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A Kiskanizsán élõ, és a telepü-
lésrõl elszármazott médiaszemé-
lyiségeket hívta meg az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület és a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
az Olvasókör megalakulásának
140. évfordulója tiszteletére ren-
dezett ünnepségre.

A rendezvényen megjelent Mar-
ton István polgármester, Cseres-
nyés Péter alpolgármester, ország-
gyûlési képviselõ, Polai József ön-
kormányzati képviselõ és Dr. Páhy
János plébános. A kanizsai
lovashuszárok jelenlétükkel emel-
ték az ünnep fényét.

A vendégeket elsõként Salamon
Sándorné, az Olvasókör elnöke
köszöntötte a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban, majd gyer-
tyát gyújtott az 1870-es évekig
visszamenõleg mindazok emléké-
re, akik a múltban sokat tettek
Kiskanizsáért. 

Horváth Jánosné, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület elnöke
köszöntõ beszédében utalt rá, hogy
1870 márciusában Kiskanizsa la-
kosságának öntudatos polgárai
hozták létre saját egyesületüket, a

Polgári Olvasókört. Vezetõjük, irá-
nyítójuk Hajgató Sándor helyi ta-
nító lett. A rendezvényt 2000-ben
hagyományteremtõ céllal indítot-
ták el. A korábbi években többek
között vendégül látták Dr. Rédei
János nyelvészprofesszort, Dr. Fü-
löp Andrást, a határainkon túl is is-
mert pilótát, továbbá sportolókat
és Dr. Kulcsár Gyulát, a culevit
feltalálóját. Orvosaikat, egykori
tanáraikat, a zeneiskola növendé-
keit, akik Nagykanizsa zenei- és
kulturális életében jelentõs szere-

pet játszottak, illetve játszanak ma
is. 

"Vendégeink munkája nem kön-
nyû – hangsúlyozta. – Sokféle elvá-
rásnak, igényességnek, minõség-
nek kell megfelelniük a minden-
napok rohanó tempója mellett, és
annak is, ahogy a költõ fogalmaz:
Az igazat mondd, ne csak a valódit.
Idei ünnepünkön szeretnénk nekik
köszönetet mondani a helytállásért,
fáradtságos munkájukért."

Akik részt tudtak venni az ün-
nepségen, megoszthatták kiskani-
zsai emlékeiket a hallgatósággal.
Elsõként Bakonyi Erzsébet állt a

mikrofon mögé, a munkában lévõ
Varga György fotóriporter helyett
édesapja szólt, majd Donát Berna-
dett, Vincze Adél, Gerócs Balázs,
Molnár László és Lukács Ibolya
következett. 

Az olvasóköri évfordulós ün-
nepség összekötötte a múltat a je-
lennel, hiszen a településrõl elszár-
mazottak – ha csak rövid ideig is
–, együtt lehettek az otthon mara-
dottakkal.

K.H.

114400 éévvvveell eezzeellõõtttt aallaakkuulltt aa PPoollggáárrii OOllvvaassóókköörr
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A törékenynek tûnõ néni teljesen
elégedett egészségi állapotával, jól érzi
magát, a megélt dolgos 95 esztendõ
masszívvá, erõssé tette. Alighanem en-
nek köszönheti azt is, hogy három hó-
napja elszenvedett tüdõembóliájából
tökéletesen felépült, meglepetést okoz-
va ezzel az orvosoknak is. Gizi néni a
mai napig olvas, rejtvényt fejt, ezek tar-
toznak legkedveltebb tevékenységei
közé. Nemrégiben olvasta el ADa Vin-
ci-kód címû regényt, mely nagyon tet-
szett neki. A régi dolgokról szívesen
beszél, mint mondja, mindenre emlék-
szik, azonban újakat már nehezen je-

gyez meg. Nagy hévvel mesélt arról,
hogy mekkora csodának számított,
amikor megjelent az elsõ rádió a falu-
ban, ahol élt, aztán pedig a televízió…

Öt unokája és hat dédunokája

szerte az országban élnek, a kö-
szöntõn zalaegerszegi unokája és
két dédunokája tették tiszteletüket.

Steyer Edina

EEggyy éévvsszzáázzaadd eemmlléékkeeii

Fenyves Sándorné, Gizike néni
betöltötte 95. életévét, ez alkalom-
ból köszöntötte Liszt Ferenc utcai
lakásában a Magyar Köztársaság
Kormánya és Nagykanizsa Ön-
kormányzata nevében dr. Tuboly
Marianna jegyzõasszony és Parti-
né dr. Szmodics Györgyi, a Köz-
igazgatási Osztály vezetõje.
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Pénteken Palinban köszöntötte
a 100 éves Adanics Györgyöt Mar-
ton István polgármester és a vá-
rosrész képviselõje, Bicsák Miklós.

Lánya szerint édesapja életmód-
jának köszönhetõen büszkélkedhet
azzal, hogy még 100 évesen is köz-
tünk van. Mozgalmas életet tudhat a
háta mögött, ami a munkát illeti, s
mértékleteset, ami az evést-ivást,
valamint sohasem dohányzott. Min-
dig tudta, hol a határ. Mostanában
tévénézéssel, rendszeres imádko-
zással, olvasással – szemüveg nél-
kül! – és sétálással üti el az idõt. Két
unokája és egy dédunokája van.

S.E.

MMéérrttéékkkkeell,, kkiittaarrttáássssaall

Évet értékelt a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság. Az értekezle-
ten részt vettek a kapitányság dol-
gozói, valamint meghívott vendé-
gek, többek között a megyei kapi-
tány, a polgármester, az alpolgár-
mester, a környék polgármesterei,
országgyûlési képviselõk, rendvé-
delmi szervek képviselõi.

Dr. Molnár József kapitányság-
vezetõ nyitóbeszédében elmondta,
az egyre nehezedõ gazdasági helyzet
mellett is összességében megfelelõ-
en teljesítettek a kapitányság illeté-
kességi területén dolgozó rendõrök,
abban az évben, melyben a határren-
dészet integrációját is meg kellett va-
lósítani. Az integrációnak köszönhe-
tõen 40%-kal nõtt a kapitányság ál-
lománya, s meg kellett felelni új fel-
adatoknak is. A kapitány ismertette a
bûnügyi, a közbiztonsági és a közle-
kedésrendészeti tevékenység muta-
tóit, majd kitért az idei feladatokra.
Kiemelkednek ezek közül a tavaszi
országgyûlési és az õszi önkormány-
zati választások. Az ifjúságot érintõ
megelõzõ programok sikeresek vol-
tak a 2009-es évben is, s a 2010-es
évben is folytatódnak majd. A kapi-
tány értékelõbeszédét dr. Tiborcz Já-
nos dandártábornok, megyei fõkapi-
tány egészítette ki.

S.E.

ÉÉvvéérrttéékkeellõõ

ÚÚjj eellnnöökk aa CCCCCC éélléénn

Ismét nagy fába vágta a fejszéjét
az a csapat, amely – immár Kani-
zsa Turizmusáért Egyesület néven
– tavaly májusban megszervezte
az I. Kanizsai Sárkányhajó Baj-
nokságot, majd õsszel az Indián
Nyár Fesztivált. Április 10-én 10
órától újra megpróbálják megmoz-
gatni a város és a városkörnyék la-
kosságát, ezen idõpontban veszi
ugyanis kezdetét az I. Kanizsai

Autós Kalandtúra és Közlekedés-
biztonsági Nap nevû program.

A kalandtúra során a versenyzõk –
a KRESZ-szabályok betartásával –
megismerik a környék nevezetessé-
geit, valamint ügyességi játékokon
vesznek részt. Azokra is gondoltak a
szervezõk, akik nem ülnek autóba,
õket a Kanizsa Centrumban és annak
parkolójában várják izgalmasnál iz-
galmasabb programok: KRESZ-pá-

lya gyerekeknek, autós és motoros
ügyességi versenyek, kiállítás és
tesztvezetés, valamint autós-motoros
veterán felvonulás a városban.

További információ olvasható a
versenyfelhívásban, valamint kér-
hetõ Lovkó Istvántól (+3630/329-
77-17) és Tuboly Kingától
(tubolykinga@gmail.com).

S.E.

KKaallaannddttúúrraa:: „„IInntt,, rroobboogg aa kkiiccssii kkooccssii......””

A Móricz Zsigmond Mûvelõdé-
si Házban tartotta évi rendes köz-
gyûlését a Canissa Canis Club
(CCC), azaz a kutyások egyesülete. 

Elsõként Porkoláb Bernát el-
nök értékelte a tavalyi esztendõt,
majd a választásokra került sor.
Porkoláb Bernát és Porkoláb Re-
náta titkár lemondtak. A CCC új
elnöke Szabó Vilmos lett, a titkári
posztot pedig Szabó Anna tölti be
a jövõben. A Felügyelõ Bizottság-
ban az elnök továbbra is Dr. Hor-
váth György, azonban két új tagot
választott a közgyûlés Horváth
Roland és Porkoláb Bernát sze-
mélyében. Befejezésül Szabó
Vilmos szólt a 2010-es év fel-
adatairól. A tervek szerint idén
ismét rendeznek nemzetközi
CAC-kiállítást a Csónakázó-tó-
nál, valamint tavasszal indul a
kutyaiskola is.

H.I.
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Március 2-án információs napot
tartott a Zala Megyei Civil Szolgál-
tató Központ a Halis István Városi
Könyvtár PTSZ termében. A tájé-
koztatón értesülhettek az érintet-
tek a Nemzeti Civil Alapprogram
forrásmegosztásáról, a pályázati
lehetõségekrõl és a Nyugat-dunán-
túli régió tavalyi eredményeirõl.

Több, mint 30 civil szervezet
képviselõje vett részt a Landorhegy
Alapítvány által rendezett informá-
ciós napon. A tájékoztató nap elsõ
felében az NCA Nyugat-Dunántúli
Regionális Kollégium munkájáról
és a 2009/2010 évi NCA pályáza-
tokkal kapcsolatos tapasztalatok át-
adásáról Budavölgyi Kálmán a kol-
légium tagja tartott elõadást.

A civil szervezetek részére na-
gyon fontos a Nyugat-Dunántúli
Regionális Kollégium támogatása,
mivel ez az egyetlen olyan pályáza-
ti rendszer, ahonnan tisztán mûkö-
dési célú támogatás hívható le. Az
állam idén azonban a gazdasági vál-
ságra való hivatkozással csökken-
tette a szétosztható keretösszeget.
Míg tavaly 414 millió forintot oszt-
hattunk szét, ez az összeg az idén
378 millió Ft-ra csökkent. Az el-
nyerhetõ támogatás nagyságát be-
folyásolja az is, hogy évente 10-
12%-kal növekszik a beadott pályá-
zatok száma – közölte Budavölgyi
Kálmán, az NCA Nyugat-dunántúli
Regionális Kollégiumának tagja.

Ezt követõen Sényi Katalin a
Nonprofit Szolgáltató Központ
munkatársa az EPER – Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerrõl, valamint a 2010. évi
pályáztatás kapcsán életbe lépõ vál-
tozásokról és újdonságokról tartott
tájékoztatást. Szendrõi Péter az
NCA Tanácsának jelenlévõ tagja az
NCA elvi irányító szervezetének
munkájáról, stratégiájáról és a vár-
ható változásokról, tervekrõl be-
szélt. Lengyel Ervin a Nagykanizsai
Civil Kerekasztal Egyesület gazda-
sági vezetõje a 2010. évi módosított
költségvetési táblát mutatta be.

A programrész zárásaként a
résztvevõ civil képviselõk kérdé-
seket tettek fel az elõadóknak. Az
információs napon résztvevõk
hasznos és praktikus tanácsokat
kaptak a mûködési célú pályáza-
tokkal kapcsolatban.

K.H.

Információs
nap ccivileknek

Hétfõn délután a március 12.
és 14. között megrendezésre ke-
rülõ Családi hétvége kapcsán
jelentette be a Halis István Vá-
rosi Könyvtár, a Kanizsai Kul-
turális Központ, a Tourinform
Iroda, a 7Mérföld Gyermek-
színház és a Kanizsa TV, hogy
közös összefogással szeretnének
ezután városunknak színvona-
las és színes kulturális progra-
mokat összeállítani.

Az elsõ ilyen rendezvény a már
említett Családi Hétvége, melyre
egyszer decemberben már sor ke-
rült, s a szervezõk úgy döntöttek,
mindenképpen folytatni kell. A
mostani hétvégéhez csatlakozott a
Honvéd Kaszinó is. Ez alkalomból
jelentették meg közösen 15.000
példányban kultúrka nevû színes
kiadványukat, mely tartalmazza
többek között a részletes progra-
mot is. Tervezik, hogy ezentúl is

megjelentetik a lapot, mely hirde-
tési és kulturális magazin egyben.

Minden korosztály talál magá-
nak megfelelõ programot, aki sze-
retne a hétvégén kimozdulni ott-
honról, lesz játszóház, kézmûves
foglalkozás a gyerekek számára, az
egészségeses életmódot bemutató
programok, színház, diákbemuta-
tók, a könyvtárban társasjátékok. A
program kiemelkedõ eseménye a
péntek esti Quimby koncert.

Arészletes programot megtalálják a
www.kulturka.nagykar.hu oldalon is.

S.E.

CCssaallááddii hhééttvvééggee
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Az elmúlt idõszak egyik legrö-
videbb közgyûlésére került sor
kedden délelõtt. Három napi-
rendi pontot tárgyalt a testület,
közel fél óra alatt mindhármat
sikerült is elfogadni.

Így módosították a 2009. évi
költségvetésrõl szóló 10/2009.
(III. 21.) számú rendeletet, mely a
polgármester szavaival élve „a
zárszámadás elõjátéka”, majd
döntöttek a közoktatási kollégiu-
mok energiafelhasználásának
csökkentését támogató pályázat
beadásáról. A közoktatási intéz-
mények informatikai korszerûsíté-
sét célzó pályázat némi vitát vál-
tott ki, mert többek számára nem
volt egészen világos, mi tartozik
pontosan a támogatáshoz (200
millió forint), s mi az önrészhez
(14 millió forint), végül Mihovics
Zoltán, a Pályázati Iroda munka-
társa eloszlatta a kétségeket, így a
városatyák döntöttek a pályázat
beadásáról.

S.E.

MMáárrcciiuussii
ssoorroonn kkíívvüüllii

A Fidesz frakció összes tagja
szívén viseli a kiskanizsai templom
sorsát. – hangzott el a Bene Csaba
frakcióvezetõ és Tóth Nándor önkor-
mányzati képviselõ által tartott keddi
sajtótájékoztatón. Bejelentették, hogy
a frakció minden önkormányzati
képviselõje hozzájárul a templom
felújítási költségéhez saját keretébõl:
Cseresnyés Péter alpolgármester 700
ezer forinttal, Tóth Nándor a teljes
keretével, 1 millió forinttal, a többiek
pedig egységesen 50-50 ezer forint-
tal. A teljes felújítás elõzetes számítá-
sok szerint 9,2 millióba fog kerülni. A
Sarlós Boldogasszony Plébánia
ennek felét kérte támogatásként az
önkormányzattól. Tóth Nándor
szerint ez megoldható a költségvetés
terhelése nélkül, mert a kért összeg
hiányzó részét a rendelkezésre álló
mûemlék, mûemlék jellegû épületek
felújítására szánt összegbõl szeretnék
pótolni. Ha más pártok képviselõi is
csatlakoznának az akcióhoz, azt ter-
mészetesen örömmel vennék.

S.E.

BBeennee ééss TTóótthh aa
kkiisskkaanniizzssaaii tteemmpplloommrróóll

Valószínûsíthetõ, talán boríté-
kolható, hogy két parlamenti párt,
az MDF és az SZDSZ az idei vá-
lasztásokon már nem rúg labdába,
legalábbis egyenként. Parlamenti
képviselõik ,,munkaszerzõdését”
nem hosszabbítja meg szavazóbá-
zisuk. Talán nem úgy indokolja a
szerzõdésbontást a csalódott
,,munkáltató”, hogy foglalkozás
körében elkövetett felelõtlen mun-
kavégzés, hûtlen kezelés és töme-
gek átverése, a lényeg és tény,
nemsokára vége a jó zsíros állás-
nak a továbbiakban a fent említett
logók alatt. Érzik a pártvezetõk a
munkanélküliség Damoklész kard-
ját fejük felett, azért kezdtek idõ-
ben fontoskodva tárgyalgatni (cso-
portösszevonásról?), hogy bizto-
sítsák maguknak a pozíciót, a ha-
talmat kinek-kinek legalább még
néhány évig. Ezért aztán ígérnek
fût-fát, elismernek minden hibát –
sajnos mindig csak utólag – amit
elkövettek húsz esztendõn keresz-
tül. Ha a megkaparintható állásnak
az az ára, hogy keverni kell a szí-
neket, ám legyen. Még az sem tart-
ja vissza õket, hogy vannak olyan
színek, melyek összekeverve az
ország palettáján ún. piszkos színt
alkotnak.

Kérdés, hogy a megváltozott
színû köpennyel ki lehet-e állni hi-
telesen a választók elé?!

Képviselõink sajnos elég hamar
rájöttek arra, hogy ez az egyetlen
olyan állás, ahol nem kell a selej-
tért fizetni, amelyben bárhogy is
alakul a beharangozott program,
semmiféle felelõsségre vonás
nincs! Azt is rég tudják, hogy nem
arról szól a képviselõi állás, hogy
az országért munkálkodjanak és
azt jól csinálják. Zsebtömés az
egész! Pedig volt ,,üvegzseb” pro-
jekt is, bár sötét üvegbõl készült a
zseb.

Talán baj, hogy fontoskodva tár-
gyalgatnak a pártvezetõk, hogy
egymást segítsék az álláskeresés-
ben? Dehogy, hiszen értik egymás
szavát, mert magyar emberek. És
ha minél több magyar ember szö-
vetségre lép egymással, akkor lét-
rejöhet az igazi tenni akarás egy-
másért, mindannyiunkért, környe-
zetünkért, az országért!

Aztán ha mégsem sikerül a to-
vábbiakban is szenátorként koptat-
ni az Országház szõnyegeit, még
mindig megmarad a pártok nélküli
létrejött szövetségük, a magyarok

szövetsége. Igaz, hogy ezért nem
várható fizetség, csak igazságo-
sabb ,nyugodtabb, békésebb jövõ!

l.isskender@freemail.hu

Ezt a történetet nemrég hallot-
tam, nem én éltem át, de ahogy a
rendõrségi pszichológus mondaná:
igaz lehetett, mert élményszerûen
mesélték. Adva van egy kedves
hölgy, aki Nagykanizsától 30 km-
re lakik. Pontos ember, nem szeret
késni a munkahelyérõl, arról nem
beszélve, hogy nem is lenne túl
„egészséges”, mert az õ szavaival
élve: „úgy kirúgnák, mint a fa-
gyos….”. Tehát ha forgatókönyvet
írnánk: reggel 6 óra 30, ismeretlen
kis falu buszmegállója, két ember
várakozik (fagyoskodik). Hõsünk
tehát már fél hétkor beállt a busz-
megállóba, hisz – gondolta – a
busz 6.35-kor indul. Legalábbis a
terv szerint, amit ugye esetünkben
menetrendnek hívnak. 6.45, sem-
mi. 6.55, semmi. 7.15-kor mintha a
távolból körvonalazódna a hõn áhí-
tott helyközi járat, miután a hölgy-
nek már keze-lába-feje lefagyott
két másik várótársával együtt. De
még mindig nincs túl nagy gond,
hisz így is beérnek. Beáll a busz,
rajta egy sofõrnek látszót tárggyal
(a ál-vonatvezetõ óta nem lehet
tudni hogy sofõr-e a sofõr), s az aj-
tó kinyílik. Az utazni vágyók fel-
lépnek, hogy bérletet mutassanak,
vagy jegyet vegyenek, de megáll
bennük a levegõ. Azaz megállna,
ha nem fagyna beléjük. Ugyanis a
buszt gondos gazdája nem méltatta
figyelemre az éjjel, s lévén minden
ablaka lehúzva, az üléseken 5 cm-
es hó állt az elõzõ esti nagy hava-
zás eredményeként. Látványnak
sem rossz, no de képzeljük el a hõ-
mérsékletet. Azon gondolkodtak,
lehet, hogy nem is baj, hogy hideg
van, hisz csak ráolvadna az ülések-
re a hó, az meg ugyan mindegy
hogy havas, vagy vizes. A lénye-
gen nem változtat: ülhetetlen. De
nem ez volt a reggel egyetlen ka-
landja. Most jön a buszvezetõ. Aki
ugye ütné a jegy árát a pénztárgép-
be, de az, bizony nem megy, csak
sípol, sípol, de nem mûködik. Mi-
vel csapkodással, hangos, trágár
szavakkal sem gyógyul a masina,
letépi azt a helyérõl, leugrik a busz-
ról, s beviszi a közelben lévõ csalá-
di házba. Ne kérdezzék, hogy mi-
ért, mert az nem hangzott el. (Sze-
rintem a sofõr helybéli lehetett.)
Nem tudni mit remélt a házban. Ta-

lán szerelõt rejtett el a spájzban, de
az is lehet, hogy csak nagyobb ka-
lapácsot keresett, mert ököllel nem
sikerült széttörnie a makacskodó
masinát. Újabb 10 perc telt el, 7.25
van tehát. Most már nagyon indul-
ni kéne, mert elkésik. Jön is bõszen
a buszsofõrök legjobbika a pénz-
tárgéppel, ami idõközben megja-
vult (vagy csak megijedt, látván,
hogy buszvezetõnk mostanában
nem volt konfliktuskezelõ trénin-
gen). Megszületik a jegy, elindul a
jégbusz, s beérnek vele a tetthelyre.
Addig ímmel-ámmal a hó is elol-
vad az üléseken, s mivel az utasok
szép sorban bezárták az ablakokat,
a hõmérséklet is kezd emberi lenni.
Igaz, a munkahelyre 5 perccel ké-
sõbb érkezik, és a bérlete árát is
most emelték közel 18000 forintra,
nem csügged. Hisz tudja, azért kel-
lett emelni, mert muszáj, neki is
azért kell mindezt elviselnie, és
szolgáltatásnak tekintenie, mert
muszáj. Mert nincs választási lehe-
tõség. Ez van, ennyiért, ha nem tet-
szik, járhatsz gyalog!

Lucz Gizi
www.kanizsaujsag.hu/Forum/

panaszfal/

Bár a szocialisták decemberben
még azzal a céllal rendezték a Fej-
tõ-konferenciát, hogy antikommu-
nizmust is tanuljanak, azonban
lendületük hamar kifulladt. Lehet
ebben szerepe annak is: nem a leg-
alkalmasabb személyt választották
tanítómesterükül? Mint a Márai
kiállítás kapcsán közismertté vált:
Fejtõ Ferenc 1949-ben írott tanul-
mányában mártírnak és hõsnek ne-
vezi azt a Rajk Lászlót, aki bel-
ügyminiszterként a Cseka módsze-
reit hazánkban bevezette. És egy
szava sincs arra, ugyanõ mennyi
ártatlan embert hurcolt börtönbe
vagy bitóra. Mindenesetre a szoci-
alisták városi elnöke viccelõdött a
kommunista/bolsevik kifejezéssel,
az önkormányzat 56-os emlékkerti
koszorúzási ünnepségérõl pedig
látványosan távolmaradtak. Nem
meglepõ ezek után, ha ismeretlen
személy – a térfigyelõ kamera sze-
me láttára – megrongálja a Vasem-
berház homlokzatán elhelyezett
56-os emléktáblát. Azt, amely
azokra emlékezik, akik ledöntötték
a megszálló szovjet hadsereg di-
csõítésére emelt szobrot. 

Minderre nehéz más magyará-
zatot találni: támogatottságuk
csökkenését észlelve úgy döntöt-

PPáárrttoosskkooddóó 
áálllláásskkeerreessõõkk

LLuucczz GGiizzii eesseettee aa
VVoolláánnnnaall

SSzzoocc.. HHaazzááéérrtt 
ééss aa mmeenntteellmmii jjooggéérrtt
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tek a kanizsai szocialisták – irodá-
jukban függõ Nagy Imre kép ide
vagy oda – mozgósítják a Szoc.
Hazáért kitüntetettjeit. (Fiatalab-
baknak: a november 4. utáni meg-
torlásban érdemeket szerzett pu-
fajkások plecsnijérõl van szó.)
Minden szavazat számít a mentel-
mi jogért! – kapták az ukázt felül-
rõl is. Akkor meg miért finnyás-
kodnánk, tegyünk néhány gesztust
nekik!

Persze, miért ne nyúlnának visz-
sza akkor korábbra is? Tanuljunk
Rákosi elvtárstól! Hogy is volt az a
szalámizás? Megbontani a jobbol-
dal egységét, mesterséges módon,
küldött emberekkel akár? Jó ötlet!
Csak úgy akadályozhatjuk meg a
Fidesz kétharmadát, ha a jobbol-
dalról elõzünk. Meg akkor már in-
dítsunk néhány kis pártot is! Hogy
az öt százalékot nem érik el? Nem
baj, a lényeg, ami szavazatot el-
vonnak a szocialistákkal elégedet-
len erõktõl, a lehetséges kormány-
párt rovására. Jelentkezzen be õsz-
re néhány „független” civilszerve-
zet is? Kitûnõ! Mindig akad sértõ-
dött ember, akinek saját maga fon-
tosabb, mint a hazája… 

Papp János

Bene Csaba a Fidesz helyi frak-
cióvezetõje és Karádi Ferenc mai
sajtótájékoztatójukat a költségve-
tés témájában tartották.

– A február 25-én megtartott
közgyûlés költségvetési vitájában
érezhetõ volt, hogy nem minden-
kinek a céljával egyezett az lehe-
tõség, hogy megszavazott költ-
ségvetése lesz a városnak. Abban
az esetben, ha sikerült volna az el-
fogadást megakadályozni, egy
újabb botránnyal lehetett volna
zavart kelteni a közvéleményben
és újabb botránnyal lehetett volna
telekürtölni az országot és a vá-
rost. - kezdte Karádi Ferenc
fideszes önkormányzati képviselõ
mai sajtótájékoztatóján, majd így
folytatta: – A képviselõk többsége
egy jelentõs elõkészítõ munka
után, amelyben nagy segítségükre
voltak a hivatal dolgozói, a jelen-
legi pénzügyi helyzetet figyelem-
be vevõ, és teljesíthetõ költségve-
tést fogadtak el, közel 70%-os
többséggel. 

– Az igennel szavazók között
volt baloldali, liberális, a polgár-
mester kis frakciójához tartozó,
fideszes és független képviselõ is,
így kimondható, hogy a nagy

többség felelõsen gondolkozva
tette le voksát a javaslat mellett. A
Fidesz frakció kezdeményezésére,
egy elõzetes közgyûlési közös
megállapodás alapján a képvise-
lõk, Bene Csaba frakcióvezetõ ké-
résére tartottak megbeszélést a
költségvetési javaslatról. Azért
volt szükség a közgyûlés tagjainak
elõzetes egyeztetésére, mert az
eredeti, polgármesteri beterjesztés
nem mindenben felelt meg a város
egész területén felmerülõ fejlesz-
tési és mûködési szempontoknak.

Bene Csaba: – A tárgyalások
során figyelembe vettük, többek
között a polgármester javaslata-
it is, mint például, a gazdasági
társaságok mûködési költségei-
nek csökkentését 10%-kal. Fi-
gyelembe vettük még a város
könyvvizsgálójának rendkívül
precíz és szakmai intelmeit, va-
lamint a gazdálkodási osztály
kimutatásaiból kiolvasható ten-
denciákat. Az egyeztetõ munka
eredményeképpen a pályázati
pénzek felhasználását teljes
egészében biztosítja a költség-
vetés, valamint jelentõs össze-
get fordít fejlesztésekre – út,
járda, intézmény felújításra –,
és nem maradnak el a beruházá-
sok indításai sem. Azért, mert
egyeztetések során és közgyûlé-
sen is jelentõs számú jogos fej-
lesztési igény merült fel, úgy
döntöttünk, hogy májusban átte-
kintjük a költségvetés teljesülé-
sét. Megvizsgáljuk, hogy ren-
delkezik-e a város olyan forrás-
sal, amely fedezetet nyújthat a
megvalósításukra. Ekkor tu-
dunk visszatérni a jogos igé-
nyek újbóli megtárgyalására. Az
elõzetes egyeztetéseken ezt a
szempontot is elfogadta a kép-
viselõk nagy többsége. Éppen
azért, hogy kisebb, indokolt la-
kossági igényeket év közben is
kielégíthessünk, az elmúlt év-
hez hasonlóan van egy választó-
kerületi keret, amelyet a képvi-
selõk javaslatára, a lakosság el-
várásai alapján használ fel a
közgyûlés, fejlesztési illetve
„mûködtetési” céllal. Az elfoga-
dott költségvetés tehát biztosítja
a város mûködését anélkül,
hogy az eladósodás mértéke ke-
zelhetetlen módon növekedjen.
Reményeink szerint a tény-
számok májusi átvizsgálása le-
hetõséget biztosít arra, hogy a
felmerült igények egy része,
egy várhatóan kedvezõbb pénz-
ügyi környezetben megvalósul-
hasson.

FFiiddeesszz 
aa kkööllttssééggvveettééssrrõõll

Érdekes fordulat következett
be a Kiút a válságból címû ren-
dezvénysorozat legutóbbi elõ-
adásán. Az elõzõ hetekben több-
nyire lelkészek világítottak rá a
kiút irányára. A sorozatban Bo-
ros Imre közgazdász azokat a
pénzügyi, gazdasági szemponto-
kat elemezte melyek a válságot
okozták. Így a lehetséges kiút ke-
resés is ezen szempontok mentén
történt. 

A neves közgazdász elõadása
elején felidézte a válság nyilvá-
nosságra kerülésének elõzménye-
it, az õszödi „igazságbeszéd” lé-
nyegét, taglalta annak erkölcsisé-
gét. Hangsúlyt adva annak, mi-
ként válik erénnyé a bûn. Ezt kö-
vetõen a volt KGST országok és
hazánk uniós csatlakozása után
bekövetkezett gazdasági változá-
sokról beszélt. Kifejtette, hogy
némely országban a sokat han-
goztatott és gyakran hivatkozási
alapul szolgáló válság ellenére is
gazdasági fellendülés következett
be. Majd hazánk válságban elfog-
lalt sajátos helyzetérõl beszélt,
érintve a diplomáciai kapcsolatok
következetlenségét. A továbbiak-
ban ismertette a hazai bankrend-
szer, a kamatok magasan tartásá-
nak, az infláció szinten tartásá-
nak visszásságait. Boros Imre
elõadása folyamán kitért a tete-
mes államadóság hátterére, vá-
zolta  összetételét. Szó esett még
a jegybank sajátos (független)
helyzetérõl. Az elõadás hátralévõ
részében a hallgatóság tájékozta-
tást kapott az elmúlt 20 év külö-
nös privatizációs ügyleteirõl. El-
sõként a MALÉV többszöri el-
adása, majd a MÁV, a MNB és a
BKV helyzete került terítékre.
Boros Imre megjegyezte, hogy az
állami cégeken keresztül folya-
matosan, mind a mai napig vet-
kõztetik le az államot. Egyre in-
kább nyilvánvalóvá válik, hogy
ez a rendszerváltás nem a mi aka-
ratunk szerint történt, a minimá-
lis elvárásoknak sem tett eleget –

szögezte le. Kitért a társadalmi
rétegek éles különválására, lecsú-
szására, a munkanélküliség sú-
lyos problémájára kifejtve, hogy
közel 1.5 millió munkahely szûnt
meg.  Nagyfokú az elégedetlen-
ség. Ilyenkor józanságra van
szükség. A politikai palettát
szemügyre véve az elõadó kifej-
tette, hogy a Jobbik megjelenése
visszatükrözõdése egy állapot-
nak. Az elmúlt 8 év visszatükrö-
zõdése. A kormányzó pártokban
való csalódás nyilvánvaló, de
van oka a jobboldali csalódásnak
is. Mivel 2002-ben, nyilvánvaló-
an választási csalás történt, nem
volt elég rámenõs a csalás bemu-
tatása. Továbbá tudomásul kelle-
ne venni, az emberek nem min-
dig mérlegelnek, hogy mi az al-
kotmányos. Vagy ha alkotmá-
nyosan nem lehet megakadályoz-
ni nagy disznóságokat, akkor ki
kell mondani, hogy az alkotmány
nem jó. Az emberek elvárják az
ellenzéktõl, hogy legyenek ott a
gáton, amikor az szakad. Minõsí-
teni azonban senkit nem szabad,
mert ki tudja, mit hoz a holnap –
vélekedett az elõadó. Boros Imre
a hazai politikai paletta elemzé-
sét követõen az országra neheze-
dõ IMF hitel veszélyeire hívta fel
a figyelmet. A jövõt illetõen a
közgazdász a hazai takarék szö-
vetkezetek létrehozását, a piac-
szabályozást, a következetes
energiagazdálkodást, a vállalko-
zások fejlesztését tartja szüksé-
gesnek. A pénzügyi, gazdasági és
energetikai szükségszerûségek
után a jobb oldal politikai egysé-
gének szükségszerûségérõl esett
szó. Boros Imre Orbán Viktor
személyében látja a jövõ megol-
dásának a kulcsát, de megállapí-
tása nem mindenkire vonatkozik
az egykori miniszterelnök hold-
udvarában.. Egy új csikóra tenni
a nyerget mindig kockázatos –
jelentette ki végezetül Boros Im-
re.

Cz.Cs.

KKaanniizzssaaii eessttéékk aa kkiiúúttrróóll

CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf
(1754-1838) francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak: 

Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra
és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit
akarsz!

Magyarokról mmondták
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Többször szakította meg
taps Schmitt Pált, ami nyilván
elsõsorban mondandójának
szólt. Ám elválaszthatatlan a
szavaktól az ember, az egykori
sportolóból sugárzó belsõ tar-
tás szintén rokonszenvet kel-
tett a szokatlanul korai idõ-
pont ellenére is szép számú
hallgatóságban.

Az Európai Parlament alel-
nöke, a MOB elnöke a HSMK
Farkas Ferenc termébe – ahogy
õ is emlegette, Péter, azaz –
Cseresnyés Péter megválasztá-
sát támogatni érkezett. A 176
fideszes képviselõjelölt nagyon
szigorú szûrõn ment át, száz-
százalékos a Fidesz bizalma a
kanizsai alpolgármester iránt –
számolt be a vendég, majd a
sarkalatos programpontokat
vette számba. Mi nem hagyunk
senkit az út szélén – hangsú-
lyozta bevezetõül. Ha segély
helyett megérdemelt bért kap
majd a ma még több mint 900
ezer munkanélküli, önbizalma
is visszatér. Aki pénzt keres, az
vásárol, adót fizet, fellendíti a
gazdaságot – hamar megtérül
az õket majdan foglalkoztató
700 ezer kis- és középvállalko-
zásnak nyújtott hathatós állami
támogatás – árulta el az egysze-
rû receptet. Nem lehet kima-
gozni az egészségügyet! – fi-
gyelmeztetett, a jövedelmezõ
és nem jövedelmezõ területe-
kért egyaránt általános felelõs-
séggel tartozik az állam. Az
egészségkassza pedig nemzeti
kincs, melyet megvédünk! – je-
lentette ki. Emlékeztette hall-
gatóságát a kórházi betegágyak
mellé beszerzett, végül fel nem
szerelt széfek iszonyatos árára.
A helyiértékkel, a hatalmas
számok leírásához szükséges
nullák számával több hallgató-
nak nehézsége támadt. Telefon-
juk számológépe nem bírta a
terhelést, mikor a 2002 – mikor
a Fidesz átadta a kormányzást a
szocialistáknak – óta meghá-
romszorozott államadósság ke-
rült szóba. A 13. havi nyugdíjat
nem mi vettük el. A nyugdíj-
korhatárt nem mi emeltük fel –

sorolta a tényeket. Azonban a
szociális biztonsághoz minden-
kinek joga van, ez nem marad-
hat csak az Alkotmány betûje!
A GYED és a GYES visszaállí-
tása, az édesanyák részmunka-
idõs foglalkoztatása, a családi
adózás – mind abba az irányba
mutat, hogy a jelenlegi csalá-
donkénti átlagos 1,3 gyermek-
szám javuljon. Az egykére cu-
dar világ vár, a testvér az életre
is felkészít – osztotta meg ta-
pasztalatait. Mi nem külföldiek
betelepítésével akarjuk megol-
dani a népesedési problémát.
Azt akarjuk, hogy magyar em-
berek keressék meg a nyugdíja-
kat. „Megkérdeztem felesége-
met, szerinte mi a hazaszeretet?
Mivel bizonyítod, hogy szere-
ted a hazádat? Tõlem kérded? –
felelte a feleségem. – Aki há-
rom gyereket és hat unokát ne-
velek? Csak a hétköznapi haza-
szeretet létezik – mondta. Ha a
saját portámon rendet tartok, ha
a családomban, munkahelye-
men, lakókörnyezetemben
megteszem, ami rajtam áll, az
összeadódva az országon is se-
gít. Ez a hazaszeretet – üzente a
feleségem, és ezt most átadom
Önöknek” – anekdotázott az
olimpikon. A Fidesz lévén az
egyetlen kormányképes erõ, ar-
ra kérte hallgatóságát, egyszer
tessék egységet mutatni! Töb-
bé nem fordulhat elõ, hogy a
jobboldal kisebbik pártja meg-
akadályozza a kormányalakí-
tást – emlékezett vissza a
2002-ben történtekre, vagy a
Tarlós István 2006. évi fõpol-
gármesterré választását meg-
akadályozó szétszavazásra.
Nagykanizsa speciális helyzet-
ben van. Ugyanis április 25-én,
a 2. forduló napján lesz a Vá-
ros Napja. Mit tanácsol a kani-
zsaiaknak, hogy felszabadultan
szórakozhassanak? – kérdezték
tõle. – Tessék korán reggel sza-
vazni, az egész család, utána
ott az egész nap! – javasolta,
ám ha Pétert – Cseresnyés Pé-
tert – már az elsõ fordulóban
megválasztják, az is jó mód-
szer…

Kampányrendezvény

NNeemm bbaajj,, hhaa nneemm lleesszz
mmáássooddiikk ffoorrdduullóó……Sajtótájékoztató keretében K.

Nagy József, a DKG EAST Zrt.
(nemrég újonnan kinevezett) ve-
zérigazgatója, valamint a Nyugat-
dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács részérõl Baracskai József
és dr. Fodor Csaba önkormányza-
ti képviselõ (mindketten az MSZP
országgyûlési képviselõjelöltjei)
tájékoztatott arról, hogy az olaj- és
gázipari termékek gyártásával fog-
lakozó cég ipartelepítés céljából
nyert támogatást „Szerkezet szere-
lõ csarnok építése a DKG-EAST
ZRT-nél” beruházási pályázatával.

A tulajdonképpen egy telepfej-
lesztési projektet takaró terv ré-
szeként a DKG 174 millió forintot
nyert az 582 millió forintos össz-
költségû beruházásához, melynek
lényege, hogy egy új, 3600 négy-
zetméteres üzemcsarnok épülhet a
cég eddig még nem hasznosított
területén. Az egységben pedig
többek között olyan acélszerkeze-
tek gyártása történhet majd, me-
lyek a Kelet-szibériai olaj távve-
zeték kiépítéséhez nélkülözhetet-
len termékek, illetve a nyomástar-
tó eszközök és tolózárak piacán is
további távlatokat nyithat.

A beruházás és a fejlesztési el-
gondolások nem titkolt céllal a
munkahely-megõrzések célját is
szolgálják, mi több, a beruházás-
sal a jelenlegi 500 foglalkoztatott
mellett további évi 20 fõ alkal-
mazására is lehetõség kínálkozik
az elkövetkezendõ idõszakban.

A kivitelezés a cégvezetés remé-
nyei szerint már tavasszal indulhat,
hiszen a tervezés folyamata már el-
indult, s a tulajdonosi rábólintás
után indulhat is a fejlesztés.

A DKG EAST Zrt. helyzetének
általános jellemzése során a ve-
zérigazgató elmondta, termékeik
75 százalékban exportálásra ke-
rülnek, a hazai piac a fennmaradó
részre vevõ. Ezt az arányt szeret-
nék a jövõben feljebb tornázni,
miközben a külföldi partnerek
számára is folytatódik a mind
magasabb színvonalú termelés.   

Az MSZP Nagykanizsai Szerve-
zete hivatalosan is bejelentette Dr.
Fodor Csaba országgyûlési képvi-
selõjelöltjüket a helyi választási
szerveknél. AZala Megyei 2. számú
Országgyûlési Egyéni Választóke-
rületi Választási Bizottsága március
2-i ülésén határozatával, Dr. Fodor
Csabát országgyûlési képviselõje-
löltként nyilvántartásba vette. Az
MSZP hagyományosan a szükséges
ajánlószelvény kétszeresét, 1500
darabot csatolt a bejelentéséhez.
Közel ugyanilyen mennyiségû aján-
lószelvény maradt még a párt Ady
utcai irodáján, azok megsemmisíté-
sérõl majd a törvényi elõírásoknak
megfelelõen, jegyzõkönyvben do-
kumentált módon gondoskodunk. 

Gondi Zoltán
MSZP kampányfõnök

ÚÚjj ccssaarrnnookk aa DDKKGG-bbaann

A Nõnap alkalmából hagyományosan, immár nyolcadik éve köszön-
tik a Polgármesteri Hivatalban dolgozó hölgyeket Halász Gyula és Röst
János önkormányzati képviselõk. Utóbbi a MDF-SZDSZ kanizsai
választókörzetének országgyûlési képviselõjelöltje. Felvételünkön a bi-
zottsági ülésre érkezõ óvodavezetõk kaptak egy-egy szál virágot. 

Kampányrendezvény

LLeeaaddootttt ccéédduulláákk
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– Meglepetésnek szántuk, de ki-
tudódott. Akkor hát elmondom. –
kezdte március 14-i, 17 órakor
kezdõdõ Deák téri nemzeti ünne-
püket részletezni Kóré Péter, a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
elnöke. – Varga Miklós jön el va-
sárnap délután a Petõfi szoborhoz,
három dallal készül.

– Hetedik éve tartanak úgyneve-
zett alternatív nemzeti ünnepeket.
Mi a magyarázata?

– Lehetõséget kívánunk nyújtani,
hogy akik a rideg, protokolláris ün-
nep helyett valami mást szeretné-
nek, ünnepelhessenek. Emlékszünk
Babits versére: „Csak a vak Meg-
szokás, a süket Hivatal hozza koszo-
rúit. … Koporsó tömlöcét akit, elke-
rülte, most hazug koszorúk láncait
ne tûrje eleven emlékén!” Ezért ün-
nepségeinken kedves hagyomány,
hogy minden résztvevõnek lehetõsé-
ge nyílik kifejeznie tiszteletét.

– Van, amikor mécsessel, mint
január elsején…

– Most pedig egy-egy szál virág-
gal. Hadd boruljon virágba a Pe-
tõfi szobor talapzata!

– Emlékszem, tavaly Bem tá-
bornokról, a nagyszebeni és piski
csatáról is megemlékeztek. Nem
furcsa a vértelen forradalom nap-
ján csatákról szólni?

– Orbán Viktor írta tavalyi Pe-
tõfi ünnepünkre küldött levelé-
ben: „Amire évszázadok óta
vágytunk, 1849-ben sikerült.
1848-49 történetében a kezdet és
a vég között ott van a csúcspont
is. A fellobbanás és az elhamva-
dás között ott van a konokul izzó
parázslás is! A reménység és a re-
ményvesztettség között ott van a
gyõzelem is.”

– Akkor idén is szó lesz – ahogy
a régiek nevezték a szabadsághar-
cot – az önvédelmi háborúról?

– Annyi gyõztes csatája van en-
nek a két évnek, pár évtizedre biz-
tosan ad témát. Igen, idén a bra-
nyiszkói csatára emlékezünk.

– Kiknek az érdeme ez a gyõze-
lem? Ki a branyiszkói hõs?

– Most megfogott, nehéz eldön-
teni. A feldunai hadtest parancs-
noka, Görgei Artúr vagy Guyon
Richárd ezredes, a közvetlen pa-
rancsnok? Erdõsi Imre piarista
atya? Az újonc tót honvédek, vagy
a szegedi 33-asok? A Nádor-hu-
szárok? Aki eljön ünnepségünkre,
majd bizonyára többet megtud.

– Apropó, huszárok, a szép tava-
szi délutánon a kanizsai huszárok
is lóra szállnak?

– A császár huszárok, ez a hagyo-
mányõrzõ alakulat Dobri Lajos ve-
zetésével kezdettõl fogva részese ün-
nepeinknek. Természetes, hogy ezen
a szép napon nemes állataik hátán
jönnek. Emlékszem, a Keleti város-
rész 48-as ünnepén, október 6-án
egy pöttöm kisfiúra. Nem akart ad-
dig ebéd után lefeküdni, míg nem
látja a lovakat. Most ki is alhatja
magát, ötkor kezdõdik az ünnepsé-
günk! Az ovis misének is vége addig.

– Ki lesz az ünnepi szónok?
– Országgyûlési képviselõnk, al-

polgármesterünk kezdettõl fogva
támogatta egyesületünk munkáját,
ezt soha meg nem köszönhetjük ne-
ki eléggé. Megtiszteltetésnek tart-
juk, hogy elfogadta felkérésünket.
Hallgassuk meg, mit tart ma is
idõszerûnek ’48-ból. Cseresnyés
Péter mondja az ünnepi beszédet.

P.J.

MMiiéérrtt BBrraannyyiisszzkkóó??
VVeennddééggüükk:: VVaarrggaa MMiikkllóóss éénneekkeess 

A 2009-es év értékelésével, va-
lamint az idei év terveinek is-
mertetésével kezdõdött meg a
Rozgonyi Polgári Egylet évi ren-
des közgyûlése a Medgyaszay
Házban.

Miha Tamásné elnök bevezetõ-
jében felidézte az egylet megala-
kulásának idõszakát:

– Büszkék lehetünk rá, hogy
egy olyan közhasznú társaság
tagjai lehetünk, amely 60 évnyi
kényszerû szünet után már 1836
óta mûködik városunkban. A Fõ
út 6. számú házban megalakult
akkori egylet jótékonysági, köz-
mûvelõdési és közhasznú felada-
tokat látott el. 1885-ben a tagok
összegyûjtött pénzébõl székhá-
zat építettek a Sugár út 3. számú
telken. Kunics Zsuzsa muzeoló-
gus segítõkészsége révén kezem-
ben tarthattam a Polgári Egylet
1895-ben írt alapszabályát,
amely iránytû volt számunkra az
újjáalakult egylet céljainak
megfogalmazásában. Például:
egészséges társas élet fejleszté-
se, közhasznú ismeretek nyújtá-
sa, a hazai irodalom és mûvé-
szet pártolása. A régi polgári
egylet utolsó elnöke Knortzer
György volt, akinek már csak öt
dédunokája él. Közülük három a
városban; Horváth Tiborné
Érczes Györgyi, Dr. Janda Iván,
aki súlyos beteg, és jómagam,
aki újjászervezte az egyletet –
hangsúlyozta Miha Tamásné. A
rendszerváltás talán egyetlen
vívmánya, hogy napjainkban a
civilek egyre többet hallatják
hangjukat, és részt kérnek a vá-
ros életének szervezésébõl.
Ezért nagyon fontos, hogy a
Rozgonyi Polgári Egylet is be-
lépjen sajátos profiljával e sor-
ba. 

Arról, hogy hogyan tudnak a
város polgárainak javára lenni, és
mi jellemzi õket, az elnök így be-
szélt:

– Elõször is a nagyon erõs nem-
zeti identitástudat. Minden csele-
kedetünk arra irányul, hogy nyel-
vünk, nemzeti kultúránk – beleért-
ve a zenét is –, tárgyi és szellemi
értékeink fennmaradjanak. Olyan
mûvészeket, elõadókat hívunk,
akik ezt sugallják a hallgatóság-
nak. A felnõtteken kívül diákok és

tanárok is jelen vannak rendezvé-
nyeinken. Például a Bolyai és a
Rozgonyi Iskola, a Batthyány és a
Piarista Gimnázium. A határon kí-
vüli magyarsággal is vannak
konkrét kapcsolataink. Másik jel-

lemzõnk a humánum, amelyet
nemcsak vallunk, hanem eszerint
cselekszünk is. Karitatív tevékeny-
ségünk folytán nyolc év alatt a vá-
rosban élõ családok közül két-há-
romszáz családhoz jutottunk el ka-
rácsonykor élelmiszercsomagok-
kal. De ha közülünk valaki önhi-
báján kívül segítségre szorul, raj-
ta is segítünk. Ezen kívül támogat-
tuk a dévai árvákat, az erdélyie-
ket, a csángó magyarokat, a vakok
intézetét és a helyi gyermekott-
hont.

A Rozgonyi Polgári Egylet azon
civil szervezetek közé tartozik,
akik nemzeti ünnepeinken mindig
képviseltetik magukat. Koszorút
helyeznek el nemcsak városunk
emlékmûveinél, hanem az ország
más településein és az elcsatolt
magyar területeken is kirándulása-
ik alkalmával. Jellemzõjük még a
demokratikus szellem. Egyéni vé-
leményeiket elmondhatják egymás
elõtt, de fontos ügyekben mindig
közösen döntenek. Terveiket há-
rom sikeres pályázatnak köszön-
hetõen és önerõbõl valósították
meg. Kapcsolatrendszerük folya-
matosan szélesedik más civil szer-
vezetekkel. Idei terveikben szere-
pel egy történelmi tárgyú elõadás
szervezése, közös rendezvény a
Takács László Irodalmi Körrel és
egy füzet kiadása a nagykanizsai
56-os eseményekrõl. Továbbá egy
kirándulás Pécsre, Európa Kultu-
rális Fõvárosába, és kisebb túrák a
tagok környezõ pincéihez, nyara-
lóihoz. 

Az elnöki beszámoló után a
tisztségviselõk és a klubvezetõk
beszámolója következett: Szabó
Tiborné a Zenebarátok-, Gergye
Ottóné az Utazók-, Tálosi Péter a
Biztonságtechnika-, Molnár
Istvánné az Egészségmegõrzõ,
Udvardi Gézáné a Fakanál Klub
tevékenységét foglalta össze. Ko-
vács Lászlóné az egylet hazai, Ele-
kes Lajosné pedig a külföldi kari-
tatív munkáját ismertette.

B.E.

NNeemmzzeettii iiddeennttiittáássttuuddaatt 
ééss hhuummáánnuumm jjeelllleemmzzii õõkkeett
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett, Város-
rehabilitációs program II. üteméhez kapcsolódó „Vállalkozások a belvárosre-
habilitációban” címû pályázati felhívás beadási határideje és módja az alábbi-
ak szerint módosul:  

A pályázatokat 2010. március 16. 10 óráig várjuk a Vagyongazdálkodá-
si és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divíziójához (8800 Nagykanizsa,
Garay út 21.) fszt. 5. ajtó. A pályázatokat zárt borítékban kérjük benyújtani 3
példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példány-
ban (CD/DVD lemezen). A borítékra kérjük rávezetni: Vállalkozások a város-
rehabilitációban. További információ telefonon és e-mailben kérhetõ a pályáza-
ti felhívásban megadott elérhetõségeken. Továbbá munkanapokon személyes
konzultációra is lehetõség van elõzetes telefonos idõpont-egyeztetés alapján.
Kapcsolattartó: Németh Kornél. Tel.: 30/693 24 49

VVáállllaallkkoozzáássookk aa vváárroossrreehhaabbiilliittáácciióóbbaann
–– hhaattáárriiddõõ mmóóddoossuullááss!!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcso-
latok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûkö-
désének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése. 

A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot,
pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap. A
pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól 2008-ban
vagy 2009-ben kapott támogatással határidõre nem számolt el.

A pályázat általános feltételei: 
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban mûködõ szervezetek nyújt-

hatnak be, pályázati ûrlapon, az ûrlapon megjelölt kötelezõ mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosai - Akkó,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo,
Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûkö-
désével 2010. július 1. és 2011. június 30. között kell megvalósulnia. 3. A partner
együttmûködésrõl szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4.
Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése
céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott
projektre. Önerõ lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi költ-
ség nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésõbb 2010. június 30-ig dönt. Az elnyert támoga-
tást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot - részletes elszámolással, a
pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértéké-
ig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés - az önrész és a támogatá-
si összeg - felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzésérõl pedig beszá-
molót készíteni. A támogatási összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása
után kerülhet sor. 6. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az
alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak iga-
zolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon
önerõként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben
célonként külön ûrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak egy pályázat ad-
ható fel. 8. A nyertes pályázó köteles támogatási szerzõdést kötni Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. 9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban,
interjúkban, újságcikkekben, kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein,
stb. jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tá-
mogatásával jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes progra-
mok ellenõrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt idõpont és helyszín
változását elõzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni. 

A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képezõ pályázati adat-
lap hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Mûvelõdési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetõk le. A faxon vagy e-mailen beküldött, a
hiányos, illetve a beérkezési határidõ után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírá-
lásra. A határidõ módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésrõl minden pá-
lyázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerõ pályázók jegyzékét a Polgár-
mesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. Beérkezési (nem postára adási) határidõ:
2010. április 7. szerda 08:00 óra.

TTeessttvvéérrvváárroossii ppáállyyáázzaatt 22001100..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) rendelete
módosítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési Bizottsága a
154/2009. (IX. 28.) számú, majd az ezt kiegészítõ 198/2009. (XI. 23.) valamint a 10/2010.
(I. 28.) sz. határozataival döntött Az épített és természeti környezet értékeinek helyi
védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében szereplõ, helyi védelem
alatt álló objektumok listájának felülvizsgálatáról, melyben javaslatot tett az indokolatlanul
szereplõ tételek törlésére, illetve számos további épület, szobor, emléktábla, síremlék,
kereszt és egyéb köztéri alkotás helyi védelem alá helyezésére. Alistát fenti rendelet 3.§ (5)
bekezdése értelmében a Közgyûlési döntést megelõzõen 30 napra közszemlére kell tenni.

A rendelet 1. sz. mellékletének módosított listáját - a helyi védelem alatt álló,
illetve védelemre javasolt objektumok körét - a vonatkozó hatályos jogszabályok
elõírásaira figyelemmel - 2010. március 17-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ. A helyi védelem körét
érintõ észrevételek, javaslatok a Polgármesteri Hivatalban a városi fõépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetõk.

HHeellyyii vvééddeelleemmrrõõll sszzóóllóó rreennddeelleettmmóóddoossííttááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hir-
det  jogi ügyintézõ munkakör betöltésére.

Ellátandó feladat: 
A Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási Iroda szervezeti egységben

jogi és vagyongazdálkodási feladatok ellátása, különösen a Közgyûlési és bi-
zottsági elõterjesztések jogi megalapozottságának biztosítása, az önkormányza-
ti és hivatali  szerzõdések szakszerû elõkészítése, elkészítése, véleményezése,
az ÜJKB ülésére való elõkészítése,  perképviselet ellátása, a hivatali szerveze-
ti egységek részére történõ jogi segítségnyújtás, a szakosztályi szakmai munka
jogi megalapozottságának biztosítása.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, helyettesítés
céljából 2011. május 15. napjáig határozott idõre szóló, hat hónap próbaidõ ki-
kötésével.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogász  szak-
képzettség, közigazgatási versenyvizsga. Elõnyt jelent: közigazgatási gyakor-
lat, önkormányzati vagyongazdálkodási területen való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
feltételként elõírt szakképzettséget, vizsgát igazoló okiratok másolatát, három
hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alap-
ján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a
Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.

A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010.
március 22. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2010. március 31.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-708 vagy
93/500-778 telefonszámon. Pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
(www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).

PPáállyyáázzaatt - jjooggii üüggyyiinnttéézzõõ

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és fõiskolai hallgatókat, akik
2009. õszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-as tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolá-
suk eredeti példányát legkésõbb 2010. március 30-ig juttassák el a Mûvelõdési
és Sport osztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az elsõ félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
idõközben befejezõ hallgatók a hallgatói jogviszony igazolás helyett az aláírá-
sukkal hitelesített diplomamásolatukat adják be. 

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl a hallgatói jogviszony igazolást kiállító
intézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történõ oda-
vissza utazás diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes költsége. Az
ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait
megszakítja, félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem
rendelkezik. 

„„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjj ffoollyyóóssííttáássaa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Március Idõpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 10. és 24. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 10. és 24. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. – telephely 5.350.050 Ft + áfa 10. és 24. 10:00
1188/3/A/5.  
1188/3/A/6. Fõ út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 10. és 24. 10:30
3779/17.  Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:00
3779/21.  Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 10. és 24. 11:30
30155/3 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 10. és 24 13.30
30155/4 Miklósfa, Iskola u. építési telek 6.100.000 Ft + áfa 10. és 24. 14.00
A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda 
(Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi in-
gatlanát:

Az eladó ingatlan: Nagykanizsa, Bartók B. u. 1.
Hrsz: 3071. Tízemeletes lakóépület, mellette orvosi
rendelõ. A telek mérete 673 m2. Kikiáltási ár:
72.500.000 Ft + áfa, ebbõl: a lakóépület 55.800.000 Ft,
tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelõ: 16.700.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa, Garay u. 21.
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I.
emeleti tárgyaló. Versenytárgyalás ideje: 2010. március
22. 10 óra.

Az ingatlan fõbb jellemzõi: 1969-ben épített, elõre-
gyártott és helyben öntött vasbeton váz-és födémszer-
kezetû, blokktégla kitöltõfalas tízemeletes, eredetileg
48. lakásos lakóépület, mellette lévõ földszintes épü-
letben 2 db. orvosi rendelõ van kialakítva. A lakóépü-
letben jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyenként
kb. 30 m2 alapterületû garzonlakás, 10 db. 41 m2 alap-
területû másfélszobás lakás, 1 db  67 m2 alapterületû
2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületû -lakásból
átalakított- raktár található.

Az orvosi rendelõk mérete összesen kb. 150 m2, 25
m2 területû helyiségcsoport (elõtér, közlekedõ, wc, ka-
zánház, tornác, és szeméttároló) közös használatú. 

Az orvosi rendelõ épülete, és a tízemeletes lakóépü-
let között egy 40 m2 területû hidroforház áll, ami erede-
tileg a tízemeletes épület vízellátására készült. 

Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az

állapotról, feltárt hibákról szakértõi vélemények áll-
nak rendelkezésre. A szakértõi véleményekbe, méré-
si jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tar-
talmazó irataiba az érdeklõdõk részére a betekintés,
másolás lehetõsége biztosítva van. A lakásokból a
szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújí-
tás nélkül használatra nem alkalmas.

A versenytárgyalás, értékesítés fõbb elvei: Nagy-
kanizsa M.J.Város Önkormányzatának a Vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 10/2003.(II.26.) szá-
mú önkormányzati rendelete (vagyonrendelet) 1.
számú melléklete II. pontjában rögzített szabályok
szerint, a forgalmi értékhez képest legmagasabb
összegû vételárat ajánló nyeri el a megvásárlás jo-
gát. (A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hiva-
talban, illetve a versenytárgyalás kiírójánál megte-
kinthetõ.)

A vevõt 3 éves felújítási kötelezettség terheli.
Amennyiben a felújítási kötelezettséget az elõírt ha-
táridõre nem teljesíti, akkor a liciten elnyert vételár
25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére
meg kell fizetnie. A vételár megfizetése részben vagy
egészben megfelelõ értékû, Nagykanizsa közigazga-
tási területén belül fekvõ cserelakások 3 éven belüli
rendelkezésre bocsátásával is történhet.  Az eladó a
vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlanon a tulaj-
donjogát fenntartja.

Érdeklõdni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykani-
zsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca
21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), telefonon a
93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os
melléken.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

A Kormány az üzletszerû társasház-kezelõi és ingat-
lankezelõi tevékenység tekintetében ingatlanvállalko-
zás-felügyeleti hatóságként a körzetközponti feladato-
kat ellátó települési önkormányzat jegyzõjét jelölte ki.  

E jogkörben a jegyzõnek a 30/2009.(XI.3.)ÖM rendelet
(továbbiakban: Rendelet) elõírása szerint nyilvántartást
kell vezetnie a társasház-kezelõ, valamint ingatlankezelõ
szolgáltatást nyújtókról és gazdálkodó szervezetekrõl. A
nyilvántartások felfektetésének alapja az a bejelentés, me-
lyet ezen tevékenységet ellátóknak kell tenniük. Bejelenté-
si kötelezettség terheli 2010. május 11. napjáig mindazo-
kat, akik a társasház-kezelõi és/vagy ingatlankezelõi szol-
gáltatási tevékenység folytatásának feltételeivel rendel-
keznek és a Rendelet hatálybalépését (2009.11.11.) meg-
elõzõen is ilyen szolgáltatási tevékenységet folytattak. 

A Rendelet szerint az üzletszerûen végzett társasház-ke-
zelõi és ingatlankezelõi tevékenységet az folytathat: 

1. aki  rendelkezik szakmai képesítéssel,
2. aki e tevékenységektõl eltiltó bírói ítélet hatálya alatt

nem áll, 
3. köztartozásmentes adózó és 
4. bejelentési kötelezettségének eleget tett. 
A bejelentendõ adatok pontos köre, illetve a melléklen-

dõ okiratok megismerhetõk a Rendeletbõl, illetve azokról a
Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályánál (Nagyka-
nizsa Eötvös tér 16. I. em. 30. tel.: 500-858) tájékoztatás
kérhetõ. A bejelentéseket szintén itt kell megtenni. 

A jövõben a bejelentési kötelezettség azokat is terheli,
akik ezután kívánnak társasház-kezelõi és/vagy ingatlanke-
zelõi tevékenységet folytatni, mivel bejelentés nélkül jog-
szerûen e szolgáltatási tevékenységeket megkezdeni nem
lehet. 

Fenti rendelkezések nem vonatkoznak azokra, akik a tár-
sasház-kezeléssel, ingatlankezeléssel nem üzletszerûen
foglalkoznak. 

IInnggaattllaannvváállllaallkkoozzááss-ffeellüüggyyeelleettii hhaattóóssáágg kkiijjeellööllééssee

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Társult telepü-
lések (Szepetnek és Nagyrécse) a
tulajdonukban lévõ hulladéklerakó
telepen képzõdõ hulladéklerakó-gáz
kitermelésére, hasznosítására irá-
nyuló idõleges jog megszerzésére
koncessziós szerzõdés megkötésére
nyilvános pályázatot hirdetnek, a
koncesszióról szóló 1991. évi XVI.
törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.

A részletes pályázati anyagot a
gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában, a Városfejlesztési Osz-
tály vezetõjénél (Tárnok Ferenc osz-
tályvezetõ) lehet átvenni 50.000 Ft +
25 % ÁFAellenében,  a 8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.
szám alatti hivatali helyiségben. Tel.:
06-93/500-771. Pályázatot csak az az
ajánlattevõ nyújthat be, aki - jelen pá-
lyázati eljárásban, vagy az ezt megelõ-
zõ, 2009. évben kiírt, de eredményte-
lenül zárult pályázati eljárásban -
megvásárolta a pályázati anyagot.

A pályázati anyagok benyújtásá-
ra 2010. június 7-én 14.00 óráig van
lehetõség. A pályázatokat postán
vagy személyesen, átvételi elismer-
vény ellenében Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában, a Vá-
rosfejlesztési Osztály fenti címén
lehet leadni. Postai kézbesítés ese-
tén az ajánlatnak a fenti határidõre
be kell érkeznie a címzetthez.

A pályázat kiírója a koncessziós
szerzõdést belföldi és külföldi ter-
mészetes és jogi személyekkel, va-
lamint ezek jogi személyiség nélkü-
li társaságaival kötheti meg.

Az üzemeltetés átengedésének
idõtartama 20 év (szerzõdéskötés
idõpontjától függõen 2010-2030). A
tevékenység gyakorlására meghatá-
rozott közigazgatási egység
Nagykanizsa-Bagola 01003 hrsz. 

Koncessziós díj:
A nyertes pályázónak a tevékeny-

ség gyakorlásának lehetõségéért
koncessziós díjat kell fizetnie a kiíró-
nak. A koncessziós díj - amelynek
megajánlott mértéke a pályázat elbí-
rálásának szempontja - az alábbi: a)
Összességében legalább 500 kW ka-
pacitású kiserõmû esetében 20 %, de
legalább 22.800.000 Ft/év,  b) ösz-
szességében 500 kW kapacitást el
nem érõ kiserõmû esetében 5 %, de
legalább 3.600.000 Ft/év, c) egyéb
célú hasznosítás esetében 10 %, de
legalább 9.300.000 Ft/év jutalék a
koncessziós társaság önköltséggel
csökkentett éves értékesítési árbevé-
telének százalékos mértékében.

A koncessziós díjra vonatkozóan
a fentiektõl eltérõ "alternatív" aján-
lat is adható, amelyet a pályázat ki-
írója a döntéskor az elvárt koncesz-
sziós díjat elérõ ajánlat hiányában
figyelembe vehet.

KKoonncceesssszziióóss
ppáállyyáázzaatt
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Az egyetlen zalai születésû
olimpiai bajnok, dr. Mezõ Fe-
renc Pölöskefõn született, 1885.
március 13-án Grünfeld Ferenc
néven. A kis zalai faluból indult
az az életpályája, amely 76 éven
át fáradhatatlan munkával, cél-
tudatos tevékenységgel a sport-
történetírás terén és az olimpiai
mozgalom fejlesztésében feled-
hetetlen érdemekkel lett példa-
adó. 

A pölöskefõi mészárszéket ve-
zetõ család fiaként õ szervezett
sportot a faluban. Magasugró áll-
ványt eszkábált az apja boltjából
szerzett szegek segítségével, egy
kõ kugligolyót kineveztek súly-
golyónak, távolugró gödröt jelöl-
tek ki, persze, homok nélkül, és
futáshoz meghatároztak egy út-
szakaszt a faluban. A gyõztesnek
a jutalom sem maradt el: kapott
egy szem medvecukrot. Tizen-
egyen voltak testvérek, de csak
heten élték meg a felnõttkort.
Nagykanizsára költöztek, ahol a
Teleki út 20. szám alatt laktak,
szülei is itt a városban vannak el-
temetve. Mivel Pölöskefõn nem
volt iskola, az elemit a szomszéd
faluban Gelsén végezte. Gimná-
ziumi tanulmányait hat éven át
Nagykanizsán folytatta, majd Za-
laegerszegen a késõbbi nyelvész
Pais Dezsõ osztálytársaként
érettségizett. A budapesti tudo-
mányegyetem bölcsészettudomá-
nyi karán szerzett tanári diplomát
latin és görög nyelvbõl. „Tibul-
lus a magyar irodalomban” címû
doktori értekezését kitüntetéssel,
„summa cum laude” fokozattal
ismerték el. Tanári mûködése
Rákospalotán indul a Wágner
magángimnáziumban, majd isko-
laigazgatói kinevezés folytán a
zalaszentgróti polgári fiúiskolá-

ban tölti az 1913-14-es tanévet.
Innen hívják be katonai szolgá-
latra, 32 hónapot tölt a fronton.
Többször megsebesült, a kudarc-
cal végzõdött piavei átkelés után
a bakák hozták vissza sebesült
hadnagyukat. A hadnagy tanár úr
olyan népszerû volt katonái köré-
ben, hogy nem hagyták sorsára a
bajban. A legmagasabb fokozatú
kitüntetéseket kapta, arany vitéz-
ségi érmet, Vaskorona érdemren-
det Ferenc József aláírásával. Le-
szerelése után Nagykanizsán ta-
nított, majd a fõvárosba költö-
zött, a budai Mátyás Gimnázium

tanára lett 1918-tól 1934-ig. Már
a zalai tartózkodás is termékeny
volt, a Nagykanizsa sportja címû
írását a fõvárosi lapok is átvet-
ték. Jegyzetei sokasodtak az óko-
ri írók tanulmányozása kapcsán,
az óriási anyagból végül elsõként
az ókori olimpiai történetének
összeállítását végezte el. Magyar
kiadót nem talált a 80 oldalas fü-
zet megjelentetésére, a kikötések
is az anyag tartalmi részének ro-

vására mentek volna. Ekkor ju-
tott tudomására, az olimpián mû-
vészeti versenyt is rendeznek iro-
dalmi kategóriában, ahová sport-
tal kapcsolatos lírai, drámai és
epikai mûvekkel lehet pályázni.
A kikötés: nem haladhatja meg a
kézirat a 20 ezer szót. Az Orszá-
gos Testnevelési Tanácshoz
(OTT) jelentkezett munkájával a
szerzõ, de a terjedelem miatt
három részre osztottan adta be,
hogy eleget tegyen az elõírások-
nak. Mindhárom résszel verse-
nyezni kívánt. Más pályázó is lé-
vén, az OTT csak az elsõ részét

nevezte be, a másik két részt csak
elküldte Amszterdamba, hogy
egészben is lássa a munkát a bí-
ráló bizottság. A tizenöt beérke-
zett munka közül dr. Mezõ Fe-
renc alkotását ítélték a legjobb-
nak. Az volt a zsûri véleménye,
hogy ilyen alapos munka még se-
hol a világon nem jelent meg a
témában. A testület aranyérem-
mel jutalmazta Az olympiai játé-
kok története címû munkát. Dr.

Mezõ Ferenc így emlékezett:
„Isten segítségével gyõztem a
versenyen. Augusztus 1-én hir-
dették ki az eredményt a stadion-
ban. A messze idegenben felszö-
kött trikolórunk az árbócra és
felharsant nemzeti zsolozsmánk:
a Himnusz. Életem legszebb per-
cei lehettek volna ezek, de a sors
mostohaságából nem lehettem
ott. Mindezekhez a magam részé-
rõl csak annyit teszek hozzá:
minden csalódásért kárpótol
amszterdami sikerem, s boldoggá
tesz az a tudat, hogy hazámnak is
javára lehettem.”

Esztergomban értesült olimpi-
ai gyõzelmérõl, ennek hatására
fogant meg benne örökérvényû-
en, hogy kutatómunkának szen-
teli életét. Nagykanizsa magáé-
nak vallotta egykori tanulóját,
tanárát. A Ferencvárost is meg-
hívták vendégjátékra, és a labda-
rugó mérkõzés elõtt 2500 fõs kö-
zönség éljenezte. Este 250 teríté-
kes vacsorán ünnepelték az
olimpiai gyõztes munkát. A
könyv maga 1929-ben jelent
meg magyarul, majd egy évvel
késõbb németül is. Ezt több
nyelvre történt fordítás követte.

112255 éévvee sszzüülleetteetttt DDrr.. MMeezzõõ FFeerreenncc
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A Mátyás Gimnáziumban osz-
tályfõnöke volt többek közt a ví-
vásban hatszoros olimpiai baj-
nok Kárpáti Rudolfnak. Tanári,
illetve igazgatói mûködése során
mintegy 12 ezer diákot tanított.
1935-42-ig a Berzsenyi Gimná-
ziumban latin-görög ismeretek-
kel gazdagítja tanítványait, in-
nen útja a Kölcsey Gimnáziumba

vezetett, ott igazgatóként mûkö-
dött, végül Vallás- és Közoktatá-
si Minisztériumban a testnevelé-
si ügyosztály vezetõjeként tevé-
kenykedett. Tanári munkássága
mellett tudományos kutató és
gyûjtõmunkája révén tekintélyt
szerzett magának tudományos
csoportoknál. Javaslatára a II.
világháború után folytatták és be
is fejezték az Olümpiában még a
múlt század utolsó harmadában
Ernst Curtius göttingai régész ál-
tal vezetett, de félbehagyott ása-
tásokat,  már Emil Kunze irányí-
tásával. 1945 után bekapcsoló-
dott a sportélet indításába, laká-
sát ajánlotta a teendõk megbe-
szélésének helyszínéül. Fáradha-
tatlan szervezõ. Az I. Országos
Sportnapok rendezvényein elõ-
adásában az olimpiai eszme
megújhodásáról beszélt az év au-
gusztusában. 1947-ben Sárospa-
takon szervezi meg az elsõ
Olimpiai Napot. A londoni olim-
pia hatására javaslat született a
Magyar Olimpiai Bizottság önál-
ló szervezetként való mûködte-
tésére, amely 1947. február 10-
én alakult meg, és ügyvezetõ al-
elnökévé megválasztották dr.
Mezõ Ferencet. Természetes
volt, hogy a minisztériumban a
Testedzési Ügyosztályt vezette,

innen lépett elõ tanácsossá, majd
miniszteri osztályfõnökké. Köz-
ben a Magyar Testnevelési Fõis-
kolán is tanított sporttörténetet.
Egyik legnagyobb megtisztelte-
tés 1948. február 17-én éri, St.
Moritzban a téli olimpia után –
olimpiai munkássága elismeré-
seként a visszahívott ifj. Horthy
Miklós helyére – a NOB tagjai

sorába választotta. Három héttel
ezután azonban kormányrendelet
született az Országos Testneve-
lési és Sportbizottság létrehozá-
sáról, a MOB teljes átszervezé-
sérõl, és Mezõ Ferencet politikai
okokból egyik napról a másikra
félreállították. Két év múlva nem
csak a nyugdíját vonták meg, ha-
nem – mint egykori minisztériu-
mi vezetõ – osztályidegennek
ítélték, és nagyon nehezen, az
utolsó órákban menekült meg a
kitelepítéstõl.  Jobboldali szoci-
áldemokrata bélyeget ütöttek rá,
s bár a NOB tagja lett, Londonba
nem vitték ki az olimpiára. – vall
errõl az idõszakról Mezõ Olim-
pia és Mezõ Zsuzsanna, Mezõ
Ferenc két leánya. Mezõt akkor
„fedezték” fel újra, amikor a
Szovjetunió Olimpiai Bizottsága
felvételét kérte a NOB-ba, ebben
Avery Brundage NOB-elnök bu-
dapesti látogatása is segített. 

Termékenyen publikált, 44
könyve és több száz tanulmánya
jelent meg. Kiemelkedik munkái
sorából a NOB megbízásából ké-
szült Az újkori olimpia címet vi-
selõ könyv. Ezt az alkotást a ma-
gyaron kívül még öt nyelven ad-
ták ki. Igazi közéleti egyéniség,
aki szívesen teljesít társadalmi
megbízatásokat is. Fõtitkár volt a

Magyar Olimpiai Társaságban,
elnök a Testnevelési Tudomá-
nyos Tanács Sporttörténeti Bi-
zottságában és a Magyar Test-
neveléstudományi Társaságnál,
díszelnök a Zala-Kanizsa Foot-
ball Clubban. Elõadásai itthon és
külföldön 4000 alkalommal kap-
tak nyilvánosságot a rádióban,
televízióban. 1959-ben aranydip-
lomát kapott. Dr. Mezõ Ferenc
munkásságát magas kitünteté-
sekkel ismerte el az állam, képe-
it felhasználták a sporttörténeti
fotóalbum elkészítéséhez. Tiszte-
letére indult a Dr. Mezõ Ferenc
Szellemi Diákolimpia a tanulóif-
júság körében, a Magyar sport
címû könyvébõl idéztek az or-
szággyûlésben 1998-ban örök
mementónak szánva: “Az ifjúság
lelkébe csepegtetni a nemes ver-
senyvágyat, megszüntetni vagy
legalábbis csillapítani a testvér-
viszályt, megteremteni, sõt erõsí-
teni az összetartozás tudatát, és
tanúságot tenni az istenek iránt
való határtalan tiszteletrõl és az
olimpiai békérõl.” Így vallott
magáról: “Az lett az életpályám,
ami a kedvtelésem, a rögeszmém,
a szenvedélyem volt. A görög
kultúra és a sport.” A nagykani-
zsai Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um és Szakközépiskola 1967.
március 22-étõl, a mezõkövesdi
Építõk úti általános iskola 1985-
tõl, a budapesti Ond vezér 1991-
tõl, a zalai tagokat tömörítõ
Olimpiai Baráti Kör 1998-tól vi-
seli dr. Mezõ Ferenc nevét. 1961.
november 21-én hunyt el Buda-
pesten, hamvait a fiumei úti (volt
Kerepesi úti) temetõben helyez-
ték örök nyugalomra. 

Két lánya született, a németül,
angolul és franciául is beszélõ kül-
kereskedelemben dolgozó  Olim-
pia, és a négy nyelven beszélõ (né-
met, angol, francia, orosz) Zsu-
zsanna, aki az IBUSZ-nál dolgo-
zott. A hajdani pölöskefõi fiú a
XIX. századból, ma már sporttör-
ténelem. Nemzetközileg elismert
nagy sportvezetõ volt. Németül és
angolul beszélt, a latint és az ógö-
rögöt tanította is. Az utóbbi nyelv
ismerete hozta meg számára a si-
kert, mert megírhatta az ókori
olimpiák történetét, ami egy nem
várt, de megérdemelt aranyérmet
jelentett Magyarországnak.

(Részlet Kis János a Dr. Mezõ
Ferenc Olimpiai Baráti Kör el-
nökének Az olimpiák krónikája
címû készülõ 14. könyvébõl,
mely kiadvány a Mezõ emlékév
keretében jelenik meg) 

- Nemzeti Sport Club, elnöki tanács tag, 1922
- Zala-Kanizsa Futball Club, díszelnök, 1929
- Erdélyi és Bánsági Sportújságírók Egyesülete, 
Nagyvárad, dísztag, 1930
- Magyar Országos Lövész Szövetség Igazgatótanács, 
rendes tag, 1934
- Budapesti Polgári Lövészegyesület, 
tiszteletbeli helyettes fõlövészmester, 1946
- Magyar Olimpiai Társaság, fõtitkár, 1938-44
- Vallás-és Közoktatási Minisztérium Testedzési Ügyosztály, 
osztályvezetõ, 1946
- Fogadások (Totó) megszervezésére alakított Intézõ Bizottság, 
tag, 1947
- Magyar Olimpiai Bizottság, ügyvezetõ alelnök, 1947
- Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tag, 1948-61
- Magyar Olimpiai Bizottság, iroda vezetõ, 1954
- Testnevelési Tudományos Tanács Sporttörténeti Bizottság, 
elnök, 1958
- Nagykanizsai Torna Egylet, díszelnök, 1960

FFoonnttoossaabbbb bbeettööllttöötttt ttiisszzttssééggeeii

MÁRCIUS 11. (csütörtök)

Izraelita temetõ
10.00 óra
Fõhajtás az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc
kanizsai hõseinek sírjánál

MÁRCIUS 14. (vasárnap)

Kossuth tér
15.00 óra
Koszorúzás Kossuth Lajos 
szobránál
Szerepelnek a Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákjai

Városi köztemetõ
15.30 óra
Fõhajtás az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
kanizsai hõseinek sírjánál

MÁRCIUS 15. (hétfõ)

Deák tér
9.00 óra
Ünnepi térzene 
Közremûködik a Kanizsa Fúvós 
Egyesület Zenekara. 
Vezényel Ámon István karnagy
9.15 óra
Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Kanizsa 
Lovasklub hagyományõrzõ 
huszárjai
9.30 óra
Koszorúzás a ’48-as gyalogezred 
emlékmûvénél 

Medgyaszay Ház 
10.00
Emlékmûsor az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
162. évfordulója alkalmából
Köszöntõt mond: 
Marton István polgármester
Szerepelnek a Zsigmondy 
Vilmos és Széchenyi István 
Szakképzõ Iskola  diákjai
A mûsort szerkesztette és rendezte: 
Partiné Pataki Gabriella, 
Jelasics Németh Edina és 
Borosné Landy Györgyi.

Deák Ferenc emléktáblája 
(Sugár út 13.)
18.00 óra
Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal: Rozgonyi u. – Erzsébet 
tér – Aradi vértanúk emlékmûve
– Ady Endre u. – Deák Ferenc tér

Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat
szíveskedjenek elõzetesen jelezni 2010.
március 12. 12.00 óráig a 93/310-465,
vagy a 93/500-779-es telefonszámon!

Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Kérem Önöket, hogy nemzeti

ünnepünk tiszteletére lobogózzák
fel házaikat!

Köszönettel: 
Marton István
polgármester

ÜNNEPI 
PROGRAM
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Napjainkban a gyalogos és
kerékpáros közlekedés Európá-
ban és Magyarországon egy-
aránt a figyelem középpontjába
került. Ennek oka, hogy a gya-
logosoknak és a kerékpárosok-
nak mint a közúti közlekedés
legvédtelenebb résztvevõinek
aránya a közlekedési balesete-
ken belül magas. Ezekre jellem-
zõ, hogy szinte minden esetben
személyi sérüléssel járnak, s
igen gyakran súlyos sérüléssel,
vagy tragikus kimenetellel vég-
zõdnek.

A 2009. évben a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság illetékességi
területén bekövetkezett és szemé-
lyi sérüléssel járó közlekedési bal-
esetek tekintetében megállapítha-
tó, hogy a gyalogosok, de különö-
sen a kerékpárosok által okozott
balestek száma magas. 

A sérüléssel járó közlekedési
balesetek csaknem 11 %-át kerék-

párral közlekedõk és nem egészen
8 %-át gyalogosok okozták. 

A gyalogosan és kerékpárral
közlekedõk közül sokan nincse-
nek tisztában a rájuk vonatkozó
alapvetõ közlekedési szabályok-
kal és, sajnos egyre gyakoribbak
az olyan esetek is, amikor szán-
dékosan hagyják figyelmen kí-
vül a közúti jelzéseket (pl. tilos
jelzésen haladnak át, vagy a ki-
jelölt gyalogos-átkelõhelytõl tá-
volabb próbálnak átkelni az út-
testen). A gyalogosok közleke-
désére jellemzõ, hogy figyel-
metlenek, nem kellõen körülte-
kintõek, takarásból lépnek az út-
testre, vagy egyszerûen rosszul
becsülik meg a közeledõ jármû
távolságát, vagy annak sebessé-
gét.

A kerékpárosokra és a gyalogo-
sokra vonatkozóan a KRESZ alap-
vetõ kötelezettségeket ír elõ.

Így a KRESZ értelmében alap-
vetõ elvárás, hogy éjszaka és

korlátozott látási viszonyok kö-
zött a kerékpáros lakott területen
kívül fényvisszaverõ mellényt,
ruházatot viseljen, valamint ke-
rékpárján a jogszabályban meg-
határozott világításokat használ-
ja! Ha a kerékpárt toló személy,
vagy a gyalogos lakott területen
kívül úttesten, leállósávon, út-
padkán tartózkodik, éjszaka és
korlátozott látási viszonyok ese-
tén fényvisszaverõ mellényt (ru-
házatot) kell viselnie! Ennek hiá-
nyában esélyt sem ad a forgalom
más résztvevõjének, hogy õt idõ-
ben észlelje. 

A kerékpárosokat érintõ köz-
lekedési balesetek bekövetkezé-
sének okaként meg kell említe-
ni, hogy a kerékpárt hajtó sze-
mély esetenként ittas állapotban
közlekedik jármûvével. Ilyen-
kor gyakran az egyensúlyvesz-
tésbõl származó elesésnek is
komoly következményei lehet-
nek. 

A gyalogosok és a kerékpáros-
ok által okozott, illetve elszenve-
dett balesetek megelõzése érdeké-
ben 2010. március 1. és 31. között
országos szintû fokozott közúti
ellenõrzésre kerül sor. 

Az ellenõrzésben a Nagykani-
zsai Rendõrkapitányság rendõrei
is részt vesznek, naponta több
órán keresztül. Párhuzamosan a
megye több pontján lehet majd el-
lenõrzésekre számítani, elsõsor-
ban a biciklisek és gyalogosok
számára balesetveszélyes helyszí-
neken.

A rendõrök az egész hónapos
akció során kiemelt figyelmet for-
dítanak a gyalogosok és kerékpá-
rosok közúti közlekedésére vonat-
kozó általános közlekedési szabá-
lyok betartatására, a gyalogosok és
kerékpárosok éjszakai és korláto-
zott látási viszonyok közötti látha-
tóságára, a kerékpár kötelezõ tar-
tozékainak meglétére, valamint az
ittasan kerékpározók forgalomból
történõ kiszûrésére.

Lovkó Balázs 
rendõr fõhadnagy  

baleset-megelõzési fõelõadó

KKaanniizzssaa –– HHaasszznnooss 2010. március 11.12

Verseny rajtja: 2010. április 10. 10 óra 
Kanizsa Centrum parkolójából folyamatos indítással

Elõnevezés: április 9. 16 óráig, Nevezési díj: 4000 Ft/gépjármû 
A versenyen veterán gépjármûvek ingyenesen indulhatnak, 

amennyiben vállalják, hogy az autós felvonuláson részt vesznek.
Fõdíj: gumi szett az AR-GO ABRONCS Bt. felajánlásával. 2. díj: Autó teljes körû 

átvizsgálása és gumi átszerelés - SL Gumiszervíz. 3. díj: Ajándékkosár- Kanizsa Pékség.
Különdíj a legjobb nõi sofõrnek: Arckezelés bérlet- Kontur Pro Studio   

Nevezni lehet kitöltött és aláírt nevezési lappal e-mailben: tubolykinga@gmail.com, 
személyesen: Tourinform Iroda (Nagykanizsa, Csengery u. 1-3.), TUI Utazási Központ,

Sponzor Tours Utazási Iroda (Nagykanizsa Sugár út 3.)

Bõvebb információ kérhetõ: Lovkó István +3630/329-7717

FFóókkuusszzbbaann aa ggyyaallooggoossookk
ééss aa kkeerréékkppáárroossookk 

FFookkoozzootttt eelllleennõõrrzzééss
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Horoszkóp

Úgy érzi, a változékony idõjárás miatt nincs
kedve semmihez. Legszívesebben csak áb-
rándozna. Ez a hét alkalmas arra, hogy el-
vont dolgokkal foglalkozzon. Mutatkozzon
jókedvûnek, mosolyogjon többet.

A közelgõ húsvéti ünnepeknek köszönhetõ-
en számtalan új ötlettel áll elõ családjában.
Kívánságával meghökkenti a partnerét is,
de ne csüggedjen el. Nem kap elutasító vá-
laszt. A kérését egy nyuszi teljesíti majd.

Kellemes találkozásokat ígér ez a hét. Új
munkalehetõség is szóba kerülhet, ha leáll
az utcán beszélgetni régi barátaival. Le-
gyen elõrelátó és óvatos, nem kell mindjárt
felajánlania pénzkiadással járó meghívást.

Viták, konfliktusok adódhatnak környe-
zetében. Az otthoni légkörön javítson
például egy finom vacsorával. Közeledik
a húsvét, a szeretteit lepje meg ajándé-
kokkal, a párját egy új parfümmel.

A héten nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
kommunikációkészségére. Legyen szó mun-
kahelyi megbeszélésrõl, telekeladásról, vagy
lakberendezési cikk vásárlásáról. Legyen ru-
galmas és elõzékeny, akkor elõbbre jut.

Nagy változáson mehet keresztül az elkövetke-
zõ napokban. Kezdetnek egy kis séta a friss le-
vegõn is csodákat tehet, és mindjárt nagyobb
energiával tervezi következõ lépéseit. Ne tor-
panjon meg, de ne is szedjen doppingszereket.

Sikeres napokra számíthat. Kommunikációs
készségének köszönhetõen szinte vonzza a kü-
lönleges emberek társaságát. Ha így folytatja,
akár klubot is alakíthat. Jótékony hatást gyako-
rol egészségére, ha valami új dologba kezd.

Nemcsak a szél, de ön is csípõssé válhat ezen
a héten. Mielõtt konkrétan kifejtené állásfogla-
lását kártyázás, szórakozás, netán pletykálko-
dás közben, gondolatban tekintsen fel az égre.
Ha elszállnak az indulatai, társaloghat tovább.

Sok mindenre képessé válhat ezen a héten.
Mondja ki hangosan az ötletét, és fusson
tovább a saját feje után. A számára nem
szimpatikus emberektõl most akár egy
kézlegyintéssel is megválhat. 

A csillagok állása szerint sokan kérnek öntõl
segítséget mostanában. Lehetõleg kerülje a
konfliktushelyzeteket, és segítsen azokon, akik
megérdemlik. Ha idõközben önnek is segít-
ségre lesz szüksége, forduljon hozzájuk bátran.

Ha úgy érzi, nem mennek jól a dolgai, lazít-
son. Csendes szemlélõként tanulmányozza a
szomszédokat, hátha elleshet tõlük egy-két
használható ötletet. Gondoljon az egészségére
is, és tervezze hosszú nyári szabadságát.

A hûvös, hideg napok miatt nem tudja to-
vább raktározni felgyülemlett indulatait.
Feledkezzen rá a partnerére, és kérjen tõ-
le feladatokat. A kapott dicséret ismét
visszahozza az életkedvét, és energiáját.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

MILYEN ZENÉT 
JÁTSZIK 
AZ MR’8?

Heti rejtvényünk helyes megfejtõi között az MR’8 együttes Elsõ villanás címû CD-demóját sorsoljuk ki.
A helyes megfejtéseket a Szerkesztõségbe 2010. március 19-ig adhatják le személyesen, vagy küldhetik be postán.

Párosodó
a Kanizsa

Rádió
társkeresõ

mûsora
péntekenként

21:30
Az Ön rádiója

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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ÁÁLLLLÁÁSS

TTÁÁRRSS

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

VVEEGGYYEESS

BBÉÉRRLLEETT

IINNGGAATTLLAANN
Városkapu krt.-on egyedi sza-

bályozós, központi fûtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújí-
tandó lakás eladó.  Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)

Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul ven-
déglátásra alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felsõ
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedõ, fürdõ, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)

Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/417-
2075 (7151K)

Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas la-
kás (pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszin-
ti, 38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfûtéses lakás beköltözhetõ álla-
potban eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)

Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 128 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, ét-
kezõ) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken,  reális áron el-
adó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)

Gyékényesen az „A” szektor-
ban közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2  szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)

Kazanlak körúton két és félszo-
bás, felújított, szigetelt, egyedi hõ-
mennyiség-mérõs, II. emeleti la-
kás garázzsal vagy anélkül eladó.
Érd.: +3620/287-5757,
+3620/287-5800 (7181K)

Nk-Szabadhegyen 2 db (840
m2/db) építési telek eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7187K)

Belvárosi, II. emeleti, 94 m2-es,
háromszobás, cserépkályhás, ga-
lériás polgári lakás eladó. Irányár:
16 millió Ft. Belvárosi kisebb la-
kást értkegyeztetéssel beszámí-
tok. Érd.: +3630/500-2506
(7189K)

Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás lakás-
ban egy szoba kiadó egy fõnek,
négyemeletes, központi fûtéses
házban. A szoba bútorozott, kony-
ha fürdõ felszerelt. Kábeltévé,
Internet van. Pékség, bevásárlókp.,
buszmegálló a közelben. Tel.
+3630/847-8816. (7165K)

Belvárosi közmûvesített telek
olcsón kiadó. Érd.: +3630/481-
2323 (7183K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)

Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534

Haláleset miatt elajándékoznék
egy fekete kan németjuhász keve-

rék kutyát szeretõ gazdinak. Tel.:
0693/322-405 (7188K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakfor-
máló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)

Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelést, formázá-
sát, írott szöveg, táblázatok szer-
kesztését, kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534

Frissítõ, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)

TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,
javítása. Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, Ady út 11. Tel.:
+3630/597-1530 (7184K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
+3620/510-2723 (7191K)

Takarítást vállalok. Érd.: na-
ponta 17-20 óráig 0693/325-867.
(7185K)

Állást keresek! Minden megol-
dás érdekel. Tel.: 0693/320-166
(7190K)

Természetet kedvelõ, kultúra-
szeretõ, fiatalos, 60 éves hölgy ke-
resi hasonló érdeklõdésû és korú
társát. Leveleket a Szerkesztõség-
be „Vadvirág” jeligére kérek. 

Március 12. 17.30 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
VENDÉGSÉGBEN
Fiatal iparmûvészek kiállítása
- formabontó otthon. 

Megtekinthetõ: április 10-ig

Március 12-14. 
Családi hétvége
Részletes program a szórólapokon

Március 14. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
TÉKA EGYÜTTES
Belépõdíj: 1000 Ft

Március 16. 19 óra
Rátkai bérlet
Eberhard Streul: A kellékes
A Vígszínház és az Orlai Produkciós
Iroda közös elõadása. Szereplõ:
Kern András. Belépõdíj: I. hely 2800
Ft, II. hely 2500 Ft.

Március 18. 17 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
„Fába faragott álom” - Sándor Já-
nos, székely fafaragómûvész 
kiállítása. Megtekinthetõ: március
25-ig (munkanapokon 10-17 óráig,
szombaton 14-18 óráig)

Március 18. 18 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
Medvezsoltár - Dóczy Péter - Nagy
László estje
Belépõdíj: 500 Ft

Március 15. 10 óra
Emlékmûsor az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc
162. évfordulója 
alkalmából

Március 12. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
Dresch Mihály Quartet
Belépõdíj: 1200 Ft 
A rendezvénysorozatot az 
OKM a PANKKK program 
keretében támogatja.

Március 19. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
A jazz ünnepe
Murka László Trió és a Nigun
Együttes
Belépõdíj: 800 Ft
A rendezvény támogatója 
a Magyar Jazz Szövetség és 
a Nemzeti Kulturális Alap

ÁÁllllááss 
pénzügyi ügyintézõ szakirányú Ktv. szerint
hibakeresõ szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
villamosmérnök (erõsáramú) szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ szakirányú 95.000 Ft
villanymotor tekercselõ szakirányú 80.000 Ft
telefonos értékesítõ középfokú 100.000 Ft
öntvénytisztító szakirányú 80.000 Ft
javító szakirányú 100.000 – 115.000 Ft
felszolgáló szakirányú 90.000 Ft
Linux rendszergazda mûszaki informatikus 95.000 Ft
ponthegesztõ szakirányú 95.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsõfokú 200.000 Ft
festõ szakirányú 90.000 Ft

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

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

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

Tisztelt nagykanizsai lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy - a megszokottól elté-
rõen - március hónapban Cseresnyés Péter alpolgármester március 17-én tartja foga-
dóóráját a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében. Megértésüket köszönjük. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórraa vváállttoozzááss

Lakossági apróhirdetés 
15 szóig 600 Ft, 

vállalkozási apróhirdetés
15 szóig 1200 Ft.
Mindkettõre érvényes 

gyakorisági kedvezményünk: 
többszöri, folyamatos feladásnál a

másodiktól félár!
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… 20 esztendeje: a férfiak NB
III-as tekebajnokságában az „ola-
jos” rangadó nem volt kanizsai
szempontból sikeres, lévén Gel-
lénházi Olajmunkás SE – N. Olaj-
bányász SE (Lukvár 396 fa) 6:2.
A nõi asztalitenisz NB I-ben Fõ-
városi Vízmûvek (2.) – Kanizsa
Bútorgyár (5.) 19:6 A nõi kosár-
labda NB I 14-19. helyéért
Sabaria SE – MÁV NTE (Szabó
21 pont) 54-70.

… 15 esztendeje: a labdarú-
gó NB I 17. fordulójában a baj-
noki címvédõ vendégeskedett 9
ezer nézõ elõtt Kanizsán, N.
Olajbányász SE (15.) – Vác
FC-Samsung (9.) 0-0. A sakk

NB I-ben Dutép SC Kecskemét
(4.) – N. Tungsram SE (9.) 6:6.
A nõi teke NB I-ben Kanizsa
Sörgyár (4.; Vágvölgyiné 428)
– Pécsi BTC (7.) 6:2. A kani-
zsai Játékvezetõ Testület
Szökrény Lajost választotta
1994 legjobb labdarúgó játék-
vezetõjének.

… 10 esztendeje: a PNB aktu-
ális fordulójában Nagykanizsa
Linair FC (15.) – Dunaferr SE (1.)
4 ezer nõ elõtt 0-1. Az NB III Drá-
va csoportjában MÁV NTE (2.;
g.: Cs. Horváth G., Kovács J.,
Kalinics) – Dunaszentgyörgy
(12.) 3-1. A férfi kosárlabda NB I
B középszakaszában Tiszaújváros

(2.) – Kanizsa KK-DKG East (4.)
82-77.

… 5 esztendeje: a nõi kosár-
labda NB I B 1-8. helyéért
Kecskeméti KC – Kanizsa DKK
78-71. A férfi NB I B 1-12. he-
lyéért Vásárhelyi Kosársuli (Ke-
leti 2.) – Kanizsa KK-DKG East
(Nyugati 4.) 115-93. A nõi asz-
talitenisz NB I-ben Király Ingat-
lanügynökség-Kanizsa Sörgyár
SE (Bízó Mária, Óber Andrea 3-
3 gyõzelem) – Mezõtúr 9:9. A
férfi kézilabda NB I B-ben Tóth
László edzõ bemutatkozó mér-
kõzésén Tatai HAC (7.) – N. Iz-
zó SE (10.; Pálos 8/2) 22-22.  

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((mmáárrcciiuuss 1111 - 1177..))……

Kézilabda. Az NB I B-s nõi
bajnokságban az Izzó SE (12.) a
Gyõri Audi ETO KC II (3.) együt-
tesét fogadta, s a vendégek 18-6-
os félidõ után 34-14-re nyertek.
Gyakorlatilag már a találkozó ele-
jén elhúztak a zöld-fehérek, amibe
azért belejátszott az is, hogy a ha-
zaiak egyébként is gyenge napot
fogtak ki. Az izzós hölgyek szá-
mára következik egy fõvárosi túra
a Vasas ellen, majd itthon mérkõz-
nek a Szombathellyel. Nem vélet-
lenül várják (esélyesség szem-
pontjából) a vasiak elleni találko-
zót a kanizsai klub háza táján…  

Torna. A diákolimpia megyei
döntõit rendezték a Hevesi Iskolá-
ban, s az I-II. korcsoportban a fi-
úknál (esetükben a III-IV-ben
szintén) és a lányoknál is a Hevesi
Általános Iskola nyert, egyéni ösz-
szetettben pedig Kütsön Márk, il-
letve Takács Petra gyõzött. A III-
IV. korosztálynál Jávor Milán
(Hevesi) lett a legjobb.

Úszás. A hódmezõvásárhelyi
korosztályos rövidpályás vidékbaj-
nokságon a Délzalai Vízmû SE be-
tegség miatt tizenhat helyett csupán
tíz versenyzõvel képviseltette ma-
gát a rangos viadalon. A döntõkben
aztán Abay Nemes Anna (1996)
100 m gyors, illetve 100 m vegyes
után állhatott a dobogó legfelsõ fo-
kára, 200 m, valamint 400 m gyor-
son másodikként csapott a célba. A
fiúknál Tihanyi László (1994) 50
m, valamint 100 m pillangón nem
talált legyõzõre, 200 m mellen pe-
dig Szabadics Adrienn (1995) lett
harmadik. A "B" korcsoportos fiú
váltó (Zámodics Márk, Trayer
Márk, Ács Gergely, Tihanyi László)
is kitett magáért, mivel a 4x100 m
vegyes számban és a 4x200 m
gyorsban is aranyérmet szerzett.   

Vízilabda. A XIV. Vízvilágnapi
Tornán a Heat Group-Kanizsa
VSE OB I B-s együttese lett az el-
sõ, megelõzve a horvát VK
Biograd és a VK Zagreb együtte-
sét. A torna gólkirálya Csente Dá-
vid, míg kapusa Kiss Csaba lett.
Volt kimondottan paprikás hangu-
latú találkozó is a medencében, de
ez az idénykezdet elõtt majdhogy-
nem természetes, hiszen a csapat-
ba kerülésért ilyenkor szoktak hat-
ványozottan küzdeni a játékosok –
ez, mint a példa mutatja, nem egy-
szer túlpörgetett lelkiállapotot
eredményez. Folytatás már a baj-
nokság felsõházi rájátszásának ke-
retei között, amikor is a KVSE a
Tipo VSC-t fogadja szombaton 11
órától. Remélhetõleg már jóval
higgadtabb hozzáállással…

Az IDF (Nemzetközi Táncszö-
vetség) égisze alá tartozó világbaj-
nokságnak ad otthont Nagykanizsa
május 26-30.között, s a sorban
nyolcadik világeseményükrõl tar-
tott tájékoztatót a Robinson Étte-
remben Franco Ventura szövetségi
elnök, Leandro Senesi fõtitkár, va-
lamint a házigazdák részérõl Mar-
ton István polgármester, Erõss
Bulcsu IDF-alelnök és Vágó Lász-
ló, a San-Dia FCS vezetõje.

Mint az ismertetõkbõl kiderült,
eddig mintegy 1300 nevezõ foglal-
tatott szállást a városban, illetve
környékén, és ez a szám még akár
1500 fõig is felkúszhat. Elõzetesen
16 ország képviselõivel számolnak
a szervezõk, s ebbõl tizennégy ver-
senyzõit a magyarok mellett Len-

gyelországtól Indiáig bezárólag a
nagyközönség is láthatja, míg Jor-
dánia és Tunézia pontozóbírákkal
képviselteti magát a nagy formátu-
mú rendezvényen.

Franco Ventura elnök, valamint
Leandro Senesi szavaiból kicsen-
gett, gyakorlatilag egy percig sem
volt kétséges, mely város lehetne
házigazdája Magyarországon szö-
vetségük világbajnokságának, s
egyáltalán nem elhanyagolható
szempont, hogy a dél-zalai város
Badalona-Barcelona után és Lon-
don elõtt következik a rendezõ
helyszínek sorában.

A világbajnokság menetrendje a
következõképp alakulhat: a május
26-i nyitónap keretében a város-
központ a Hevesi Sándor Mûvelõ-

dési Központtól az Erzsébet térig a
táncosok felségterületévé válik
felvonulásuk során, míg a követ-
kezõ napok az egyes tánckategóri-
ák selejtezõit, illetve döntõit öleli
fel. A kanizsaiak közül 128 fõ kép-
viseli nem csupán a San-Dia, de az
ország színeit, illetve mellettük a
Honvéd Kaszinó SZKES Dance
csoportja is szép számmal indítja
táncosait.

Erõss Bulcsu fõtitkár végül nem
mulasztotta el megjegyezni, nyolc
esztendeje alapítva a szövetséget
még csupán három tagországgal
(Magyarország, Olaszország és
San Marino) bírtak, májusban vi-
szont már a nyolcadik világbaj-
nokságukra készülhetnek, jóval
több, mint tucatnyi ország részvé-
telével – ezúttal Nagykanizsán…  

Polgár László  

KKöözzeelleegg aa vviilláággbbaajjnnookkssáágg

Az elmúlt hétvégén a pest-
szentimrei sportcsarnokban ren-
dezték meg az év elsõ nõi sza-
badfogású birkózó válogató és
rangsorversenyét. A versennyel
a szervezõk tisztelegni kívántak
id. Növényi Norbert kiváló bir-
kózó edzõ emléke elõtt, és a ver-
senyre kilátogatók találkozhat-
tak az 1980-as moszkvai olimpi-
án aranyérmes Növényi Nor-
berttel is.

A 230 fõt felvonultató verse-
nyen a hazai klubokon kívül Szlo-
vákiából, Szlovéniából és Szerbiá-
ból is érkeztek csapatok.

A kanizsaiakat a serdülõ korcso-
portban a 42-kg-os Egyed Zsanett
képviselte – méghozzá eredmé-
nyesen, hiszen négy gyõztes mér-
kõzéssel a dobogó legtetejére álha-
tott fel. Külön öröm, hogy a hely-
színen a nõi szövetségi kapitány,
Vatai László meghívót nyújtott át
Zsanettnak a tatai serdülõ váloga-
tott keret-összetartásra. 

Szatmári Zsolt vezetõedzõ el-
mondta, hogy fiatal versenyzõje
szép jövõ elõtt állhat a mind na-
gyobb létjogosultságot kivívó
szakágban.

P.L.

VVáállooggaattootttt mmeegghhíívvóótt éérrtt aazz eellssõõ hheellyy
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Új szín jelent meg a palettán,
már ami a Kanizsa és környéki
rockzenét illeti, s bár a zenekar
székhelyét Zalaszentgrótra teszi,
énekesük nagykanizsai, gitáro-
suk sormási, s több kanizsai fel-
lépést is jegyeznek már, ezért
mindenképpen kellõ figyelmet
érdemelnek.

Fõleg, mivel bátorságuk is fi-
gyelemreméltó: a kezdeti nehéz-
ségek után felállt végleges alaku-
lat mindössze két próba után
megmérettette magát az elsõ fel-
lépésen tavaly nyáron, s mindezt
nem kis sikerrel. Ez köszönhetõ
egyrészt a zenei téren nem kevés
tapasztalattal rendelkezõ tagok-
nak, másrészt a daloknak, melye-
ket kiválasztottak. Nevük is mu-
tatja – Magyar Rockklasszikusok

2008. –, hogy a magyar rockzene
klasszikusait játsszák, többek kö-
zött Bikini, P.Box, Korál, Ome-
ga, Edda, Dinamit, Karthago és
Lord dalokat. Mint mondják a fi-
úk, egy éven belül szeretnének
saját számokkal is elõrukkolni,
melyek kellõ munkát igényelnek,
mert számukra nagyon fontos,
hogy méltók legyenek azokhoz,
melyeket jelenleg játszanak.

Hangzásviláguk meglehetõsen
egyedi, mert olyan kuriózummal
rendelkeznek, mellyel nagyon ke-
vés zenekar: eredeti Hammond-
orgona van a birtokukban, egészen
pontosan Zoli birtokában, mely
manapság már ritkaságnak számít,
az orgona és a szólógitár pedig ki-
tûnõen kiegészítik egymást. Nem
egyszer írtuk már, de ugyanúgy
igaz az MR’8-ra is, hogy minden

zenekar a tagjaiból építkezik, min-
den egyes tag a maga stílusával
színesíti az együttesét. Attila emel-
te ki Sanyi dinamikus, rockos
hangját, melyet a magyar daloknál
különösen tud kamatoztatni. Szá-
mára pedig nagy élményt jelent,
hogy példaképe, Vikidál Gyula da-
lait is énekelheti. „Vikidál fényko-
rában világsztár lehetett volna, ha
nincs a vasfüggöny.” – mondja.

Nem szeretnének „tucatzenekar”
lenni, érvel Peti. Mindig is az volt
a cél, hogy magyar nótákat, rock
nótákat játsszanak, ezeket megis-
mertessék a közönséggel, akik még

nem ismerik õket, s szép emlékeket
idézzenek azokban, akik igen.

Nem könnyû összeegyeztetni a
próbákat, mindenkinek ott a civil
munkája, a családja, s majdnem
mindannyian több zenekar életében
is aktívan részt vesznek. Tibi hozzá-
tette, az MR’8 esetében még az is
nehezíti a dolgokat, hogy viszonylag
messze laknak egymástól a tagok,
ugyan egy megyében, de annak két
különbözõ végében. Ennek ellenére
törekszenek a sok gyakorlásra, hogy
minél összeszokottabb legyen a csa-
pat, s tisztább a hangzás.

Legközelebb Nagykanizsán, a
Múzeum Pinceklubban lesz hall-
ható a zenekar március 12-én pén-
teken, majd másnap, 13-án Pacsán,
egy nemrég nyílt rockklubban. Ezt
követõen március 26-án Nagyka-
nizsán lépnek fel a fiúk azon a két-
napos programon, melyen a Kani-
zsa Rádió Jamboree Light címû
mûsorában bemutatkozott hat ka-
nizsai illetõségû zenekar ad élõ
koncertet a Medgyaszay Házban.

Steyer Edina

NÉVJEGY – MR’8: 
Megalakulás: 2008. Székhely: Zalaszentgrót
Tagok: Dékány Zoltán (billentyû), Horváth Péter (basszusgitár),
Klaszán Sándor (ének), Simon Tibor (dob), Szántó Attila (gitár).
Mûfaj: magyar hard-rock.
Honlap: http://mr8.atw.hu.

MMRR’’88 –– rrééggii zzeennee úújj hhaannggzzáássssaall

Kanizsa Kártya
Kedvezmények kanizsaiaknak:

Helyi autóbuszbérlet 500 Ft-tal olcsóbban?
Felnõtt uszodabérlet 1.160 Ft-tal kedvezõbb áron?
HSMK színházbérlet 2.400 Ft kedvezménnyel?
További 43 elfogadóhely kedvezményekkel?

Ezek Önnek is járnak! Éljen lehetõségeivel és váltson Kanizsa Kártyát!
Ha most igényel Kanizsa Kártyát, akkor ajándékba adunk egy kedvezményes Cinema 

mozijegy vásárlásra jogosító kupont. Az akció 2010. április 30-ig érvényes.
Igénylés és további információ: Tourinform Iroda Nagykanizsa, Csengery út 1-3.

Tel: 93/313-285. Bõvebb információ: http://tourinform.nagykanizsa.hu
Legyen Ön is Kanizsa Kártya tulajdonos!

Február végén lezárult a javas-
lattételi idõszak, március 6-tól már
szavazhat a lakosság Nagykanizsa
7 természeti és 7 ember által alko-
tott csodájára a Zalai Hírlap, a Ci-
vil Kerekasztal Egyesület és a Ka-
nizsa TV honlapján.

A Zala megye 7 csodája mintá-
jára indult kanizsai akció állásá-
ról tartott sajtótájékoztatót Ba-
logh István a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület soros elnö-
ke, Budavölgyi Kálmán, az egye-
sület ügyvezetõ elnöke és Nagy
Imre, a Kanizsa TV ügyvezetõ-
fõszerkesztõje. A természet által
alkotott kategóriában 11, míg az
ember által alkotott kategóriában
több, mint 40 kép érkezett be. A
szavazás április 1-jén, a Kanizsa
TV 25. évfordulóján fejezõdik be.
Az egyeztetések szerint a DKG
East Zrt. elvállalja a 14 csodát
megjelölõ táblák elkészítését. A
korábbi elképzeléseknek megfe-
lelõen fotókiállításon és egy kiad-
ványban is bemutatják a csodá-
kat. A díjakat a Város Napján ad-
ják át, a legtöbb ajánlatot tevõ és
szavazó polgár ajándékcsomagot
kap. 

Nagykanizsa 
7 ccsodájáról

Péntek Brigitta, a Péterfy Sán-
dor Általános Iskola egykori tanu-
lójának grafikáiból, festményeibõl
nyílt kiállítás az intézmény galéri-
ájában.

A Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem elsõ éves festõmûvész
hallgatóját Bagarus Ágnes, az is-
kola igazgatónõje köszöntötte,
majd volt rajztanára, Ambrus Már-
ta mutatta be a gyerekeknek Bri-
gittát, aki a véleménye szerint
pontosan azt teszi, tanulja most,
amire született. Jó tanuló volt,
sokféle versenyre felkészítették,
sportolt, vívott, jelenleg is részt
vesz külföldi és hazai nemzetközi
vívóversenyeken. Még sokat fo-
gunk róla hallani. 

A tárlatot Lehota M. János
esztéta nyitotta meg. Példáját
azért érdemes követni a jövõben
– hangsúlyozta, mert azt alkot,
amit szeret. Az a munkája, ami a
hobbija. Ennél nagyobb célt ta-
lán nem is lehet találni az élet-
ben. 

PPéénntteekk BBrriiggiittttaa 
kkiiáállllííttáássaa aa PPéétteerrffyy
IIsskkoolláábbaann
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