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KKaanniizzssaa
Harmadik alkalommal rendezte

meg a Nagykanizsai Hegyközség
és a Magyar Szőlő- és Borkultúra
Kht. a Vinalia Canisa nevű ren-
dezvényt, annak keretein belül a
Kisbirtokok és Kispincészetek
Országos Borversenyét, Gazda-
fórumot, a Kisbirtokosok Orszá-
gos Szövetségének alakuló ülésével
összekötve, valamint a Vinalia
Canisa Borgálát.

A borverseny célja, hogy az 1 hektár
termő szőlőterület alatti kisbirtokok,
illetve a 80 hektoliter éves termelés alat-
ti kispincészetek megmérettessék ma-
gukat egymással, s az általuk hozott
értékeket meg tudják mutatni a nagy-
közönségnek – tudtuk meg Förhénci
Horváth Gyula versenyigazgatótól, a
Nagykanizsai Hegyközség elnökétől. A
magyar borkultúra egészére kihat, ha
a kispincészetek nem fejlődnek, s a

törvényalkotás is kizárja őket a
lehetőségek köréből. Ennek okán
hozták létre a Kisbirtokosok Orszá-
gos Szövetségét. Szeretnének érdem-
ben beleszólni a törvényalkotásba. –
tette hozzá az elnök. 

Hagyomány már, hogy ezen a
megmérettetésen adományozzák a
város fehér bora, illetve a város
vörös bora címet. Előbbit Sánder
Lajos nyerte el Förhénci Lali nevű
borával, míg utóbbit Horváth Mik-
lós bora kapta, a Cabernet Sauvi-
gnon-Merlot-Shiraz.

VViinnaalliiaa  CCaanniissaa  --  bboorrggáállaa

Aránytalannak, igazságtalan-
nak és elfogadhatatlannak tart-
ják a kormány időseket érintő
megszorító intézkedéseit – hang-
súlyozta az Idősügyi Tanács
véleményét is közvetítő sajtótá-
jékoztatóján Boa Sándor, a szer-
vezet társelnöke.

Nem értenek egyet az Országos
Idősügyi Tanács megszorító intéz-
kedéseket tartalmazó azon kijelen-
tésével, ami csak ennyi volt; „fáj-

dalommal, de tudomásul vesszük”.
Ez nem érdekképviselet! A legsú-
lyosabb intézkedések közé tartozik
a 13. havi nyugdíj megszüntetése,
az áfa-emelés, a gázár támogatás
megvonása, az utazási költségek
megkurtítása, megszüntetése, a
gyógyszerárak emelése és az ingat-
lanadó kérdése.  Mindezek azt a lát-
szatot keltik, hogy a törvényhozók
vagy nem ismerik az emberek
életkörülményeit, vagy nem járnak
emberek közé. Megengedhetet-

lennek tartják a nyugdíjasok továb-
bi sarcolását. Nem érzik, hogy lenne
országos képviseletük, és az Orszá-
gos Idősügyi Tanács sem tart velük
kapcsolatot, pedig szívesen részt
vennének a törvények előkészí-
tésénél a javaslataikkal.  Senki se
várja el tőlük, hogy a rossz, elhibá-
zott és hebehurgyán meghozott
törvényeket majd propagálják. Úgy
döntött az Idősügyi Tanács, a
nyugdíjasokat érintő kérdésekben
meg fognak szólalni.  

AA  nnyyuuggddííjjaassookk  ssaarrccoolláássaa  eelllleenn

Hétfő a közgyűlések napja
volt Nagykanizsán. 

Előbb a mintegy hat órásra
nyúló Vízmű közgyűlésre került
sor. A torzsalkodásokkal tarkított
összejövetelen a tulajdonosokat
képviselők vajmi kevés megnyug-
tató és tisztán értékelhető választ

kaptak a vita során. Egyetlen biz-
tos pont, hogy Marton István, vá-
rosunk polgármestere június 12-
ére rendkívüli közgyűlést szorgal-
mazott, ahol Kassai Zoltán vezér-
igazgató menesztését kívánja  el-
érni. (Ezzel Marton István Dr.
Tuboly Marianna jegyző eltá-
volítási szándéka után, újabb

frontot nyitott személyi kérdések-
ben.) 

Utóbb hat igenes soron kívüli
közgyűlést tartott Nagykanizsa
képviselőtestülete. Rövid idő alatt
a városatyák szabad utat adtak a
város által beadandó pályázatok-
nak, illetve a napirendre kerülő
beszámolóknak.

MMaarrttoonn  sszzeerriinntt  KKaassssaaiinnaakk  iiss  mmeennnniiee  kkeellll
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Az elnöki kampánykörút
részeként Nagykanizsán tartott
sajtótájékoztatót Fodor Gábor,
az SZDSZ elnöke és Kovács
Kálmán, az SZDSZ Zala Megyei
elnöke.   

– Az EP választási kampány a
szabaddemokraták számára a fini-
séhez érkezett. Nemcsak az EU
szintjén van tétje a választásoknak,
hanem idehaza is – mondta elöl-
járóban Kovács Kálmán. – Nem
mindegy, hogy milyen jövő for-
málódik az EU-ban, és mennyire
lesznek formálói azok a liberális
értékek, amelyeket az SZDSZ ide-
haza és Európában is képvisel. Az
elnöki körút egyúttal egy olyan
vidékpolitikai körút is, amelynek
fontos állomása volt az elmúlt
héten az SZDSZ vidékpolitikai
konferenciája Liberálisok vidéken,
vidéki liberalizmus címmel. 

Fodor Gábor, a zalai szdsz-esek
egyik fontos bázisának tartott
városunkban azt is említette, hogy
elég keveset beszéltek azokról az
európai kérdésekről, amelyek
miatt a választáson a polgárok
támogatását kérik. Európa három
meghatározó politikai irányzata –
a konzervatív, a szocialista és
liberális – közül a liberálisok olyan
jelentősnek számítanak, hogy
nélkülük egyik sem tud döntést
hozni. Magyarország nem mond-
hat le arról, hogy legyen magyar
képviselő a liberálisok között. A
liberálisok közzétettek egy 13 + 1
pontos javaslatot arról, amit az
Európai Parlamentben képviselni
akarnak. Fodor Gábor ezek között
kiemelte, a liberálisok a leg-
elkötelezettebbek amellett, hogy
az újonnan csatlakozott tagorszá-
gok is minden hátrány nélkül vál-
lalhassanak munkát az EU-ban.
Ausztriában és Németországban
ez még nem megoldott. El kíván-
ják érni, hogy minél hamarabb
nyíljanak meg Németország és
Ausztria szabad munkavállalást
korlátozó határai is a magyar
munkavállalók előtt. Szeretnék
bevezetni, hogy minden magyar
fiatalnak lehetősége legyen eltöl-
teni egy fél évet az általa kiválasz-
tott eu-s tagország intézményében.
Harmadrészt, a liberálisok hagyo-
mányosan a legelkötelezettebbek a
bővítés mellett, hiszen ahhoz,

hogy békében éljünk és fejlődjünk,
az kell, hogy az EU bővüljön.
Konkrétan két párt, a FIDESZ és
az SZDSZ hozta nyilvánosságra a
programját. Az eu-s pénzek fel-
használásáról és az euró beveze-
tésének időpontjáról van vita a két
párt között. 

A sajtótájékoztatón Kovács Kál-
mán a zalai vonatkozásokat emelte
ki: a megye gazdasága szempont-
jából Horvátország eu-s csatla-
kozása kulcskérdés, a megyében az
a cél, hogy Horvátország minél
hamarabb legyen az unió teljes
jogú tagállama, sőt legyen schen-
geni tagország.  Fontos lenne, ha a
megye felsőfokú intézményeibe
járóknak is ugyanolyan esélye
lenne, mint a budapestieknek, vagy
a szegedieknek arra, hogy egy évet
töltsenek el valamelyik külföldi
egyetemen. Az SZDSZ szerint az
igazi környezetgazdálkodás pedig
azt jelenti, hogy a mezőgazdaság-
ban és az energiaszektorban újra
munkahely teremtődik, hiszen ezek
helyi, kisteljesítményű megoldá-
sokat jelentenek, újdonságok, és
más jellegűek, mint a többi párt
kampányában.

A hajdani pártszimpátiáktól
szabadult egyetértésnek volt szép
példája a nagykanizsai vál-
lalkozók találkozója a Széchenyi-
terv megalkotójával. Matolcsy
Györggyel, az Orbán kormány
gazdasági miniszterével már a
jövőről beszélgettek, az egyet-
értés oka pedig alighanem abban
is keresendő: fizetőképes kereslet
nélkül nincs fogyasztás, és ezt
minden vállalkozó megsínyli. 

Az Éllovasból sereghajtó című
könyvéről és a jovokep.hu interaktív
oldalról is szólt – Cseresnyés Péter
és a kamarák meghívására – váro-
sunkba érkezett közgazdász, poli-
tikus. Napi aktualitások közül az
adócsökkentésként kürtölt, egyen-
legét tekintve valójában adóemelés-
ről mondta el véleményét. S arról,
micsoda téves logika, egyensúly-

teremtéssel kezdeni, majd várni,
hogy valami rejtélyes módon bein-
duljon a növekedés. Ezzel ellentét-
ben a Matolcsy György nevével
fémjelzett gazdaságpolitika növeke-
désben, foglalkoztatottságban, s az
ezek nyomán létrejövő egyensúly-
ban gondolkodik. A mielőbb
leköszönésre kényszerítendő gar-
nitúra legfőbb bűnének azt tartja,
hogy felrúgták az 1989-es Kerekasz-
talnál elfogadott közmegegyezést:
soha többé eladósodást! Elég a
luxus- és presztízsberuházásokból!
A hallgatóság kéréseivel egybecsen-
gő módon bürokrácia-csökkentést és
valódi adóreformot tervez a Fidesz.
Az adórendszernek végletesen
egyszerűnek, széles bázisúnak és
alacsonynak kell lennie – mondta. A
pénz forgási sebességének növelését
szolgálja a pályázati átfutás meggy-
orsítása. Ez a költségvetés igazi tar-
taléka! Új állami bankok révén
tőkeinjekcióhoz, vissza nem térí-
tendő támogatásokhoz kell juttatni a
vállalkozásokat. Fontos az infra-
struktúra, de abból nem lesz munka-
hely! Az építőipar, a mezőgazdaság
és az idegenforgalom hatalmas
munkaerő felszívására képes. A
mezőgazdaságnak azonban a gabon-
atermelő nagybirtokok helyett nagy
hozzáadott értéket termelő, úgyn-
evezett réstermékek előállítására
képes családi vállalkozásokból cél-
szerű állnia. Szükség van a hagy-
ományos ipar védelmére, s ehhez a
mérnöki és természettudományos
képzés erősítésére. A szakképzés
pedig kerüljön a kamarákhoz! – szá-
molt be terveikről. Minden állami
támogatásnak a jó irányba terelő
feltétele kell, hogy legyen. A családi
pótlék feltétele lesz a gyermek
iskolába járása – szögezte le. Hiszen
aki nem végzi el a nyolc osztályt
sem – ma húsz százalék – kárt okoz
az ország egész közösségének.

A Gyurcsány-korszaknak még
nem lett vége a személycserével,
közös európai érdek is, hogy
igazi kormányváltásra kerüljön
sor. – erre a következtetésre jut-

hatott, aki a Cseresnyés Péter
vendégeként városunkba láto-
gató Európai parlamenti képvi-
selőt, Glattfelder Bélát meghall-
gatta.

A boltban a lengyel és szlovák
élelmiszert olcsóbban vehetjük a
hazainál, ezt mindannyian tapasz-
taljuk – kezdte beszámolóját a Ma-
gyar Plakát Házban a Fidesz előző
ciklusban is sokat dolgozó kép-
viselője. Ennek a versenyhát-
ránynak az oka: a Gyurcsány-Baj-
nai kormány saját termelőit nem is
másod-, hanem harmadrendű euró-
pai polgárrá tette. Az unió ugyanis
megengedi, hogy a kormányok a
nemzeti költségvetésből 30%-kal
kiegészítsék az új csatlakozók
csökkentett európai agrártámoga-
tását. Mások ezt is teszik, nem így
a mieink! Az előző miniszterelnök
is csak 20 %-ot, a jelenlegi pedig
még 10-zel kevesebbet ad. Ráadá-
sul tavaly januárban a davosi
világgazdasági fórumon Gyur-
csány Ferenc az unió költség-
vetésének közel felét kitevő
agrártámogatási rendszer teljes
megszüntetését javasolta: mintha
csak Londonban írták volna be-
szédét. Pedig ma, mikor a bolygó
népessége gyorsabban nő, mint
ahogy az élelmiszertermelést
fokozni lehet, Európa élelmiszer-
önellátó képességének veszé-
lyeztetése böszmeség – állapította
meg szenvedélyek nélkül, tárgyi-
lagosan az agrármérnök szakpoli-
tikus. Néhány szavazaton múlik,
nagyon szoros a mezőny, melyik
tábor dönti el az unió következő
költségvetésének, s ezzel az agrár-
támogatások további létezésének
sorsát. A gazdag, északi, eddig is
élelmiszer-behozatalra szoruló
országok és a szocialista, liberális
frakciók a termelőknek nyújtott
szubvenciók megszüntetését ter-
vezik. Egyébként nem is szerenc-
sés támogatásról beszélni, hiszen
közös érdek, hogy megvédjük
magunkat a kiszolgáltatottsággal,
a függőséggel szemben. De
hogyan tárgyaljon a néppárti frak-
ció magyar tagja például angol
kollégájával, ha az csípőből vis-
szavághat: miért járuljon hozzá az
angol adófizető, elvégre az Önök
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miniszterelnöke sem teszi. Itthon
is változás kell, mert bizony a szo-
cialista földművelési miniszter,
Gráf József a miniszterek tanácsá-
ban rendre a magyar érdekek ellen
szavazott cukor, tej, szőlő vagy
gabona ügyben. Azonban kint sem
mindegy, hogy az agrártámogatási
rendszert védő néppártiak ele-
gendően lesznek-e az unió követ-
kező költségvetésének eldön-
tésekor? Európa boldogabb felé-
ben elterjedt, hogy a gazdák ter-
mékeik feldolgozásában és érté-
kesítésében is részt vesznek, a
fogyasztó számára olcsóbbá téve
az árakat. Nálunk ezt is akadályoz-
za a kormány, így a kereskedőknél
csapódik le a profit.

Szóba került hazánk egyoldalú
energiafüggősége is. Emellett a
világ pár évtizedre elegendő szén-
hidrogén tartaléka is kikényszeríti
a váltást. Ebben Glattfelder Béla
szerint hatalmas lehetőségei van-
nak a mező- és erdőgazdasági ere-
detű, továbbá szennyvíziszapból
előállított biogáznak. Stratégiai
jelentőségű, hogy az oroszok ne
zsarolhassanak a gázzal. Érdekes,
Nabucco vagy Déli Áramlat kérdé-
sében – Gyurcsány Ferenccel kar-
öltve – az orosz érdekeket képvi-
selik az unió hazai ellenzői, az
Európa-szkeptikusok. Csak nem a
KGB áll a Jobbik mögött, a gya-
nútlan szimpatizánsokat félre-
vezetve? 

EP választási kampánykör-
útjának nagykanizsai állomásán
a Honvéd Kaszinóban tartott
sajtótájékoztatóval egybekötött
választási nagygyűlést Vona Gá-
bor a Jobbik Magyarországért
Mozgalom elnöke. Az est házi-
gazdájaként Zakó László, a helyi
szervezet elnöke köszöntötte a
megjelenteket. 

Bevezetőjében elmondta, hogy a
kampány során olyan nagyszámban
kapott a Jobbik ajánlószelvényeket,
amelynek köszönhetően elsőként
sikerült regisztráltatniuk a meg-
mérettetésre váró pártok mező-
nyében. A kampánygyűlésen első-
ként Szilágyi György a Nemzeti
Egyletek főkoordinátora szólalt fel.
Ismertette a választáson induló pár-
tok egymáshoz való viszonyát,
hatalmi törekvéseik hátterét. Kitért

arra is, hogy hatalmi ambícióikban,
milyen magyarellenes motivációk
érhetők tetten. Beszédében a továb-
biakban a nemzeti radikális erők
összefogásának szükségességéről,
az ország mielőbbi talpra állításá-
nak lehetőségeiről beszélt. Vona
Gábor beszédében a Jobbik 56
oldalas programjából adott ismer-
tetőt. Szerencsésnek tartaná, ha a
kampány hátralévő része a pártok
programjainak ütköztetésével, nem
pedig sárdobálással telne. A Jobbik
programjából a válság és a közbiz-
tonság kezelésének, valamint a
nemzettudat felemelésének lehető-
ségeiről beszélt. A válságkezelés
témakörében a legfontosabb szem-
pontnak tartja az államadóság ter-
hének enyhítését, amelyről a meg-
alakuló új kormánynak feltétlenül
tárgyalásokat kell kezdeményezni.
Nem lehet tovább tabukérdés az,
hogy magyar bankrendszer nem a
nemzet érdekeit szolgálja. Tart-
hatatlan a magyar mezőgazdaság
piacvesztése. Vona Gábor a további-
akban kifejtette, hogy a meg-
szorításokat nem a lakosságon,
hanem az idetelepedett multina-
cionális cégeken, bankokon kellene
kezdeni. Kívánatos volna végre
megállítani a politikai korrupciót,
leállítani az  úgynevezett presztízs-
beruházásokat (Autópálya, 4-es
metró). A szociális segélyt köz-
munkához kötnénk. A családi
pótlékot a harmadik gyermek után
adókedvezményben érvényesíte-
nénk. A magyar gazdaság talpra
állítása csak akarat kérdése. Úgy
tűnik, hogy a jelenlegi vezetés a
tönkretételében érdekelt. Érdekelt
abban, hogy olyan összeomlás, csőd-
helyzet legyen, melynek kapcsán az
IMF hitel kiváltásaként a magyar
vízkészlet, termőföld idegenkézre
kerüljön. A közbiztonság megte-
remtése is akarat kérdése, szögezte
le az előadó. Ismert, hogy Fidesz
részéről a három csapás beveze-
tésével keresik a megoldást. Mi
azonban egy csapással, a csendőr-
ség helyreállításával szüntetnénk
meg a problémát. Az életellenes
bűncselekményeknél vissza kell
állítani a halálbüntetést.

A nemzettudatot – Vona Gábor
szerint – megroppantotta az elmúlt
hatvan év. Ezért is vált jelmon-
datunkká, hogy Magyarország a
magyaroké! Végre a magyar
ember is úgy érezhesse, mint oly’
sokan a világon, hogy ebben az
országban nem másodlagos az
állampolgár. Ez az ország az övé.
A pártelnök előadásában kitért
annak okaira, hogy a parlamenti

pártok miért viselkednek ellen-
ségesen a Jobbikkal szemben. A
Fidesz és az ellenzék azért, mert
ha bejutunk a parlamentbe véget ér
a szavak ideje. A tettek ideje
következik. Közös nevezőként a
félelmet jelölte meg Vona Gábor.
A kormányzó pártok tagjai nyakig
ülnek a korrupcióban.
Javarészüknek börtönben lenne a
helyük. Ha rajtunk múlik, nem
remeg meg a térdünk. Az SZDSZ
politikája nem más, mint Mag-
yarország belügyeibe való durva
idegen beavatkozás. A társadalmat
szembesíteni kell azzal, hogy mit
csináltak ők itt az elmúlt húsz
évben. Ugyanis az elmúlt két
évtizedük az ország szándékos
tönkretételéről, megszállásáról
szólt. Bőségesen van okuk a
félelemre. A Jobbik programpont-
jainak ismertetése és az aktuális
politikai kérdések elemzése után
Vona Gábor hosszasan válaszolt a
hallgatóság kérdéseire.

Tizenegy nap múlva újra az
urnák elé járulunk – hangzott el
a helyi szervezet lapzártánkkor
tartott sajtótájékoztatóján.

„Európai Uniós választás lesz
június 7-én vasárnap, ahol a sza-
vazók – mi mindannyian – eldönt-
hetjük, hogy melyik párt képvise-
lőit küldjük Brüsszelbe. Nagy
tisztelettel kérünk mindenkit,
hogy minél nagyobb számban
menjenek el szavazni, hisz azon
túl, hogy eldöntjük, melyik párt
hány jelöltjét választjuk meg
képviselőnek, egyúttal kritikát
fogalmazhatunk meg a szocialista
szabaddemokrata kormánynak,
amelyik hét év alatt éllovasból
sereghajtóvá tette térségünk
országai közül hazánkat. Így a
válság kellős közepén mindenki a
saját bőrén érezheti, hogy a kor-
mányt támogató pártok és a kor-
mány felelőtlensége, hozzá nem
értése, és önhittsége hova vitte az
országot. Újra adóemelésről, új
adók bevezetéséről szónokolnak,
így megint az emberek zsebében
turkálnak, de a kilábalásra
megoldást nem találnak. Ezért
kérünk mindenkit, hogy a június
7-ei választásra menjen el, s a

Fidesz jelöltjeire adott szavazatá-
val mutasson fel sárga lapot a
jelenlegi kormánypártoknak. Meg
kell említenünk, hogy Nagyka-
nizsán a szavazókörökben te-
rületileg kisebb változások tör-
téntek, így kérünk mindenkit,
hogy a már kiküldött értesítőt
nézzék meg, pontosan hol talál-
ható az ő körzetéhez tartozó
szavazóhelyiség. Nem feltétlenül
ehhez kapcsolódik, de el kell
mondanunk, hogy az elmúlt köz-
gyűléseken és főként az elmúlt
soros közgyűlésen történtek miatt
frakciónk tagjai mélységesen
megdöbbentek polgármester úr
viselkedése miatt. Többek között
amiatt, hogy most már nyíltan
együttműködik a szocialista
frakcióval. Ennek egyik bi-
zonyítéka a napokban tudomá-
somra jutott hír, hogy tárgyalá-
sokat folytat a szocialista frak-
cióval arról, hogy a szocialista
frakció tagjai közül fog a
közeljövőben alpolgármester-
jelöltet állítani. Emiatt el kell
határolódnunk pm úrtól.”

„Az SZDSZ az Európai Parla-
menti választás közeledtével
fontosnak tartja, hogy a tár-
sadalom megismerje, mit képvi-
selnének a hazai liberálisok az
Európai Parlamentben” – emel-
ték ki bevezőként az SZDSZ
helyi sajtótákoztatóján.

– Teszi ezt azért is, mert a most
folyó kampány a legkevésbé szólt az
Európai Unióban betöltendő szere-
pünkről, sokkal inkább a belpolitika
uralta a pártok megnyilatkozásait –
hangzott el.

Az SZDSZ EP-programját,
amely a szabadság és szolidaritás
elveit tükrözi, 6 fejezetben és ezen
belül tizennégy pontban össze-
gezte. 

(folytatás a 10. oldalon)

KKaanniizzssaa ––  EEPP--vváállaasszzttááss  2009. május 28. 3
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A Közművelődési és Város-
szépítő Egyesület huszonegy
évvel ezelőtt alakult Dömötörffy
Sándor kezdeményezésére, aki-
vel az egyesület hagyomány-
ápoló tevékenységéről és közéleti
szerepvállalásáról beszélgetünk.
15 év után újra az Egyesület
elnöke. „Szeretnénk lendületet
adni a városrész közművelő-
désének, továbbá be kívánunk
kapcsolódni a város közéletébe.” 

– A miklósfai városrészt egyszer
Kanizsa „Rózsadombjaként” mu-
tatta be Rockenbauer Pál az Egymil-
lió lépés című tv-műsorban. Úgy
gondolom, hogy ez a jelző mind a
mai napig helytálló. Miklósfa sok
mindenben megőrizte falusias jel-
legét. A környező hegyeket
szőlősgazdák művelik, itt szinte min-
den családnak van szőlőültetvénye
pincével. Az egyesületen belül
működik egy „Kertbarát kör” száz
taggal, akik elsősorban szőlős-
gazdák. Minden évben nagysikerű
borversenyt rendeznek. Húsz éve
épült a „Mindenki háza” társadalmi
összefogással, azonban két évtizede
nem lett felújítva, így nagyon
leamortizálódott. Az idei év ter-
veiben szerepel a ház felújításának
elkezdése önkormányzati forrásból,
amihez az egyesület tagjai mun-
kájukkal hozzájárulnak. Szeretnénk
tartalmas programokkal életet adni
a háznak, hogy valójában „Minden-
ki háza” legyen. Találja meg benne
minden korosztály a neki megfelelő
kulturált időtöltést. A miklósfai
„Répafőző verseny” híre már túlju-
tott a város határain. A Nyugdíjas
klub színvonalas programjaival
összefogja a városrész nyugdíjasait.
Sok mindenben gondolkodunk:
ápolni akarjuk a Miklósfához kötődő
népi hagyományokat. (Szüreti

felvonulás, Férfi nótakör, Asszony-
kórus…) Fel kívánjuk dolgozni Mik-
lósfa történetét. Szóba került a Mik-
lósfa név helyett az eredeti Szent
Miklós név visszaállítása. Újra meg
akarjuk szervezni a Falunapot. A
hősi emlékműnél való ünnepélyes
megemlékezést is tervbe vettük. Szín-
vonalas programokkal készülünk a
„Mindenki háza” 20 éves jubi-
leumára. Az egyesület 20 éves
történetét emlékkönyvben kívánjuk

megörökíteni. Szebbé, virágosabbá,
parkosabbá szeretnénk tenni város-
részünket. Miklósfára szégyen, hogy
egyetlen szabadtéri játszóterünk
sincs, ezen is javítanunk kell. A Szent
Miklós szobornak is méltó környe-
zetet kívánunk teremteni. A „Min-
denki háza” elé a – tönkrement –
faszobor helyett Szent Flórián szob-
rát tervezzük felállítani, valamint a
ház udvarán szabadtéri színpadot
építeni. Szorosabbá akarjuk tenni az
együttműködést a helyi iskolával és
óvodával.

– Milyen a kapcsolatuk a helyi
lakossággal?

– Jó a kapcsolatunk a lakosság-
gal, mert úgy gondolom, hogy az
egyesületnek kezdettől fogva jó
hírneve és elismertsége volt és van
a városrészben. Valójában ez az
egyesület a miklósfai városrész
összetartó erejét képviseli. Miklós-
fát szorgos, dolgos polgárok lakják
akik igénylik a közös programokat
és készek a mai körülmények kö-
zött is áldozatot hozni város-
részükért. Az Egyesület a város
közéletében is tevékenyen részt
kíván venni. Városunk polgármes-
teréhez és képviselő testületéhez –
május 12-én – „Nyílt levélben”
béketeremtő javaslattal fordultak.
Idézet a „Nyílt levélből”: „Ökölbe
szorított kezek helyett kézfogást!”

„A képviselőtestületi üléseken
uralkodó békétlen állapotokat
látva és hallva a Miklósfa város-
részi Közművelődési és Város-
szépítő Egyesület béketeremtő
kezdeményezést kíván tenni. Előre
bocsájtjuk: A politikai vitákba,
pártharcokba nem szándékozunk
beleszólni, elítélni és megítélni
sem akarunk senkit. Mi csak azt
szeretnénk, hogy az ellen-
ségeskedések mielőbb érjenek

véget. A természetessé vált kölcsö-
nös sértegetések, vádaskodások
szűnjenek meg. Az egység és össze-
fogás szelleme költözzön vissza
városunkba. Mi nem akarjuk sem a
polgármester, alpolgármester le-
mondását, sem a képviselőtestület
feloszlatását, s elszámoltatni sem
akarunk senkit, viszont határozot-
tan kérjük: tegyenek félre minden
egyéni és pártérdeket, vélt vagy
valós sérelmet, és közös erővel áll-
janak ki a városért! Valamikor
büszkén állt Kanizsa vára.
Országszerte elismert neves
gazdag kereskedő, majd ipari
város voltunk. Ma viszont váro-
sunk gazdasága, lakóinak életszín-
vonala – érezhetően s láthatóan –
a süllyedés irányába halad. A nyu-
gat-dunántúli régió egyik legsze-
gényebb városává lettünk. A poli-
tikai megosztottságban, ellensé-
geskedésben viszont az élen
járunk! Lehet, hogy a szegény-
ségünk és az ellenségeskedő maga-
tartásunk összefügg? Petőfi írja:
„…kinek drágább rongy élete mint
a haza becsülete…” Mi azt kérdez-
zük, kinek fontosabb egyéni és
pártérdeke, sérelme, mint városá-
nak szolgálata? Bizonyára vannak
még, akik emlékeznek a – régi, las-
san feledésbe merülő – Házi áldás
időt álló szavaira: „Hol hit, ott
szeretet / Hol szeretet, ott béke /
Hol béke, ott áldás…” Amíg nincs
közmegegyezés, nemzeti, városi
összefogás, amíg nem teremtődik
meg a társadalmi béke, addig sor-
sunk áldásos jobbra fordulásáról
legfeljebb csak ábrándozhatunk.
Meg kellene értenünk: a társadal-
mi béke megteremtése mindennél
sürgetőbb és tovább már nem
halasztható létkérdés! Mi, a mik-
lósfai városrész Közművelődési és
Városszépítő Egyesülete tagjai
hiszünk Magyarország és benne
Nagykanizsa feltámadásában. His-
szük, hogy a társadalmi béke meg-
teremtődése esetén, az 1867-es

Kiegyezés utáni időkhöz hasonló
nemzeti felemelkedés indulhat el.
A Mindenki Háza művelődési
otthon, amelyet közös erővel
építettünk, valójában a testvéri
kézfogás, az egyéni és pártérdekek
felett álló összefogás „emlék-
műve”. Erre az „emlékműre” ala-
pozva javasoljuk: Tartsanak egy
rendkívüli közgyűlést, amelynek
egyetlen „ügye” a Béke, az Össze-
fogás megteremtése lenne. Napi-

rendi pontnak ajánljuk 1.) az ünne-
pélyes megbékélés – kézfogást,
melynek célja a békesség légkö-
rének megteremtése, az ünnepélyes
kézfogás idejének és módjának
megvitatása. …a sértő, megalázó
felszólalások mérgező légkörében
nem lehet jövőt építeni!... a kölc-
sönös békejobb nyújtás nem
halasztható. 2.) Etikai kódex létre-
hozása (a szervezeti, működési
szabályzaton belül). …A köz-
gyűlésen joggal elvárható
képviselői magatartás erkölcsi
szabályait rögzíteni kellene, ami-
hez mindenkinek nem csak illene,
hanem kötelező is lenne tartania
magát. Világossá kell tenni (azok
miatt, akik máshogy gondolják): a
közgyűlés munkahely. 3.) A
képviselőtestületi ülések ünnepé-
lyessé tétele. Meg kellene szüntetni
a közgyűlés gyakran előforduló
„színházi”, „cirkuszi” vagy
„gladiátorporond” jellegét. Emlé-
keztetni kellene arra, hogy a köz-
gyűlés „Szent hely” ahol Nagyka-
nizsa város polgárai sorsát érintő
kérdésekben döntenek!. Java-
soljuk: Minden közgyűlés kezdőd-
jön a Himnusz és záródjon a
Szózat közös eléneklésével… 4.) Új
ünnepi hagyományteremtés. A-
mennyiben a béketeremtő javas-
latunkat nem utasítják el, nevezzük
el az ünnepélyes megbékélés
napját, a „Kézfogás Napjának”.
Legyen városi ünnep minden
évben. Szolgálja az egységet és
összetartozást a békéről, szeretet-
ről szóló kulturális műsorral. 

Az Egyesület felhívással fordult
a város minden párt, egyház és
civil szervezetéhez, hogy csat-
lakozzanak a Békefelhíváshoz. Az
Egyesület – www.mikosfa.hu cím-
mel – internetes honlapot nyitott,
amelyen a felhívás teljes szövege
olvasható, és mindenki számára
hozzászólási lehetőséget biztosít.

G.G.

ÚÚjj  mmaaggyyaarr  vviirrttuuss  ––  kkéézzffooggááss  kkaanniizzssaaii  mmóóddrraa!!
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Mintha a mai világ nem az életről, hanem a halálról szólna. Mintha
a pusztulás felé tartanánk. Csak a bajokról hallunk, már unjuk, ha a
tévé a válságról beszél, nem is szeretünk azzal foglalkozni, hogy mi van
körülöttünk. Mindenütt zűrzavar, úgy tűnik, nincs értelme az életnek.
Miért csináljuk az egészet? Jobb volna itt hagyni ezt a világot, minden
problémájával: a szegénységgel; a rossz emberekkel, akik idegesítenek
minket, és keresztbe tesznek nekünk; a sok munkával, a feszültséggel.

Sokan így is csinálják ezt, azt mondják, hogy fölösleges élni. Jobb, ha
elmenekülünk az életből, például a drogokkal, az alkohollal, vagy (ha fiata-
lok vagyunk) a szombat esti diszkóval, amikor már annyira átjárja a testün-
ket és a lelkünket a zene, hogy nem is tudunk másra figyelni.

Sokan ki is lépnek az életből – öngyilkosok lesznek. Még többen irigylik
őket, azt, hogy ők meg merték tenni ezt a lépést, és már nincs semmilyen
problémájuk. 

Sokan gondolják azt, hogy az ő helyzetük nehezebb, mint a többieké. Ott
vannak például az idős és beteg emberek. Gyakran érzik azt, hogy teher
nekik az élet. És kínálkozik is a megoldás: több országban már megtehetik,
hogy a halált választják; ha kérik, az orvos mérget ad be nekik, és ez telje-
sen törvényesen történik.

Ha hallgatjuk a különböző együttesek (death metalosok és hasonlók)
szövegeit, azt látjuk, hogy értéktelennek tartják az életet, és a halált dicső-
ítik. Sőt, ha tovább gondolkodunk, még nagy költők verseire is
emlékezhetünk, amelyek a halálvágyról szólnak.

Érdemes így továbbadni az életet? Sokan nem is teszik meg ezt, egyre
kevesebb gyerek születik (és születik meg). Mintha az élet valamilyen rossz
dolog lenne, amivel nem akarjuk megbüntetni az utódainkat.

Bizony, gyakran érezhetjük azt, hogy az emberek általában a halál
pártján állnának.

Pedig ez nagyon fájdalmas. Nem jókedvünkben tesszük ezeket. A

legtöbben emlékszünk azokra a pillanatokra az életünkből, amikor boldo-
gok voltunk, és azt szeretnénk, ha mindig így érezhetnénk magunkat. De ez
nem megy, és ezért inkább menekülünk az élettől.

Jézus azonban úgy gondolta, hogy ez másképp is lehet. 
Jézus barátai pünkösdkor átélték azt, hogy hirtelen nagy dolgokra

lettek képesek, megjavult az életük, erő és öröm töltötte be őket.
Pünkösd ezért az élet ünnepe. Keresztényként biztosak vagyunk abban,
hogy Isten minket is az életre hívott, és ezt nem rosszindulatból tette,
hanem ajándékba adta nekünk, hogy itt lehetünk. És ha akarjuk, életet
is ad nekünk: energiát, örömöt, erőt. 

Ha kitartóan megyünk Isten felé, bennünk is egyre több lesz az élet. Ma
is történnek csodák, mint kétezer éve, az első pünkösdkor: meggyógyulnak
a betegek, megoldódnak reménytelen helyzetek, sokan megszabadulnak a
szomorúságtól, a félelemtől. Itt Kanizsán is nagyon sok ember tapasztalta
már ezt.

Lehet, hogy Isten velünk nem pont így akar tenni, lehet, hogy nem
egy csapásra változik meg az életünk, de ha valóban hozzá csat-
lakozunk, és kitartunk mellette, meg fogjuk tapasztalni, hogy érdemes
élni. Ezt nagyon sok keresztény nő és férfi átélte már. A nehézségeik
nem tűntek el hirtelen, de egyszer csak észrevették, hogy már tudják,
miért élnek; már értéket látnak abban, hogy felkelnek reggelenként, és
munkába indulnak; már nem akarnak kiszabadulni a világból. Egyre
inkább felfedezik, hogy a jóság hogyan van jelen a világ káoszában,
tudják, hogy mi az ő feladatuk, amelyben együttműködhetnek Istennel.
Ha családosok, örülnek, hogy továbbadhatják gyermekeiknek az életet,
mert tudják, hogy leányaik és fiaik is boldogok lehetnek, ha az Isten
útját választják.

A keresztények igent mondanak az életre és a világra. És erre szeret-
nénk mindenki mást is meghívni: hogy minél több ember lássa az élete
értelmét, és találja meg benne az örömöt. Ami először nagyon nehéznek
tűnik, de ha igazán akarjuk, Isten előbb-utóbb biztosan megvalósítja
bennünk.

Böszörményi Géza 
Sch. P. szerzetes tanár

AA  hhaallááll  eelllleenn

PPüünnkköössdd  aazz  éélleett  üünnnneeppee

Fizetett politikai hirdetés
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Nagykanizsa városközponti
területének az elmúlt években je-
lentősen megnövekedett járműter-
helése és a belvárosi utcák meg-
sokszorozódott parkoló jármű for-
galma indokolttá tette, hogy a
városközponti fizetőparkoló rend-
szer területét az önkormányzat ki-
terjessze egyes centrumhoz közeli
utcákra és terekre. A belvárosba
irányuló célforgalom csökken-
tésére, a járművek okozta környe-
zetszennyezés visszaszorítására
szolgáló szabályozás a fizető
várakozóhelyek kijelölése. Ezzel a
parkoló járművek egymás közötti
forgási sebessége növelhető, a
terület felesleges járműterhelése
csökkenthető. A fizetőparkolók
üzemeltetésének elsődleges célja a
forgalomcsillapítás és csak másod-
lagos cél az önkormányzat bevé-
teleinek növelése. Természetes
reakció, hogy az emberek nem
szívesen fizetnek a parkolásért,
azonban a tapasztalatok szerint
amennyiben nem fizető egy város-
központ, úgy az ott dolgozók
folyamatos parkolása következ-
tében szabad parkolóhely csak
elvétve található.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyűlése a 20/2009.
(IV.30.) sz. önkormányzati ren-
delet megalkotásával szabályozta
a nagykanizsai fizetőparkolók
működtetésének és igénybevé-
telének feltételeit. A több mint egy
évtizede működő belvárosi fizető-
parkolók használatában az új
szabályozás szerint jelentős vál-
tozások történnek, melyekről az
alábbiakban igyekszünk az érintet-
teket tájékoztatni. 

Mire terjed ki a rendelet területi
hatálya?

A nagykanizsai belvárosi területen
2009. június 1-től várakozási övezet
kijelölésére kerül sor. A „Várakozási
övezet díjfizetési kötelezettséggel”
jelzőtáblák („ZÓNA” feliratú
parkolótáblák) után minden szabá-
lyos közterületi várakozás esetén
parkolási díjat kell fizetni. Az autó-
sok a várakozási övezet kilépő oldali
pontjain a „Várakozási övezet vége”
táblákkal találkoznak. 

A várakozási övezet szabá-
lyainak betartásával lehet
parkolni az alábbi belvárosi
utcákban és tereken:

• Magyar u. 
(Arany J. utcától Erzsébet térig)

• Kinizsi u. 
(Arany J. utcától Erzsébet térig)
• Rozgonyi u. (Medgyaszay ház 
és Könyvtár parkolók is)
• Erzsébet tér 
• Sabján Gy. u. 
• Kölcsey u. 
• Kálvin tér
• Sugár u. 
(Kazinczy utcától Fő útig)
• Deák tér 
• Széchenyi tér 
• Eötvös tér
• Zrínyi u. 
• Csengery u. 
(Kisfaludy utcától Fő útig)
• Múzeum tér
• Szent Imre u.
• Zárda u. 
• Báthory u.
• Aradiak tere 
(Vasemberház udvar)
• Régi piac területe

Milyen időszakban kell par-
kolási díjat fizetni?

A várakozási övezetben munka-
napokon 8.00 – 16.00 óráig kell dí-
jat fizetni. Szabadnapokon, vasár-
nap és ünnepnapokon a parkolás
díjtalan.

Milyen módon lehet a vára-
kozási díjat fizetni?

A. A várakozási övezetben 30
db parkolójegy kiadó automatát
telepítettünk, melyeknél 5-10-20-
50-100-200 Ft-os pénzérmékkel
van lehetőség jegyváltásra.

B. Minden új automata alkalmas
chipkártyával történő jegyváltásra
is. 5.000 Ft-ra feltöltött chipkártya a
Via Kanizsa Városüzemeltető Non-
profit Zrt. ügyfélszolgálatán
váltható. A chipkártya újratölthető, a
kártya megvásárlásakor az első
feltöltésen kívül egyszeri kártyadíjat
kell fizetni. 

C. A várakozási övezetben
mobiltelefonon váltott parkolójeg-
gyel is lehet várakozni. Az ügyfél-
szolgálatnál regisztrált ügyfelek
az EME Zrt. által működtetett
elszámoló rendszert használ-
hatják. Ennek részleteiről a re-
gisztráció alkalmával ügyfélszol-
gálati munkatársaink adnak
tájékoztatást.

D. A várakozási övezetben rend-
szeresen parkoló autósok éves-
negyedéves-havi bérlettel is par-
kolhatnak. A bérletek a jármű for-
galmi rendszámára szólóan kerül-
nek kiállításra.

Hova fordulhatnak a
várakozási övezet használói
parkolási ügyekben?

A fizetőparkoló rendszer üze-
meltetője a Via Kanizsa Városüze-
meltető Nonprofit Zrt. Nagykanizsa,
Zrínyi u. 35. Telefon: 93/537/653 e-
mail cím: via@nagykanizsa.hu 

Milyen kedvezményekkel par-
kolhatnak az övezetekben lakók?

Avárakozási övezeten belül lakók –
ott állandó lakcímmel rendelkezők – a
saját tulajdonú személygépkocsijukra
lakásonként legfeljebb két járműre
válthatnak kedvezményes éves
parkolóbérletet. A bérlet a lakáshoz
legközelebbi fizetőparkoló tömb kor-
látlan igénybevételére jogosít. Ugyana-
zon lakás esetén az első jármű bérlete
3.000 Ft + áfa/év, míg a második
autóra 6.500 Ft + áfa/év összegért
váltható kedvezményes bérlet. 

Milyen módon parkolhatnak a
várakozási övezeten belüli mun-
káltatók és munkavállalók jár-
művei?

A rendelet szerint a teljes övezetre
érvényes közületi éves bérlet 65.000
Ft + áfa összegért vásárolható.
Lakossági övezeti bérlet a közületi
bérlet feléért, 32.500 Ft + áfa
összegért váltható, a várakozási
övezeten kívül lakó magánszemélyek
részére. Ugyanezen összegért vásárol-
hat a munkáltató a munkavállalójának
gépkocsijára éves parkolóbérletet,
ami a munkahelyhez legközelebbi
parkolóban használható.

Milyen kedvezménnyel parkol-
hat az övezeten belüli gyermekin-
tézmények szülői forgalma?

A várakozási övezetben működő
óvodákba és iskolákba járó gyer-
mekek szülei az oktatási félévek-
hez igazodóan féléves szülői bér-
letet válthatnak, melynek díja
3.000 Ft + áfa/félév. Ezzel a bér-
lettípussal az óvoda, iskola mellet-
ti parkolóban iskolai oktatási
napokon délután 14.00 – 16.00-ig
parkolhatnak. A szülői bérlet
igényléséhez iskolalátogatási iga-
zolás, illetve az óvoda által kiadott
igazolás szükséges.

Mennyit kell fizetni a par-
kolásért?

A rendelet két járműdíjosztályt
különböztet meg. A 3,5 tonnánál
kisebb tömegű és 5,5 m-nél rövi-
debb járművek („A” díjosztály)

160 Ft/óra parkolódíjért várakoz-
hatnak. A 3,5 tonnánál nagyobb
össztömegű vagy 5,5 m-nél hossz-
abb járművek 480 Ft/óra parkolási
díjért várakozhatnak. A parkoló-
jeggyel váltható legrövidebb vára-
kozási időtartam 1/4 óra!

Mi történik a parkolási rendelet
szabályait megszegő autósokkal?

A fizetőparkoló rendszer üze-
meltetője a várakozások szabá-
lyosságát folyamatosan ellenőrzi.
A parkolóellenőrök a parkolójegy,
bérlet nélkül vagy lejárt parkoló-
jeggyel várakozó járművek ese-
tében pótdíjat szabnak ki. A pótdíj
annak kiszabásától számított 3
munkanapon belüli befizetés ese-
tén a járműfajtára vonatkozó 1 órai
parkolódíj tízszerese, 4-8 munka-
napon belüli befizetés esetén a pót-
díj a parkolódíj hússzorosa, míg 8
napon túli befizetés esetén a
parkolódíj negyvenszerese. A pót-
díj befizetés elmulasztása esetén az
üzemeltető fizetési meghagyás
útján hajtja be a tartozást. A fizetési
meghagyás már tartalmazza a
tulajdonos/üzembentartó adatainak
beszerzésével és a behajtás ügyvé-
di díjával növelt összeget. 

Milyen lehetőség van a vára-
kozási övezetben lévő üzletek
árufeltöltésére?

Az önkormányzati rendelet a
fizetőparkolók üzemidejének első
órájában, azaz 8.00 - 9.00-ig ad
lehetőséget a fizetőparkolók áru-
szállítási célú díjtalan igénybe-
vételére. 9.00 óra után az áruszál-
lító járművek várakozása esetén is
parkolási díjat kell fizetni. 

További tudnivalók:
Bérletigénylésnél a következő

dokumentumok bemutatása szük-
séges: személyazonosságot iga-
zoló igazolvány, lakcímkártya, a
gépkocsi forgalmi engedélye, bér-
lettípustól függően a rendelet
szerinti igazolások (felvilágosítás
az ügyfélszolgálaton). 

Az éves lakossági bérleteket a
lejáratot követő év január 30-ig
meg kell újítani. 

Ha a kedvezményes bérletre
jogosult személy állandó lakóhe-
lyében vagy a gépjármű tulajdon-
jogában változás áll be, a ked-
vezményes bérletet a változást
követően 8 napon belül az ügyfél-
szolgálatnál le kell adni. 

TTiisszztteelltt  KKöözzlleekkeeddõõkk,,  TTiisszztteelltt  PPaarrkkoollóóhhaasszznnáállóókk!!
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Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1308-4/2009.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Sugár 1. szám alatti, 1192. hrsz-ú és társasházi
tulajdonban álló ingatlanon található épület átépítésére, bővítésére vonatkozó
használatbavételi engedély iránti kérelem.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: az építtető a fenti
ingatlanon meglévő földszint + négyemeletes társasházi épület emelet ráépítés-
sel történő bővítését, átalakítását valamint a személyfelvonót kívánja használat-
ba venni. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1192. hrsz-ú
társasházi ingatlan, valamint az 1197., 1193., 1191., 2434. hrsz-ú ingatlanok. 

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, Sugár u. 1. szám alatti 1192. hrsz-ú ingatlanon 2008. május 28-
án (csütörtökön) 14.00 órakor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett
ingatlan Sugár utca felöli lépcsőházi bejárata előtti közterületen. Kérem a
kérelmezőt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti
időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás
lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továb-
bá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek
– személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező. Mivel a fenti
eljárással érintett valamint a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a Ket. 29. § (6)
bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük. A hirdetmény 2009. május
19-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei  Jogú Polgármesteri Hivatala
hivatalos hirdetőtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
Kérelmező, az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa,

1192. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, felelős műszaki vezető, érintett szakhatósá-
gok, közművek. Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos – a határozattal
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) – ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak: Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197. hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosai, Nagykanizsa, 1191. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 1193.
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, Nagykanizsa, 2434. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//11330088--44//22000099..

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Európai Parla-
ment tagjainak választása 2009. június 7-én (vasárnap) 6.00 órától 19.00
óráig tart.

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakcíme szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet.

A választókerületek és szavazókörök felülvizsgálata Nagykanizsán a
jogszabályi előírásoknak megfelelően 2009. januárjában megtörtént, a
korábbi beosztáshoz képest a szavazókörök területi beosztása, továbbá
több szavazókör szavazóhelyiségének címe módosult, ezért kérjük, hogy az
értesítőn a szavazókör címét figyelmesen olvassák el!

Amennyiben a szavazás napján lakóhelyétől távol, de belföldön tartózkodik
– kérelmére – igazolással szavazhat. A Magyarországon lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgár a Magyar Köztársaság külképviseletein is leadhatja
szavazatát, amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és előzetesen
kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványok
Valamennyi választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személya-

zonosságát és lakcímét igazolnia kell, melyre a következő érvényes iga-
zolvány(ok) alkalmas(ak): a lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító
igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy a lakcímigazolvány (közis-
mert nevén lakcímkártya) és: személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy
2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.

Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételéről szóló elismervény is.

Ki nem szavazhat? Nem szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzéken;
személyazonosságát és lakcímét a megfelelő érvényes okmányokkal nem tudja
igazolni; igazolással nem az arra kijelölt szavazókörben kíván szavazni.

Igazolással szavazás
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a

lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16,00

óráig lehet kérni a lakcíme szerinti helyi választási irodától (Nagykanizsán,
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).

Ajánlott levélben úgy lehet igazolást kérni, hogy a kérelem 2009. június 2-
ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához (Nagykanizsán
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).

A kérelem nyomtatvány az Internetről (www.valasztas.hu) letölthető.
Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye

szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy - az igazolás bevonásá-
val egyidejűleg - vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Nagykanizsán az igazolással történő szavazás lebonyolítására, valamint a
településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazásának lebonyo-
lítására kijelölt szavazókör a Bolyai János Általános Iskolában működő
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.

Mozgóurnával történő szavazás
A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna csak írásban kérhető a szavazás napját megelőzően a helyi

választási irodától (Nagykanizsán Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.), a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól.

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik (pl: egészségü-
gyi, szociális, vagy büntetés-végrehajtási stb. intézményben, vagy a lakóhe-
lyétől eltérő településen), először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi
választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie
azon település helyi választási irodájától, ahova az igazolás szól, vagy a
szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló
bizottságától.

(Csak abban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az intézmény
ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.)

A szavazatszámláló bizottság mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak
azok részére biztosítják a mozgóurnás szavazást, akiket a szavazatszámláló
bizottság a mozgóurnát kérők nyilvántartásába felvett. A mozgóurnás szavazást
lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.

Helyi Választási Iroda

SSzzaavvaazzáássssaall  kkaappccssoollaattooss  ttuuddnniivvaallóókk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt 2009. május 31-én (vasárnap) 11.30
órakor a HŐSÖK Napja alkalmából rendezendő megemlékező
ünnepségre.

Marton István, polgármester

Időpont: 2009. május 31. (vasárnap). Helyszín: A kiskanizsai 
templom melletti Millenniumi emlékpark
PROGRAM
11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közreműködnek a Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a 
Kanizsa Lovasklub Hagyományőrző Huszárjai 
Himnusz
Köszöntő: Horváth István önkormányzati képviselő
Ünnepi beszéd: Erdős László nyugállományú honvéd ezredes, 
a Nemzeti Társaskör elnöke
Ökumenikus ima az elesett hősökért
Közreműködnek a történelmi egyházak képviselői
Koszorúzás, Szózat

HHõõssöökk  nnaappjjaa  22000099..
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvvizsgálói feladat ellátására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 92/A.
§-a alapján pályázatot ír ki könyvvizsgálói feladatok ellátására 2009. július 1-
től 2012. június 30-ig terjedő időszakra.

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

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot, könyvvizsgálói jogo-
sultságot igazoló dokumentumot, a könyvvizsgálói kamarai tagságról szóló
igazolást, felelősségbiztosítási kötvény másolatát, erkölcsi bizonyítványt (3
hónapnál nem régebbi), referenciajegyzéket, kiemelve az önkormányzatok
terén végzett munkákat, az önkormányzat költségvetéséhez kötődő vállalási
díjat, azok későbbi változtatási feltételeit, fizetési feltételeket, munkaprog-
ram tervezetet a feladat ellátására, nyilatkozatot, hogy összeférhetetlenség
nem áll fenn.

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

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 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
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást
Osváth Sándorné, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Gazdálkodási Osztályának helyettesítő osztályvezetője ad. (Telefon: 93/500-
739)

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt  ––  kköönnyyvvvviizzssggáállóó

Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdí-
jasházban  megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet  a: 

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z.
u. 10/B. I. em. 11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévő bérlakások bér-
leti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje:  2009. június 5. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A
licitálás időpontja: 2009. június 11. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 

A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése,
határozott időre. A bérlemények nem örökölhetők!

A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,

szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szol-
gáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2,

szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja:
önkormányzati bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szol-
gáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén
az igénybevett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség 

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű

nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregsé-
gi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte/k/, önmaga, vagy
legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési
kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett sze-
mély/ek/, aki/k/, pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városren-
dezési célból illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati bér-
lakás bérlője.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehető PÁLYÁZATI LAP két példányban történő kitöltésével lehet, melyen
fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfort-
fokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát, saját
tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét,
komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszol-
gálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön
értesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát
határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót meg-
bízással meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 
1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5. 2.200.000 Ft 
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa

Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány
befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás
aláírását követő 15 napon belül. Amennyiben a bérlő a bérbeadó Ingat-
lankezelési Intézménnyel a bérleti szerződést nem ezen határidőn belül nem
köti meg, a bérleti szerződés megkötésének lehetőségét elveszíti.

Dr. Csákai Iván, bizottsági elnök sk. 

PPáállyyáázzaatt  nnyyuuggddííjjaasshháázzii  hheellyyeekkrree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két
oktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére.

Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye, az alábbi
feltételekkel: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani
Intézmény 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú  szak-
irányú pedagógus végzettség: gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-
tanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus szak-
vizsgával, 5 év szakmai gyakorlat.

Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizs-
gáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. 

14/1994.(VI.24.) MKM rendelet szerint: felsőfokú szakirányú végzettség:
gyógypedagógus, pszichológus vagy gyermekpszichiáter, logopédus, szocioló-
gus szakképesítés és pedagógus szakvizsga, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2009. június 18-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sport
Osztály 8800 Erzsébet tér 7. címre.

A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói
pályázat” jeligét. A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői
program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. Részletes pályázati kiírás
megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. május 11-i számában,
valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.

Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezető.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt  ––  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyy
mmaaggaassaabbbb  vveezzeettõõii  áálllláásshheellyyéérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltün-
tetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rende-
let szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 mil-
lió Ft.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

Városi Főépítész, Nagykanizsa

PPáállyyáázzaatt  ffaallffiirrkkáákk  eellttûûnntteettéésséérree
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KKaanniizzssaa ––  VVáárroosshháázzaa  2009. május 28. 9

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

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Bene Csaba, a 2. számú
választókerület önkormányzati képviselőjének fogadóórája június, július,
augusztus hónapokban elmarad. 

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Űrhajós, Hársfa,
Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselője 2009. június 3-án, szerdán
16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti
bélyegzőgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin
és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart 2009. június 3-án 18 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában. 

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati kép-
viselőjének fogadóórája június 1-jén elmarad. Megértésüket köszönjük. 

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendel-
kezésre álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmenté-
se, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és
használói pályázhatnak. Arészletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépíté-
szi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni ügyfélfo-
gadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon is. A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot kell ten-
niük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hozzáférhetők. Apá-
lyázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy
benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi ér-
tékvédelem támogatása 2009. A kiíró a beérkező pályázatokat a beérkezés sorrend-
jében folyamatosan bírálja el 2009. szeptember 30-ig.

HHeellyyii  éérrttéékkvvééddeelleemm  ttáámmooggaattáássaa  22000099..

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a
vállalkozások támogatásáról szóló 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati ren-
delet alapján 2009. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés
támogatására.

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

növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 35 millió forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek azok a működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű

illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagyka-
nizsa város közigazgatási területén valósítják meg. A támogatásra azok a vállalkozá-
sok pályázhatnak, amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben
részletezettek szerint. Működőnek minősül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy
zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesí-
tése és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.

A pályázaton nem vehet részt: költségvetési szerv, helyi önkormányzat, az a
szervezet: amely csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelőző két évben 500 Eft-ot elérő
munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amely a pályázat benyújtását megelő-
ző egy év alatt létszámcsökkentést hajtott végre; akinek a pályázat benyújtásakor
lejárt esedékességű  meg nem fizetett köztartozása van; amelynek a pályázat be-
nyújtásakor számított  éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma megha-
ladja az 50 főt.

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 előtti éves  korrigált átlagos statisztikai állományi létszá-
mához képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvező elbírálását
követő kettő hónapon belül megvalósítja, és azt legalább kettő évig folya-
matosan fenntartja; vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályá-
zati anyagban szereplő adatokat, illetve szerződéskötés esetén a vállalások
teljesítését  helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze; vállalja, hogy külön
nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három éven belül volt-
e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gazdasági
társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe, cégjegy-
zék- és adószáma); vállalja, hogy - szerződéskötés esetén - a pályázat be-
nyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi
nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlét-
szám ellenőrizhető; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de minimis) támoga-
tásról;

A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe
vehetik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyúj-

tanak be a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a
Nyugat - dunántúli Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagyka-
nizsai kirendeltségéhez.

5. Pénzügyi feltételek:
-  A pályázható támogatás (vissza nem térítendő) összege a vállalkozás ál-

tal létrehozott 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 összegű (de minimis)
állami támogatásnak minősül, amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági
rendelet, valamint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet előírásai az
irányadóak.

- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcí-
men odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem
haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 euró-
nak megfelelő forintösszeget.

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

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

követő  30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támo-
gatás mértékéig bankgaranciát biztosít.

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

- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség  lejártát követő 30 na-
pon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértéké-
ig bankgaranciát nem biztosít. 

Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azon-
ban 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

meghatározott mellékletekkel - kell benyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. For-
mai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással ki-
egészítheti pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap határidőn  belül -
a Pénzügyi Bizottság végzi.

A pályázatok  benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától
számítva, a végső határidő 2009. november 30. A pályázati  adatlap és a
szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az
osztályvezetőnél vehetők át.

8. Szerződéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályázati feltételeket és a

pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerződést a polgármester kö-
ti a pályázóval,  a döntést követő 30 napon belül. A szerződés a projekt adata-
in túlmenően tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenőrzési és szank-
cionálási részleteket is.

Nagykanizsa MJV. Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága

PPáállyyáázzaatt  mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééssrree
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(folytatás a 3. oldalról)
A Szabadság és lehetőség feje-

zetben fellép a munkavállalókat sújtó
korlátozások feloldásáért különösen
Ausztria és Németország esetében,
valamint a szolgáltatások szabad
áramlásáért, a protekcionista gya-
korlat megszüntetéséért. A Fel-
zárkózás fejezete a kohéziós és
regionális fejlesztési források 2013.
utáni szintjét a jelenlegi szinten
szeretné rögzíteni. E mellett szeretné
bővíteni a városok speciális fejlesztési
igényeinek forrásait. A Sokféleség és
tolerancia, egy  közös kisebbségi poli-
tika alapjainak lerakását és roma
közösségek integrációját segítő straté-
gia elfogadtatását segíti.

A Versenyképesség első pontja,
hogy a tudásalapú társadalmak
szövetségévé kívánja alakítani az
Európai Uniót. Másodikként jelen-
tősen növelni kívánja a hallgatói,

oktatói és kutatói ösztöndíj- és
csereprogramokra fordítható forrá-
sokat. Az SZDSZ támogatja a
közös mezőgazdasági politika
átfogó reformját, mely a vidékfej-
lesztésre és a tájgazdálkodásra is
átcsoportosításokat javasol. A
fejezet pontja a fogyasztóvédelem,
a vasúti személyszállítás és a
postai szolgáltatások liberalizá-
cióját szorgalmazza. Az SZDSZ
kezdeményezi a Biztonság, fen-
ntartható fejlődés, stabilitás az
euró-zónán kívüli tagállamok
részére nyújtandó technikai segít-
ségnyújtást az euró bevezetéséhez
tartó folyamatban.  Kiemelt pro-

grampont a közös európai ener-
giapolitika elfogadása, és a Nabuc-
co gázvezeték megépítése. Emel-
lett magyar liberálisok szeretnék
elérni, hogy a klímaváltozás elleni
küzdelem motorja továbbra is az
Európai Unió legyen. Az SZDSZ
szeretné az EU kibővítését szor-
galmazni, s ezen belül Horvá-
tország és Szerbia mielőbbi uniós
csatlakozását a feltételek tel-
jesítése esetén. Átláthatóbb, haté-
konyabb, demokratikusabb Euró-
pai Unió a közösségi jogalkotás
átláthatósága érdekében, az Eu-

rópa Tanács jogalkotási tevékeny-
ségének teljes nyilvánosságával
foglalkozik. Az Európai Parlament
három helyszínéből (Strassbourg,
Brüsszel és Luxemburg) csak
Brüsszelt hagyná meg székhe-
lyként. Ez jelentős euró milliárdok
megtakarítását eredményezné. Az
SZDSZ azt szeretné, hogy a mag-
yar liberálisok harmadik erőként,
részei legyenek annak a liberális
frakciónak, akik az Unióban is a
mérleg nyelve szerepét töltik be.

B.Zs. - Cz.Cs. - D.J. - P.J. 
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„Miénk” Fogyatékkal Élőkért 
Közhasznú Alapítvány”

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Űrhajós utca 6.
Adószám: 19282532-1-20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRŐL

(adatok eFT-ban)
Megnevezés 2007. 2008.

A/ Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célú működésre kapott támogatás:
Civil szervezetektől és magánszemélyektől: 67 251
Megyei és helyi Önkormányzatoktól: - 290
ÖSSZESEN: 67 541
B/ Vállalkozási tevékenység bevételet: - -
C/ Összes bevétel (A+B): 67 541
D/ Közhasznú tevékenység ráfordításai:

Nyomtatvány, postaköltség: 7 1
Közzétételi díj: - 18
Bank költség: 15 27
Fogyatékkal Élők feszt. részvételi díj: - 40

ÖSSZESEN: 22 86
E/ Vállalkozási tevékenység ráfordítás nem volt
F/ Összes ráfordítás (D+E): 22 86
G/ Közhasznú adózás előtti eredmény: 45 455
H/ Adófizetési kötelezettség: - -
I/ Vállalkozási eredmény (B-E): - -
J/ Közhasznú tevékenység eredménye (G-H): 45 455

Együtt Kiskanizsáért Egyesület 
8800 Nagykanizsa, Varasdi út 56.

Adószám:  18963720-1-20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRŐL

ezer Ft 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 147 185  
Pályázati úton elnyert támogatás 80 110
Tagdíjból származó bevétel 30 37
Egyéb bevétel 37 38
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 147 185
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 145 157 
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 145 157
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 2 28 
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény 2 28
J. Fizetendő társasági adó 
K. Tárgyévi eredmény 2 28

Kiskanizsa Diáksport Egyesület
8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. út 67.

Adószám:  18961292-1-20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉVRŐL

ezer Ft 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3.319 4.212
Pályázati úton elnyert támogatás 1.260 1.375
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2.059 2.837
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 3.319 4.212 
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2.563 4.323 
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2.563 4.323 
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 756 - 111
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti 756 - 111
J. Fizetendő társasági adó 
K. Tárgyévi eredmény 756 - 111

Lesz 
szemétszállítás

Tájékoztatjuk Nagykanizsa vá-
ros lakosságát, hogy a Sau-
bermacher-Pannonia Hulladék-
gyűjtő Kft. 2009. június 1-én
(Pünkösd) a hulladékszállítási
program szerint végzi tevé-
kenységét, azaz lesz szemét-
szállítás. 
Kérjük a lakosságot, hogy az
ünnepre való tekintettel reggel
7 óráig helyezzék ki hulladék-
gyűjtő edényeiket, s szabályta-
lan parkolással az ürítést ne
akadályozzák.

Via Kanizsa Nonprofit Zrt.

Személygépkocsik,  
teherautók, 

járműszerelvények,
autóbuszok, 

mezőgazdasági 
vontatók

�� javítását, 
�� műszaki vizsgára

felkészítését, 
�� vizsgáztatását, 

�� környezetvédelmi
felülvizsgálatát 

vállaljuk!

Zala Volán Zrt. 
Nagykanizsa, 

Virág Benedek u. 4., 
Telefon: (93) 537-930
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A város önkormányzata a
Gyermeknap alkalmából vasár-
nap szervezte meg hagyományos
kulturális rendezvényét a Thúry
téren.  Délután 13 órától zenés
szórakoztató programokkal,
szabadtéri játékokkal várták a
kicsiket-nagyokat, a gyermekes
családokat. 

Hogy még emlékezetesebbé
tegyék ezt a napot, egy magyar
rekord felállítását is tervezték. A
legtöbb, hat év alatti, Nagyka-
nizsán, illetve a kistérségben élő
kisgyermekek közös, zenés torná-
jával, amelyet a magyarországi
rekordok regisztrátora hitelesített.

A gyermeknap programsorozatát
technikai okok miatt, mintegy
félórás késéssel nyitotta meg Mar-
ton István polgármester. Beszédé-
ben kiemelte: a Nemzetközi Gyer-
meknap a világ számos országában
megtartott ünnep. Először 1931

májusában rendezték meg, elsősor-
ban jótékonysági céllal. 1950 óta
május utolsó vasárnapján ünne-
peljük a Nemzetközi Demok-
ratikus Nőszövetség határozata
alapján. A cél akkor az elmaradott,
háború sújtotta országok gyer-
mekeinek megsegítését szolgáló
akciók szervezése volt. Nagy-
kanizsán is évről-évre a gyer-
mekeké ez a nap – hangsúlyozta.
Igyekeznek élményekben gazdag-
gá, emlékezetessé tenni ezt a napot.
Az egyik legfontosabb, hogy erős,
egészséges, harmonikus felnőtt
lehessen belőletek, amihez a
megfelelő feltételeket a mi köte-
lességünk megteremteni – e
szavakkal fejezte be az aprósá-
gokhoz szóló gondolatait a pol-
gármester.

A megnyitót követően a
Kiskanizsai, a Rózsa és a Hétszín-
virág Óvoda gyermekei léptek
színpadra, s adtak elő tavaszi
játékfűzért, mesejátékot, s lako-
dalmas jelenetet. Ezután követ-
kezett a „Mozogj velünk”– 6 év
alatti gyermekek közös tornája a
Hevesi Tagóvoda óvónői által
bemutatott gyakorlatokra. S aki
nem vett részt a tornában, számta-
lan program közül választhatott.
Várta őket többek között a Gyer-
mekvarázs Alapítvány Játszóháza,
rajzverseny, óriáscsúszda, légvár,
rodeobika, körhinta, kézműves
sor, gyöngyfűzés, horgászat, célba
dobás, és egy igazi tűzoltóautó. 

A 400, hat év alatti kisgyermek
közös tornájával magyar rekord
született. A gyerkőcök emléklapot,
és a város címerét ábrázoló sárga
színű kendőt kaptak ajándékba.

A gyermeknap alkalmából az
intézményekben is köszöntötték a
gyermekeket. A Miklósfai Iskolában
a marcali Noszlopy Gáspár Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulóit látták vendégül, s fellépett a

Kiskanizsai Általános Iskola tan-
ulóiból összeállt Feszültség zenekar.
Az egész napos programban többek
között apácashow és néptáncbemu-
tató szórakoztatta az iskolásokat.
Ezen kívül részt vehettek sport-
mérkőzéseken, rendelkezésükre állt
óriáscsúszda, rodeobika, sőt a bátrab-
bak még lovagolhattak is. 

Bakonyi Erzsébet

GGyyeerrmmeekknnaapp  ((vviittaattootttt))  rreekkoorrddkkiisséérrlleetttteell

Különböző forrásokból csokorba
gyűjtöttük azok véleményét, akik
megszólaltak a gyermeknap kapc-
sán. Olvasóinkra bízzuk, ki, hogyan
ítéli meg a történteket.

I. Idézet a szülők leveléből. ... „akik
ezt a programot kitalálták, nem láttak
még gyereket. Micsoda ötlet a déli
verőfényben tornáztatni. A kicsik a nap-
nak ezen időszakában éppen aludni
szoktak, s ezt talán azoknak is illene
tudni, akik róluk, velük kapcsolatban a
polgármesteri hivatalban ötletelni szok-
tak. Inkább a bőrrákos megbetegedések
rekordját lehetne beállítani ilyenkor,
sem mint a legtöbb együtt tornászó
kisgyermek magyar rekordját! (...) Fel-
háborítónak tartjuk, hogy a gyer-
mekeinket csak úgy ide-oda vezényel-
getik. (...) Micsoda dolog, hogy a
hivatalból csak úgy utasítgathatják,
mint az átkosban az intézményeket. (...)”

II. Idézet Lengyák István, a
Nagykanizsai Közművelődési Ta-

nács elnöke leveléből: „Már sok-
sok éve arról szól minden önkor-
mányzati ülés, hogy a polgármes-
teri hivatal agyonterhelt. Akkor
miért nem szabadulnak meg olyan
feladatok ellátásától, amire a
hivatalon kívül vannak avatottabb
szakemberek?! Netán “megint a
fortélyos félelem igazgat”: „Jaj,
Istenem, mi lesz, ha elterjed, hogy
a civil szervezetek hivatali irá-
nyítás nélküli is képesek – amint az
a sárkányhajók napján is bebi-
zonyosodott – nagyszerű dolgokat,
mindenkinek örömet, szórakozást
biztosító rendezvényeket megter-
vezni, lebonyolítani?”

III. Idézet Molnár Jánosné leve-
léből: „Csak hálásak lehetünk a
programért, a sok munkáért, kö-
szönet a szervezőknek, a gye-
rekekkel foglalkozó pedagógusok-
nak is! Kislányom esti szavait
idézném zárásként: „Anya, ez volt
az egyik legszebb napom.”

VVaann,,  aakkii  mmáásskkéépppp  llááttjjaa
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��Falunapok és falubuszok.Az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Pro-
gram Irányító Hatósága pályázatot
hirdetett a hatálya alá tartozó
települések önkormányzatai, az önko-
rmányzat intézményei, e tele-
püléseken rendezvényt tervező non-
profit szervezetek, illetve magán-
személyek számára helyi ren-
dezvények szervezésére, helyi kö-
zösségformáló kezdeményezések,
programok támogatására. A pályáza-
tok értékelése megtörtént, a kis-
térségben nyolc település kapott
támogatást falunapok megrende-
zésére. Az ÚMVP Irányító Hatósága
falubusz-támogatásokra 1086 tele-
pülés kérelmét hagyta jóvá, összesen
több mint 8,5 milliárd forint értékben.
A nyertes önkormányzatok és civil
szervezetek főként gyermekek és
nyugdíjasok szállítására, közösségi,
szociális és egészségügyi célokra,
illetve a falugondnoki szolgáltatás
fejlesztésére használhatják a támo-
gatásból megvásárolt járműveket.
Nagykanizsa körzetében 17 település
kapott falubuszt. Ez a támogatás hoz-
zájárul a kistelepülések esélyegyen-
lőségének növeléséhez, a közösség
életfeltételeinek javításához, az
elérhető szolgáltatások körének
bővítéséhez, egy minőségibb élethez. 

�� „Jogi segítség a munka
világában!” A fenti szlogennel
indult útjára a pályázati támogatás-
ból, munkaadói és munkavállalói
érdekvédők összefogásával létrejött
jogsegély-szolgálat. Az állampol-
gárok életük során gyakran ütköznek
különböző akadályokba, melyek
hiányos ismeretekből vagy nehezen
értelmezhető és követhető jogi
szabályozások helytelen gyakorlati
alkalmazásából adódnak. A Hálózat
munkaügyi, munkajogi, cégjogi és
társadalombiztosítási problémákon
keresztül, a vállalkozóvá válással
kapcsolatos kérdésekben kíván az
érdeklődők részére tanácsot, infor-
mációt adni a jogokról és köte-
lezettségekről – mindezt térítés-
mentesen. Február óta a gazdasági és
szociális válság közepette több mint
nyolcszázan keresték fel irodáikat
munkajogi kérdésekben, a vég-
kielégítéssel, a jogviszony változásá-
val kapcsolatban, valamint a vál-
lalkozások által igénybe vehető
hitelforrásokra, a nyugellátásokra, a
táppénzre és a gyermekgondozási
segélyre vonatkozóan. Nagykanizsán
a Sugár utca 28. szám alatt találhatják
meg az irodát, keddenként Bazsóné
dr. Hajnalka Adrienn 13.00-18.00
óráig várja az érdeklődőket, illetve
további információkat találnak a
www.jogpont.hu weboldalon.
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8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670

Tel.: 06-93/516-671 
Mobil: 30/754-3616

E-mail:  nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

Régiós kamarai 
elnökségi ülés
Május 4-én Szombathelyen, a soros

elnökséget ellátó Vas Megyei
Kamaránál ülésezett a Nyugat-dunán-
túli Régió Kereskedelmi és Iparka-
maráinak Szövetsége, amelyen dr.
Polay József elnök képviselte
kamaránkat. Napirenden szerepelt a
szövetség 2009. évi munkaterve és
kiemelt rendezvényei. Dr. Kovács
Péter tartott tájékoztatót a régió
munkaügyi helyzetéről, jövőbeni
kilátásairól. Prezentációja honla-
punkon megtekinthető.

A régió kiemelt rendezvénye, a
Győri Általános Vásár, amely. június
4-8. között immár 19. alkalommal
nyitja meg kapuit. 

Fórum a környezetvédelmi 
termékdíjról
A környezetvédelmi termékdíj

törvény módosítása 2009. június 1-én
hatályba lép. A május 19-én megtar-
tott kamarai fórum hasznos informá-
ciókat nyújtott az azon résztvevő 32
vállalkozónak. 

Debreceni László, a VPOP főelő-
adója szíves figyelmébe ajánlotta az
érintett vállalkozóknak a hatóság által
működtetett interaktív honlapokat:
www.vam.gov.hu; www.termekdijin-
fo.hu

A konzultáción részt vettek a
VPOP zalaegerszegi és nagykanizsai
munkatársai, akik továbbra is szívesen
állnak a vállalkozások rendelkezésére
a termékdíjjal kapcsolatos kérdéseik
megválaszolásában. 

Finn - magyar testvérvárosok 
találkozója
Május 18-20. között Egerben 52

testvérváros osztotta meg egymással
tapasztalatait. A konferencia alkalmá-
val lehetőség nyílt finn és magyar
üzletemberek találkozójára is, ahol
finn befektetők és hazai önkor-
mányzatok, vállalkozások személyes
kapcsolatokat alakíthattak ki gazdasá-
gi együttműködés céljából. Nagyka-
nizsáról a vállalkozók képviseletében
dr. Polay József, kamaránk elnöke vett
részt a találkozón.

Konzultációval egybekötött
előadást tartottunk a 
munkavédelemről
Déri Miklós, munkavédelmi szak-

értő és szaktanácsadó a május 26-án
rendezett programunkon gyakorlati
tanácsokkal látta el az aktuális
munkavédelmi feladatokkal kapcso-
latban érdeklődő vállalkozásainkat.
Ha segítségre, ingyenes tanácsadásra
lenne szüksége, keresse szakértőnket
a kamara elérhetőségein. 

Elnökségi ülés
A május 25-i soros ülésén el-

nökségünk megvitatta a Kamara
2009-2012 évekre szóló stratégiai
koncepcióját. Az ülésen dr. Temesvári
Tibor az ITD-H Zrt. Nyugat-dunántúli
Regionális képviseletének vezetője
tájékoztatást adott arról, hogy miben
tudnak a vállalkozások segítségére
lenni. Kiss László úr, a kamara kül-
gazdasági kollégiumának delegáltja
beszámolt az újonnan megalakult kol-
légium ülésén elhangzottakról.

Közép- és dél-kelet-európai
kiállítások a II. félévben 

Az ITD-H által jelentős mértékben
támogatott közép- és dél-kelet-euró-
pai kiállításokat, vásárokat ajánlunk a
térség iránt érdeklődő vállalkozások
figyelmébe. A helyszínekről, időpon-
tokról honlapunkon tájékozódhatnak.

Magyar Horvát Vegyes 
Kamara közgyűlése
Kamaránk 2009-től tagja a Magyar

Horvát Vegyes Kamarának. A május
27-én Zágrábban megtartott köz-
gyűlésen és szakmai fórumon Mádé
Károly általános alelnök vett részt
kamaránk képviseletében.

Kapcsolatépítés a határ menti
horvát kamarákkal

A 2009. évi kamarai akcióterv kap-
csán dr. Polay József elnök hangsúly-
ozta: a kamara elnökségének egyik fő
törekvése, hogy a határ menti horvát
vállalkozások közösségeivel, kamarái-
val partnerkapcsolatot létesítsünk,
amely a jövőben kamatoztatható
szellemi tőke lehet. Kölcsönös bemu-
tatkozást és további kapcsolatépítést
kezdeményező találkozóra hívtuk meg
a csáktornyai, varazsdi, koprivnicai,
bjelovári, osijeki, virovitickai kamarák
elnökeit és munkatársait, valamint a
Horvát Magyar Vegyes Kamara
zágrábi képviseletvezetőjét. A program
szervezésében partnerünk a város és a
helyi horvát kisebbség Önkormányza-

ta. A rendezvényre június 10-én a
Vasember Házban kerül sor.

A “Kézművesség ezer éve 
a Kárpát-medencében” 
rendezvénysorozat
A Magyar Kereskedelemi és

Iparkamara Kézműves és Turisztikai
Kollégiuma néhány évvel ezelőtt
útjára indította a Kézművesség ezer
éve a Kárpát-medencében elnevezésű
kiállítás és konferencia rendez-
vénysorozatot. Történelmi városaink,
Eger, Kecskemét, Esztergom, Sopron,
Gyula, Sárospatak, Szeged és Szom-
bathely után PÉCS városa ad otthont
ennek a jeles eseménynek. 2009. május
29. és június 1. között. www.kezmu-
vesseg1000eve.hu

Gratulálunk! – a Szakma
Kiváló Tanulóinak 

A Verseny 2009. évi országos dön-
tőjén legeredményesebb nagykanizsai
versenyzők a Zsigmondy - Széchenyi
Szakközépiskola tanulói: 2. helyezés Éva
István hegesztő, tanára Tóth Antal, 3.
helyezés Herke György Szilárd szoba-
festő- mázoló és tapétázó, tanára Hóbor
Ferenc, 4. helyezés Szabó Mónika kárpi-
tos, tanára Léránt Attila, 5. helyezés
Krizsán Renáta kárpitos, tanára Nyakas
Ferenc, 6. helyezés Gurdonyi Márton
kárpitos, tanára Horváth Györgyné.

Ellehetetlenül a szakképzés
Az Országgyűlés előtt van a szak-

képzési hozzájárulás rendszerét rendkívül
hátrányosan érintő „egyes adótörvények
és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló törvényjavaslat”. A
módosítások bevezetése rendkívül súlyos
következményekkel járna a magyar sza-
kképzésben. Ezt támasztja alá az a
felmérés is, melyet 1000 gazdálkodó
szervezet körében végeztünk el. Az ered-
mény megdöbbentő: 74%-kal csökkenne
a tanulószerződéses tanulók jelenlegi 44
ezres létszáma. A felmérés, valamint saját
tapasztalataink alapján az MKIK
elkészített egy hatáselemzést, melyben
visszafogottan „mindössze” 50%-os leé-
püléssel számoltunk. 

Intézze nálunk!
- okmányhitelesítés
Speciálisan kiemelt tevékenysége

kamaránknak a különféle külkeres-
kedelmi okmányok, származási bi-
zonyítványok hitelesítése, ATA iga-
zolvány kiállítása.

Származási bizonyítványt adunk ki:
export szállításához, közbeszerzési
pályázathoz

Mi az ATA igazolvány? Olyan
nemzetközi vámokmány, amely egy
éven keresztül lehetővé teszi az áruk
vámmentesen történő ideiglenes
kivitelét, behozatalát kiállításra,
vásárra, bemutatóra, munkavégzésre,
versenyre, koncertre, stb.

Pénzt, időt spórolhat velünk! 
- Cégkivonat a kamaránál
A nagykanizsai és térségi vál-

lalkozóknak szeretnénk segítséget
nyújtani szolgáltatásunkkal. 

Nálunk rendkívül gyorsan, és ol-
csón tudják beszerezni vállalkozásuk
hiteles cégkivonatát. 

Ügyfélszolgálatunk a hét minden
munkanapján nyitva tart 8.00-16.30,
illetve pénteken 8.00-14.00.

Igényeljen Széchenyi kártyát
kamaránknál!
A jelenlegi jegybanki alapkamat

mellett a forintalapú hitelek drágák, a
devizahitelek árát pedig a szűkös forrá-
sokra hivatkozva emelték a bankok. A
kis- és középvállalatoknak olcsó, rövid
lejáratú forrásokra van szükségük a
továbblépéshez. A kártya 2002 óta
bizonyította létjogosultságát. Nincs
még egy olyan konstrukció, amely 25
millió forintot kínál tárgyi fedezet
nélkül, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
készfizető kezességvállalása mellett. A
vállalkozás 2-3 héten belül hitelhez jut.
Két éves futamidő, maximum 25 millió
Ft hitelkeret, 2% állami kamattámo-
gatás, nincs negyedéves feltöltési
kötelezettség, nincs ingatlanfedezet. A
szolgáltató irodánkban (Nagykanizsa,
Ady u. 1.) benyújtott Széchenyi Kártya
igényléséhez a cégkivonatot is ked-
vezményes térítés ellenében adjuk ki.

KAMARAI TAGOKNAK 
kedvezmény a tanfolyam 
és a vizsgadíjból!
2007/8. évben 10 szakmában, 82

mester vette át oklevelét a kamaránk
által szervezett mestertanfolyamokon. 

Ismét több szakmában várjuk a
mesterjelöltek jelentkezését: fodrász,
kozmetikus, kőműves, burkoló, aszta-
los, ács-állványozó, karosszéri-
alakatos, autószerelő, cukrász, sza-
kács, pék, pincér, hentes, gázvezeték-
és készülékszerelő, vízvezeték- és
központifűtés szerelő. Legyen Ön is a
mi Mesterünk!

Jó hírek a pályázóknak! 
- Megjelent a Nyugat-dunántúli

Operatív Program mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások telephely fejlesz-
tését vissza nem térítendő támogatás-
sal segítő pályázata. A telephely-fej-
lesztési pályázat, a termelő és szolgál-
tató tevékenységhez kapcsolódó új
épület építését; a meglévő épületek
átalakítását, bővítését; alapinfrastruk-
túra kiépítését, korszerűsítését, bőví-
tését támogatja. www.nfu.hu/palyaza-
tok

- Késedelmi kamatot fizet az NFÜ
a támogatottaknak. Késedelmi kamat-
ban részesülnek azok a nyertes
pályázók, akik számára a támogató
saját hibájából eredően késve fizeti
meg az esedékes támogatást. A
késedelmi kamat esedékességéről és
összegéről az érintett projekt végreha-
jtásáért felelős kedvezményezett
levélben kap tájékoztatást. 

- Út a forrásokhoz - Pénztérkép. Az
adatbázis teljes körűen tartalmazza a
Kormány által a hazai vállalkozások-
nak elérhetővé tett pénzügyi forrá-
sokat és támogatásokat: www.pen-
zterkep.hu
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Akkor érzi igazán jól magát, hogyha első
mindenben. A munkában, a teljesítmény-
ben. Szereti, ha felnéznek önre a család-
tagjai is. Jó lehetőségeket kaphat az üzleti
életben, használja ki nyugodtan.

Szorgalmasan, kitartóan végzi a dolgát.
Úgy tűnik, a május megújulást hoz érzel-
mi életében. Rájön, mennyire fontos
önnek a párja, és azt sem tudja, mivel
halmozza el a dicsérő szavakon túl.

Segítőkészsége továbbnöveli népsze-
rűségét a munkatársai és a családja
körében. Azonban ügyeljen arra,
hogy maradjon ideje a párja kényez-
tetésére is. 

Céltudatosságával a gazdasági nehézségek
ellenére sikert arat. A magánéletében kelet-
kező feszültségeket oldja fel. Fantáziáljon
egy kicsit, s első nekifutásra álljon elő
szórakoztató programokkal.

Nagyobb önállóságra, szabadságra vágyik,
s mivel ez nem mindig sikerül, feszült-
séget okoz a családja körében. Önkontroll-
ra van szüksége, és egyértelműen döntse
el, hogy mit is akar a közeljövőben.

Valószínű, a nagy melegnek köszönhető,
hogy nem kellő alapossággal intézi az a-
nyagi ügyeit. Amikor kisebb-nagyobb be-
vásárlásokat tervez, nem árt, ha kezébe
vesz papírt, ceruzát, és számol egy kicsit.

A bolygóállások bizonytalanná tehetik, nem
tudja, hogy lépjen ki a nehézségeiből.  Mie-
lőtt a családtagjaival vitába szállna, tudnia
kell, a kiutat önnek kell megtalálni. Tervezzen
egy hosszú hétvégét, s rátalál a megoldásra.

A Vénusz hatásának köszönhetően nem
idegeskedik semmin sem. Otthon is sze-
retettel fordulnak önhöz, mert tudják, a
titkaikat nem teregeti ki, nem adja
tovább. Élvezze ezt a helyzetet.

Fáradtnak érzi magát a nagy hőségtől, de
estére, mire feljönnek a csillagok az égre,
felfrissül, és visszanyeri erejét. Sőt, a csilla-
gok hatására még a házimunkából is kiveszi
a részét az otthoniak nagy meglepetésére.

Igyekezzen diplomatikusabban közelíteni
az önt is érintő kérdésekhez. Köztudott,
híres az önfejűségéről, makacsságáról, ezért
ha döntenie kell, jó ha tudja, még sokan
meg vannak áldva ezzel a tulajdonsággal.

Úgy érzi, mostanában elkerüli a szerencse,
és mindenért meg kell küzdenie. Nem látja
jól a dolgokat, szemlélje pozitívan a
helyzetét, és rá fog jönni, sokkal boldogabb
így is, mint a környezetében élők.

Már régóta foglalkoztatja az a gondolat,
hogy változtatnia kellene az életén. A csil-
lagok állása azt sugallja, hogy tegye meg
bátran az első lépéseket. Építgesse tovább a
karrierjét, a megújulás nem marad el.

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. Szűz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntő

II.20.–III.20.  Halak

Álom.net
magyar vígjáték (12)

14.00

Miért éppen Minnesota
amerikai romantikus vígjáték (f) (12)

18.00 18.00

Kettős játék
amerikai krimi (sz) (12)

20.00 20.00

Gettó milliomos
a 8 Oscar-díjas filmdráma (f) (12)

16.00 16.00

2009.05.28 – 06.03-ig

A mozi június 1-jén zárva tart!

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul

2009. 06.03-án 
16 órakor

06.15-én 8 órakor
délelőtti

06.15-én 16 órakor
délutáni előadásokkal 

személyautó, motor 
és segédmotor kategóriákban

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
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Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral
eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)

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

Nagykanizsa belvárosában (Hunya-
di úton) közel 700 négyzetméteres te-
rület  eladó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072

Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2

szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szenny-
víz, villany.) Irányár: 7,8 millió Ft.  Érd.:
30/227-3294

Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető
társasházi lakás kerttel, garázzsal,
Tárház utcában eladó. Lakást beszámí-
tok. Érd.: 30/555-6575 (7045K)

Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt
családi ház tetőtéri beépítéssel + udvari
egyszobás lakással + garázzsal 500 m2

telken eladó. Érd.: 30/282-0867
(7047K)

Csónakázó-tó felett Látóhegyen
ház 2086 m2 telken, konyhakert,
gyümölcsös eladó. Víz, villany van.
Érd.: 30/550-7228 (7050K)

Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
telken 30 m2 (szoba, konyha, kamra)
felújításra szoruló ház. Ár, megegyezés
szerint. Érd.: 20/388-4056 (7051K)

Intenzív almaültetvény keresett
fajtákkal, Nk-hoz közel, a 7-es főút
mellett, bekerített területen, fele
részben eladó, esetleg bérbeadó. Érd.:
20/570-7717 (7052K)

Nk-i, 44 m2-es, 1,5 szobás, gázas,
önkormányzati lakásomat 1 szobás, gá-
zas önkormányzatira cserélném. Érd.:
30/958-7390 (7053K)

Balatonberényben vízközeli, szép
utcában, csendes helyen ikernyaraló
fele, 37 m2, bútorozottan, 500 m2

telekkel eladó. Irányár: 8,4 millió Ft.
Érd.: 30/822-6875 (7054K)

Szabadhegyen csendes környezet-
ben 100 m2-es családi ház eladó. Érd.:
20/586-0003 (7055K)

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

Nk-án 1,5 szobás, egyedi fűtéses
lakás a Platán soron hosszú távra
kiadó. Érd.: 20/339-8238 (7048K)

Téglagyári garázssoron aknás
garázs hosszú távra kiadó. Érd.: 17 óra
után a 93/323-451 (7056K)

Nk központjában 25 m2-es üzlethely-
iség kiadó. Érd.: 20/586-0003 (7057K)

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

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Fűnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
20/510-2723 (7046K)

IINNGGAATTLLAANN

Május 30. 15 óra
PÜNKÖSDI JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Pulai Lászlóné népi 
iparművész

Június 3. 16.30 óra
BEFŐZÉSEK,
TARTÓSÍTÁSOK
Előadó: Pálfi Zsuzsanna szakoktató

Június 4. 17.30 óra
„ZALA MEGYE 1000 ÉVES”
Megyei Képző- és Iparművészek 
kiállítása
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Megtekinthető június 30-ig.
A Zala Megyei Közgyűlés által
hirdetett pályázat kiállítása a
Keresztúry ÁMK – Megyei
Közművelődés szervezésében

A Múzeumi Világnap alkalmából
„UTCÁK, TEREK, VÁROSOK”
Z. Soós István kiállításának 
megnyitója
Megtekinthető: augusztus 31-ig

SORSODAT MAGAD NTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-
es, ’60-as évekből
Megtekinthető: június 13-ig

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS
Megtekinthető: június 13-ig

Május 28. 10 óra
Pipitér Óvoda
GYERMEKNAP
Bojtár Népzenei Együttes műsora
17 óra
Árvácska Dalkör műsora 
óvodásoknak

Május 29. 10 óra
GYERMEKNAPI TÁNCHÁZ
Zalagyöngye Táncegyüttes
kiskanizsai gyermekcsoportjának
bemutatója és táncház

Május 31. 18.45 óra, 
Kiskanizsai Templom
Egyházi zenei sorozat
PÜNKÖSDI HANGVERSENY
Közreműködnek: 
Baráth Béla és Horváth László
tárogató
A Belépés díjtalan

folyamatosan

POLGÁRI KANIZSÁÉRT ALAPÍTVÁNY
8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 8/c  4/1

Adószám: 18969348-1-20
14100134 – 40076349 – 01000004 

Közhasznúsági jelentés 2008. évről

Adatok ezer Ft-ban Előző év Tárgy év
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 608 1585
Pénzügyileg rendezett bevételek 608 1585
C. Tényleges pénzbevételek 608 1585
E.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 1038 730
Ráfordításként érvényesíthető kiadások 966 658
Ráfordítást jelentő eszközváltozások 72 72
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -430 855

Az Ön 
rádiója

FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956

Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat, 
riportokat olvashat. Képeslapküldő, fórum, apróhirdetés!

Kattintson rá!       -     wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
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Az idei szezonban Varga Zsófia, a
Kanizsai Vadmacskák SE 20 esz-
tendős kosarasa a másodosztály mel-
lett az NB I A csoportjában párhu-
zamosan az egerszegieknél is
bizonyíthatott, mitöbb „ezerrel” a
pontokat is termelte. Nyíregyházán
nem is olyan rég kanizsai színekben
például ötvenhatot szorgoskodott
össze, de többször a 40-es határ sem
jelentett akadályt. Jött is a hír, hogy
leigazolta őt az idei Euroliga négyes
döntőjének résztvevője, a bajnok
MKB-Euroleasing Sopron együt-
tese. Amúgy a hűség városában
Varga Zsófia mint kanizsai nevelés
vált egy kanizsai származású kosár-
labdázót, Horváth Zsuzsanna ugya-
nis a Tisza partjára, az immár szintén
euroligás Szeviép-Szegedhez iga-
zolt. No, de vissza Zsófiához, akiről
még 2007 januárjában Déri Csaba, a
KVSE akkori edzője mondta az
alábbiakat: „Sopronban játszottunk,
s a meccs előtti bemelegítés alkal-
mával láttam, milyen távoli cso-
dálattal figyeli a zöld-sárgák játéko-
sait.” Akkor ennek a mondatnak
kissé érdekes, fals színezete is volt, a
jelenben viszont Varga Zsófia
megköthette azt a szerződését,
amely remélhetőleg palánkok alatti
karrierje kiteljesedését is elősegí-
theti. Küzdeni tudása messzire repít-
heti annak ellenére, hogy például
technikáján, higgadságán van még
mit csiszolni. Elnyűhetetlen mivol-
tára azonban jó példa volt a
Vadmacskák színeiben vasárnap ját-
szott utolsó mérkőzése: mindenkép-
pen játszani akart, de a 15. percben
megsérült – hanyatt vágódva csú-
nyán beütötte a fejét, s ha lett volna
hosszabbítás, újra be is száll… Se-
gíteni már nem tudott, de a Lővérek
alján minden bizonnyal erre is lesz jó
néhányszor alkalma.

P.L.

MMoozzggaallmmaass  aazz  éévvee

AA hhóónnaapp  ssppoorrttoollóójjaa::  VVaarrggaa  ZZssóóffiiaa

Ha az utóbbi évek szereplési gör-
béjét vesszük górcső alá, a Kanizsa
KK-DKG East NB I B-s férfi kosár-
labda együttesénél nem lehet ok a
panaszra, hiszen három esztendeje a
17., 2006/07-ben a 12., tavaly a 7.,
idén pedig a negyedik helyen
végzett a dél-zalai egyesület, mely a
2003-as „osztályzós” teljesítmén-
nyel karöltve a klub legnagyobb
sikere. A csapat zsinórban hat győ-
zelemmel nyitotta a szezont, igaz,
az igazán értékmérő találkozók csak
az „oda- és visszavágós” szakasz
végén jöttek, de összesítésben abból
sem jöttek ki rosszul Kovács Nán-

dor tanítványai. Az alapszakasz
után a harmadik helyre futott be a
gárda, s a tervek ekkor már egyre
merészebbek lettek. Ehhez persze
az is hozzátartozik, hogy az egye-
sületnél „újfajta” (nálunk ezt így
illik leírni, sajnos…) fegyelmet
igyekeztek meghonosítani a veze-
tők, amibe az is belefért, hogy a
korábban húzóembernek számító
Szabó Balázzsal szerződést bontot-
tak. Érdekes módon a zuhanyhíradó
szerint volt olyan szakasza is az
idénynek, amikor az edző helye sem
volt kimondottan biztos, mondván
nem tudja felrázni kellően az

együttest, de az ilyen vélemé-
nyekkel szemben a győzelmek
voltak a leghatásosabb ellenérvek.
Azt persze nem írhatjuk, hogy mind
több kanizsait sikerült beépíteni az
együttesbe, de azt a kérdést halkan
feltehetjük, hogy van-e olyan,
játékvezetőkről „leiratkozós” rend-
szer az NB I B-ben, mint a legfelső
osztályban, lévén a bajnokság
elődöntőjének soproni visszavágó-
ján igencsak véleményes volt a
bíráskodás. Ha ott csak kicsit más-
képp alakulnak a dolgok, most a
Kanizsa KK-DKG East gárdáját
még inkább ünnepelhetnénk, az idei
negyedik hely után viszont
következhet egy olyan szezon,
melynek alapját idén tették le.
Ugyanakkor a mérce ezzel magasra
került…

Polgár László

FFoollyyttaattóóddootttt  aa  ffeellffeelléé  íívveellõõ  tteennddeenncciiaa

A hónap csapata: Kanizsa Kosárlabda Klub-DKG East. 
Alapítási éve: 1995. Színe: kék-fehér-piros. Címe: 8800

Nagykanizsa, Vár út 5. Csarnoka: Russay Olivér-csarnok (350 férő-
hellyel). Elnök: Horváth Balázs. Edző: Kovács Nándor. Legnagyobb
sikerei: NB I A csoportért játszhatott (2003), NB I B 4. helyezés
(2009), NB I B 7. helyezés (2008).

PVSK – NTE 1866 2-5 (1-3).
NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkőzés, 27. forduló. Pécs, 200
néző. Vezette: Bíró R. NTE:
Horváth G. – Boros (Kotnyek,
30.), Burucz, Pozsgai, Farkas J. –
Ujvári (Iványi, 80.), Rácz Sz.,
Hegedűs, Bagarus – Nagy T.
(Kisharmadás, 46.), Cs. Horváth
G. Vezetőedző: Visnovics László.
A kanizsai gólszerzők: Ujvári (3),
Rácz Sz., Cs. Horváth G.

Kimondva-kimondatlanul ezt a
találkozót fordulópontnak tekintet-
ték a kanizsai klubnál, s míg tavaly
egy ilyen párosítás inkább kiesési
rangadónak minősült, idén azért
jóval többről volt hivatott dönteni.
Legalábbis az NTE-nél bizonyo-

san, hiszen komolyan gondolják a
dél-zalaiak, hogy tapadnak a
végsőkig az előttük lévőkre. Aztán
a mérkőzés igazolta is a dél-zalai
elképzeléseket, hiszen okosan és
taktikusan játszva már az első
játékrészben biztos előnyre tettek
szert, amit a másodikban meg is
tartottak, amivel újabb értékes
három pontot gyűjtöttek. 

A találkozónak volt kiemelkedő
egyéni teljesítménye is, hiszen egy
mesterhármas, mindig megsüve-
gelendő teljesítmény, ráadásul a
szóban forgó labdarúgó, Ujvári
Máté találatai valóban nagyon
fontosak voltak és jókor is jöttek.
Ujvári tavaly még csatárként ját-
szott, idén azonban egy sorral

hátrébb került, s jobb oldali közép-
pályásként igyekszik zavart
okozni az ellenfél védelmében,
ami ezúttal remekül sikerült. A
támadó ezzel fellépett a kanizsaiak
között a gólok számát tekintve
„kétszámjegyű” labdarúgók közé
(10), de a jelenlegi házi gólkirály,
Cs. Horváth Gábor is eredményes
volt (15 találat) Pécsett.

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 labdarúgói továbbra is az
ötödik helyen állnak a tabellán (49
pont), mivel a közvetlen riválisok
is hozták találkozóikat.

Visnovics László: – Nem volt
olyan egyszerű ez a találkozó,
ahogy azt az eredmény mutatja,
hiszen nagyon meg kellett dolgozni
ezért a három pontért.

P.L.

MMeeggggyyõõzzõõ  ssiikkeerr  PPééccsseetttt

Kanizsai Vadmacskák SE –
Debreceni EAC-SI 63-74 (22-17,
9-24,19-12, 13-21). Amatőr NB I-
es női kosárlabda-mérkőzés, ráját-
szás az 1-10. helyért, 6. forduló. 

A KVSE kosarasai feljutó –
második – helyen várták a deb-
receniek elleni hazai, amúgy utol-
só fordulóbeli mérkőzésüket.
Mivel a rájátszás elsője az MKB-
Euroleasing II. nem kerülhet fel.

Itt kapcsolódott a dolgok
„továbbgondolásába” Gábor Erzsé-
bet szakmai koordinátor: „Feljutási

esélyeink vannak! A városnak pedig
el kell döntenie, akar-e ismét NB I
A-csoportos női együttest. Nagyka-
nizsa ránk eső sportköltségvetési
hányadával ugyanis messze nem
vagyunk elégedettek, s ezt ne értse
úgy senki, hogy különbséget tennék
sportág és sportág között, mert
valamennyi egyaránt fontos. Én
csupán arról beszélek, hogy ismét
itt a lehetősége annak, hogy első
osztályú csapatsportág legyen
Kanizsán. Ha nincs NB I A, akkor
ismét teljes mellszélességgel az

utánpótlás nevelés felé fordulunk,
hiszen már most 10 kadett és 5
juniorkorú tehetségünk van.” 

A mérkőzés tizenötödik per-
cében Varga Zsófia nem tudta
folytatni a játékot, s ezzel meg
percsételődött a kanizsai együttes
vasárnap esti sorsa. 

Gábor Erzsébet szavai a vereséggel
annyiban szorulnak kiegészítésre,
hogy a Vasas Csata II is besorolt a
Vadmacskák elé, illetve a találkozó
bizonyságul szolgálhat arra is, hogy
milyen (lesz) az élet Varga Zsófia
nélkül…

P.L.

BBúúccssúú,,  vveerreessééggggeell
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BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)

Június 2-3. (kedd-szerda)
felnőtt-, gyermek-, vegyesruha, minden darab 200 Ft!

Június 4-5. (csütörtök- péntek) 
minden ruha 100 Ft/db!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra

Multifokális lencse AKCIÓ -30% �� Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!

Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!

Késő éjszakába nyúló koncertet
adott a Radioaktív együttes a
Honvéd Kaszinó tükörtermében.  

Gilincsek Pétert arra kértük,
mondja el mi történt a csapat háza
táján az utóbbi hónapokban.

– Utolsó beszélgetésünk után a
Music TV műsorra tűzte produk-
ciónkat, mely 2008 decemberétől a
mai napig is látható. Azóta több
rádióinterjún vettünk részt, Pécsett,
Kaposváron, Zalaegerszegen és több
dunántúli városban. Kuriózumként
említem a kiskunfélegyházi rádiót,
ahol több felvételünket játszák rend-
szeresen. Több nagyobb városban
adtunk koncertet. Kiemelném a
kaposvári fellépésünket, ahol egy
országos fesztiválról több díjjal
távoztunk. Elhoztuk a legjobb szóló-
gitárosnak és a legjobb basszus-
gitárosnak járó elismeréseket. A
kőszegi minősítésünket – bár hízel-
gőnek tűnik – nem értékeljük ilyen
pozitívan. Az történt, hogy a zsűri
tekintettel az MTV-ben sugárzott
anyagunkra profinak bélyegezett
minket, így elestünk minden további
díjazástól. Véleményünk szerint, míg
nincs érvényes lemezszerződésünk

kiadókkal, ez a titulus nem áll.
Nekünk pillanatnyilag csak fel-
használási szerződéseink vannak. A
hatalmas közönségsikert és az ott
szerzett meghívásokat azonban nem
vehetik el tőlünk. A megmérettetések
mellett több koncertet adtunk
Budapesten, neves rock klubbokban.
A sikerre való tekintettel azóta is jön-
nek a meghívások. Párhuzamosan
forgattuk a második, ma este bemu-

tatott klipünket is. Ennek elbírálása a
napokban esedékes. Reményeink
szerint júniustól ez is látható lesz az
említett csatornán.   Nagyon bízunk
abban, hogy az új, …még néhány
lépés című anyagunk is sok
meghívást eredményez. Szeretnénk
még több helyen megmutatni
magunkat a közönségnek.

– Itt is rengeteg rajongó volt
kiváncsi az együttesre. 

– Mindig nagy öröm számunkra,
itthon muzsikálni.

Cz.Cs.

� „A kisgyerek soha nem rajzol
fölöslegesen, fölöslegeset. Mindig
oka van firkáján a formáknak és a
színeknek. De vajon mit rejtenek
ezek?” Erre a kérdésre próbált választ
adni Szabó Szilvia okleveles grafoló-
gus a Hevesi Sándor Művelődési
Központban Gyermekrajzok üzenete
című vetítettképes ismeretterjesztő
előadásának keretében. 

� Horváthné Szabó Erika mun-
káiból nyílt kiállítás a Dr. Mező
Ferenc Gimnázium Galériájában
Életképek címmel, melyet a tanév
végéig tekinthetnek meg az
érdeklődők. Erika a Kaposvári
Egyetem Művészeti Főiskolai kará-
nak Rajz – vizuális nevelés szakán
végzett, három gyermek édesanyja.
Munkái között találunk tájképeket,
népi épületeket ábrázoló akvarell-,
akril- és olajfestményeket. A
főiskola alatt került közel a portré
és az emberi alak ábrázolásához,
melyekhez nagyon gyakran saját
gyermekei adták a mintát.

� A Rozgonyi Úti Általános Is-
kola a tanév végégig mutatja be
rajztanárának, Kovácsné Pintér
Renátának munkáit. A szombathe-
lyi tanárképző főiskolán végzett
Renáta portréi, valamint a mitológiát,
a mesék világát és a valóságot össze-
kötő illusztrációi tekinthetők meg az
iskola galériájában.

PPrrooffiinnaakk  bbééllyyeeggeezzvvee

ENCORE – Ráadás – Az orgo-
nahangversenyek legnagyobb
sikerei címmel jelent meg Rákász
Gergely legutóbbi, sorban az
ötödik albuma, melyet Nagy-
kanizsán is bemutat egy interak-
tív koncerten június 4-én,
csütörtökön 18 órakor a Kálvin
téri református templomban.

Az album a Rákász Gergely Baráti
Kör által leginkább kedvelt darabokat
tartalmazza. Gergely közvélemény-
kutatást tartott a klub több, mint 22 ezer
tagja között, akik többek között Bach d-
moll Toccata és Fúga című művére,

Widor Toccatájára, Vierne-től a West-
minsteri Harangokra és Böelmanntól a
Gótikus szvitre adták a legtöbb voksot.
Ezek a művek az albumon is szerepel-
nek és a koncerten is elhangzanak. A
hangverseny során ezúttal sem marad-
nak el a zenetörténeti kalandozások,
amelyekből fény derül arra, miként
hatott az olasz opera a francia
orgonaművészetre, ki volt a zenesz-
erző, akitől Párizs érseke eltiltotta a
hölgy látogatókat, és megismerkedhet-
nek Bach  d-moll Toccata-jának és
Fúga-jának történetével.

S.E.

RRáákkáásszz  KKaanniizzssáánn  oorrggoonnááll
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