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wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

Már a múlt héten megkezdõ-
dött az emlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
tiszteletére. Az ünnep hangulata
elért minden közösséget, óvodá-
kat, iskolákat, civil szervezete-
ket, az önkormányzat munka-
társait, a város polgárait.

Csütörtökön az Izraelita teme-
tõben vette kezdetét az ünnep-
ségsorozat a forradalom és sza-
badságharc kanizsai hõseinek
sírjánál, melynek során a Cserhá-
ti SZKI diákjai adtak rövid mû-
sort, majd a megjelentek elhe-
lyezték az emlékezés köveit a sí-
rokon.

Ugyanaznap nemzeti ünnepünk
alkalmából Varga Zoltán, a Ma-
gyar Köztársaság Önkormányzati
minisztere eredményes szakmai
tevékenység elismeréseként a Köz
Szolgálatáért Érdemjel ezüst foko-
zatát adományozta Papp Ferenc
önkormányzati képviselõnek, köz-
mûvelõdési szakértõnek.

Pénteken a Cserháti Sándor
Szakközépiskola rendhagyó mûsort
mutatott be. Némethné Gyöngy
Gabriella mûvelõdésszervezõtõl
megtudtuk, céljuk az volt, hogy új
színt vigyenek a mûsorba, a hagyo-
mányos verses-zenés mûsortól elté-
rõen most az 1830-as évek utolsó
rendi országgyûlésével készültek a

diákok, azt adták elõ jelmezben. A
mûvelõdésszervezõ azt is elárulta,
hogy a jól sikerült elõadás mögött
sok szervezés, sok munka volt.

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 162. évfordulója al-
kalmából vasárnap Kossuth Lajos
emlékmûvénél a hálás utókor ne-
vében elsõként Marton István pol-
gármester, majd a Fegyveres Erõk
és Testületek, Nyugállományúak
Klubja, valamint a Politikai Fog-
lyok Nagykanizsai Csoportja he-
lyezte el az emlékezés koszorúit. A
koszorúzás után a Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákjai adtak ün-
nepi mûsort, könnyeket csalva az
emlékezõk szemébe. A résztvevõk
ezután közösen vonultak át a Vá-
rosi temetõbe, ahol a kanizsai hõ-
sök sírja elõtt tisztelegtek.

(folytatás a 2. oldalon)

„„FFööllttáámmaaddootttt aa tteennggeerr……””
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(folytatás a címlapról)
A nemzeti ünnep alkalmából

Hiller István kulturális miniszter
különbözõ díjakat adományozott
közéleti személyiségeknek: többek
között mûvészeknek, tudósoknak,
kultúraszervezõknek. Magyar
Köztársasági Arany Érdemkeresz-
tet kapott városunk polgára, Bi-
csák Miklós kézmûves könyvkötõ
mester.

Ünnepi térzenével köszöntötte
a megjelenteket a Kanizsa Fúvós
Egyesület Zenekara a Deák téren
15-én, hétfõn délelõtt, majd a Ka-
nizsa Lovasklub hagyományõrzõ
huszárjai felvonták a nemzeti szí-
nû lobogót. Az emlékezés virága-
it és koszorúit helyezték el a 48-as
gyalogezred emlékmûvénél az
önkormányzat, a pártok, a rendvé-
delmi szervek, civil szervezetek
és egyesületek, valamint az okta-
tási intézmények képviselõi. Ezt
követõen került sor az ünnepi em-
lékmûsorra a Medgyaszay Ház-
ban, ahol Marton István polgár-
mester mondott ünnepi beszédet
(szónoklatát keretes írásunkban
olvashatják – a szerk.), melyben a
162 évvel ezelõtti történések ne-
mes mivoltára hívta fel a közön-
ség figyelmét. Ezúttal a Zsig-
mondy Vilmos és Széchenyi Ist-
ván Szakközépiskola diákjai ad-
tak mûsort, melyben a prózai és a
zenés-gitáros betétek váltakoztak,
felelevenítve 1848-49 eseménye-
it.

Hagyományosan fáklyás emlé-
kezõ sétával ért véget az ünnep-
ségsorozat hétfõn este.

Hétfõn a Petõfi szobornál tar-
tották koszorúzással egybekötött
ünnepi megemlékezésüket a
Nagykanizsaiak a Nemzetért
Egyesület és a Szent Korona Õr-

zõi Szövetség tagjai. A Himnusz
eléneklése után Ladányi Istvánné
köszöntötte a megjelenteket,
majd elszavalta Petõfi Sándor Új
esztendõ napján címû versét. A
napjainkban is aktuális vers gon-
dolatai után Magyar Zoltán a
Szent Korona Õrzõi Szövetség
tagja mondott rövid ünnepi be-
szédet. Beszédében méltatta a
márciusi ifjak szellemiségét. Ma-
gyarország állapotát elemezve ki-
fejtette, hogy a mai válságos álla-
potban a parlamentben a koncon
marakodó pártok nem képvisel-
nek olyan erõt, amely képes az
országot a válságból kivezetni.
Ilyen erõvel csak a Szent Korona
rendelkezik. 

A koszorúzás után az ünnepi
megemlékezés a szózat eléneklé-
sével ért véget.

A városi rendezvény keretein
belül koszorúzták meg az 1848-
as hõsök emlékmûvét a Jobbik
városi szervezetének tagjai, de
megemlékezésüket a központi
ünnepség után tartották. Elsõként
Horváth István Radnóti-díjas
versmondó Babits Mihály Petõfi
koszorúi  versét adta elõ, majd
Molnár Gyula a helyi szervezet
elnökhelyettese mondott ünnepi
beszédet. Hangot adott annak,
hogy az 1848-as mozgatóerõt ge-
nerátorként kell rákapcsolni a je-
lenkor szellemére. A szabadság
fogalmát definiálva kifejtette,
csak szabadon lehet felépíteni a

társadalmat szabályozó törvé-
nyeinket, intézményeinket. Ezt
követõen összehasonlította a fe-
lülmúlhatatlan ’48-as hõsöket,
napjaink alulmúlhatatlan „hõsei-
vel”. Molnár Gyula kijelentette,
„Az elmebetegek által szakadék
felé irányított országban rabul ej-
tették az emberi szellemet, a
nemzeti tudatot, mindazt a szer-
vezõ erõt, ami képes összetartani
egy kultúrát. Ez ellen küzdeni
kell! Küzdeni sokféleképpen le-
het. Az eszközét fegyvernek hív-
juk, ami lehet gondolat, szó,
vagy az öklünk akár, ha a szó
nem használ. De a háborútól az
Isten óvjon mindenkit! Nekünk
összefogással kell síkraszállni,
átlépni a megosztókon, leszámol-
ni a nemzetet megosztó politikai
oldalakkal. Ne történhessen meg
újra, hogy lelkileg és szociálisan
éretlen emberek irányíthassák a
többséget.” Az elnökhelyettes
beszéde után végezetül Csap La-
jos adta elõ Gyóni Géza Kokárda
címû versét.

… messzirõl fénylik a tenor-
hang. Acélos és száraz magvú, lí-
rában mégis olvadó, férfiasan
horzsos. Hozzáértõ, az operaéne-
kes Ókovács Szilveszter fogal-
mazott így érzékletesen a Nagy-
kanizsai Polgári Egyesület ven-
dégérõl. Valóban, senki nem tud-
ja úgy énekelni Koltay Miatyánk-
ját, Tolcsvay Nemzeti dalát, mint
Varga Miklós. A hazaszeretet hi-

valkodás nélküli vállalása egye-
divé teszi. „Itt az idõ, most vagy
soha”– dúdolta vele sokszáz ün-
neplõ. 

– A magyarság önrendelkezésre
vágyott, elemi erõvel. Az önren-
delkezési jogba pedig beletarto-
zik, hogy a nép bármikor elzavar-
hatja azokat, akik méltatlanná
váltak irányítására, akik érdekei
ellen cselekedtek. Minden haszon-
lesõ és kudarcos politika elõbb-
utóbb a történelem szemétdomb-
ján végzi. – taps fogadta Cseres-
nyés Péter alpolgármester, or-
szággyûlési képviselõ szavait a
vasárnap esti Deák téri ünnepen.
Nyári Pál ma is idõszerû gondola-
tával folytatta: – „Elsõ a haza,
azután a pártérdek! Szabadítsuk
meg a hazát, azután legyünk el-
lenfelek” Mit üzen nekünk ez a
gondolat? Azt hiszem, még ma-
gyarázatra sem szorul. Azt kell
nézni, ki viheti véghez, és ki akar-
ja végigvinni a változást, és azt
kell nézni, ki tudja megtartani a
változásban végigvitt vívmányo-
kat. Miután a közös ellenfelet le-
gyõztük, csak utána szabad a
részletekkel foglalkozni, csak azu-
tán szabad az azonos oldalon ál-
lóknak vitatkozó felekké – s nem
ellenséggé – válniuk. Addig vi-
szont a nagy gyõzelem érdekében
a változást végigvinni tudó erõt
kell a legnagyobb mértékben tá-
mogatni. Nagy gyõzelem nagy
változás. Szabad fordításban ta-
lán így is lehetne tolmácsolni
Nyári Pál szavait. – utalt egyér-
telmûen az áprilisi változás eljöt-
tét komolyan fenyegetõ széthú-
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zásra. Kossuthtól idézte: – „Ó, az
a magyar szalmatûz! Be átkos
szerepet játszott és játszik az a
magyar nemzet történelmében!
Vajon eléggé megbûnhõdte-e már
ezért a múltat és a jövendõt?! Va-
jon lesz-e még ideje átvenni véré-
be a nemzetek sorsát intézõ törvé-
nyek azon intelmét, hogy a fellob-
banó lelkesedés hatalmasan csil-
logó vonásokat véshet a történe-
lem gránitlapjára, de maradandó
sikerre csak az ernyedni nem tudó
kitartás vezet?!” Igen, most is van
lelkesedõ, fiatalos hévvel minden-
kivel szemben álló, még saját el-
veivel is szembemenõ indulat.  –
mondta a fideszes politikus. –
Mindenki, aki erõsíteni akarná
ezt, kérem, gondolja át. Ha keve-
sebb támogatót tudhat maga mel-
lett a változást véghez vinni tudók
tábora, sikerülhet-e a nagy válto-
zás? Vagy vannak, akiknek a kicsi
is elég? És ha így van, vajon mi-

ért? Igen, van, amivel közösen és
nagy erõvel kell szembehelyez-
kedni. Azzal a politikával, amelyik
nyolc év alatt tönkretett egy or-
szágot. Igen, lehet mélyreható
változást követelni a szavazás se-
gítségével, azonban csak a nagy
összefogás, a hit és a nagy és erõs
felhatalmazás adja meg a késõbbi
rendtétel eredményes munkájának
lehetõségét. – jelentette ki a Fi-
desz – KDNP jelöltje. – Azt sze-
retnénk ma is, amit Petõfi: új ha-
zát, tiszta levegõt Magyarorszá-
gon! Kiszellõztetni a reménytelen-
ség dohos, a tehetetlenség sava-
nyú és a korrupció pállott szagát.
Magyarország gyeplõjét a ha-
szonlesõ és kudarcos politikusok
kezébõl át kell venniük azoknak,
akik rendet akarnak, s tudnak ten-
ni, a hazát tisztelik, érdekeit nézik
és dolgozni hajlandók érte. Ezt kí-
vánja a magyar nemzet. Itt az idõ!
– fejezte be nagy tetszéssel foga-

dott ünnepi beszédét Cseresnyés
Péter. 

Az ünnepség elsõ felében Varga
Miklós dalait korabeli írások vál-
tották, hallottunk Jókaitól vissza-
emlékezést, izgalmas leírást a feb-
ruár 5-i branyiszkói csatáról, a
gyõzelemben oroszlánrészt vállaló

piaristáról, Erdõsi Imrérõl. Koszo-
rúzás helyett pedig az ünneplõk
helyeztek el egy-egy szál virágot a
szobor talapzatán. A koraeste tisz-
telegve elvonuló lovas huszárokat
a jelenlévõk tapsa köszöntötte.

B.E. - S.E. - Cz.Cs. - P.J.
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Föltámadott a tenger, / A népek
tengere; / Ijesztve eget-földet, / Szi-
laj hullámokat vet / Rémítõ ere-
je…írta Petõfi 1848 március végén.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Emlékezzünk azokra a 162 év-

vel ezelõtti történésekre, amikor
az elsõ tavaszi sorsfordulón a fény
végigpásztázta Európát, s amikor
Pestre ért, felébresztette a szuny-
nyadó lángot, mely erõt adott ha-
zánknak megvívni harcát a csá-
szár és a múlt ellen. Nemzetünk
életében az olyan történelmi sors-
fordulók egyike ez a nap, amely-
nek által többnek és igazabbnak
tudjuk magunkat, érezzük egy kö-
zösség törvényszerû összetartozá-
sát, s magunk mögött tudjuk azt a
szellemi erõt, amit Széchenyi,
Kossuth, Petõfi, Arany, Vasvári,
Táncsics és Jókai életmûve jelent
a magyarságnak. 

Cselekedetük történelmi érvé-
nyét még a szabadságharc legyõ-
zésének tragédiája sem törölheti
el. 1848-ban a nemzeti független-
ség, a szabadság kivívása és a pol-
gári haladás volt a tét, mert a föl-
dön mindennek hivatása van. 

A virágnak, hogy nyíljon, a fá-
nak, hogy gyümölcsöt teremjen, a
földnek, hogy kenyeret adjon, az
embernek, hogy eszméivel, gon-
dolataival beilleszkedjen az erköl-
csi világrendbe, melynek végsõ
célja nem más, mint a tökéletes-

ség elérése. Miképpen a lét milli-
ónyi egyedének, úgy az embernek
is az Isten szabadságot biztosított
hivatása megélésére, amit Pál
apostol nagyszerûen fogalmazott
meg: ”ti szabadságra hivattatok”. 

Oly korban élünk, amely érett-
séget követel tõlünk. Szabadság
nincs felelõsség nélkül. Minde-
nért és mindenkiért! A múltat
idézzük, hogy merészebben lép-
jünk a holnap elé. 

Amelyik nép a múltját elfelejti,
annak a népnek nem lesz jövõje
sem! 

A magyar nép 1100 éve él a
Kárpát-medencében. Országunkat
nagyon sok ellenség támadta. Elõ-
ször a tatárok, két évszázad múlva
a törökök jöttek Magyarország el-
len hatalmas sereggel. Az ország
középsõ része teljesen elpusztult.
Késõbb Ausztria császárai ural-
kodtak rajtunk. Nehéz adók súj-
tották a népet. A magyar katoná-
kat idegen országokba vitték, Ma-
gyarországra pedig idegen kato-
nákat hoztak. Figyeltették a költõ-
ket, írókat, a megjelent írásokat
erõsen cenzúrázták. Nem csoda
hát, ha az emberekben éledezett
az öntudat.

Kedves Ünneplõ Kanizsaiak!
„Mint egyes ember, úgy egész

nemzet életében vannak szerencse
és szerencsétlenség napjai, me-
lyek mind pillanatnyi hatások,

mind késõ következésök miatt fe-
ledésbe nem menendõk”- szólnak
a költõ-politikus, Kölcsey Ferenc
gondolatai a Mohács címû el nem
mondott beszédében, s lám e be-
széd szavai most mégis ünneplõ
tömeghez szólnak. Kölcsey egy
szerencsétlenség, a mohácsi csa-
tavesztés napjára, augusztus 29-re
emlékezett vissza 1826-ban, s
ugyanakkor elkeseredett, hogy
gyászában csak kevesekkel osz-
tozhat, mert nem érezte az embe-
rekben az összetartozás tudatát, a
hazaszeretetet. 

Ha ma, március 15-én, nemze-
tünk e jeles napján elhisszük,
hogy az emlékezet örömében nem
vagyunk egyedül, és rajtunk kívül
még sokakban élnek hasonló sze-
líd s büszke érzelmek, akkor el-
mondhatjuk, hogy olyan valami-
ért gyûltünk itt össze, amit a költõ
hiányolt saját korának emberé-
tõl… 

Elmondhatjuk, és el kell mon-
danunk, hogy minden megosztás-
ra törekvõk, ellenségeskedést szí-
tók ellenére létezik hazaszeretet,
létezik összetartozás, van helye az
ünnepnek mind e hazában s mind
az itt élõk szívében.

Tisztelt ünneplõ Barátaink!
1848 eredményei ezt a napot

örökre nevezetessé teszik a ma-
gyar történelemben. Amikor Pes-
ten fellobbant a láng, elégette a fe-

udalizmus merev rendszerét, és
megnyitotta a polgári fejlõdés út-
ját Magyarországon.

A mai ünnepen kokárdák, piros-
fehér-zöld zászlók, remény és biza-
lom egy szebb, boldogabb jövõbe
vetett hit sugárzik a tekintetekbõl.

„Talpra magyar hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!”
Feltehetjük magunkban a kér-

dést: az eltelt több mint másfél-
száz esztendõ után érvényesek-e
Petõfi szavai? „Mit kíván a ma-
gyar nemzet?” – kérdezték
Jókaiék, s maguk adták meg a 12
pontos idõtálló választ. Rajtunk
múlik, hogy megtesszük-e mind-
azt, amire képesek vagyunk.
„Mit kíván a magyar nemzet?” –
Kérdezhetnénk tovább. A pontok
sorolása elõtt ott áll a mondat:
„Legyen béke, szabadság és
egyetértés.” Kívánhatunk-e
mást, ennél többet ma a nemzet
ünnepén? 

Megszületett tehát a nemzet,
melynek tagjait összekötötte a
nyelv, a közös célok, a szülõföld
szeretete, a közügyek gyakorlásá-
nak jogrendszere, mégpedig a ma-
gyar történelemben oly ritka mó-
don: KÖZMEGEGYEZÉSSEL!
Ez a nemzet pedig, ha nem is min-
dig sikerrel, de békében szeretett
volna élni a világgal. Ebben áll
március 15. jelentõsége. 

Köszönjük elõdeinknek!

MMaarrttoonn IIssttvváánn ppoollggáárrmmeesstteerr üünnnneeppii bbeesszzééddee
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KKaanniizzssaa –– AAzz eellkkeerrüüllõõkkrrõõll 2010. március 18.4

A 74. számú fõút Nagykanizsa
– Palin elkerülõ szakasz építése
az 1+437-5+800 km szelvények
között címmel tartott lakossági
fórumot a HSMK-ban Knausz
Péter, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. projektvezetõje. 

Az elkerülõ útszakasz az M7 au-
tópálya Nagykanizsa északi cso-
mópontjától indul északi irányba,
és a Principális-csatorna hídjánál
csatlakozik a meglévõ 74. számú
úthoz. A Nagykanizsa – Palin tele-
pülésrész elkerülõ új nyomvona-
lon, a 74. számú fõúton 2x1 forgal-
mi sávval 4.486 méter hosszban
épül. A beruházás 85 százalékos
európai uniós támogatással és 15
százalékos önrésszel valósul meg a
Közlekedés Operatív program ke-
retében mintegy kétmilliárd forint
értékben.

A kivitelezési szerzõdést 2008
júniusában írták alá. Az építés
tervezett befejezése 2010. július

30. A forgalomba helyezés idõ-
pontja várhatóan augusztus 31.
Az új út a Palinon átvezetõ jelen-
legi 74-es fõútnál jóval szélesebb
lesz. Vele párhuzamosan szerviz-
utat építenek ki a mezõgazdasági
területeken dolgozó munkagépek
számára, hogy ne hordják fel a
fõútra a sarat. A kivitelezés kez-
detekor igénybejelentés érkezett
a kanizsai és a homokkomáromi
polgármestertõl, valamint a la-
kosságtól a zsigárdmajori bekötõ-
úttal kapcsolatban. Vizsgálják an-
nak jogi lehetõségét, mely szerint
a homokkomáromi bekötõút felõl
lehetne megközelíteni egy négy
kilométeres leaszfaltozott úton a
településrészt. Egy lakossági kér-
désre adott válaszban elhangzott,
nem kell fizetni az új út használa-
táért. A fórumon megjelent
Zalaerdõ Zrt. képviselõje azt kér-
dezte, megépül-e a vadvédelmi
kerítés? Az érintett terület ugyan-
is vadban rendkívül gazdag, a né-

hány millió forintba kerülõ kerí-
tés pedig emberéleteket menthet-
ne meg. Knausz Péter elmondta,
az engedélyezési eljárásban nem
szerepelt vadvédelmi kerítés épí-
tése. Bejárást, hatósági elrende-
lést kér az ügyben. Hozzászólásá-
ban Marton István polgármester a
város útépítéssel kapcsolatos
eredményeit ismertette. Még küz-
denie kell azért – tette hozzá,
hogy az M7-es Nagykanizsát el-
kerülõ szakasza díjmentes le-
gyen. A Pénzügyminisztérium
azonban a pénzszerzés lehetõsé-
gérõl nem hajlandó lemondani.
Ha elkészül ez az útszakasz, re-
méli, a paliniak közmegelégedé-
sére szolgál. 

***
A 61. számú fõút nagykanizsai

elkerülõ szakaszának (189+925-
193+216 km szelvények) témá-
jában tartott fórumon már több ér-
deklõdõ jelent meg, mint elõzõ
nap a palini elkerülõ út építésével
kapcsolatos tájékoztatón.

A fejlesztés során több, mint
három kilométer hosszon 2x1
forgalmi sávos elkerülõ út épül,
mely a Csónakázó-tó bejáratától
körforgalmú csomópont építésé-
vel indul északi irányba. Az új
nyomvonalú elkerülõ fõút a vas-
úti fõvonalat keresztezve, azzal
párhuzamosan továbbhaladva, a
7. számú fõút szabadhegyi cso-
mópontjáig tart. Nagykanizsa sû-

rûn lakott városrészének elkerü-
lésével jelentõsen csökken a vá-
ros területét érõ környezeti terhe-
lés és nõ a közlekedés biztonsá-
ga. A beruházás tartalmaz to-
vábbá 425 méter hosszú 2x1 sá-
vos bekötõutat Sánc irányában,
valamint az ugyancsak 2x1 sávos
bekötõutat 70 méter hosszan a
Kaposvári útra. A beruházás az
Európai Unió támogatásával va-
lósul meg, a Közlekedési Opera-
tív program támogatásával. A be-
ruházó a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. Kivitelezõ: ENV 61
Konzorcium.

A fórumon szintén Knausz Pé-
ter projektvezetõ vázolta fel az
útépítés részleteit. A beruházás
kivitelezése tavaly augusztusban
kezdõdött, forgalomba helyezésé-
nek dátuma ez év novembere. Ha
sikerül a szoros határidõt betarta-
ni, karácsony táján már lehet köz-
lekedni az elkerülõ útszakaszon.
A Szõlõskert fogadótól induló

körforgalmat egy 2,2 méter széles
járda fogja körbe, ahol a gyalogo-
sok és a kerékpárosok biztonsá-
gosan közlekedhetnek. A csomó-
ponti részen szalagkorlátot kap az
út. A bakónaki patak vasúti ke-
resztezését csõhíddal oldják meg
anyagi megfontolásból. A Kapos-
vári úton lévõ jelenlegi vasúti át-
járót a gépjármûforgalom elõl le-
zárják. Csak gyalogosan és ke-
rékpárral lehet rajt áthaladni.
Havária, vagy baleset esetén
azonban használhatják a mentõk.
A 250 millió forintba kerülõ fe-
lüljáróval csak 100-200 méterrel
kell többet kerülni a gépjár-
mûveknek, és nem kell dombot
mászni.

A sétány Csónakázó-tó felöli vé-
génél a vasúti átjáró félkaros vé-
delmet kap, és közel tíz millió fo-
rintos fejlesztéssel teszik biztonsá-
gosabbá. A temetõ észak-nyugati
sarkánál állítanak fel egy fedett
buszmegállót.

Kérdések között elhangzott:
lesz-e lehetõség a menet közbeni
problémák megoldására? Válaszá-
ban Knausz Péter így reagált: az
engedélyezést 2004-ben indították
el. Jogerõs építési engedéllyel ren-
delkeznek. A tulajdonosok meg-
kapták az építési engedélyt. A la-
kosság érdekeit akarják kiszolgál-
ni.

Az építés során a kivitelezõnek
mindenkor biztosítani kell a közle-

kedést és a telkek megközelítését.
A következõ kérdezõ arra volt
kiváncsi, végeztek-e zajméréseket
a temetõ bejáratától balra induló
leágazónál, és épül-e ott
hangvédõfal? A válaszban elhang-
zott: zajméréseket teljes leterhelt-
ség alatt kell végezni, amikor a ka-
mionok közlekednek. Ha az utóla-
gos mérések azt mutatják,  hogy
magas a hangnyomás, akkor kell
hangvédõfal, és a hatóság elõírja.
A 61-es elkerülõ út megépítésének
célja a térségi fejlesztés, az orszá-
gos közúthálózat fejlesztése, nem-
csak Kanizsáé.  Marton István pol-
gármester elmondta, az elkerülõ
megépülése után a Kaposvári és a
Hevesi utcát az önkormányzat ve-
szi át, ami komoly terhet jelent a
költségvetésben. Felvetõdött az is,
a Hevesi út forgalmának csökke-
nésével talán nem lesz szükség a
körforgalom kiépítésére.

Bakonyi Erzsébet

AA 7744-eess ppaalliinnii ééss aa 6611-eess ffõõúútt eellkkeerrüüllõõ sszzaakkaasszzáárróóll
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Nagykanizsa, 2010. március
19. – A háromezer éves Thrák
aranykincs-gyûjtemény páratlan
értékû – csaknem teljes – lelete-
gyüttese elõször lépte át Bulgária
határait és érkezett Magyaror-
szágra. A „Thrák Királyok Völ-
gye” elnevezésû kiállítás március
19. és április 30. között Nagyka-
nizsán, a Magyar Plakát Házban
nyitja meg kapuit a nagyközön-
ség elõtt. A kiállítás egyes darab-

jai korábban már látogatók szá-
zezrei által lettek megtekintve
New Yorkban, Párizsban, Lon-
donban és Tokióban. A kincsek
hazai bemutatásához a magyar ál-
lam mintegy 700 millió forintos
garanciavállalással járult hozzá. 

Kõfalvi Csilla, a Magyar Pla-
kát Házának és Képzõmûvésze-
tek Háza vezetõje a kiállítással
kapcsolatban a következõket
nyilatkozta: „A “Thrák Királyok

Völgye” címû kiállítás a thrákok
ókori történetét idézi fel. A kiál-
lítás felbecsülhetetlen történeti
jelentõségû, a világon egyedül-
álló módon megõrzõdött helle-
nisztikus kori halomsírok anya-
gát tárja a látogatók elé. A tár-
lat Magyarországon eddig nem
látott, különleges régészeti
anyagot mutat be, amelyben ki-
magasló értékû, többek között
aranyból és egyéb nemesfémbõl
készült tárgyak is megtalálha-
tók.”

A terület, melyen egykor a
thrákok éltek, óriási volt. Egyes
thrák törzsek az Égei-tenger szi-
geteit szállták meg, mások pedig
a mai Dél- és Kelet-Macedónia,

valamint Thessália-Pieria egy ré-
szén telepedtek le. A Kr. e. 4000
– Kr. u. 6. század közötti idõ-
szakban a thrákok törzseinek fõ
települési helye azonban a Bal-
kán-félsziget keleti középsõ ré-
sze volt, a mai Bulgária és rész-
ben Románia, Macedónia, Gö-
rögország és Törökország terüle-
te. A terület vallásában és mûvé-
szetében egységes vonásokat
mutatott. 

Thrákiából származik a mitoló-
giabeli Orpheus. Diodóros sze-
rint, amikor Dionysos silénosok-
ból, szatírokból, mainasokból álló
kíséretével át akart jönni Ázsiából
Európába, meg kellett szereznie a
Helléspontos birtokosának, Ly-
kurgos thrák királynak a bele-
egyezését. Miután szövetséget
kötöttek, és Dionysos átkelt Euró-
pába, Lykurgos megparancsolta
katonáinak, hogy öljék meg a jö-
vevényeket. Charops felfedte a
cselszövést Dionysosnak. Ekkor
az isten visszament Ázsiába, ma-
gához vette katonáit, megtámadta
és foglyul ejtette Lykurgost, meg-
kínoztatta és keresztre feszíttette.
A Hellespontos feletti uralmat
Dionysos Charopsra ruházta, aki
Oiagros apja, Orpheus nagyapja
volt.

Homeros Ilias címû eposzából
ismerjük Rhesos thrák királyt.
Rhesos a Strymon torkolatvidé-
kén, majd a Pangaios hegységben,
végül a Rhodopéban bukkan fel,
hogy segítsen Trójának az achájok
ellen vívott háborúban.

A Thrák Királyok Völgyérõl
Bulgáriában a Kazanlak mel-

letti térség jelentõs uralkodók
temetkezési helyszínéül szolgált
az ókorban. A várost ért 1944.
április 19-i bombatalálatot kö-
vetõen került napvilágra az a
Kr.e. 4-3. század fordulójára da-
tálható thrák sír, mely 1979-ben
az UNESCO Világörökség
egyik emblematikus örökségi
elemévé vált.  A királysírok ku-
tatói a halomsírok völgyét a
Thrák Királyok Völgyének ne-
vezték el. Az itt feltárt, III.
Seuthus monumentális halom-
sírjaként azonosított tumulus
szarkofágkamrát rejt magában,
melynek leghíresebb, legéke-
sebb leletei közé tartozik
Seuthus aranymaszkja, arany
gyûrûje, arany koronája, az
uralkodót ábrázoló, életnagysá-
gú bronz fej, páncélok, pajzsdí-
szek, valamint sajátos díszítõ-
stílus-jegyeket mutató kocsi- és
lószerszámdíszek.

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2010. március 18. 5

Dr. Fodor Csaba az MSZP országgyûlési képviselõjelöltje az alábbi helyeken és idõpontokban tart 
választási fórumot
Helység Helyszín Idõpont 

Murakeresztúr Murakeresztúri Óvoda-Bölcs. Április 7. (szerda) 19:00:00
Fityeház Joys kávézó Március 25. (csütörtök) 18:00:00
Bajcsa Presszó Március 23. (kedd) 18:30:00
Belezna Presszó Március 30. (kedd) 18:30:00
Surd Süsü presszó Március 22. (hétfõ) 18:30:00
Nemespátró Kultúrház Március 19 (péntek) 19:00:00
Liszó Közösségi ház Március 29 (hétfõ) 18:30:00
Miklósfa Mindenki háza Március 24. (szerda) 19:00:00
Csapi Kollégium tanácsterem Március 26. (péntek) 18:30:00
Nagyrécse Kultúrház Április 9 (péntek) 18:00:00
Bagola Dóra presszó Március 18. (csütörtök) 18:30:00
Nagykanizsa Pálma presszó Március 17. (szerda) 18:00:00
Kiskanizsa Móricz Zsigmond Mûv.H. Április 6. (kedd) 18:30:00
Palin Iskola Április 8. (csütörtök) 17:30:00

KKaammppáánnyynnaappttáárr

A VIA Kanizsa Nonprofit ZRT. a nagykanizsai
zöldterületek kezelõje. Feladatunk a parkok, terek,
zöldsávok gondozása, fenntartása. Az ápolási mun-
kák jó része kézi munkaerõt kíván, ami jelentõs
anyagi terhet ró társaságunkra. Idén elsõdlegesen a
körforgalmak középkörei, a közterületi virágládák,
dézsák, illetve zöldsávval nem rendelkezõ utcákban
lévõ kandeláberek díszítésére, megjelenésére kívá-
nunk nagyobb hangsúlyt fektetni. Célunk a kulturált,
vendégváró településkép kialakításának elõsegítése,
a környezetszépítésre való motiváció.

„Kanizsai Virágözön 2010” programunk keretében
a városban lévõ körforgalmak és keresztezõdések, vi-
rágládák, évelõ szigetek parkosításába kívánjuk be-
vonni a nagykanizsai cégeket, vállalkozásokat, civil
szervezeteket. A programban résztvevõ cégek nevé-
vel ellátott táblával kívánjuk megköszönni az általuk
támogatott zöldfelület felújításban való közremûkö-
dést, valamint a helyi médiában mutatjuk be az Önök
segítségével megszépült körforgalmakat, utcákat.

Az UNIÓ más országaiban, és hazánkban is rene-
szánszát éli a körforgalom. A körforgalmú csomó-

pontnak térformáló szerepe van, ezért kialakításkor a
biztonságon és a szolgáltatási színvonalon kívül
nagy hangsúlyt kap az esztétika is. Az alábbi körfor-
galmak növényzetének felújítását tervezzük: Zrínyi
utcai körforgalom és környéke, Hevesi – Teleki utcai
körforgalom, Hevesi – Kanizsa Centrum körforgal-
ma.

A városban több belvárosi utcában nem adott a le-
hetõség zöldsáv kialakítására, így ezeken a helye-
ken, a kandelábereken elhelyezhetõ muskátli virá-
gokkal kívánunk egy kis zöldet varázsolni az utcába.
A legnagyobb terhet a folyamatos kézi ápolás, ill. a
fém virágtartó szerkezetek elkészítése jelenti. Virá-
gosítható belvárosi utcák: Sugár út, Csengery utca,
Rozgonyi utca, Ady utca, Magyar utca.

Az utcafásításnál a minõségi növényanyag egy té-
telben történõ megvásárlása és ültetése szintén nagy
anyagi ráfordítást igényel társaságunknál.

Amennyiben programunkat szeretné támogatni,
2010. március 31-ig társaságunknál jelezze szán-
dékát. 

Bõvebb felvilágosítással Kálovics Andrea város-
gondnokunk áll a rendelkezésükre a 06-30/644-88-
88-as telefonszámon. 

Via Kanizsa Kht.

KKaanniizzssaaii vviirráággöözzöönn

„„TThhrráákk KKiirráállyyookk VVööllggyyee””
SSoosseemm llááttootttt bbuullggáárriiaaii aarraannyykkiinnccsseekk
MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn
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Indulatokkal, no és nem kevés hu-
morral megspékelt lakossági fórum-
nak lehettek tanúi Kiskanizsán azok,
akik az elmúlt hét csütörtökén a Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
színháztermébe indultak. Polai Jó-
zsef önkormányzati képviselõvel
Marton István, városunk polgármes-
tere, valamint Horváth István, a Ka-
nizsáért Frakció vezetõje és Bicsák
Miklós önkormányzati képviselõ is a
„kinti” asztalnál foglalt helyet…

Amiben jó másfél óra múltán
számukra nem volt köszönet. Bár,
az is az igazsághoz tartozik, hogy a
nép nem taposta egymást halálra,
hogy helyhez juthasson bent, ettõl
függetlenül az említett idõ eltelte
után kezdett élesedni a vita – példá-
ul a szintén szép számban jelen lé-
võ Fidesz-képviselõkkel. No, de
vissza az eredeti irányvonalhoz, va-
gyis mi az, ami a kiskanizsaiakat
szûkebb lakóhelyük szerint különö-
sen foglalkoztatja. Ahogy azt Polai
képviselõ hangsúlyozta, a ravatalo-
zó helyzetének egyre tolódó mivol-

ta mellett a terek, járdák állapota is
bõséggel hagy maga után kívánni-
valót, s a fennálló állapotok orvos-
lására képviselõi elõterjesztések
garmadájával igyekezett megoldást
találni, amint az a jelenlegi költség-
vetésbõl kiviláglik – majdan(?)
több-kevesebb sikerrel…

Az elsõ igazi fordulópont az el-
múlt napokban már „elhíresült
templom-ügy” (ki támogatta, ki
nem…) lett, s a város költségve-
tésének részletes polgármesteri is-
mertetõje után nem is a lakók, sok-
kal inkább a Fidesz megjelent kép-
viselõi léptek a „hadszíntérre”.

Hogy aztán a nagy egymásnak
feszülés közben olyan, lakók által
feszegetett kérdés is elõkerüljön,
mely szerint Tóth Nándor képvise-
lõ miért nincs kint az asztalnál,
azon már meg sem kellett lepõd-
nünk. Személyeskedés, igaz nem a
legdurvább fajtából, jutott a hall-
gatóság osztályrészéül.

Aztán egyszer csak az érdemi
problémafelvetéseké lett a terep,

ilyen volt például a „Kanáris” és
környékének rendbetétele, kipu-
colása, az illegális hulladéklera-
kó helyek felszámolása a „hadi
út” környékén (akár tettenéréssel
foganatosítva), a körzeti megbí-
zott Kiskanizsára kihelyezése
(Marton István: „Lesz rendõrö-
tök fél éven belül, ha a fene fenét
eszik is…”), no és a Vásárcsar-
nok körüli parkolási anomáliák a
termelõk szempontjából. Külön
fejezetet adhatnánk a polgárõr-
ség (ismételt létrehozása) körüli
vitának, s ahogy a polgármester
kiemelte, erre vannak külön elõ-
írások, s tetszik, nem tetszik,
azoknak bizony meg kell felel-
ni…

Lakó a majd másfél óra után:
„Most már elég legyen… Hol va-
gyunk tulajdonképpen, egy költség-
vetési vita kellõs közepén, vagy egy
lakossági fórumon, ahol a mi prob-
lémáinkat is el lehet mondani!?”

Lakó: „A vízmûves Tóth Nán-
ditól kérdezném…”

Tóth Nándor képviselõ: „Téve-
dés, én a szennyvíz-projekt…”

Lakó: „…, jó-jó, akkor a Né-
meth-víznél található áldatlan ál-
lapotokhoz kérném a segítségét…”

Tóth Nándor: „…ez sem biztos,
hogy hozzám tartozik…”

Lakó: „… azért amit mondtam,
azt is meg kellene csinálni!”

Lakó: „Márpedig valahogy a
polgárõrség létrehozására megol-
dást kell találni.”

Marton István polgármester: „Le-
gálisan meg kell teremteni a feltét-
eleit, ezzel kezdõdhet az egész…”

Lakó: „Mondjuk, ebben polgár-
mester úrnak igaza van.”

Marton István: „Miért, miben
nincs?” – ami zárásként hangos
nevetést szült a teremben.

K.H.

LLeennnnee mmiitt rreennddbbee tteennnnii KKiisskkaanniizzssáánn ……

AAzz eessttee ffeellccssaattttaannáássaa

LLeehheett eeggyy kkiiccssiitt 
vviicccceesseenn iiss??

ÕÕ nneemm aazz,, aakkii……

Jótékonysági gyermektáborok
szervezése, valamint bajbajutott
személyek megsegítése után
most egy épület, a Látóhegyi ká-
polna felújítását tûzte ki célul
közösségi kezdeményezés ered-
ményeként a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület.

Az elsõ jótékonysági koncerttel
kapcsolatban tartott sajtótájékozta-
tón Fliszár Károly fõesperes elöl-
járóban megjegyezte, a kápolna a
város tulajdonában van. Minden-
képpen jó dolognak tartja a mosta-
ni összefogást, és a nemes kezde-
ményezés mellé áll a Jézus Szíve

Plébánia is. Annak idején a sze-
gény világban fontosnak érezték

azt, hogy a lelket is kell táplálni, és
fölépítették a kápolnát. A körülötte
lévõ temetõben megemlékezhettek
a halottaikról is. A mai világban,
amikor azt mondják az emberek,
hogy megint szegénység és válság
van, valakinek mégis fel kell vál-
lalni, hogy ne a világ szégyene le-
gyen a kápolna és a környezete.
Véleménye szerint, hogyha meg-
szólítják a környéken lakókat, és a
telektulajdonosokat, bizonyára
kapnak segítséget. Elkészülte után
azonban funkciót is kell adni a ká-
polnának, melyet Szent Donát, a
gazdák védõszentjének tiszteletére
építették.

Budavölgyi Kálmán, az egyesü-
let ügyvezetõje többek között el-
mondta, elsõ lépésként fel kell
venni a kapcsolatot az önkormány-
zattal. Már a kápolna kulcsának a

megtalálása is három hónapot vett
igénybe. Egyelõre a város lakossá-
gát és a vállalkozókat arra kérik,
aki tud, az segítsen, hiszen szükség
lesz kõmûvesre, ácsra. Le kell ver-
ni a vizes vakolatot, javításra szo-
rul a tetõszerkezet, és restaurálni
kell az oltárt. Elképzeléseik szerint
a felajánlásokból megvásárolnák a
szükséges építõanyagot, illetve az
építõipari szakterületrõl is várják a
vállalkozók felajánlását. Az elsõ
jótékonysági koncertet április 9-
én, pénteken az esti mise után tart-
ják a Felsõtemplomban, ahol már
lehet adakozni. A Civil Kerekasz-
tal Egyesület is nyit majd számlát,
és a plébánián is be lehet fizetni a
felajánlásokat a Látóhegyi kápolna
megmentéséért.

Bakonyi Erzsébet

AA LLááttóóhheeggyyii kkááppoollnnááéérrtt
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Polgár Ernõ író, irodalom-
szervezõ, szerkesztõ, drama-
turg, mûvelõdéstörténész, veze-
tõ tanácsadó, a Szépírók Társa-
ságának a tagja, a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetettjével találkoz-
hattak az érdeklõdõk az Izraeli-
ta Hitközség Fõ úti imaházá-
ban. 

Elöljáróban Lévai Ibolya megosz-
tott a hallgatósággal az íróról szóló két
mondást, és egy Polgár Ernõ idézetet.
Õróla mondta Réz Pál: Az „Egy asz-
szony második élete” címû dokumen-
tumregénye izgalmas, megrázó, döb-
benetes írás, két ember szövetségének
és közös, nagy, reménytelen harcának
szívszorító rajza. Azt gondolom, hogy
a hatást nem csak az anyag ereje, tra-

gikus sodrása éri el, hanem a megjele-
nítés módja is, az, hogy minden során
érezni a hitelességet.”

Tüskés Tibor így vall róla: „Írá-
saiban valódi-élõ alakokat tud te-
remteni…Az Isten madárkái úgy
van megírva, hogy minden moz-
zanatát az olvasó már most meg-
jelenítve, színpadon láthatja.”

B.E.

ÍÍrróó-oollvvaassóó ttaalláállkkoozzóó PPoollggáárr EErrnnõõvveell
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Megalakulásának tízéves jubi-
leumát ünnepelte a hétvégén a
Honvéd Kaszinó Énekkara. Gá-
lamûsorukon közremûködött a
Tüttõ János Nótaklub és a Hon-
véd Férfikar.

A kórust köszöntõ beszédében
Marton István polgármester szólt a
kóruskultúra kialakulásáról is: A
magyar zenemûvészet, kóruskultú-
ra a XVIII. század második felé-
ben indult meg a fejlõdés útján. E
vérátömlesztés kezdeményezõi és
legfõbb patrónusai a zenében is já-
ratos magyar költõk voltak, mint
Amadé László és Verseghy Fe-
renc.

A hazai karéneklés elsõ nagy
korszaka a reformkorban bontako-
zott ki. A Pest-Budai Dalárda be-
mutatkozásának hírére léptek elõ
az addig titokban énekelgetõ dalár-
dák. A karéneklés sorsát, társadal-
mi szerepét közvetlenül a zenei
élet vezéralakjainak, Erkelnek,
Lisztnek, Mosonyinak a magatar-
tása, szervezõ- és alkotótevékeny-
sége befolyásolta.

A kórus-mûvészet akkori leg-
jobb képviselõi magas színvona-
lon mûködtek, élükön a kiváló ze-
nepedagógussal és zeneszerzõvel,
Kodály Zoltánnal és tanítványai-
val. A magyar kórus- és karéneklés
mestere így fogalmazott: “Mi tehát
a teendõ? Mennél nagyobb töme-
geket közvetlen érintkezésbe hoz-
ni igazi, értékes zenével. Mi ennek
ma a legjárhatóbb útja? A karének-
lés.”

Az 50-es években Kodály Zol-
tán is felemelte hangját a széles tö-
megek kulturális felemelkedése
érdekében. Sõt kidolgozta a róla
elnevezett módszer alapelveit: „A
zenei írás-olvasás elsajátítása leg-

közvetlenebbül a mindenki által
hozzáférhetõ hangszerrel, magával
az emberi hanggal érhetõ el. Zenei
nevelésünk alapvetõ bázisa a kar-
éneklési tendencia, melynek alap-
ját az ifjúság együttes éneklése, az
iskolai énekkarok adják. Másik ré-
tegét az öntevékeny, amatõr együt-
tesekbe tömörült dalosok alkot-
ják.”

Prófétikusan hangzik ma az
éneklés, a karéneklés fontosságát
hangsúlyozó kodályi elv, mert meg
volt gyõzõdve afelõl, hogy a közös
erõfeszítésbõl eredõ szép ered-
mény élménye fegyelmezett, ne-
mes gondolkodású embereket ne-
vel. Mai értelemben az énekkar
egy független közösség, minde-
nekelõtt zenei szempontok szerint
létrehozott, énekelni vágyók és hi-
vatottak közössége.

A 10 éve alakult Honvéd Kaszi-
nó Énekkara a kodályi hagyomá-
nyokat és az együtt éneklés élmé-
nyét igyekezett és igyekszik meg-
tartani. Érdemeiket meg kell emlí-
teni, hiszen ezekre nemcsak maga
a kórus, hanem valamennyi kani-
zsai lakos büszke lehet. Fennállá-
suk óta szerepeltek már számos
városi rendezvényen, megye-szer-
te bemutatták tudásukat, sõt buda-
pesti fellépéssel is büszkélkedhet-
nek.

Célkitûzéseik: a város zenei éle-
tének gazdagítása, fellépések szor-
galmazása megyei és országos ren-
dezvényeken, a magyar kórus-
éneklés hagyományainak folytatá-
sa, kapcsolatok ápolása hazai és
külföldi kórusokkal és a szakmai
énekkari tevékenység fejlesztése.

A tízévnyi munka nagyban kö-
szönhetõ a Kaszinó igazgatójának,
Halmos Ildikónak, aki magára vál-
lalta a karvezetõ hálás-hálátlan fel-

adatát. Igyekezett a belõle áradó
összetartó erõt, szívósságot, empá-
tiát a kodályi gondolatokhoz igazí-
tani. 

A mintegy kétórás mûsorban
Görcsi Frigyesné verset, Bella
Józsefné népmesét mondott. Szita
György a férfikar kíséretében szó-
lót énekelt. Az énekkarához baráti
szálakkal és közös tagokkal kötõ-
dõ Tüttõ János Nótaklub is szín-
padra lépett. Közülük Vajda Mária
és Varga Gyula szólóéneke is nagy
tapsot kapott a Tükörterem zsúfo-
lásig megtelt közönségétõl. A tap-
son kívül a nótaklub egy születés-
napi tortát is kapott az ünnepeltek-
tõl, hiszen õk is a napokban ün-
neplik tízéves születésnapjukat. 

A gálára a budapesti Honvéd
Férfikar mûsora tette fel a koronát.
Õket Halmos Ildikó igazgatónõ
mutatta be a közönségnek: a férfi-
kar Magyarország egyetlen hivatá-
sos férfikórusa. Európa-szerte, de
a nagyvilágban is csaknem egye-
dülálló különlegességgel bír.
1949-ben alakult meg a magyar
zenekultúra és énekesi hagyomá-
nyok ápolására, gazdagítására.
Mûködésük során a zeneirodalom
minden mûfaját, korszakát és stí-
lusirányzatát megismerték. Ez a
színgazdagság teszi lehetõvé, hogy
a gregoriántól a kortárs zenéig, az
orosz pravoszláv kórustól az ope-
rán, az operetten át a jazzig szinte
minden mûfaj és stílus szerepeljen
a repertoárján. 

A Honvéd Kaszinó Színjátszó
Körének 10 éves történetét mutatja
be Dobó László nyolcadik, kiadás
elõtt álló kötete. Dobó László
nyugdíjas pedagógus eddig megje-
lent valamennyi könyve helytörté-
nettel foglalkozik. Kettõ falu, a
többi kanizsai helytörténet. Elõ-
ször Hahóton, majd Szepetneken
tanított, 1971-ben került Nagyka-
nizsára, a Péterfy Iskolába. Negy-
venkét év után vált meg a katedrá-
tól, 1992-ben ment nyugdíjba. 

„A színháztól sosem szakadtam
el, vagy csak bizonyos idõre!” –
meséli a nyugalmazott pedagógus
– hiszen ahol csak tanított, mindig
volt mellette színjátszó szakkör,

vagy versmondó kör. A sok fény-
képpel illusztrált mintegy 50 olda-
las könyv a szakkörben zajló szín-
házi életrõl, színi életrõl szól. Tar-
talmazza a darabokról szóló elõze-
tes újságcikkeket és az utólagos
véleményeket is. Megismerked-
hetnek az olvasók a darabok elem-
zésével, a gyerekek játékával, be-
tekintést nyerhetnek a próbákra,
elárulva kulisszatitkokat is, de
nem kendõzi el a gondokat sem.

– Milyen igény hozta létre a kö-
zépiskolások által alkotott színi
életet a Honvéd Kaszinóban? –
kérdeztük a vezetõi, rendezõi,
szervezõ feladatokat is ellátó Dobó
Lászlótól.

– Halmos Ildikó intézményvezetõ
ötlete nyomán egy beszélgetõs klub
alakult át színjátszó körré négy-öt
középiskolással, s a diákok lelkese-
dése nyomán fokozatosan gyarapo-
dott a létszám. A gyerekek szívvel
lélekkel készültek a szerepeikre.
Elõfordultak kisebb-nagyobb hi-
bák, de a szorgalmuk átvitte õket a
nehéz perceken. A legnagyobb
technikai problémát az aláfestõ ze-
ne megfelelõ alkalmazása okozta a
zenés játékoknál. Az eltelt tíz év so-
rán nyolc színdarabot játszottunk
el. Menet közben folyamatosan
gondot jelentett, hogy három-négy-
évente a tovább tanulóktól meg kel-
lett válnunk, de volt olyan is, aki-
nek továbbra sem szûnt meg az ér-
deklõdése a színjátszás iránt. A szí-
nészi pályát választotta például
Dénes Annamária. A felvételi vizs-
gán azonban már nem vett részt,
meggondolta magát, és orvosnak
készül. Bonczok Norbert is ezen a
pályán lépett tovább, szinkronszí-
nész lett. Saját zenekara van, fellé-
péseirõl rendszeresen értesülünk.
Legutóbb Kurta Lilláról hallottam,
hogy hasonló területen tanul. 

– Most hogy érzi magát a „szín-
háza” nélkül? 

– Elfáradtam. Minden különö-
sebb ok nélkül mondtam le a színját-
szó szakkör vezetésérõl. Drukkolok
nekik így a távolból is. Szeretném,
ha sikerülne folyamatosan tovább-
vinni a kis társaságot, ha nem is
ugyanazokkal a személyekkel.. Sze-
rettem az egyszerû falusi embereket,
talán ezért is amolyan Déryné Szín-
ház hangulatában jártuk a falvakat.
Egy-egy darabunkat legalább hat
vidéki elõadáson bemutattuk. A
szervezés során sosem éreztem ma-
gamat egyedül, sok segítõtársra ta-
láltam a Kaszinóban, különösen
Halmos Ildikó személyében.

B.E.

SSzzíínnffaallaakk eellõõtttt ...... ééss mmööggöötttt

AA HHoonnvvéédd KKaasszziinnóó
SSzzíínnjjááttsszzóó KKöörréénneekk
1100 éévvee 11999988-ttóóll
22000088-iigg
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egycsa-
tornás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2/2010. (III.02.) számú rende-
lete alapján a következõk szerint.

Az önkormányzat a termofor kémények felújításának, kiváltásának bekerülési
költségeihez vissza nem térítendõ támogatásként támogatást nyújt a pályázók ré-
szére, amely kiegészíti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek meglé-
te a központi pályázatban elnyerhetõ állami támogatás elõírt pályázati feltétele.

I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkezõ lakóépületben (tel-

jes épület, vagy dilatációval határolt épületrész) lévõ kettõsfalú, illetve egyesí-
tett falú gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan
felújítási munkálataira igényelhetõ támogatás, amelynek eredményeként bizto-
sítható a tüzelõberendezések által elõállított, jelenleg a termofor kéménybe ve-
zetett égéstermékek elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe tör-
ténõ és az életbiztonságot veszélyeztetõ visszaáramlásának megakadályozása.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén lévõ egycsatornás gyûjtõkéménnyel rendelkezõ társasházak, lakásszö-
vetkezeti épületek, önkormányzati bérházak.

II. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor kémé-

nyek) felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra az Önkormányzati Mi-
niszter által 2009. decemberében meghirdetett LFP-2009-LA-7 kódszámú pá-
lyázat útmutatójában (a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.

Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett be-
ruházáshoz. A pályázat kétlépcsõs.  Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormány-
zathoz benyújtják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lép-
csõben az önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását
nem élvezõ pályázatokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújt-
ja be a központi kiíróhoz.

III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés határozza meg, mértéke

a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség legfeljebb 30%-a, de
lakásonként maximum 60.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási költség
megosztását - lakásonként - a pályázatban be kell mutatnia.

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormány-
zati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás
összege abban az esetben sem nõ, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása
során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a
pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia. 

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi ki-

író által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell be-
nyújtani legkésõbb 2010. április 12-ig, a Polgármesteri Hivatal Városfejleszté-
si Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.)

A pályázat részletes nagykanizsai feltételeit Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata 2/2010. (III.02.) számú rendelete tartalmazza. Elérhetõ a
város honlapjáról (www.nagykanizsa.hu ).

A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a minisz-
térium internetes honlapjáról (http://www.otm.gov.hu ), és az Építésügyi Minõ-
ségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról (http://www.emi.hu ) tölt-
hetõ le.

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss ((LLFFPP-22000099-LLAA-77))

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel kí-
nál hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti, valamint külterületi ingatlanokat a
Cserfõi-, Szentgyörgyvári-, Mórichelyi-, valamint a Förhénci hegy és azok
vonzáskörzetében. 

Érdeklõdni:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Va-
gyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) címen és a
93/500-724 telefonszámon lehet.

ZZáárrttkkeerrttii,, kküülltteerrüülleettii iinnggaattllaannookk

Kedves Házasulandók!
Biztos, hogy semmit sem felej-

tettek el? Megrendelték a meghí-
vókat? Kiválasztották az esküvõi
menüt? És mi a helyzet a virágcso-
korral, a menyasszonyi tortával?
Azok is megvannak?

Akkor már csak egy dologra
kell felkészülniük: a házasságra!
Ehhez a legjobb segítséget a
PREPARE/ENRICH nyújthatja
Önöknek.

Kedves Házasok!
Ne várják meg, amíg házassá-

gukban nehézségek ütik fel a fejü-
ket! A PREPARE/ENRICH segít-
ségével egy jó házasság még jobbá
varázsolható. Ha viszont éppen
egy válságos idõszakot élnek át,
akkor a PREPARE/ENRICH se-
gíthet a krízist lehetõséggé változ-
tatni.

A PREPARE / ENRICH (Fel-
készítés / Gazdagítás) egy pár-
kapcsolati tanácsadói csomag,
amelyet az Egyesült Államok-
ban dolgoztak ki házasulandó és
házasságban élõ párok részére.
Az eszköztár legfontosabb ele-
me a 165 kérdésbõl álló teszt,
amelynek eredménye egy 15 ol-
dalas átfogó „leltár” a pár kap-
csolatáról. A tanácsadó a teszt
eredményei alapján állítja össze
a személyes tanácsadási prog-
ramját.

– felszínre hozza a párkapcsolat
erõsségeit és növekedési területeit, 

– lehetõséget nyújt az õszinte és
nyílt kommunikációra,

– megmutatja, hogy a felek mi-
ben értenek egyet, és miben valla-
nak eltérõ nézeteket, valamint se-
gít megérteni azt a „batyut”, ame-
lyet a partnerek magukkal hoztak a
korábbi családjukból. Ezen kívül
gazdag adatmennyiséget szolgáltat

a pár kapcsolatáról, szociális- és
családi hátterérõl.

A tesztet – amely eddig világ-
szerte csaknem hárommillió pár-
nak tette gazdagabbá a kapcsolatát
–, központilag értékelik ki egy
speciális számítógépes program
segítségével a PREPARE /
ENRICH németországi központjá-
ban. Az eljárás tudományos meg-
bízhatóságát szaklapokban megje-
lent tanulmányok hosszú sora iga-
zolja. 

A kutatások alapján kirajzolód-
tak azok a területek, amelyek ér-
demben befolyásolják a házasság
boldogságát és tartósságát. Ezek a
személyiség, kommunikáció,
konfliktuskezelés, pénzügyek, sza-
badidõ, szexualitás, gyerekek és
szülõi szerep, család és barátok, a
szerepértelmezés és a lelkiség.
Ezeken felül a kiértékelés infor-
mációkat tartalmaz az idealiszti-
kus torzulásról, a házasság iránti
elvárásokról / házassági megelége-
dettség szintjérõl.

Életciklusuknak és családi álla-
potuknak megfelelõen négy külön-
bözõ teszteszköztár áll a párok
rendelkezésére. 

A PREPARE / ENRICH ma-
gyarországi képviselõje a Ketten
Együtt Házassági Mûhely. Jelen-
leg száz tanácsadója dolgozik
ezekkel az eszközökkel. 

Gyõrfy Anikó prepare/enrich ta-
nácsadó a +3630/238-5242-es,
vagy a 93/788-482-es telefonszá-
mon, valamint a gya@freemail.hu
e-mail címen várja az érdeklõdõk
jelentkezését.

A házasság elõtt álló párokat, az
olyan házasság elõtt álló párokat,
akik közül legalább egyik félnek
van gyermeke egy korábbi part-
nertõl (mozaikcsalád). A házas,
vagy együtt élõ, és az 50 év feletti
párokat.

A teszt eredménye egy 15 olda-
las kiértékelés, amelynek alapján a
tanácsadó személyre, azaz párra
szabott programot dolgoz ki. 

(X)

TTaannááccssaaddááss hháázzaassuullóókknnaakk
ééss hháázzaassookknnaakk

THRÁK KKIRÁLYOK VVÖLGYE
Nagykanizsán, aa MMagyar PPlakát HHázban 

március 119 –– ááprilis 330. 110-118 óóráig

PPRREEPPAARREE // EENNRRIICCHH!!
DDee mmii iiss eezz??

EEzz aa ffoollyyaammaatt
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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  szakképzettség, közigaz-

gatási versenyvizsga. Elõnyt jelent: közigazgatási gyakorlat, önkormányzati
vagyongazdálkodási területen való jártasság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
Szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, feltételként elõírt szakképzettsé-

get, vizsgát igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi eredeti er-
kölcsi bizonyítványt, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötele-
zettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõ-
zetes 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 pályázat benyújtásának határideje: 
2010. április 2.  (A pályázat benyújtásának határideje meghosszabbításra ke-

rül a korábban - a www.kszk.gov.hu, a www.nagykanizsa.hu honlapokon, a Ka-
nizsa Dél-zalai Hetilap 10. számában, a Kanizsa TV Lapozójában - megjelen-
tetett 2010. március 22-e helyett)

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30. (módosul a korábban
megjelentetett 2010. március 31. helyett)

A részletes álláspályázat a www.kszk.gov.hu honlapon 2010. március 16.
naptól tekinthetõ meg.

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 16.00 órától 17.00 órá-
ig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a kiskanizsai
kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és fõiskolai hallgatókat, akik
2009 õszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-es 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 igazolása 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
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata „Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fûzõdõ
kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irá-
nyú mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése.

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

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

tek nyújthatnak be, pályázati ûrlapon, az ûrlapon megjelölt kötelezõ mellékle-
tek 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 együttmûködésével 2010. július 1. és 2011. jú-
nius 30. között kell megvalósulnia. 3. A partner együttmûködésrõl szóló írásos
nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4. Csak társfinanszírozás-
sal, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott pro-
jektre. Önerõ lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi
költség nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésõbb 2010. június 30-ig dönt.
Az elnyert támogatást - testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot
- részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadá-
sokra, legfeljebb az önrész mértékéig biztosítja az alap. A nyertes pályázó a
teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köte-
les elszámolást, a program elvégzésérõl pedig beszámolót készíteni. A támo-
gatási összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása után kerülhet
sor. 6. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az alap-
ra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak
igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pá-
lyázatokon önerõként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pá-
lyázatot. Ez esetben célonként külön ûrlapot kell kitölteni. Egy postai külde-
ményben csak egy pályázat adható fel. 8. A nyertes pályázó köteles támogatá-
si szerzõdést kötni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalá-
val. 9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban, interjúkban, újságcikkek-
ben, kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein, stb. jeleznie kell,
hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatá-
sával jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes prog-
ramok 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
adatlap hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következõ címre: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Mûvelõdési és Sport Osztály, 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 pályá-
zatok nem kerülnek elbírálásra. A határidõ módosítására és hiánypótlásra nincs
mód. A döntésrõl minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnye-
rõ pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. 

Beérkezési (nem postára adási) határidõ: 2010. április 7. szerda 08:00
óra.

TTeessttvvéérrvváárroossii ppáállyyáázzaatt 22001100..
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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

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

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 rende-
let (továbbiakban: Rendelet) elõírása szerint nyilvántartást
kell vezetnie a társasház-kezelõ, valamint ingatlankezelõ
szolgáltatást nyújtó és gazdálkodó szervezetekrõl. A nyil-
vántartások felfektetésének alapja az a bejelentés, melyet
ezen tevékenységet ellátóknak kell tenniük. Bejelentési
kötelezettség terheli 2010. május 11. napjáig mindazokat,
akik a társasház-kezelõi és/vagy ingatlankezelõi szolgálta-
tási tevékenység folytatásának feltételeivel rendelkeznek
és a Rendelet hatálybalépését (2009.11.11.) megelõzõen 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
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INGYENES HALLÁSSZÛRÉS!
A „HEAR THE WORLD - HALLD A VILÁGOT” 

országos rendezvénysorozat következõ állomása:

Nagykanizsa, Deák tér
2010. március 23. 9.00 – 18.00 óráig

Bõvebb felvilágosítás: 80/204-489

Mindenki felelõsséggel tartozik saját egészségéért!

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  

Bõvebb információ kérhetõ: Lovkó István +3630/329-7717
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Felelõsséget igényel, ha vala-
ki kutyát vállal, nagyon sok
mindenre oda kell figyelni vele
kapcsolatban. A kutya ugyan-
olyan érzõ lény, mint az ember,
társa az embernek, felelõsség-
gel tartozunk érte, gondoskodni
kell róla. Ezért nem érhet ben-
nünket felkészületlenül, ha egy
kutyus érkezik hozzánk, akit mi
magunk vagy valamelyik csa-
ládtagunk választott.

Nem csak a kutyus jövetelére
kell felkészülni, hanem mini-
mum 10-15 évre elõre kell gon-
dolkodni, s tudomásul kell ven-
ni, hogy mindennapi életünket,
a bevásárlást, a takarítást, az ét-
kezést, a pihenést, még a nyara-
lást is befolyásolni fogja ezután
az õ jelenléte.

Éppen ezért a kutyatartás sok
kérdést felvet, s mielõtt kutyát
vállalunk, alaposan át kell gon-
dolnunk ezeket – s valljuk be,
nem a neve kiválasztásán fogunk
a legtöbbet töprengeni. A legfon-
tosabb, hogy családunk életvite-
lébe belefér-e egy háziállat. S ha
erre igennel válaszoltunk, akkor
lehet a többi kérdést feltenni ma-
gunknak. Milyen kutyát szeret-
nénk egyáltalán? Házõrzõre, há-
zi kedvencre vagy munkatársra
van szükségünk? Kicsi kutyát
szeretnénk vagy nagyot? Fiata-
labbat vagy olyat, aki valakinek
már nem kellett? Megfelelõ lesz-
e környezet a kutyának, ahol
élünk? Tudunk-e vele  rendsze-
resen eleget foglalkozni, annyit,
amennyit igényel? Ha összeho-
zott a sors a számunkra és csa-
ládtagjaink számára minden
szempontból megfelelõ kutyá-
val, innentõl kezdve hogyan to-
vább? Hogyan tápláljuk? Meny-
nyit foglalkozzunk vele? Milyen
legyen az õ kis kuckója? Milyen
játékokat adjunk neki?

Ezekre és hasonló kérdésekre
próbálunk választ adni a követ-
kezõ néhány hét folyamán Tis-
lér Zoltán kutyatulajdonos és –
kiképzõ segítségével.

S.E.

Kutyavilág

Nagy mérvû eseményre készül
az Eraklin Táncklub március
28-án. Egy nap két versenyre ke-
rül sor a Zsigmondy-Széchenyi
Csarnokban: az Eraklin-Ku-
pára (9 órától) és a Kanizsa Ku-
pa Tíz Táncversenyre (19 órá-
tól). – tudtuk meg Lekszikov Csa-
bától, a klub vezetõjétõl.

Elõbbi klubközi pontszerzõ meg-
mérettetés, utóbbi pedig meghívásos
verseny, melyre a magyar ranglista
elsõ tizennégy párosa kapott meghí-
vást. Nem akárkik õk, többségükben
válogatott kerettagok, akik rangos
nemzetközi bajnokságokra járnak, s
nagyon komoly eredményekkel ren-
delkeznek. S még egy magyarázattal
tartozunk: tíz, mert a színpadon egy
idõben megmutatkozó párosok tíz
táncot adnak elõ, melyek között van-
nak mind standard, mind latin tán-
cok. Helyezésük az összesített pont-
számok alapján dõl el.

– Harmincöt éve nem volt Nagyka-
nizsán társastáncverseny, még a ’70-es
években nagy sikernek örvendett a Ka-
nizsa Kupa. Célunk ezzel a rendez-
vénnyel az, hogy ezeknek a versenyek-
nek az emlékét felelevenítsük, s ismét
hagyományt teremtsünk városunkban.
– osztotta meg lapunkkal terveiket

Csaba. – A rendezéshez a Magyar
Táncszövetség engedélye szükségelte-
tett, melyet erre az idõpontra kaptunk
meg. Úgy gondoltam, a szükséges
szakmai felkészültség és a táncosaink
rátermettsége miatt is elérkezett az idõ,
ezért már tavaly májusban benyújtot-
tuk pályázatunkat a Szövetséghez, s
nagy örömünkre a hónap végén egy
fantasztikus, hangulatos és reméljük el-
ismert versenyt rendezhetünk.

Érdekességképpen eláruljuk azt
is, hogy a dobogósok egyedi készí-
tésû érmeket kapnak majd, mely a
Klub tagjainak keze munkáját is di-
cséri. Lapzártánkkor a nevezések
még nem zárultak le (március 22-ig
lehet jelentkezni), s azt is megtud-
tuk, hogy az Eraklin Kupa iránt
horvát táncosok is érdeklõdtek.

S.E.

ÚÚjjrraa ttáárrssaassttáánnccvveerrsseennyy NNaaggyykkaanniizzssáánn

1969 õszén alakította meg a Mûvelõdési Központ a Nagykanizsai Verseny-
tánc Klubot. Vezetõi Tarczi Zoltán és Latabár Katalin voltak. A táncosok és ta-
náraik több versenyen szerepeltek jó eredménnyel és maguk is szerveztek ver-
senyeket. Elsõ nagyobb versenyük a Nagykanizsa Kupáért I. Országos “A” ka-
tegóriás Táncverseny volt, 1969-ben.

Kapos Edit az Országos Társastánc Bizottság elnökének nyilatkozatából egy
rövid idézet: “Szeretnénk Dél-Magyarországon is kialakítani a társastánc új bá-
zisát. Terveink szerint a góc Nagykanizsa lenne. A mostani rendezvény azt bi-
zonyítja, hogy jól választottunk, õszintén mondhatom, rég láttam ilyen lelkes
közönséget.” 1970 és 1973 között a Kanizsa Kupa versenyeket minden évben
sonderklasse szinten rendezték meg, nemzetközi részvétellel.

Az öt év alatt a tanárok és táncosaik sikert sikerre halmoztak a különbözõ
versenyeken.

1974-ben, az akkori politikai viszonyok miatt a tanár házaspár Budapestre
költözött. A Nagykanizsai Versenytánc Klub vezetõ nélkül maradt.

1975-ben megrendezték még az utolsó Kanizsa Kupát, majd a vezetõ nélkül
maradt csapat szép lassan felbomlott. Így tûnt el hosszú idõre egy mûfaj Nagy-
kanizsa város táncos életébõl.

Városunk 35 év után ismét országos táncversenynek ad otthont az Eraklin
Táncklub rendezésében, a Táncklub reményei szerint a most újra útjára induló
Kanizsa Kupa méltó utóda lesz az õs-Kanizsa Kupának.

AA ttöörrttéénneett 4411 éévvvveell eezzeellõõttttrree nnyyúúlliikk vviisssszzaa...... 

Együttmûködési megállapo-
dást írt alá a Halis István Városi
Könyvtár, a Mozgáskorlátozot-
tak Nagykanizsai Városi Egye-
sülete, a Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Egyesülete, a
Szívbetegekért Egyesület, vala-
mint a Vakok és Gyengénlátók
Zala Megyei Egyesülete.

A megállapodás célja a könyvtári
szolgáltatásokon keresztül – a nagy-

kanizsai és városkörnyéki fogyaték-
kal élõk számára –, az önálló, aka-
dálymentes tájékozódás lehetõségé-
nek segítése, az elmagányosodás
veszélyének enyhítése, a segítõ kap-
csolatok gyarapítása, ezáltal a társa-
dalmi integráció erõsítése. 

A könyvtár vállalja, hogy tájékoz-
tatja az egyesületeket a szolgáltatása-
iról, programjairól. Az egyesületek
érvényes tagsági viszonnyal rendel-
kezõ tagja, térítésmentesen beiratko-

zott használója lehet a könyvtárnak,
és térítésmentesen vehet részt a
könyvtár- és internet-használati alap-
tanfolyamon. A könyvtár biztosít tár-
helyet az egyesületek hivatalos inter-
netes tartalmai számára, informatikai
segítséget ad internetes megjelené-
sükhöz. A könyvtár érintett olvasó-
közönségének bemutatja és propa-
gálja az egyesületeket, hogy a fogya-
tékkal élõ olvasók mielõbb kapcso-
latba kerülhessenek a segítõ civil
szervezetekkel.

Az egyesületek többek között vál-
lalják, hogy folyamatosan tájékoz-
tatják tagjaikat és partnereiket a
könyvtár akadálymentes használatá-
nak módjairól, szolgáltatásairól,
programjairól. Részt vesznek a
könyvtár fogyatékossággal kapcso-
latos honlapjainak gyarapításában és
gondozásában. Speciális szakmai,
egészségügyi információikat és ki-
adványaikat eljuttatják a könyvtár-
ba, ott hozzáférhetõvé teszik.

B.E.

EEggyyüüttttmmûûkkööddééssii mmeeggáállllaappooddááss
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Horoszkóp

Kedvezõ körülményeket ígérnek az elkövetkezõ
napokra a csillagok. Érdemes nekifognia befeje-
zetlen dolgai rendezésének. Bár sok munka ne-
hezedik a vállára, most könnyedén megold min-
dent. Ha magányos, önnek kell tenni ellene.

Talán az ünnepek elõtti készülõdés változ-
tatja meg hirtelen a hangulatát. Szeszélyes,
és meggondolatlan döntéseket hozhat.
Mérje fel a lehetõségeket, és igyekezzen
telkesíteni szerettei minden kívánságát. 

Aközvetlen családjától kaphat elsõsorban pozi-
tív impulzusokat ezen a héten, de hasznos és új
tapasztalatokat is szerezhet érdekes emberektõl.
Apartnerével stabil a kapcsolata, ennek ellenére
legyen adakozóbb, ha ajándékokról van szó.

Némi fásultság után, ismét változtatási láz-
ban ég. Mielõtt felforgatná a lakást, és ki-
dobná párja még használható ruháit, gondol-
kodjon el egy kicsit. Akciója elõtt sétáljon ki
például a Csó-tóra, s ott majd megnyugszik.

Nõ a beszélõkedve ezen a héten. Felvilla-
nyozza mindazok érdeklõdését, akikkel csak
köszönõ viszonyban van. Akár barátságot is
köthet velük. Ha még magányos oroszlán, ta-
vasszal önre is ráköszönhet a szerelem.

A csillagok állása szerint bármit megengedhet
magának. Nagy igényei nincsenek, akár egy
fagyival és a nyíló virágok látványával is meg-
elégszik. Avitákat azonban kerülje a családtag-
jaival, ha szép húsvéti ajándékról álmodozik.

Nehézkesen telnek az ünnepek elõtti napok, úgy
érzi, nem tudja mindenki kívánságát teljesíteni.
Aludjon, s másnap eszébe jut majd a legjobb meg-
oldás. Amagányos Mérlegek a tavasz elsõ napjai-
ban szerencsésen alakíthatnak ki új párkapcsolatot.

Acsillagok állása szerint a szokásosnál rámenõ-
sebb lesz a héten, és nem engedi kihasználni ma-
gát. Ha úgy érzi, kommunikációs problémája
van a párjával, nem jár messze az igazságtól.
Éppen ideje megtalálnia a kellemes hangnemet.

Ezen a héten akkor érzi igazán jól magát, ha több
idõt tölt el családi körben. Munkája terén azt ta-
pasztalja, egyhelyben jár, és nem jut elõbbre.
Emiatt ne keseredjen el, más is így van ezzel. El-
sõsorban a párjával oszthatja meg gondjait.

A Vénusz hatására kellemes napok köszön-
tenek önre a szerelemben. Bár energiaszint-
je jelentõsen csökkent, vitaminokkal és sok
napfénnyel ellensúlyozhatja a lemaradást, és
ismét aktívan folytathatja a tennivalóit. 

Sikereket hozhat ez a hét a munkájában és a
magánéletében is. Vonzerejére többen felfi-
gyelnek, ami jót tesz a karrierjének is. Ha a
szinglik táborát erõsíti, ne feledje, a szerelem
nem jön házhoz, önnek kell elmenni érte.

A séta, a sok napsütés erõsíti, segíti alkalmaz-
kodóképességét. Használjon ki minden lehetõ-
séget a jövõje építéséhez, de ne ragaszkodjon
görcsösen a változtatásokhoz. A dolgok idõn-
ként maguktól is megoldódnak, ha hagyjuk. 

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

ÉLÕ
SPORTKÖZVETÍTÉSEK

most vasárnap 
a Kanizsa Rádióban!

15:30 
NTE 1866 - Bogád

NBIII-as foci
18:00

Kanizsa KK - SMAFC
NBI B-s kosár

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-956
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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)

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)

Nk-án a Berzsenyi utcában két-
szobás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fûtéses lakás azonnal
beköltözhetõen eladó. Érd.:
+3620/936-1563 (7192K)

Belvárosi, kétszobás, egyedi fû-
téses felújított lakás igényesnek el-
adó. Kaució szükséges! Tel.:
+3630/369-5352 (7193K)

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

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)

Hamarosan induló szakmai
képzéseink Nagykanizsán: ruhá-
zati eladó, kereskedõ, boltvezetõ,
óvodai dajka, biztonsági õr. Érd.:
+3670/948-0949, www.felnot-
tiskola.hu

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

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

Március 21. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
ADAGIO. Belépõdíj: I. hely 2500 Ft,
II. hely 2200 Ft

Március 22. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
Filharmónia bérlet
BARTÓK VONÓSNÉGYES
Komlósi Péter, Hargitai Géza, 
Németh Géza, Mezõ László
Közremûködik: Lajkó István
zongora (Fischer Annie Ösztöndíjas)
Belépõdíj: 2500 Ft

Március 25. 18 óra
Nyugdíjas Színházbérlet
"TE, RONGYOS ÉLET!"
zenés összeállítás DRÁFI MÁTYÁS 
Jászai-díjas, Érdemes Mûvész 
elõadásában. Belépõdíj: 700 Ft

Március 19. 10 óra
NEMZETKÖZI RÉGÉSZETI
KONFERENCIA
Téma: Thrák királyok völgye
Szervezõ: a Magyar Plakát Ház, 
Kõfalvi Csilla. A belépés díjtalan

Március 26-27. 19 óra
NAGYKANIZSAI AMATÕR

ROCKZENEKAROK 
BEMUTATKOZÓ KONCERTJEI
Belépõdíj /naponta/: 500 Ft

Március 19. 11 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében
THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépõdíj: felnõtt 1700 Ft; 
diák, nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthetõ: április 30-ig

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

Március 20. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében - A jazz ünnepe
KANIZSA BIG BAND ÉS A
BÁGYI BALÁZS QUARTET
Belépõdíj: 1000 Ft
Arendezvény támogatója: a Magyar Jazz
Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap

Március 24. 18 óra
"EGÉSZSÉG KÖRE" - Onhausz 
Péter pécsi természetgyógyász elõadása

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

LAKOSSÁGI 
apróhirdetés 

15 szóig 600 Ft, 
VÁLLALKOZÁSI

apróhirdetés 
15 szóig 1200 Ft.

Mindkettõre érvényes 
gyakorisági 

KEDVEZMÉNYÜNK: 
többszöri, folyamatos 

feladásnál 
a másodiktól félár!

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete március 26-án pén-
teken, a Kanizsa Dorottya Kórház tanácstermében, a közgyûlés
befejezése után közvetlenül, kb. 16.30-kor tartja klub-
foglalkozását, ahol Dr. Sebestyén Miklós fõorvos tart elõadást A
cukorbetegség diaetotherápiájának elvei témában.
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Kézilabda. Az NB I B-s nõi
bajnokságban az Izzó SE (12.) a
Bp. Vasas ASI (7.) együtteséhez
látogatott. A két csapat közötti ta-
bella-különbség gyakorlatilag tük-
rözõdött a mérkõzés képén is, hi-
szen 21-11-es félidõ után 34-27-re
nyert a Fáy utcai házigazda. A
vendégeknél ugyan a legeredmé-
nyesebb Matetits Gabriella volt
nyolc találattal, de az ifjúsági korú
Anek Rebeka hat gólja legalább
ennyire elismerendõ teljesítmény.
Az NB II-es férfiak (5.) sem gaz-
dagodtak ponttal idegenben, hi-
szen az Unitranscoop-Gyõrújbarát
KSE (4.) 29-28-ra nyert ellenük,
így a tabellán helyet is cserélt a két
legénység.

Kosárlabda. A férfi NB I B-s
bajnokságban a Kanizsa KK-
DKG East gárdája (3.) Veszprém-
ben vendégszerepelt, s hatalmas
csatában kapott ki a házigazdák-
tól (2.) 83-81-re. Folytatás vasár-
nap a Russay-csarnokban 18 órá-
tól a Soproni MAFC (4.) ellen. A
lányok V. korcsoportos diákolim-
piai elõdöntõjében Szekszárdon
szerepelt a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium együttese. Mivel a har-
madik résztvevõ nem érkezett
meg, így a vendéglátó Garay Já-
nos Gimnázium ellen kellett két
alkalommal bizonyítania a döntõ-
be kerülésért a kanizsaiaknak.
Nos, az elsõ találkozón 75-69-re,
a másodikon 75-60-ra nyertek a
kanizsaiak, így egyenes az út
Debrecenbe, az április 23-25-i fi-
náléra.    

Küzdõsport. A dél-zalai város-
ban Kali-szemináriumot és egy-
ben vizsgát is tartott Sifu Juhász
Zoltán, a szakág ismert vezetõje, s
a helyieken kívül gyõri és szom-
bathelyi sportolók is érkeztek a
megmérettetésre. A rendezvényre
ellátogatott Sifu Váradi György is,
aki a Magyar Kung Fu Szakszö-
vetség egyik vezetõje.

Vízilabda. Nem sikerült az OB
I B felsõházi rájátszásában a be-
mutatkozás a Heat Group-Kanizsa
VSE (8.) számára, hiszen az elõzõ
évi mumus (6-8; 11-13), vagyis a
Tipo VSC (6.) elsõ mérkõzésükön
idén is kifogott a kanizsaiakon.
Szabó Gábor együttese két nyert
és két vesztett találkozóval érke-
zett a play-off szakaszába, végül a
fõvárosiak ezt a mérleget egyelõre
negatívba fordították, hiszen a dél-
zalai városban a vendégek 10-7-re
nyertek. A most következõ hétvé-
ge szabad lesz a KVSE számára,
azt követõen Szegedre látogatnak
Karácsony Tiborék.

Kecskeméten rendezték az úszó
A kategóriás diákolimpia országos

döntõit III-IV. és V-VI. korcsoport-
ban, melyen iskoláik mellett klubju-
kat, a Délzalai Vízmû SE-t is remek
eredményekkel képviselték a kani-
zsai sportolók. A Polgár Sándor és
Miatta Mercédesz edzette fiatalok
közül Zámodics Márk (Batthyány
Gimnázium) hozta a legszebb ered-
ményt, hiszen a III. korcsoport 100
m gyors döntõjében fölényesen
szerzete meg az elsõ helyet. Abay
Nemes Anna (Rozgonyi Általános
Iskola) a IV. korcsoportban 100 m
gyorson lett bronzérmes. Karancz
Aliz (Mezõ Gimnázium; V-VI. kor-
csoport) 200 m vegyesen végzett a
harmadik helyen. Váltóban a Bat-
thyány Gimnázium lány váltója sem

szerepelt rosszul, hiszen 6x50 m
gyorson a Németh Renáta, Kisgyura
Eszter, Tóth Mirandolina, Vékási
Vanda, Zsuppán Patrícia, Ács Réka
egység a negyedik lett. Összességé-
ben Zámodics tartja kiváló formá-
ját, s a szakmai munkának is kö-
szönhetõen a dél-zalai klub (egyik)
húzóemberévé nõtte ki magát.
Hogy nem véletlen az elõzõ mon-
datban a megfogalmazás módja, an-
nak oka, hogy idõközben Abay Ne-
mes Anna meghívót kapott a serdü-
lõ válogatott keretébe. Talán felesle-
ges említeni, ehhez is számos remek
eredmény szükségeltetett…

P.L.

ZZáámmooddiiccss ddiiáákkoolliimmppiiaaii aarraannyyéérrmmeess

… 20 esztendeje: az NB II
nyugati csoportjában III. ker.
TTVE (5.) – N. Olajbányász SE
(7.) 0-0, majd Olajbányász (8.; g.:
Skublics) – Budafoki MTE-Tör-
ley (11.) 1-2. A nõi kosárlabda NB
I rájátszásában MÁV NTE (14.) –
BKV Elõre (15.) 57-60. Az Olaj-
bányász SE NB I B-s nõi kézilab-
da együttese nyerte a nyolccsapa-
tos Felkészülési Kupát. Legjobb
kapus Nagy Judit (N. Tungsram),
míg a gólkirály Mátyás Auguszta
(N. Olajbányász) lett.

… 15 esztendeje: a labdarúgó
NB I 18. fordulójában Csepel-
Kordax (9.) – N. Olajbányász SE
(13.) 2-0. A mérkõzést követõen
felmentették állásából Keszei Fe-
renc vezetõedzõt, s az addigi pá-
lyaedzõ, Szabó Imre váltotta õt a
kispadon. A nõi kosárlabda NB I

play-offjában a 17-20. helyért
MÁV NTE-Kanizsa Sörgyár –
Egis OSC 75-61, majd 57-64. A
férfi kézilabda NB I-ben N.
Tungsram SE (8.) – Debreceni
Dózsa (9.) 25-25. A Tungsramtól
Szergej Kuzmicsov villámigazo-
lással került kölcsönbe az akkor
még NB I B-s Dunaferr SE-hez.
Már az orosz idegenlégiós nélkül
Fotex VSE (1.) – Tungsram 32-
16. A nõi kézilabda NB I B-ben
Olajbányász SE (Horváthné 7
gól) – Dunaújvárosi AC 26-17.

… 10 esztendeje: a PNB 21.
fordulójában Nyírség-Spartacus
(12.) – Nagykanizsa LinAir FC
(14.) 2-0. Az NB III Dráva cso-
portjában Dombóvári FC (10.) –
MÁV NTE (2.) 0-0. A Kanizsa
KK-DKG East férfi kosárlabda
csapata végül az NB I B alapsza-

kaszának harmadik helyén vég-
zett, s bekerült az A-csoportért
folytatott rájátszásba. A debreceni
korosztályos cselgáncs rangsor-
versenyen a MÁV NTE dzsúdósai
(Hóbár Péterrel és Molnár Ta-
mással az élen) 48 pontot gyûjtöt-
tek. Bemutatkozott a Mapei-
Kanizsa Kerékpár Klub, elsõként
a horvát Jadranska Magistrala
profiversenyen álltak rajthoz ke-
rekezõi, köztük az FTC-tõl igazolt
országúti magyar bajnok Arany
Gábor.

… 5 esztendeje: a férfi kézi-
labda NB I B-ben Nagykanizsai
Izzó SE (9.; Kiss Gergely 9 gól) –
Siklós (7.) 25-20, a kanizsai csa-
pat utolsó négy mérkõzésén har-
madik gyõzelmét aratta egy dön-
tetlen mellett.     

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((mmáárrcciiuuss 1188-2244..))……

Nem várt, ettõl függetlenül fe-
lettébb nagy sikert ért el
Mihovics Szabina az NTE 1866,
most már 70 kg-os súlycsoport-
ban induló dzsúdósa. Tény és va-
ló, az elmúlt másfél évben talán
kevesebbet hallhattunk eredmé-
nyeirõl, amit hosszú ideig lehe-
tett korcsoportváltásával magya-
rázni. Ettõl függetlenül a hiány-
érzet élhetett a pályáfutását fi-
gyelemmel kísérõkben, de szá-
mukra most Szabina hatványo-
zottan bizonyított. A siklósi juni-
or korcsoportos országos bajnok-
ságon ugyanis imponáló teljesít-

ménnyel szerzett bajnoki címet.
Az egész mezõnyt ellentmondást
nem tûrõ teljesítménynyel henge-
relte le, s aligha véletlen, hogy
edzõjébõl, Mester Józsefnébõl
örömszavakat csalt elõ: „Úgy
gondolom, ez megfelelõ lelki
kártérítés is sportolómnak, akirõl
az utóbbi idõszakban mintha kis-
sé elfeledkeztek volna. Szabina
valóban nagy sportemberi tartás-
ról tett tanúbizonyságot, s ezt a
hamarosan sorra kerülõ diák-
olimpián is bizonyítani fogja.”

Polgár László 

EEzzeenn nniinnccss mmiitt rraaggoozznnii:: bbaajjnnookk lleetttt
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A használt autók specialistája

Típus/Évjárat Ár

Audi A3 SPB 2.0TDI
2006.06 5.590.000
Audi 80 (2.tul) 1.9TDI
1992.12 799.000
Audi A3 2.0 TDI
2006.06 3.590.000
Audi A4 2.0 CR TDI
2009.05 5.850.000
VW Passat 2.0 TDI
2005.12 3.190.000
VW Cross Touran 1.9TDI
2008.02 4.899.000
VW Lupo (klíma) 1.4i
2002.06 990.000
VW Turan (7sz.) 1.9 TDI
2004.12 2.870.000
VW Bora 1.4 16V(56e km)
2000.05 1.500.000
Nissan Micra 1.2 (klíma)
2005.07 1.560.000
Suzuki Ignis 1.3, 16V GC
2004.05 1.299.000
Ford Focus 1.6 (5a.)
2004.07 1.399.000
Daewoo Tico (24e km)
1997.08 350.000
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDI
2007.12 2.599.000
Citroen C4 1.6i
2005.06 1.850.000
Daewoo Kalos 1.2 (klíma)
2005.03 1.180.000
Kia Rio kombi 1.3
2005.07 1.350.000
Opel Meriva 1.6 Cosmo 
2004.05 1.990.000
Peugeot 307 1.6
2001.12 1.150.000
Seat Altea 1.6
2004.12 2.299.000
Seat Toledo 1.9 TDI
2003.08 1.799.000
Skoda Octavia1.6
2007.07 1.799.000
Skoda Octavia1.6 
2007.07 1.799.000
Suzuki Swift 1.3 GL
2005.06 1.450.000
Suzuki Swift 1.3 GL
2005.06 1.450.000
Suzuki Swift 1.3 GL
2005.06 1.450.000
Toyota Hilux (br.ár)
2008.03 4.980.000

8800 Nagykanizsak, Petõfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
WWW.ISTIVANAUTO.HU

ISTIVÁN
AUTÓ

GENERÁLKIVITELEZÕI FELHÍVÁS 
AJÁNLATTÉTELRE 

(megismételt eljárás)
Tárgy: Társasház felujítás, szigetelés, nyílászárók cseréje,

gépészet. 
Helye: Nagykanizsa, Munkás u. 3.

Ajánlattételi felhívás átvételének helye: Nagykanizsa Ady u. 4.
(Zala Ingatlanszalon). 

Átvétel ideje: 2010. március 19-25. 10.00-16.00 óra. 
Beadás határideje: 2010. április 2. 

Információ: 06 93 789 240 vagy 06 30 601 55 80
e-mail: pandc.kft@gmail.com

GENERÁLKIVITELEZÕI FELHÍVÁS 
AJÁNLATTÉTELRE 

(megismételt eljárás)
Tárgy: Társasház felújítás, szigetelés, nyílászárók cseréje,

gépészet. 
Helye: Nagykanizsa, Kazanlak krt. 11.

Ajánlattételi felhívás átvételének helye: Nagykanizsa Ady u. 4.
(Zala Ingatlanszalon). Átvétel ideje: 2010. március 19-25. 10.00-

16.00 óra. Átvétel módja: személyesen, díj ellenében. 
Beadás határideje: 2010. április 9. 

Információ: 06 93 789 240 vagy 06 30 601 55 80
e-mail: pandc.kft@gmail.com

Mi lesz a Széchenyi Kártya jövõ-
je? Lesz-e a kis- és középvállalko-
zók számára bármilyen lehetõség a
továbblépésre, az életben maradás-
ra? Mekkorák lesznek a kamattá-
mogatások, lesz-e állami garancia?
– Többek között ezekre a kérdések-
re kaphattak választ azok, akik el-
látogattak a Nagykanizsai Kereske-
delmi és Iparkamara (NAKKIK),
valamint a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége által
szervezett „Jövõre is a legkedve-
zõbb hitelprogram a Széchenyi
Kártya – hitellel a vállalkozókért”
nevû rendezvényre, mely az orszá-
gos Széchenyi Kártya road show
részeként érkezett városunkba.

Dr. Polay József, a NAKKIK el-
nöke a program kezdeteként kö-

szöntötte a megjelenteket, majd
ugyanezen célból átadta a mikro-
font Marton István polgármester-
nek. A polgármester beszédében
kihangsúlyozta, hogy sokaknak
csupán a Széchenyi Kártya az
egyetlen hitelfelvételi lehetõsége.
Megemlítette azt is, hogy sokan
érdeklõdnek a kártya iránt, mind
uniós tagországok, mind távolab-
biak, akik szintén bevezetnének
hasonló rendszert.

Szó esett – mind Polay József,
mind Doucha Ferenc, a VOSZ Za-
la megyei elnöke által – a kis- és
középvállalkozók jellemzõ problé-
máiról is, melyekre a Széchenyi
Kártya megoldást kínál: tõke-,
megrendelés- és forráshiánnyal
küzdenek, melynek következmé-
nyei lehetnek a likviditási gondok,

majd a létszámleépítés. A legked-
vezõbb vállalkozói hitelprogramról
van szó, mivel állami hiteltámoga-
tást és garanciavállalást tartalmaz.

Felszólaltak a fórumon Dras-
kovics Tibor és Deme Krisztina
vállalkozók, bemutatták cégüket
és a Széchenyi Kártya cégükre
gyakorolt pozitív  hatásait. Soós
Rita fõtanácsos, a garanciavállaló
cég munkatársa elmondta, céljuk
az, hogy olyan vállalkozók is hitel-
hez jussanak, akik amúgy nem.

A tavalyi évben 165 ezren igé-
nyeltek, s 122 ezren kaptak Széche-
nyi Kártyát országos szinten. Zala
megyében 6359 kártya került kiosz-
tásra, Nagykanizsán közel 3000.

A VOSZ és a Kamara ezután is
fogadja az érdeklõdõket, hisz –
ahogy Polai József is mondta – a
válság miatt még nagyobb szerepe
kell, hogy legyen.

S.E.

AA SSzzéécchheennyyii KKáárrttyyáárróóll

Közös képviselõket, lakókat és
további érintetteket vártak a
társasházi nyílt nap szervezõi az
Olaj Mûvelõdési Házba a pályá-
zati lehetõségekkel kapcsolat-
ban. Többek között szó esett a
panelprogramról, a termofor ké-
mények felújításáról, valamint a
közeljövõben várható pályáza-
tokról.

Egy megvalósult beruházás,
vagyis egy tanulmányeset alap-
ján kerültek bemutatásra a lehe-
tõségek. A társasházi támogatá-
sokról Kustán Szabolcs, a rende-
zõ pályázatíró cég ügyvezetõ
igazgatója beszélt a megjelentek-
nek, az energiahatékonyság elõ-
nyeit pedig Széchenyi Lajos
energetikus vázolta. Az energia-
hatékonyság ebben az esetben
konkrétan azt jelenti, hogy minél
több részt (szigetelés, nyílás-

zárócsere, kazánfelújítás vagy
–csere stb.) emelnek be a lakók a
pályázatba (s kerülnek ezek vég-
rehajtásra), annál több energiát, s
ezzel pénzt spórol meg a ház, s
nem utolsó sorban annál na-
gyobb állami támogatásra szá-
míthat.

Az elõadásokat nagy figyelem-
mel kísérte végig a hallgatóság, s
aztán a kötetlen beszélgetés során
záporoztak a kérdések is: a pályá-
zatokról, a pénzügyi lehetõségek-
rõl, s érdeklõdtek a jellemzõ mû-
szaki hibákról, s azoknak a kiküsz-
öbölési módjáról is.

A tavasz folyamán a szervezõk
további fórumot terveznek, mely-
rõl értesítik az érintetteket. Továb-
bi információkat találnak a
www.webhazmester.hu és a
www.multicontact.eu oldalon.

S.E.

TTáárrssaasshháázzaakk ppáállyyáázzaattaaii Lezárult az Idõsek 
akadémiája
Befejezõdött a Szociális és

Munkaügyi Minisztérium támo-
gatásával januárban indult Idõ-
sek Akadémiája elnevezésû há-
romrészes országos képzéssoro-
zat. A szervezõk minden alka-
lommal az idõseket leginkább
érdeklõ kérdéseket választották
ki témául. A Medgyaszay Ház-
ban megtartott utolsó képzési
napon Jankovics György, a
Nyugdíjasok Országos Szövet-
ségének elnöke tartott elõadást. 

Mûvészeti fesztivál 
Liszóban
Kistérségi Mûvészeti Feszti-

vál színhelye volt szombaton a
liszói faluház. A közel kétszáz
fellépõ komolyzene, vers- és
prózamondás, színjátszás, nép-
dal, néptánc, társas- és modern
tánc, valamint könnyûzenei ka-
tegóriákban szórakoztatták a
közönséget.
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