 06/30/444-
9073. Hivatkozási szám: 2009/DU/155.

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

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

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

Magyar nyelv és irodalomból korrepe-
tálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok
gépelését vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is
igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívás-
ra házhoz is megyek! Elérni és bejelent-
kezni a  30/481-2323 telefonszámon le-
het (6273K)

ÁÁllllááss 
kõmûves szakirányú 90.000 Ft
mélyépítõ mûvezetõ szakirányú 180.000 Ft
kérdezõbiztos humán végzettség megegyezés szerint
villanyszerelõ szakirányú 90.000 – 115.000 Ft
könyvelõ szakirányú 140.000 Ft
befektetési, pénzügyi tanácsadó szakirányú 100.000 Ft
kertész technikus szakirányú 90.000 Ft
erõsáramú villamosmérnök szakirányú 300.000 Ft
üzletkötõ érettségi 88.000 Ft
recepciós német nyelvismerettel 110.000 Ft
pincér szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
szakács szakirányú 88.000 – 120.000 Ft
elektronikai fejlesztõ mérnök szakirányú megegyezés szerint
étterem vezetõ szakirányú 140.000 Ft
telefonos operátor középiskola 75.000 – 90.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS
a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagyka-
nizsai 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
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SMAFC – Kanizsa KK DKG-
EAST 79-63   (14-13, 24-18, 19-
17, 22-15). Kanizsa KK DKG-
EAST: Kasza 7, Vertetics 10/3,
Beck 13/9, Koma 17, Filipovics 12.
Csere: Mihalics, Zsámár 4, Becze.
Edzõ: Kovács Nándor. A fináléba
került: Soproni MAFC (153 – 152).

Aki úgy gondolta, lefutott már a
soproni férfi NB I B-s kosárlabda
elõdöntõ, nagyot csalódhatott, bár
a tizenöt pontos kanizsai elõny el-
sõ ízlelgetésre tényleg nem hatott
rosszul. Csakhogy azt is látni kell,
ez a visszavágó már a Cserháti-
csarnokban elkezdõdött 63-40-es
hazai vezetésnél, amibõl aztán a
végére 89-74-es eredmény lett…
Beszédes tények, ráadásul az ak-

kori meccsen 18 pontot jegyzõ Sá-
gi nélkül érkeztek a visszavágóra a
zalaiak, akik már sejthették, nehéz
összecsapás vár rájuk. Az elsõ ne-
gyed még szoros volt, támadásban
mindkét csapat sokat hibázott, ám
a második negyed közepétõl egy-
két jól irányzott triplával már a
vendéglátók vezettek, s szereztek
hétpontos elõnyt a szünetre.

Fordulás után inkább a hazaiak
akarata érvényesült, s habár a vé-
dekezéssel túl sok probléma nem
volt, támadásban továbbra is gyen-
gélkedtek a vendégek. Az utolsó
tíz percben néhány téves játékve-
zetõi ítélet is borzolta a látogatók
idegeit, akik sok dobást hibáztak,
így a soproniak a 38. percre már

21 pontos elõnyre tettek szert (75-
54). Bár a végjátékban minden tõ-
lük telhetõt megtettek Vertetics
Ádámék, mégsem sikerült 16 pont
alá csökkenteni a különbséget, így
pedig összesítésben egy ponttal a
SMAFC jutott a döntõbe.

A KKK DKG-EAST legközelebb
május 9-én szombaton 19 órakor a
Cserháti csarnokban a Veszprémmel
játszik a harmadik helyért. Ismét jöj-
jünk elõ azonban a tényekkel: még
ez a párharc is a klub történetének
legnagyobb sikerét hozhatja…

Kovács Nándor: – Rosszul tá-
madtunk, és nem tudtuk elviselni a
nagy nyomást.

Polgár László

AA ssoopprroonniiaakk mmeeggccsseelleekkeeddttéékk

A Délzalai Vízmû SE úszói az
elmúlt hetekben számos „kikül-
detésen” vettek részt, vagyis más
városokban rendezett versenye-
ken léptek a rajtkõre, s nem cá-
folták meg a klub színvonalas
utánpótlás-nevelõ munkáját. A
régiós bajnokság második fordu-
lójában Szombathelyen Abay Ne-
mes Anna (1996) három aranyat
szerzett (200 m gyors, 200 m
mell, 200 m vegyes), de a 2001-
es születésû Tóth Benett is ugyan-
ennyi elsõséget gyûjtött (50 m
gyors, 50 m hát, 50 m gyors).
Zámodics Márk (1997) kétszer
állhatott a dobogó legfelsõ fokára
(200 m gyors, 200 m vegyes),
míg Ács Gergõ (1995) 200 m

mellen csapott korosztályán belül
elsõként a célba.

Mariborban aztán rangos nem-
zetközi viadalon indulhattak a ka-
nizsaiak, ahol a házigazdákon és a
magyarokon kívül horvátok és
osztrákok is indultak. Legeredmé-
nyesebb a vízmûs úszók közül
Hederics Hanna (2000) lett, aki
valamennyi versenyszámában (7)
„tarolt”, de legalább egyszer Abay
Nemes Anna, Ács Gergõ, Karancz
Aliz (1993), Németh Renáta
(1993), Szabadics Adrienn (1995),
valamint Trajer Márk (1995) is
felállhattak a dobogó legfelsõ fo-
kára. A váltó versenyszámok, mint
hab a tortán szerepeltek a prog-
ramban, hiszen korosztályonként

szintén számos érmet hozhattak
haza a dél-zalaiak. A pontverseny-
számítás alapján Abay Nemes An-
na, Hederics Hanna és Karancz
Aliz különdíjat kaptak.

Földrajzilag már közelebb, Zala-
egerszegen szintén nemzetközi
megmérettetésre szólt a meghívás,
a XIV. Europ Tec Zalavíz elneve-
zésû versenyre, melyen csehek,
horvátok, szlovénok is a vízbe
mártóztak. Abay Nemes Anna vé-
gül különdíjas lett azok után, hogy
két versenyszámban is diadalmas-
kodott, mellette Metzger Dániel
(1997) szintén két aranyat nyert.
Tihanyi László (1994) és a fiú
4x100 m gyors váltó (Tihanyi,
Draskovics, Trajer, Metzger) pedig
egy-egy elsõséget könyvelhetett el.

P.L.

NNeemmzzeettkköözzii eellssõõ hheellyyeekk

BWT-Kanizsa Vízilabda SE –
Restart-Ceglédi VSE 10-12 (4-3, 2 -
3, 3-5, 1-1). BWT- Kanizsa VSE:
Kiss Cs. - Virt, Persely 3, Kará-
csony, Kaszper G. 1, Ujházi, Markó
3. Csere: Laky 1, Gulyás 1, Szabó
G. 1, Cserdi. Játékos-edzõ: Szabó
Gábor.

Ha már felsõházi rájátszás,
azért az ember csak-csak remény-
kedik, hátha lehet valami keresni-
valója a helyi együttesnek, s a
ceglédiek ellen nem is tûnt lehe-
tetlen vállalkozásnak a gyõzelem
megszerzése. Nem is indult rosz-
szul a találkozó, hiszen az elsõ
negyedben megvolt a vezetés,
amit aztán nem követett hasonló-

an jó folytatás, hiszen a vendégek
átvették a játék irányítását, s hiá-
ba volt a góllövésben Persely Ta-
más és Markó Tamás igyekezete,
a látogatók végül elvitték a gyõz-
tesnek járó pontokat.

Folytatás – ismét hazai meden-
cében – május 9-én a Tipo VSC el-
len, s ugyan a legvérmesebb remé-
nyekkel már nem lehet számolni, a
klub háza táján a dobogós helye-
zés(ek)be vetett hitet még nem ad-
ták fel. Jelenleg az ötödik pozíció-
ban várják nyolc együttes közül a
folytatás.     

Szabó Gábor: – Van még esé-
lyünk a jobb helyezésekre, a továb-
biakban azért játszunk.

GGöörrccssöösssséé vváállttaakk
A Szentlõrinci SE egyértelmûen

az NTE 1866 NB III labdarúgó-
csapatának mumusává nõtte ki
magát, hiszen a Dráva csoport 24.
fordulójában 5-2-re nyert a kani-
zsaiak ellen hazai pályán. Pedig
Ujvári Máté találatával még veze-
tett a kék-piros alakulat a listave-
zetõ ellen, amit viszont a többet
(és mint kiderült, eredményeseb-
ben) támadó vendéglátók gyorsan
kiegyenlítettek. 3-1-rõl még Cs.
Horváth Gábor találatával vissza-
jött a vendégcsapat, aztán viszont
még kétszer eredményesek voltak
Cs. Horváth kapufája és Rácz Sza-
bolcs óriási helyzete mellett. A
dél-zalai együttes a táblázat ötödik

helyét foglalja el továbbra is (40
pont), bár az jelzésértékû, hogy az
õket kétszer is legyõzõ Paksi FC II
második a táblázaton – az NTE
elõtt hét egységgel...

Visnovics László, az NTE veze-
tõedzõje: – A bajnokesélyes ottho-
nában nem tudtuk az általam el-
várt játékot nyújtani. Arra jól szol-
gált a találkozó, hogy megmutatta
hiányosságainkat, emellett azt is,
hogy miben kell még fejlõdnünk,
ha olyan szinten akarunk játszani,
mint a Szentlõrinc. Igaz, az ilyen
mérkõzéseknek van értelme, s a
továbbiak csak rajtunk múlnak.

P.L.

JJoobbbb aa SSzzeennttllõõrriinncc

Hengereltek idegenben. A
nõi másodosztályú kosárlabda baj-
nokság rájátszásának elsõ két kö-
rében a Nyugati csoport harmadik
helyérõl rajtoló Kanizsai Vad-
macskák SE egy-egy gyõzelmet és
vereséget jegyzett, s így érkezett
el a Kecskeméti KC elleni idegen-
beli találkozóig. A bajai egy pon-
tos vesztes meccs (90-91) után egy
hónapra eltiltott Farkas József he-
lyett beugróként ismét Gábor Er-
zsébet szakmai vezetõ ült le, pon-
tosabban húzódhatott eggyel balra
a kispadon, s a bács-kiskuniak el-
len jól sikerült a mérkõzése, hi-
szen együttese 85-56-ra gyõzött.
Szinte egymaga Varga Zsófia elin-
tézte a vendéglátókat, hiszen 49
pontig jutott, mindössze vele kap-
csolatban azt nem tudjuk még
pontosan, hogy az érte sorban álló
neves csapatok listája motiválta,
vagy ez már örömkosárlabda volt
részérõl amiatt, hogy már tudott,
hová is fog igazolni...

Körvonalazódik: Gozdán
mindenképp megy… Tulajdon-
képpen a kanizsai lábtoll-labdá-
zóknál csak az a kérdés a legutób-
bi válogatók után, hogy a másodvi-
rágzását élõ Gozdán Ágota milyen
számban indulhat a júniusban
megrendezésre kerülõ VI. Lábtoll-
labda világbajnokságon. Újszá-
szon ugyanis nõi egyéniben az elsõ
helyen végzett, amivel megerõsí-
tette vezetõ pozícióját összesítés-
ben. További lehetõségei emellett
nõi párosban (Végh Dórával az ol-
dalán) és vegyes párosban (Hartai
Attilával) vannak. Vele ellentétben
viszont a Zemplén SE másik kivá-
lósága Hartai Attila még a vegyes
párossal szerezhet indulási kvótát a
Világbajnokságra.
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Strém Kálmán (1934-2005)
zeneszociológus-hangverseny-
rendezõ Nagykanizsán született
és Budapesten nevelkedett. 75.
születési évfordulója tiszteletére
szervezett programokról tartott
sajtótájékoztatót a Kanizsai
Klasszikusok Közhasznú Egye-
sület vezetõsége, és Gerõ Katalin,
a Haydn Társaság és a Zeneaka-
démia Baráti Kör elnöke a Halis
István Városi Könyvtárban.

A Kanizsai Klasszikusok Kultu-
rális Egyesület, mint Strém Kálmán
zeneszociológus-hangversenyren-
dezõ emlékének megõrzését válla-

ló- és végzõ szervezet, 2007. óta
minden évben hangversennyel tisz-
teleg a 20. századi magyar zenei
élet kiemelkedõ személyiségének
emléke elõtt. Idén, a május 29-ei,
75. születési évforduló tiszteletére
az egyesület Budapesten, a Zene-
akadémia nagytermében tartja a
hangversenyt, amelyre ezúttal
Nagykanizsáról és más vidéki váro-
sokból is külön-busszal visz közön-
séget, ugyanakkor hívja más vidéki
zeneiskolák növendékeit is. 

Ez az elképzelés a fõhajtáson túl
egybevág Strém Kálmán egész
életében követett koncepciózus te-
vékenységével, azzal, hogy a vi-
dék zenei léte nem szorítható hát-
térbe. A jövõ közönségének és mû-
értõ hallgatóságának táborát a ma-
gyar vidékrõl éppúgy ki kell nevel-
ni, mint ahogy ezt a fõvárosban te-
szik. Éppen ezért az egyesület erre
a koncertre nem kíván térítési díjat
felszámítani, egyben reméli, hogy
a tehetõsebb koncertlátogató kö-
zönség adományaiból a költsége-
ket fedezni tudja majd. 

A koncert programjának kialakí-
tása során Strém Kálmán munkás-
ságának alapelveit tartották szem
elõtt: az általa éveken át szervezett,
és szponzorált „Ígéret” sorozathoz
híven, amelyben fiatal, pályakezdõ,

kiemelkedõ adottságú muzsikuso-
kat mutatott be, az emlékkoncertre
is még kevéssé ismert, de „Ígére-
tes” tehetségeket kértek fel szerep-
lésre. Így Kovács Ágnes szoprán-
énekest Füzi Nóra zongorakíséreté-
vel és az Accord Quartet-et. 

A Párizsban élõ kilencvenhárom
éves Rév Lívia világhírû zongora-
mûvész, aki negyvenhat év távol-
lét után Strém Kálmán tevékeny-
sége révén robbant be a magyar
zenei köztudatba, ezen a koncerten
mond búcsút a Zeneakadémia kö-
zönségének.

A rendezõ egyesület a Klasszi-
kus és Jazz Kiadóval közösen ezen
a koncerten mutatja be a Gramofon
Könyvek sorozat következõ köte-
tét, amely Strém Kálmán életérõl
és munkásságáról szól. A könyv-
ben mintegy  hetvenöt pályatárs
emlékezik a nagy hangversenyren-
dezõre. Másnap, május 29-én dél-
után 17 órakor a Medgyaszay Ház
elõcsarnokában avatja fel az egye-
sület Strém Kálmán mellszobrát,
Gerõ Katalin alkotását. Az avató-
beszédet Feledy Balázs mûvészeti
író tartja, melyet követõen a helyi
Strém Kálmán Ifjúsági vonószene-
kar ad egy rövid koncertet. 

B.E.

EEmmlléékkeesstt,, eemmlléékkkköönnyyvv ééss sszzoobboorraavvaattóó

Egyenesen New Yorkból érke-
zett a Móricz Zsigmond Mûvelõ-
dési Ház színpadára a
GILFEMA együttes. A zenekar
dobosa a jazz kedvelõi körében
népszerû Németh Ferenc egyéb-
iránt zalai születésû. 

A Liszt Ferenc Zeneakadémia
elvégzése után tanulmányait a
Berklee College of Music-on foly-
tatta. Tanulmányai végeztével egy-
re mélyebben beépült New York
jazzéletébe. Hamarosan olyan vi-
lágsztárokkal lépett színpadra,
mint Herbie Hancock és John Pat-
itucci. Csütörtökön Lionel Louke
gitáros, énekes és Massimo Biol-
cati bõgõs társaságában adott
nagysikerû koncertet. Németh Fe-
rencet a trió múltjáról, jelenérõl,
jövõjérõl kérdeztünk.

– Bostonban találkoztunk idesto-
va tíz éve. A Berklee-re jártunk va-
lamennyien, majd Los Angelesbe
kerültünk. Akkor egy nagyobb zene-

karban már együtt játszottunk, el-
kezdtünk saját kompozíciókat írni.
Talán azért is sikerült egyedi hang-
zásvilágot teremtenünk, mert mind-
hárman egymástól távol esõ zenei
kultúrából érkeztünk. Lionel Nyu-
gat-Afrika ritmus és dallamvilágát
hozta, Massimo félig olasz, félig
svéd, tehát önmagában is színes
egyéniség. Így aztán az eltérõ zenei
világaink a jazzben, azon belül is az
improvizációkban ötvözõdnek. Ze-
nénken persze az elmondottakon kí-
vül a klasszikusok hatása is tetten
érhetõ. Talán nem túlzok, ha azt
mondom, saját zenénk, stílusunk
van. Ezzel a zenével nagyon sok
koncertet adunk szerte a világban.
Most is egy koncertsorozat része-
ként lépünk fel Nagykanizsán. Így
jutottunk el a jelenbe. Természete-
sen a jövõben is zenélni szeretnénk.
Ezen belül koncertezni, lemezeket
készíteni, hiszen ez az életünk. 

– Eljutottunk a lemezig, amely
ha jól tudom ebben a felállásban az

idén jelent meg. Tekintsük a mai
estét egy lemezbemutató koncert-
nek?

– A mai zenei anyag a 2005-ben
megjelent GILFEMA lemez folyta-
tása. A +2 címet nemcsak azért vi-
seli, mert a második lemezünkrõl
van szó. Ezen a korongon két ven-
dégfúvós is szerepel, akiknek hiá-
nyát ma este Bacsó Kristóf volt hi-
vatott enyhíteni. Ez a zenei anyag
az elmúlt években bekövetkezett
zenei fejlõdésünket, tágabb hang-
zásvilágunkat tükrözi.

– Bacsó Kristóf szaxofonos a
meglepetés bónusz ma estére a ze-
nekartól?

– Õ nagyon régi barátom már. A
Berklee növendéke volt szintén, de
ezen kívül sok minden összeköt
minket. Ha itthon vagyok, kölcsö-
nösen játszunk egymás zenekará-
ban. A nemrégiben megjelent le-
mezén is közremûködtem. 

Czene Csaba

TTeelltthháázzaass JJaazzzz KKlluubb aa MMóórriicczzbbaann

Május 10-én 19 órakor, im-
már hetedik alkalommal rendezi
meg az Eraklin Táncklub a
Tánc Világnapjának  városi
megünneplését. Az eseménynek
a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ ad otthont.

A Táncmûvészet világnapja –
április 29. – Jean-Georges
Noverre francia balett-koreográ-
fus születésnapja, aki a klasszikus
balett modern kori megreformálá-
sának atyja volt. Ezen a napon a
világ számos pontján szerveznek
táncesteket, hazánkban néhány
éve ünnepeljük a világnapot. Vá-
rosunkban az Eraklin Táncklub te-
remtette meg az ünneplés hagyo-
mányát. 

Az esten fellép az összes kani-
zsai tánccsoport, melyekrõl a szer-
vezõknek tudomásuk van. A tár-
sastánctól a modern táncig, a ba-
lettõl a hastáncig minden mûfaj
szerepet kap. A közel két órás ren-
dezvényen huszonegy produkció
mutatkozik be, a legkisebbektõl a
legnagyobbakig minden korosz-
tály képviselteti magát.

A házigazda Eraklin Tácklub
célja a rendezvénnyel, hogy közö-
sen, a város kulturális színvonalá-
hoz méltó módon ünnepeljék meg
a Tánc Világnapját, minden cso-
portnak lehetõséget adjanak a be-
mutatkozásra, s népszerûsítsék a
legkülönfélébb stílusú táncokat.

S.E.

AA TTáánncc
VViilláággnnaappjjaa

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009. 05.11-én 16 órakor

C, D, C+E
05.12-én 16 órakor

hétközi
05.15-én 16 órakor
hétvégi elõadásokkal

személyautó, motor 
és segédmotor kategóriákban

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
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