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Akazanlaki Iszkra Történeti Múze-
um régészeti gyûjteményének párat-
lan értékû, reprezentatív leletegyütte-
se elõször lépte át Bulgária határait és
érkezett Magyarországra 2010 márci-
usában. A „Thrák Királyok Völgye”
címû kiállítás március 19. és április
30. között Nagykanizsán, a Magyar
Plakát Házban látható. A tárlat a vilá-
gon egyedülálló módon megõrzõdött
hellenisztikus kori thrák halomsírok
anyagát tárja a látogatók elé. A kiállí-
tás Magyarországon eddig nem látott,
különleges régészeti anyagot mutat
be, látható többek között III. Seuthés
uralkodó aranymaszkja. Összehason-
lításul: a világ legismertebb arany-
maszkja az Agamemnon-maszk,
amely aranyfóliával készült, és mind-
összesen 60 gramm a súlya, míg a
thrák maszk mintegy 6000 grammos
tömör arany. A mûtárgyak hazai be-
mutatásához a magyar állam mintegy
két és félmillió eurós garanciaválla-
lással járult hozzá. A garancia meg-
adásának feltétele volt, hogy a kiállí-
tás megrendezéséhez kiemelkedõ kul-
turális érdek fûzõdjék, így a kiállítás
szakmai indokoltsága külön vizsgálat
tárgyát képezte. A „Thrák Királyok
Völgye” címû kiállítás médiavissz-
hangja a kiállítás megnyitását követõ-
en március végéig a következõképpen
alakult: a nyomtatott sajtóban, külö-
nös tekintettel az országos napilapok-
ban és szakmai folyóiratokban – töb-
bek között a 2009-ben a Kreatív Cso-
port által szervezett Magazin Mánia
versenyen az „Év Magazinja” kitün-
tetõ címet elnyert MúzeumCafé címû

múzeumi szakfolyóiratban – az antik
mûtárgyak szépségét és a thrák kultú-
ra jelentõségét méltató írások száma
meghaladta a tizenötöt, a rádióinter-
júk és az országos televíziós híradás-
ok száma meghaladta a huszonötöt. A
Google a „Thrák Királyok Völgye”
címû kiállításra 25.100 találatot ad ki,
a Duna TV „Vannak vidékek” címû
mûsora a tárlat apropóján mintegy 50
perces mûsort készít Nagykanizsáról.
A National Geographic 2010 áprilisá-
ban szakmai méltatást jelentet meg a
kiállításról. A kiállítást az elsõ tíz na-
pon több, mint 1200 látogató tekintet-
te meg. Egyetlen sajtóorgánum volt,
amely a kiállítás szakmai hitelességét
vitathatónak ítélte. A Kanizsa „lokál-
patrióta hetilap” 2010. március 25-én
megjelent „Óriási várakozás után né-
mi csalódottság” címû írása méltatlan
módon bánt el a kiállítással, kellõ hoz-
záértés és jóérzés teljes hiányáról téve
tanúbizonyságot. Az írás Kanizsa
kommentárja nehezményezi, hogy a
kiállítás „kevés” és forráshiányról
szól. Akiállítás költségvetését a nagy-
kanizsai közgyûlés 2009 decemberé-
ben fogadta el. A költségvetés része
volt – mint felhalmozási kiadás – a
speciális installáció, a vitrinek beszer-
zése, valamint a biztonságtechnikai
eszközök beépítése. Ezzel a beruhá-
zással és kiállítási referenciával a Ma-
gyar Plakát Ház a Dunántúl egyik leg-
korszerûbb múzeumává vált. A kiállí-
tás megvalósításának forrása nem a
nagykanizsai adófizetõ polgárok pén-
zébõl történt. A nyomtatott médiában
eddig megjelent írások szerzõi kivétel

nélkül eljöttek a kiállítás megnyitó ce-
remóniájára, kérdéseket tettek fel töb-
bek között a mûtárgyak eredetével,
installálásával kapcsolatban Ivan
Marazov akadémikusnak, és a kiállí-
tás kurátorainak. AKanizsa hetilap fõ-
szerkesztõje nem tisztelte meg jelen-
létével a jeles eseményt. Mindenki
szíve-joga véleményt alkotni a kiállí-
tásról. Mint látogató. Mint szakember.
Mint újságíró. Miután a kiállítást ap-
róra végigböngészte, a mûtárgyakat
szemügyre vette, és kétségeire választ
talált. A „Thrák Királyok Völgye” cí-
mû kiállítás két okból valósult meg.
Fontos szempont volt, hogy a klasszi-
kus antikvitás, annak tárgyai és a kor-
szak ismerete, tisztelete eljusson a
Nagykanizsán élõkhöz is, és termé-
szetesen minden érdeklõdõ látogató-
hoz. Másrészt Nagykanizsa évtizedek
óta testvérvárosi kapcsolatot ápol
Kazanlakkal, és eljött az ideje annak,
hogy a városban élõk a bolgár testvér-
városukat ne csak a város egyik körút-
járól azonosítsák. Igenis, legyen el-
mélyültebb tudásunk az emberiség
kultúrkincseirõl, többek között a
kazanlaki sírboltról, amely az
UNESCO Világörökség egyik
emblematikus eleme. A nemzetközi
kiállítás megvalósításával egyébiránt
Nagykanizsa múzeumtörténetet írt,
bármit is gondoljanak azok, akik nem
nyitottak a múzeumügyben is szüksé-
gesnek látszó paradigmaváltásra.
Ezek után lehet a Kanizsa újságot lo-
kálpatrióta hetilapnak nevezni?! 

Marton István
Kõfalvi Csilla
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Hetek, hónapok, évek óta ezt
hallgatjuk éjjel és nappal. Ha néz-
zük a plakátokat az utcán, ha beme-
gyünk egy üzletbe, ha bekapcsoljuk
a tévét vagy az internetet. Minden-
ki azt ígéri, hogy ha hiszünk neki
(legyen õ vállalkozás, bank, bolt
vagy politikai párt), elõbb-utóbb
jobban fogunk élni, mint azelõtt.

Legalábbis egyetlen olyan hir-
detésre sem emlékszem, ami úgy
kezdõdött volna, hogy „ha engem
választasz, lehet, hogy nem lesz
több pénzed, de…” – elképzelni is
furcsa lenne!

Persze nem lényegtelen, hogy
mennyibõl gazdálkodhat a csalá-
dunk, vagy az a közösség, amely-
hez tartozunk. Nem jó szegénynek
lenni: nem jó, ha minden hónap
elején és végén izgulni kell, hogy
mennyit vihetünk haza, és ki tud-
juk-e fizetni a számlákat.

Mégis mintha túl sokat gondol-
nánk a pénzre, a tárgyakra, az árak-
ra. Készítettek egy kutatást az Egye-
sült Államokban, amelyben azt vizs-
gálták, hogy mely emberek boldo-
gok, és kik nem azok. A kutatók
nagy meglepetésükre azt tapasztal-
ták, hogy a boldogság (egy bizo-
nyos, nem túl magas anyagi szint fö-
lött) nem függ a pénztõl. Ugyanany-
nyi boldog embert találtak a szegé-
nyek, mint a gazdagok között.
Ugyanakkor azt is tapasztalták, hogy
mindenki azt hiszi, attól lesz boldo-
gabb, ha több pénze lesz. A milliár-
dos még egy milliárdot, a koldus na-
pi még egy dollárt szeretne. Aztán
még kettõt, még hármat… (elõbb-
utóbb eljutunk a milliárdhoz…)

Rossz hír a gazdagoknak: sosem
elég a pénz. Jó hír a szegényeknek: a
pénz mindig elég ( – ami persze nem
a nyomorgó emberekre vonatkozik).

Ezt az igazságot nem sokan
merték kimondani. Közülük talán
a leghíresebb Jézus Krisztus volt.
„Boldogok a lelki szegények” – ez
Jézus legkeményebb, ugyanakkor
leginkább megnyugtató mondatai
közé tartozik. Félünk ettõl a mon-
dattól. Sokféleképpen próbáljuk
megmagyarázni. Félünk magunkra
vonatkoztatni. A keresztények is.

Pedig ott van benne a szegény-
ség. Kihagyhatatlan a jézusi taní-
tásból.

Számomra a húsvét ennek az ün-
nepe is. Jézus feltámadásával azt mu-
tatta meg, hogy a legfontosabb kérdé-
sek nem az anyagi világban dõlnek
el. Nem becsülte le ezt a világot, hi-

szen sokat foglalkozott az emberek e
világi szenvedéseivel, amikor meg-
gyógyította a betegeket, megszaporí-
totta a kenyeret és a halat. De feltá-
madása után nem tette gazdaggá a ta-
nítványait. Azt üzente ezzel, hogy
nem a gazdagság az élet célja.

Sajnos sokan élnek ma közöttünk
és körülöttünk, akik azért dolgoz-
nak, hogy legyen hol lakniuk, le-
gyen mit enniük, és más, alapvetõ
szükségleteikre meglegyen a fede-
zet. De mindig elgondolkoztat az,
amikor arról lehet olvasni, hogy
mennyi mozijegyet, plazmatévét,
számítógép-alkatrészt, újabb és

újabb mobiltelefon-készüléket,
miegyebet veszünk mi, magyarok.
Mintha olyan nehezen szabadulnánk
a tárgyak, a pénzzel megszerezhetõ
dolgok világából. Ezek egy idõ után
rabbá tesznek minket; a sok tárgy
sok törõdést követel. Fennáll annak
a veszélye, hogy nagy házat építünk,
és drága autót tartunk, ahelyett hogy
az emberi kapcsolatainkat építe-
nénk, és gyereket „tartanánk”!

A húsvét elhozza annak az
örömhírét, hogy ki lehet szabadul-
ni az anyagiak rabságából. Képe-
sek vagyunk arra, hogy szabadab-
bá váljunk az anyagiaktól, és oda

tudjunk figyelni a fontosabb érté-
kekre: leginkább egymásra, egy-
más testi és lelki szükségleteire. 

Ha hívõk vagyunk, oda tudunk fi-
gyelni Istenre és az õ „szükségletei-
re” is: õ vágyik arra, hogy kapcso-
latba kerüljön velünk, emberekkel,
szeretett teremtményeivel. Ezért jön
elénk az üres sírnál és az emmauszi
úton, ezért beszélget velünk a feltá-
madt Jézus. Szeretné, hogy minél
jobban megértsük õt és az õ tanítá-
sát, ezáltal saját magunkat, és azt,
hogy mire van szükségünk igazán. 

Böszörményi Géza
piarista
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A város minden részérõl ér-
keztek II. János Pál pápa tiszte-
lõi a Felsõtemplomba Veres And-
rás szombathelyi megyéspüspök
megrendítõ tanúskodását hall-
gatni. A meghívók nevében Cse-
resnyés Péter országgyûlési kép-
viselõ köszöntötte és köszönte
meg, hogy elfogadta a felkérést.
A mi nemzedékünknek nagy
ajándék, hogy a miénk lehetett.
– fejezte ki sokak érzését, majd a
boldogemlékû pápa utolsó üze-
netei közül az apostol szavait
idézte: „Ne hagyd, hogy legyõz-
zön a rossz, hanem te gyõzd le a
rosszat a jóval.”

Tagadhatatlanul nagy érdeme
volt a kommunista hatalom világ-
szintû megrendítésében. Ezért
majdnem az életével fizetett 1981.
május 13-án az ellene elkövetett
merényletben. – emlékezett a fõ-
pásztor. Azért is örült a felkérésnek,
mert a felkészülés során többször is
rácsodálkozhatott eddig fel nem fe-
dezett mozzanatokra. Életrajzi ada-
tok felsorolása helyett a szentatya
vonzerejének titkát igyekezett ke-
resni. A német kancellár, Helmuth
Schmidt tõle távozva csak ennyit
mondott a sajtónak: … ha katolikus
lennék, szeretnék nála gyónni. Még
az egyház ellenségeit is lenyûgözte
a belõle áradó erõ és szeretet, ezért

tárgyalhatott eredménnyel diktáto-
rokkal is. Veres Andrásnak alkalma
volt, hogy a kápolnában közelrõl
láthatta a pápát miséje elõtti imád-
ságában, melynek teljesen átadta
magát. Ki lehetett tapintani Isten je-
lenlétét. – fogalmazott. Milliók hi-
tét, bátorságát, reményét adta visz-
sza, a tanítás mellett legalább any-
nyira fontosnak tartotta a személyes
találkozásokat. (Õ volt a történe-
lemben az elsõ pápa, aki hazánkba
látogatott, sõt: már 1988-ban misé-
zett magyar tömegeknek. Ha Ma-
gyarországra nem engedték be, ak-
kor a burgenlandi Darázsfalván.)
Életének három pillérét adta a mun-
ka, az imádság és a szenvedés. Az-
zal, hogy betegen is vállalta a nyil-
vánosságot, a szenvedés értékére fi-
gyelmeztetett. A szentatya fiatalko-
ráról, hivatásának kibontakozásáról
szólva a Szentlélek mûködését is-
merhetjük fel. – szögezte le Veres
András. Nem is akart pap lenni, az
irodalom, a színház vonzotta. Ami-
kor Németország és a Szovjetunió
megszállta Lengyelországot, el-
vesztette családját is, lelkivezetõje
ébresztette rá, emberhalászként te-
het a legtöbbet a hazájáért. Ebbõl az
idõbõl származik bátor ráhagyatko-
zást kifejezõ jelmondata: Totus tuus
ego sum – Egészen a Tiéd vagyok.
Egyfajta örömünnep volt temetése,
annyira biztos volt mindenki abban,

õ már célba, Istenhez ért. A szertar-
tás egy pontján a koporsó, még
egyszer, visszafordult a Szent Péter
kapujából a téren állók felé, akik
ovációban törtek ki. II. János Pál
szokása volt minden búcsúzáskor
még egyszer visszainteni. Halálával
elkezdõdött második pápasága. –
mondták róla, kifejezve, közbenjá-
rónkként segít továbbra is minket.
A sok személyes szállal a pápához
kötõdõ püspök azóta is rendszere-
sen kéri a szentatya imáit, s a kani-
zsaiakkal együtt reméli, hamarosan
boldogként tisztelhetjük. 

A püspöki mise elõtt Veres And-
rás a sajtó munkatársaival találko-
zott. Szót ejtett az utóbbi szocialis-
ta kormányok törvénysértéseirõl.
Az egyházi iskolák – mivel ma-
gyar adófizetõk gyermekei tanul-
nak bennük – az önkormányzati is-
kolákkal azonos juttatásra lenné-
nek jogosultak, melyet azonban
már több éve csak megkurtítva
kapnak. A közelgõ választások
kapcsán emlékeztetett, nem csak
állampolgári, hanem keresztény
kötelességünk is részt venni ezen
az ünnepen, ahol csakis az isteni
értékek mellett kiálló politikai
pártra adhatjuk voksunkat. A kop-
jafánál a nagykanizsaiakkal együtt
imádkozott 1956 vértanúiért.

P.J.

EEmmbbeerrffeelleettttii bbááttoorrssáágg ééss kkiittaarrttááss jjeelllleemmeezzttee
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Bogár Ferenc vagyok, a Ma-
gyarországi Szociáldemokrata
Párt Nagykanizsa és térsége or-
szággyûlési képviselõjelöltje.

Kiskanizsán születtem, Eszter-
gomban, a Ferences Gimnázium-
ban érettségiztem. Pécsett hír-
adástechnikai mûszerész szakmát
szereztem. Munka mellett elvé-
geztem a Számviteli és a Politikai
Fõiskolát.

A Kanizsa Néptánc Együttes-
nek egyik alapítója, majd táncosa
voltam. Feleségemmel és csalá-
dommal mindig Nagykanizsán
éltünk, itt élnek gyermekeim és
unokám is.

Telefonközpontos mûszerész,
a városi KISZ Bizottság munka-
társa majd titkára, ezt követõen a
városi Pártbizottság munkatársa
voltam. A rendszerváltás után
egyéni vállalkozó lettem.

2006-ban Göndör István sike-
res választási kampányát irányí-
tottam, majd az irodáját vezet-
tem. Az MSZDP megyei elnöke,
országos alelnöke vagyok, 2006-
tól önkormányzati képviselõ.

Nyitott vagyok a közösség
gondjai iránt, azért dolgozom,
hogy városunk fejlõdjön, polgá-
rai jobban éljenek. Vállalkozó-
ként átéltem a napi megélhetésért
folytatott küzdelem megannyi
nehézségét. Irodavezetõi mun-
kámból adódóan szembesültem
azokkal a feszítõ problémákkal,
melyekkel a kistelepülések lakói-
nak, önkormányzatainak meg
kell küzdeniük. Ismerem a Nagy-
kanizsán és a város környékén
élõ emberek problémáit, tudom
milyen megoldások kellenek ah-
hoz, hogy biztosabb jövõjük le-
gyen.

Fontos törekvésem lenne a
parlamentben olyan ügyek fel-
karolása, melyek évek óta meg-
oldatlanok:

– Nemzeti konszenzuson ala-
puló munkahelyteremtés.

– A nõk, nehéz fizikai munkát
végzõ férfiak negyven éves mun-
kaviszony után mehessenek
nyugdíjba.

– Az adó- és járulékrendszer
átalakítása, a bürokrácia csök-
kentése, a kis- és középvállalko-
zások helyzetbe hozása.

– A közbeszerzési törvény át-

alakítása, multik helyett a kis és
középvállalkozások preferálása,
a hitelfelvételek megkönnyíté-
se.

– Mûködõképes, társadalmi
szolidaritáson alapuló egészség-
biztosítási rendszer.    

– A gyógyturizmus fejlesztése.
A gerinc- és ízületi megbetegedé-
seket megelözõ kezelések ked-
vezményes igénybevételének
biztosítása.

– Munkahelyteremtõ beruhá-
zásokkal elõsegíteni a GE lét-
számleépítésekor elbocsátott dol-
gozók munkához jutását.

– A sormási lõtér megszerzése,
mûködõ logisztikai park létreho-
zása.

– Súlyponti kórházunk re-
konstrukciójának folytatása,
színvonalas szakemberellátásá-
nak biztosítása. Az egészségügyi
alapellátás feltételeinek további
korszerûsítése.

– Az utak és járdák tervszerû
felújításának elkezdése, pályáza-
tokkal források szerzése.

– Megbízhatóbb közbiztonsá-
got, több rendõrt a falvakba, a vá-
ros peremkerületeibe.

Befejezésül hangsúlyozom,
hogy hûen képviselném a 120
éves történelmi pártunk szociál-
demokrata értékeit:

– a szolidaritást a társadalom
szegény és elesett rétegeivel, az
esélyegyenlõségre való törek-
vést, a társadalmi igazságosságot
és a polgárokkal való kapcsolat-
tartást. 

Ez a program az országgyûlé-
si választások valóságos balol-
dali alternatíváját jelentheti.
Kérem, hogy amennyiben egyet-
értenek velem, szavazatukkal
támogassanak a választásokon.

BBooggáárr FFeerreenncc,, MMSSZZDDPP

1960. január 9-én született
Zalaegerszegen. Nõs, felesége
kozmetikus. Egy gyermekük
született. Végzettsége: Szom-
bathelyi Tanárképzõ Fõiskola,
történelem-könyvtár szak.

Munkahelyek:
Hevesi Sándor Általános Iskola,

tanár, ezt követõen vállalkozó.
Nationale-Nederlanden Magyaror-
szági Biztosító Részvénytársaság,
üzletkötõ, csoportvezetõ. Funda-
menta Lakás-Takarékpénztár Rt., re-
gionális vezetõ, Westel 900 Rt.

nagykanizsai irodavezetõ, Fair-OPT
Bt. ügyvivõ, Murányi Kereskedõház
nagykanizsai áruházvezetõ.

Elszámoltatás, ésszerûbb
adórendszer, emberhez méltó
egészségügy, több rendõr.

A városnak felelõsen gondolko-
dó, határozott, egységes és együtt-
mûködõ kormányra, parlamentre
és városvezetésre lesz szüksége az
elkövetkezõ években.  

Amennyiben 2010 májusában
FIDESZ-KDNP kormány alakul-
hat, úgy végre elkezdõdhet egy
nemzeti érdekeket szem elõtt tartó
kormányprogram megalkotása és
végrehajtása. A Fidesz-KDNP kor-
mány munkáját jelentõs mértékben
támogatná, ha minél nagyobb szá-
mú, ezáltal minél erõsebb kor-
mánypárti frakció állna fel. Nagy-
kanizsa városát is nagyban segíte-
né, ha országgyûlési képviselõje
ebbõl a pártból kerülne ki.

Amennyiben a választókerület
polgárai támogatásukról biztosí-
tanak, akkor a Parlamentben – or-
szággyûlési képviselõként – az
alábbi célokért fogok küzdeni: 

Olyan kormányt fogok támo-
gatni, amely elszámoltatja azokat
a döntéshozókat és kiszolgálói-
kat, akik törvénytelen eszközöket
alkalmazva, hatalmukkal vissza-
élve gazdasági és morális romlás-
ba süllyesztették országunkat.

Támogatni fogom – ha kell,
kezdeményezõként lépek fel an-
nak érdekében –, hogy ésszerûsít-
sük az adórendszert, ezzel is segít-
ve a kis- és középvállalkozásokat
új munkahelyek teremtésében.

Ugyancsak mindent megteszek
majd azért, hogy a kis- és közép-
vállalkozási szektor minél jelentõ-
sebb, és nem csak papíron létezõ
támogatást kapjon – helyi szinten
is – a válságból történõ kilábalás
érdekében.

A leendõ kormányzattal
együttmûködve mindent megte-
szek azért, hogy a GE által beje-
lentett létszámleépítés során el-
bocsátottak – új, munkahelyte-
remtõ beruházások eredménye-
képpen – rövid idõn belül munkát
találjanak maguknak.

Vállalom, hogy szavazatommal
segítek minden olyan kezdeménye-
zést, amely lehetõvé teszi, hogy a
magyar egészségügyi intézmé-
nyekben végre emberhez méltó kö-
rülmények uralkodjanak, és ez a
szolgáltatás elérhetõ legyen minden
nagykanizsai és Nagykanizsa von-
záskörzetében élõ polgár számára.

Fel fogom emelni a szavam a
rendõrség megerõsítése érdeké-
ben. Legyen végre rend! Több
rendõr kell az utcákra – fõként a
város peremkerületeiben és a fal-
vakban –, hogy a becsületesen dol-
gozó emberek biztonságban tudják
családjukat és anyagi javaikat.

Mindent megteszek annak ér-
dekében, hogy városunk a közle-
kedési lehetõségek továbbfejlesz-
tésével még vonzóbbá váljon a
befektetõk számára, és Nagyka-
nizsa jó adottságait – sokévnyi
helyben járás után – végre ki-
használjuk.

Mindannyian érezzük: itt az
idõ, hogy rendet tegyünk hazánk-
ban és szûkebb pátriánkban,
Nagykanizsán! 

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr
FFIIDDEESSZZ-KKDDNNPP
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Nyertes pályázat kapcsán böl-
csõdei férõhelyek bõvítésérõl
tartott sajtótájékoztatót irodájá-
ban Marton István polgármester.

A „Biztonság a kicsiknek” –
bölcsõdei férõhelybõvítés Nagy-
kanizsán címû pályázati felhívás a
Nyugat Dunántúli Operatív Prog-
ram keretén belül került kiírásra a
Szociális alapszolgáltatások és

gyermekjóléti alapellátások inf-
rastrukturális fejlesztésére.

Az elmúlt év novemberében be-
nyújtott pályázat során a város egy
71,3 millió forintos beruházást va-
lósít meg 64,2 millió forint vissza
nem térítendõ támogatás segítségé-
vel. Az Attila út 7. szám alatti épü-
let felújításával negyvennel bõvül a
város bölcsõdei férõhelyeinek szá-
ma, ami egyben 13 új munkahely

létrehozását is jelenti Ezzel a város
gyermekellátási feladatainak felté-
telrendszere javul, hiszen eggyel
több intézményében alakulnak ki –
a bölcsõdések közvetlenül 16 szá-
zalékát érintõen – méltányosabb
nevelési, gondozási körülmények.
A fejlesztés várható eredménye-
ként az ellátási körülmények jelen-
tõsen korszerûsödnek, az intéz-
mény mûködtetése lényegesen
költséghatékonyabb lesz. 

B.E.
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Negyvenedik, egyben utolsó
állomására érkezett az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv égi-
sze alatt, az Európa Nonprofit
Kft. szervezésében zajló elõ-
adássorozat a környezettudatos-
ságról, a tudatos környezeti ma-
gatartásra nevelésrõl.

Két elõadásra került sor múlt
csütörtökön a Vasemberház Dísz-
termében, melyeket Fridrich Ág-
nes, biológia-testnevelés szakos
pedagógus, a gyûrûfûi (Baranya
megye – a szerk.) Veronika Erdei
Iskola vezetõje tartott. Szó esett a
globális problémákról, melyek fe-
nyegetik bolygónkat, az ökológiai
lábnyomról, a fenntarthatóságról,
valamint a kilépés lehetõségeirõl,
vagyis arról, hogy milyen gondol-
kodásbeli váltásra van szükség ah-
hoz, hogy a környezetvédelem tu-
datossá váljon az emberekben.

A délelõtti elõadást megelõzõen
Marton István polgármester, az
Európa Nonprofit Kft. részérõl
Tóth Ákos és maga az elõadó fo-
gadták a sajtó képviselõit. A pol-
gármester kifejtette, ez a nagy te-
rületû témakör jószerivel mindent
átfog, a város részben megvaló-
sult és elõkészítés alatt álló fej-
lesztéseit is, utalt mind a szenny-
vízprojektre, mind a városre-
konstrukcióra, valamint a TISZK
most készülõ fõépületére. Mint
mondta, ha ezek a projektek
2012-ig megvalósulnak, hatalma-
sat sikerül elõrelépni a városnak a
környezettudatosság területén.
Tóth Ákos a roadshowról elmond-
ta, nagyon jó tapasztalatokat sike-
rült begyûjteni mind a negyven ál-
lomásról, egyre több a környezet-
védelem és a környezettudatosság
iránt elkötelezett önkormányzat,
egyre több a Zöld Óvoda és az
Ökoiskola címmel rendelkezõ in-
tézmény. A célcsoportba önkor-
mányzati képviselõk, döntésho-
zók és pedagógusok tartoznak,
mivel õk azok, akik a legnagyobb
hatást tudják gyakorolni a fiata-
lokra. Minden szakember egyetért
ugyanis abban, hogy a  minél if-
jabb generációknál érdemes el-
kezdeni a környezettudatosságra
való nevelést.

S.E.

KKöörrnnyyeezzeett-
ttuuddaattoossssáágg

Az „Autóbuszmegállók kor-
szerûsítése Nagykanizsán” pro-
jekt zárórendezvényén Marton
István polgármester, Horváth Já-
cint, a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség ügy-
vezetõ igazgatója, valamint
Zalatnai László, a Zala Volán
Zrt. vezérigazgatója ünnepélye-
sen felavatta a Kanizsai Doroty-
tya Kórház melletti új buszmeg-
állót.

A projekt elfogadott teljes költ-
sége 84.334.475 forint, amelyhez
közel 75.901.028 forint támogatást
adott 2008 októberi döntése alap-
ján a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács. A pályázathoz
az önkormányzat 6.193.447 forint,
konzorciumi partnerként a Zala
Volán Zrt. pedig 2.240.000 forint
önerõt biztosított.

Az ünnepség részeként a meghí-
vott vendégek buszos túrán megte-
kintettek néhány akadálymentesí-

tett megállót és Ligetvárosban egy
hangos menetrend-felolvasót,
mely a vakok és gyengénlátók
közlekedését segíti. Ez alkalom-
mal Marton István polgármester
14 darab buszmegállót vezérlõ
távirányítót adott át a Vakok és
Gyengénlátók Szövetsége nagyka-
nizsai szervezetének. 

Az önkormányzat felismerve
azt, hogy a forgalmi terhelés mér-
séklése mellett szükség van a kö-

zösségi közlekedés fejlesztésére,
2004-ben közremûködött a nagy-
kanizsai tömegközlekedési szol-
gáltatást biztosító Zala Volán Zrt.
által készített felülvizsgálat kidol-
gozásában. Az utasszámlálással és
helyzetfelméréssel megalapozott
tanulmány alapján 2005-ben ki-
dolgozásra és elfogadásra került az
új autóbusz-vonal hálózat, az új
menetrend és tarifarendszer. Váro-
sunkban a 2005. évi átszervezés
alkalmával újítottak fel utoljára

autóbuszmegállókat, illetve építet-
tek újakat. 

Az önkormányzat 2008 márciu-
sában nyújtott be pályázatot a
Nyugat-Dunántúli Operatív Prog-
ram közösségi közlekedési fej-
lesztéseket támogató pályázati
felhívására. Az átfogó fejlesztés
szinte minden városrészt érintett.
A projekt keretében megtörtént a
szabványos autóbuszöblök kiala-
kítása kisebb korrekciókkal vagy

átépítéssel, az öböl burkolatának
felújítása, a fel-, illetve leszálló
sziget akadálymentes kialakítása,
utasvárók elhelyezése, cseréje és
a fogyatékkal élõk által is hasz-
nálható információs rendszer ki-
építése. A 23 új, akadálymentesí-
tett autóbuszmegálló többsége
több évtizede épült, azóta nem
volt forrás állagromlásuk megállí-
tására.

Bakonyi Erzsébet

AAkkaaddáállyymmeenntteessíítteetttt aauuttóóbbuusszzmmeeggáállllóókk,,
hhaannggooss mmeenneettrreenndd-ffeelloollvvaassóókk 

BBööllccssõõddeeii fféérrõõhheellyybbõõvvííttééss

A Rozgonyi Óvoda tíz éves
múltra visszatekintõ húsvét elõtti
ünnepi hete Nemes Aladárné
nyugdíjas dada gobelin kiállításá-
val kezdõdött, melyet Jaskóné Sze-
keres Zsuzsanna óvónõ ajánlott a
gyerekek és szülõk figyelmébe. A
kézmûvesnapon közösen tevé-
kenykedtek az anyukák a gyereke-
ikkel. Elsõsorban a húsvéthoz kap-
csolódó munkákkal, díszítéssel,
tojásfestéssel készültek, s hogy az
anyukák kedvet kapjanak az ottho-
ni folytatáshoz, különbözõ techni-
kákat mutattak be a számukra.

B.E.

ÜÜnnnneeppii hhéétt aa RRoozzggoonnyyii ÓÓvvooddáábbaann
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1953-ban születtem, középis-
kolát gépipari technikumban,
fõiskolát Mûszaki Fõiskolán
végeztem, épületgépész üzem-
mérnökként. 1974 óta élek há-
zasságban, feleségem (Ági) ál-
talános iskolai tanár. Két gyer-
mekem van, Gergely (1977.)
Szegeden egyetemi kutatóként
és tanárként  dolgozik, János
(1980.) Budapesten informati-
kus.

Munkahelyteremtés, térség-
fejlesztés, regionális szerepkör!

A legfontosabb feladatomnak
tartom Nagykanizsa és térsége
fejlõdésének elõsegítését. 

Ez a vonzáskörzet túlnyúlna a
választási körzet határain, fel-
ölelné Nagykanizsa térségét 25-
30 km-es körben, beleértve So-
mogy megyét is, az M7 autópá-
lya szakaszait (a szomszédos or-
szághatároktól a Balatonig). 

Munkahelyteremtés!
Ehhez szükséges az oktatás

reformja, a munkaerõ minõségé-
nek a javítása, a szakmunkás
képzés szintjének az emelése.
Nagykanizsán a Területi Integ-
rált Szakképzés további fejlesz-
tése, a két tannyelvû oktatás
megteremtése. 

A kutatásfejlesztés – innováció
elõsegítése a Pannon Egyetem
közremûködésével (Regionális In-
novációs Ügynökség létrehozása).

A volt katonai lõtér hasznosít-
ható tulajdonának a rendezése és
a volt Határõrség ingatlanjainak a
megszerzése. Új vállalkozások
letelepítése.

A meglévõ vállalkozásoknál a
kisiparosok mûködésének a libe-
ralizációja, a teljes körû adó-re-
form és a vállalkozói hitelfelvétel
megkönnyítése.  

A közmunka-programok to-
vábbi szélesítése. A térségi szoci-
ális paktum megkötése.

Nagykanizsán a legnagyobb
vállalkozással, a GE Hungary
ZRt.-vel kormányzati foglalkoz-
tatási megállapodás szükséges!!

Térségfejlesztés!
Közlekedés, infrastruktúra

fejlesztések és a természetvé-
delem támogatása: M9 elõké-
szítése, a rávezetõ utak kiépíté-
se, Nagykanizsa-Szombathely

vasút villamosítása, IC-közle-
kedés felülvizsgálata, elkerülõ
utak D-DK-i, Ny-i kiépítése,
helyi és helyközi közlekedés, a
hulladékgazdálkodás, a Sár-
melléki Reptér, a Dél-Zalai kis-
térség infrastrukturális fejlesz-
tése, szennyvízcsatorna-re-
konstrukció, vízbázis-védelem
és ivóvízjavítás, Principális
partvédelmi program, e-köz-
igazgatás.

Városfejlesztési célok: Törté-
nelmi belváros megújítása, for-
galomcsillapítási program 2.
üteme, tömbrehabilitáció – Er-
zsébet tér, Eötvös tér, Múzeum
tér, Zsinagóga belsõ tömb (a
Zsinagóga felújítása kiemelten
kezelve) – bérlakás építési, vá-
sárlási program, intézményi és
lakás energetikai és felújítási
program készítése, a szociális,
egészségügyi, mûvelõdési és
oktatási infrastruktúra fejleszté-
se (elsõbbséget élvez a Kórház
mûszaki és egészségügyi fej-
lesztése), uszodafejlesztés,
sportközpont létrehozása, sport-
csarnokkal, külön projektként a
Csónakázó tó fejlesztése, vala-
mint a geotermikus energiára
épülõ gazdasági és turisztikai
fejlesztések. 

A kiskanizsai reptér sportcélú
fejlesztése, a mellette lévõ geo-
termikus energia hasznosításával. 

Regionális szerepkör! 
Nagykanizsát a megújuló ener-

giák oktatásának a regionális
mintavárosává kell tenni.

Regionális intézmények letele-
pítése, Horvátország EU tagságá-
nak az elõsegítése, Délszláv Or-
szágok kutatási és gazdasági köz-
pontjának létrehozása Nagykani-
zsán.

RRöösstt JJáánnooss,, MMDDFF-SSZZDDSSZZ
Dr. Fodor Csaba vagyok

1959. június 1-én születtem
Letenyén, szüleim közül már
csak édesanyám él, Báza-
kerettyén. 

Általános iskola elvégzését kö-
vetõen a Landler Jenõ Gimnázi-
umban érettségiztem.

A gimnáziumot követõen autó-
villamossági mûszerész szakmát
tanultam, Zalaegerszegen és
Nagykanizsán az AFIT szerviz-
ben, majd Bázakerettyén az otta-
ni olajipari üzem autószerelõ mû-
helyében 1985. õszéig dolgoztam
a szakmámban. Közben 1980-
ban házasságot kötöttem, és e há-
zasságból születtek lányaim, akik
már felnõttek, és tõlünk külön él-
nek. A családunkban rendkívül
erõs a családi kötelék, így nem
volt könnyû megélni az elszaka-
dást. 

A Pécsi Jogtudományi Egye-
tem, Állam és Jogtudományi Kar
levelezõ tagozatán végeztem el
az egyetemet, majd jogi szak-
vizsgát tettem. A Kõolaj- és Föld-
gázbányászati Vállalatnál (és
jogutódjánál a MOL Nyrt.-nél)
dolgoztam elõadóként, vezetõ
jogtanácsosként, és 1998. évtõl
ügyvédként.

A megalakulásakor léptem be
a Magyar Szocialista Pártba,
mert akkor is úgy gondoltam, és
e meggyõzõdésem nem válto-
zott, hogy a baloldali értékren-
det ez a párt tudja képviselni, és
szolgálni a polgárok, és nemze-
tünk javát.

Tizenhat éve Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatá-
ban képviselõként dolgozom.
Több gazdasági társaság vezetõ
tisztségviselõje, vagy felügyelõ

bizottságának tagja/elnöke vol-
tam, illetve vagyok. 

Kedves  (Baloldali )  
Választópolgárok!

Az ajánlás mellé fûzött bátorí-
tó megjegyzéseik adnak erõt, és
tesznek elszánttá. Meg kell tarta-
ni Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
rost és vidékét a baloldal zalai
bástyájának!

Azok szavazataira is számí-
tok, akikhez nem tudtunk elmen-
ni a kopogtatócéduláért, de akik

mindig – a jobboldali rágalmak
és csúztatások ellenére is – az
MSZP jelöltjére szavaztak, a
baloldalt választották. Akik tud-
ják és értékelik a tényeket, hogy
sokat fejlõdött 8 év alatt hazánk,
s benne lakóhelyünk Nagykani-
zsa és  környéke, melyet elõtte 4
évig a fideszes bosszú büntetett.
Sokat változott az emberek éle-
te, a jelenlegi nehéz körülmé-
nyek ellenére is. Számítok azok
szavazataira, akik nem felejtet-
ték el, hogy a nemzet felemelke-
dése érdekében tett reformlépé-
seink nagy részét a „kordonbon-
tó” fideszesek gáncsolták el. El-
ismerésem azoké, akik kitarta-
nak mellettünk, pedig a világvál-
ság kezelésének nehézségeibõl
nekik ugyanúgy kijutott mint
azoknak, akik ma azért gyaláz-
zák a szocialistákat, mert ke-
mény lépéseket mertek megtenni
Magyarország  megmentése cél-
jából. Köszönöm hogy kitartot-
tak a szocialista elvek és értékek
mellet, bíznak az MSZP-ben.

Kedves Barátaim! 
Támogatóim!

Április 11-e a Költészet Napja!
Nem az igazság napja, nem a for-
radalom napja, csak a 2010. évi
országgyûlési választás elsõ for-
dulójának napja. Maradjon is ez a
nap József Attila születésnapja, a
Költészet Napja. Ahhoz, hogy az
maradhasson, minden baloldali
szavazónak el kell jönni szavaz-
ni: 

"Szállj költemény, szólj költe-
mény / mindenkihez külön-kü-
lön, / hogy élünk ám és van re-
mény,- / van idõ,csípjük csak fü-
lön"… (József Attila )

DDrr.. FFooddoorr CCssaabbaa,, MMSSZZPP

13.qxd  2010.04.01.  15:02  Page 5



Kovács László, az MSZP poli-
tikusa, volt EU adóügyi biztos
volt a közelmúltban Kanizsa
vendége. Természetesen a sajtó
rendelkezésére is állt Fodor
Csaba országgyûlési képviselõ-
jelölt társaságában.

– Elõször is roppant mód örül-
tem, hogy lakossági fórumunkat
Kovács László is megtisztelte –
kezdte Fodor Csaba, aki az
MSZP helyi jelöltjeként Nagyka-
nizsa elmúlt nyolc évérõl is szólt
a nagypolitika gazdasági vonat-
kozásaiban. – Bárhogy csûrjük-
csavarjuk, Nagykanizsa az eltelt
majd egy évtized alatt jelentõs
beruházási pénzekhez jutott, s az
EU-s pénzeket nagy hatékony-
sággal tudtuk felhasználni. A tel-
jesség igénye nélkül szóljunk
csak a sikeresen megvalósított
panelprogramról, aztán a kórház
is jelentõs mértékû anyagi forrá-
sokhoz juthatott. Ha maradunk
az egészségügy területénél, a
kiskanizsai egészségház is már
bõven kivitelezés szakaszában
van, s ezek mellett az iskolák és
más egyéb közintézmények is szá-
mos lehetõséghez juthattak fej-
lesztés szempontjából. 

A politikai szólamok színterére
érve pedig így folytatta Fodor
Csaba országgyûlési képviselõ-
jelölt:

– Ezekkel a tényekkel, úgy gon-
dolom, a szocialista kormányzat
pontos és csattanós választ adott
a Fidesznek arra az állítására,
hogy nagykanizsai viszonylatban
a szocialisták nem tudtak kellõen
hatékonyan ténykedni. Maradva
még a további példáknál, az egy-
kori laktanyák területeinek in-
gyen a városhoz kerülésével elin-
dulhattak az ipari beruházások a
volt honvédségi helyeken, tehát
úgy gondolom, nem kell a szocia-
listáknak szégyenkezniük ered-
ményeik végett. De maradva az
elkezdett gondolatmenetnél,
mondhatom, hogy ígéreteinket
mindig betartottuk, illetve mindig
azt ígértük, amit be is tudtunk
tartani. Errõl egyébként Mester-
házy Attila, az MSZP-miniszterel-
nök jelöltje is szólt már nagyka-
nizsai látogatása alkalmával.

Kovács László ezt követõen
vette át a szót Fodor Csabától,
szavaival részletesen elemezve

az országos politikai helyzetet:
– Tulajdonképpen ennek a mos-

tani választásoknak nagyobb lesz
a tétje, mint a rendszerváltás után
bármikor – mondta az EU volt
adóügyi biztosa. – A szocialisták a
demokratikus jogállam erõsítése
mellett elkötelezettek, szemben a
jobboldali erõk tekintélyelvûségé-
vel. Ez a külpolitika terén magá-
ban foglalja az EU-val való har-
monikus együttmûködést, s ez
ugyanúgy igaz a szomszédos álla-
mokkal folytatott politikánkra is.
Nagyon lényeges, hogy a közössé-
gen belül továbbra is felzárkózó
és nem bezárkózó országot szeret-
nénk irányítani. Nézzük meg
ugyanis, mire készül a Fidesz és a
Jobbik. Ahogy már mondtam,
mindkettõjük politikai elképzelése
a tekintélyuralmon alapul, kü-
lönbség köztük csupán úgymond a
programok csomagolásában mu-
tatkozik. A Jobbiké kissé nyersebb,
míg a Fideszé valamivel finomabb
„papírban” kerül átnyújtásra.

Sok egyéb mellett, hogy az
MSZP mégis miben tud többet
adni, erre a nyugdíjpolitikájuk is
választ adhat, amirõl Kovács
László elmondta:

– Bátran állíthatom, nyugdíj-
rendszerünk három pontban is
jobb jobboldali ellenlábasunké-
nál, amiben fontos (és azt hiszem,
egyedinek is tekinthetõ) az úgy-
nevezett nyugdíjprémium fogal-
ma, aminek lényege, hogy a 3,5
százalék fölötti gazdasági növe-
kedés során további juttatásokra
lennének jogosultak a társada-
lom ezen rétegei.

Kovács László azt a kérdést
sem kerülte meg, az MSZP jelen-
legi helyzetén mivel lehetne segí-
teni és milyen választási ered-
ményben gondolkodnak:

– A párt arculata akkor az iga-
zi és tevékenysége a leghatéko-
nyabb, ha három-generációs, és
ami ötvözi magában a lendületet,
megfontoltságot és tapasztalatot
is. Energikus emberekre van
szükségünk, ugyanakkor jelen
helyzetben realistának kell len-
nünk, s amit a különbözõ felméré-
sek jeleznek, azt komolyan kell
vennünk. Egy párt élete azonban
nem csak a választások során
igazán fontos, s sokat kell dolgoz-
nunk a hétköznapokban is.    

Kampányrendezvény
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A háziasszonyok jelentik az
igazi kihívást – nyilatkozta Tóth
Endre mesterszakács. – Õk
ugyanis, bár kevesebb receptbõl
fõznek, azt igazán tökélyre fej-
lesztették. – Mindezt a Thúry té-
ri Tavaszköszöntõ családi dél-
utánon mondta a gasztronómia
nagyágyúja azután, hogy nagy
érdeklõdéssel kísért lenmagos
burgonyalepényének és medve-
hagymás hajdina lepényének
örvendhettek a résztvevõk. Sza-
kácskönyvét is dedikálta, egy
nyolcadikos kislánynak – pálya-
választását ismerve – eképp:
Dórinak, jövendõ kolléganõm-
nek. Hozzátéve: ehhez a szak-
mához kitartás kell.

De a hosszúra nyúlt tél elmúltát
felszabadultan élvezhették a gye-
rekek is. Sokuk nem is tudta, me-
lyik érdekesebbnél érdekesebb já-
tékot próbálja ki. Mert játék volt
számukra a munka is. Nem csak
kislányok, fiúk is gyúrták, sodor-
gatták a kelt tésztát, hogy madár-
rá formálva, helyben kemencében
sütve tubuka legyen belõle, Hús-
véthétfõn Erdélyben locsolásért
adott sütemény. Addig azonban
tenni is kellett érte. Ilyet akarok
enni! – így a csemete. Ha sütsz

magadnak, eszel. – mondta el a
játékszabályokat a Vándor Vurstli
szelíd munkatársa. És várni, türe-
lemmel, míg megsül, majd újra,
amíg meghûl. Kanizsai segítsége
is akadt a Gyõrbõl érkezett kom-
pániának, a bevezetõben említett
Dóri, aki néha a kisebbek helyett
formálta a madarat. Összekeverni
sem lehetett a tubukákat, ki-ki
megjegyezte, melyik az övé. S
többet se vihetett a mohó, annyit
csak, amennyit elkészített.

A vöröshagyma héjának fõze-
te – sokan tudják – tojásfestékül
szolgál. A vurstlisok elárulták a
titkot is – nagyon sok kell belõ-
le, hogy színe legyen, õk már tél
óta gyûjtik. A krumplinyomda
asztala és a célbadobálós szek-
rényjáték is fullon üzemelt, a be-
borult majd kiderült idõben idõ-
sek és kisgyermekes családok
egyaránt látogatói voltak a ha-
gyományteremtõ szándékkal
megrendezett Családi délután-
nak. Megvalósult a szervezõk –
a Berzsenyi és Zrínyi Polgári
Kör, a Nagykanizsai Polgári
Egyesület és a Fidesz helyi cso-
portja – célkitûzése, szép számú
gyerekkel megízleltették: a
munka is lehet öröm, sõt. 

Kampányrendezvény

TTaavvaasszzkköösszzöönnttõõ

Már a költségvetés tárgyalása so-
rán, és azóta többször is hangsúlyoz-
tam, hogy a Bene Csaba frakcióveze-
tõ által – ha már Cseresnyés Péter
nem merte hozzá a nevét adni – be-
nyújtott, és az SZDSZ-Fidesz koalí-
ció által megszavazott brutális
megszorítócsomag egy tudatos táma-
dás, provokáció a város és az ittlakók
ellen. Mely életszerûtlen és káros.
Ugyanis nem csak a magyar, de min-
den nemzetközi példa azt mutatja,
valamint a józan ész is azt diktálja,
hogy megszorításokra csak akkor
van szükség, ha elõtte pazarlás és túl-
költekezés, ebbõl adódóan pedig a
tartalékok felélése volt a jellemzõ.
Nagykanizsa viszont 2006 óta, hála a
tudatos pénzügyi konszolidációnak
visszatalált a helyes útra, és elmond-
ható, hogy városgazdálkodási szem-
pontból még a válság sem tudta meg-
ingatni.

Az élet nagyon gyorsan igazolta kri-
tikámat, a megszorító csomag két hét
alatt bukott meg, amikor annak értel-

mében nem lehetett volna elvégzeni a
hóeltakarítási munkálatokat. Termé-
szetesen ezt még akkor sem hagyhat-
tam, ha a közgyûlés felkészületlen és
felelõtlen tagjai ezt célzó határozatot
fogadtak el, és utasítottam a városüze-
meltetés illetékeseit a munka elvégzé-
sére. Ám alig telt el újabb néhány hét
és a megszorító csomag másodszor is
elbukott az életszerûség próbáján. Ha-
talmas és teljesen jogos felháborodást
váltott ki a város lakosságából, hogy
idén a megszorítások miatt nem lesz
lomtalanítás. Szeretnék megnyugtatni
mindenkit, lomtalanítás márpedig lesz.
Akkor is, ha a közgyûlés tovább ra-
gaszkodna életképtelen elképzelésé-
hez, mert ha kell, a forrásokat majd ok-
tóberben, visszamenõleg pótoljuk.
Ugyan most még a testületnek lehetõ-
sége van arra, hogy kerékkötõje le-
gyen a városnak, keresztbe feküdjön
fejlesztési terveim elõtt, sõt még a mû-
ködési feltételeket is ellehetetlenítse,
de azt minden bizonnyal sikerül meg-
akadályoznom, hogy az érintett
pártkomisszárok illegális hulladéklera-
kót csináljanak Nagykanizsából. 

Marton István polgármester

SSaajjttóókköözzlleemméénnyy
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Ötven éve születtem Zala-
egerszegen, a szolnoki érettségi
után Miskolcon szereztem meg
bányamérnöki és mérnök-köz-
gazdászi diplomáimat, majd
Budapesten a munkavédelmi
szakmérnökit. A tíz évig tartó,
szegedi olajipari munkám után,
1994 óta élek Nagykanizsán csa-
ládommal. Feleségem tanítónõ,
diplomás lányom dolgozik, fiam
a kanizsai fõiskolán másodéves.
Jómagam hat éve egy szép zalai
gyógy- és élményfürdõ, hotel
mûszaki igazgatója vagyok.

Csak a tisztességes 
embereket szeretem

A kanizsai és a térségben élõ
emberek 1998-ban már egyszer
egyéni országgyûlési képvise-
lõjüknek választottak. Ebben a
ciklusban – képviselõi módosí-
tó javaslataimat elfogadva –
szavazta meg a parlament a
Halis István Városi Könyvtár
megépítését (közel 1 milliárd
forint támogatás) és a gázköz-
mû-vagyon (1,2 milliárd forint)
Kanizsát megilletõ részének
megszerzését. A gazdasági bi-
zottság alelnökeként és az
FKGP vezérszónokaként elsõ-
sorban gazdasági témákban
szólaltam fel, mindösszesen 78
alkalommal. A szcientológu-
sokkal kapcsolatos interpelláci-
óm miatt közel két évig jártam
bíróságra, de a felperesek nem
érték el céljukat. 

A képviselõi irodám minden-
ki elõtt nyitva állt négy évig,
utólag is büszke vagyok arra,
hogy sok embernek tudtam ki-
sebb-nagyobb problémáin segí-
teni. 2002-2006 között a kani-
zsai közgyûlésnek is tagja vol-
tam, most is úgy érzem, hogy
én voltam a testületben a város
lelkiismerete. Sokszor marad-
tam egyedül véleményemmel,
de nekem ma sem kell bujdo-
kolnom az emberek szá-
monkérõ pillantása elõl. 

Kevesen tudják, de a Kani-
zsai Bor- és Dödölle Fesztivál
ötletével én álltam elõ egy ülé-
sen. Ez volt azon kevés javasla-
tom egyike, amit elfogadott a
képviselõtestület. Miépes, csak
a magyar és a helyi érdekeket
szem elõtt tartó álláspontom-

hoz ritkán és kevesek csatla-
koztak, a gyakran elrendelt
frakciófegyelem sok képviselõ-
társamat fordított ki önmagá-
ból.

Vona Gábor, a Jobbik elnö-
kének személyes felkérésére –
bármilyen feltétel támasztása
vagy igénylista meghatározása
nélkül – mondtam igent a
nagykanizsai Jobbik megszer-
vezésére 2008 õszén. Tagsá-
gunk létszáma folyamatosan
nõ. Elfogadottságunkra jel-
lemzõ, hogy most, a választá-
sok elõtt, az ajánlószelvények
kipostázása után három nap
alatt mind az öt zalai job-
bikosnak összegyûlt a szüksé-
ges számú kopogtatócédulája,
elsõként állítottunk a megyé-
ben területi listát, sõt, ezzel az
országban is elsõk voltunk a
párton belül. 

Megtiszteltetés számomra,
hogy a Jobbik Zala megyei vá-
lasztmányának elnökévé vá-
lasztottak, valamint a tavalyi
EP választás után a mostani or-
szággyûlési választásnak is én
lehetek a megyei kampányfõ-
nöke.

Tény, hogy sok a munkánk,
de a tét sem kicsi: ez pedig a
magyar megmaradás. Segítõ-
ink ebben a harcban a magyar
emberek, akik csak vesztettek
az elmúlt évtizedekben, de a
szebb jövõben bízó reményü-
ket soha nem adták fel.

Amennyiben a választók újra
kitüntetnek bizalmukkal, a régi
elszántsággal, töretlen tisztes-
séggel, erõs akarattal, de új erõ-
vel és sok társsal tenném a dol-
gom szûkebb és tágabb hazám
érdekében.

ZZaakkóó LLáásszzllóó,, JJoobbbbiikk 

Lakossági fórumot tartott
Nagykanizsán a Magyar De-
mokrata Fórum és a Szabad
Demokraták Szövetsége közös
miniszterelnök-jelöltje, Bokros
Lajos. A fórum elõtt fogadta a
sajtó képviselõit a Honvéd Ka-
szinóban. Beszélt a két párt
kapcsolatáról, illetve röviden
ismertette programjukat.

– Ez nem egy kényszerházasság
– kezdte a miniszterelnök-jelölt –,
itt nem arról van szó, hogy fogcsi-
korgatva, acsarkodva igyekszünk
egymás elõl elvenni a levegõt, ha-
nem arról, hogy a liberalizmus és
a konzervativizmus szorosan ösz-
szetartozik. Legyen szabad Antall
Józsefre utalni, aki már 1989-ben,
tehát huszonegy évvel ezelõtt azt
mondta a saját ars poetikáját kife-
jezve, hogy „liberális, nemzeti el-
kötelezettségû, konzervatív keresz-
ténydemokrata vagyok”, és hozzá-
tette mindjárt egy második mon-
dattal, hogy ha ebbõl bármelyik
elemet elvesszük, akkor már nem
igaz a képlet. A jelenlegi progra-
munk igenis egy olyan program,
mely egyszerre minõsíthetõ liberá-
lisnak és konzervatívnak. Ha még
részletesebben ki akarom ezt fejte-
ni, akkor azt mondom, hogy gaz-
dasági programunk elsõsorban
szabadelvû, mert a piacot, a sza-
bad vállalkozást, a kapitalizmust
minden gazdasági és társadalmi
fejlõdés alapjának tartja. Mi nem
államközpontú, államelvû, az ál-
lam mindenhatóságába vetett hit-
tel dolgozunk, hanem azzal a felis-
meréssel, hogy az állam egy esz-
köz a jólét megteremtésére. S lehet
jól és rosszul is használni. Ma-
gyarországon éppen az a baj, hogy
az elmúlt nyolc-tíz évben inkább
rosszul, mint jól használtuk. Ennek
alapján mi egyáltalán nem hiszünk
a nagy és erõs államban, hanem a
kicsi és okos államot tûztük a zász-
lónkra, tehát úgy gondoljuk, hogy
a kicsi állam az, amelyik több leve-
gõt, több erõforrást hagy az önál-
ló vállalkozóknak, a gazdaság és a
társadalom szabad egyéneinek és
egyedeinek, míg a túlméretezett,
túlterjeszkedõ, azt szoktam mon-
dani: farkasétvágyú állam sokkal
inkább torzítja a piacgazdaságot,
elszívja a levegõt és az erõforráso-
kat a gazdaság szereplõi elõl,
elgyámoltalanítja õket, elönállót-

lanítja õket. Társadalomfilozófi-
ánk sokkal inkább a konzervativiz-
mussal jellemezhetõ, de nem a so-
kak által kárhoztatott maradiság
értelmében, hanem az értékei
alapján, melyek a társadalmi fejlõ-
dés talapzatai, oszlopai évezredek
óta: az egyén felelõssége, öngon-
doskodás, család, társgondosko-
dás, a szabadság kis körei, a kis
közösségek, önkormányzatok, s vé-
gül, de nem utolsó sorban a nem-
zet, mely fontosabb az államnál.
Ezekhez az értékekhez ragaszko-
dunk. Úgy látjuk, hogy hézagmen-
tesen össze tud illeszkedni a libe-
ralizmus és a konzervativizmus és
ennek a két nagyon fontos, évszá-
zados vonulatnak helye van a ma-
gyar politikában, annál is inkább,
mert az utóbbi idõben a magyar
politikát eluralta egyfelõl a popu-
lista demagógia, amely kárt okoz
az országnak, rózsaszín felhõket
fest fel az égre, és túlzott várakozá-
sokat, illúziókat kelt. Másrészt kez-
di elönteni az országot a barna
szenny, a szélsõjobboldali okos
eszmék, az erõszakos kultúra, me-
lyet már csak erkölcsi  okokból is
egy liberális-konzervatív szavazó
el kell, hogy utasítson, és el is uta-
sít. Magyarország húsz évvel a
rendszerváltozás után forduló-
ponthoz érkezett, s az a kérdés,
hogy folytatjuk-e tovább a leszaka-
dást, lemaradást, nem Nyugat-Eu-
rópához, hanem a Visegrádi Né-
gyek további három tagjához
(Csehország, Lengyelország,
Szlovákia – a szerk.) képest, vagy
pedig fordítunk ezen az irányzaton
és végre tíz elvesztegetett esztendõ
után újra elindul a gazdasági nö-
vekedés, a társadalmi fejlõdés, a
társadalom kohéziójának megerõ-
sítése, és ennek alapján az –
egyébként mindenki által oly’ hõn
áhított – felzárkózás, megkapasz-
kodás. Ez a történeti kihívás most,
meg fogjuk látni, mit hoz a jövõ.

Röst János, a két párt közös or-
szággyûlési képviselõjelöltje
annyit tett hozzá az elhangzottak-
hoz, hogy „az ország vonatát
Bokros Lajosra kellene bízni, õ
lenne a masiniszta, a nemzet ma-
sinisztája, de a probléma ott van,
hogy a jelenlegi pártok vezetõi-
nek, illetve önjelöltjeinek mind-
egyike kalauz akar lenni ezen a
vonaton, vagy pedig potyautas.”

Kampányrendezvény

AA nneemmzzeett mmaassiinniisszzttáájjaa
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A múlt nem veszhet el. Hatni tud,
mint a jó nevelõ. A miklósfai embe-
rekben felgyülemlett múlt egyszer-
re manifesztálódott és visszahatott
dr. Kotnyek Istvánra (a szõlõmûve-
lés és borkezelés fortélyainak ta-
nácsadásaira, elõadásaira). 

Így lett a szõlõtõke szellemi ter-
mékké és vált az általa átadott tu-
dás ismeretté, a gyakorlati oktatás
élõvé – sajnos -, emlékké, amit az
ott élõk nem felejtenek el. Hiszem,
hogy sokáig õrzik emlékét, amit
nem tud megváltoztatni az idõ,
mert örök erkölcsi érték, mérce, ha
itt-ott repedezik is.

Az emlékezõk a szõlõmetszõk,
akik így hálálják meg a tõle kapott
tanácsokat, még sokáig emlékezve
a jótevõre, kinek hiánya egyre nõ.
Az elhangzott elõadások, megszer-
zett ismeretek pedig ott folytatód-
nak tovább a miklósfai emberek-
ben, s befészkelik magukat az el-
mén túl a lelkekbe is. Nemcsak a
múltat, nemcsak az emléket õrzik,
de segítõ kezük munkája vált a leg-
nagyszerûbb köszönetté. A szere-
tet, a hála szikráját gyújtották meg,
hogy teremjen tovább a múlt, a tõ-
ke termelésével legyen tele, s csen-
düljön emlékkoccintásra a pohár.

A szorgoskodó, áldozatos mik-
lósfai embereké legyen ez a kis ha-
za, a hegyhát. A hité, a gondosko-
dásé, az emlékezésé. A szõlõtõké-
be oltott szeretet pedig ne lohadjon
le soha. Éljen tovább a remény!

Dezsõ Ferenc

A Szocialista Párt országgyûlési
képviselõ-jelöltjeként Tisztelettel fel-
kérem jelölt társaimat: Bogár Feren-
cet az MSZDP, Cseresnyés Pétert a
FIDESZ-KDNP, Röst Jánost az
MDF, SZDSZ és Zakó Lászlót a Job-
bik jelöltjét, egy nyilvános TV-vitára.

Meggyõzõdésem, hogy a jelöl-
tek megismerése, eddigi tevékeny-
ségének bemutatása és a jövõre vo-
natkozó elképzeléseinek ismerteté-
se, a jelölti vélemények ütköztetése
segítheti a kanizsai polgárokat, fe-
lelõs döntésük meghozatalában.

Indítványozom, hogy a vita ter-
jedjen ki a jelölõ pártok program-
elemeire, a képviselõjelölt szemé-
lyek eddig végzett közéleti tevé-
kenységére.

Tisztelettel felkérem Nagy Imre
urat, a Kanizsa televízió ügyveze-
tõjét, hogy a vita felvételére április
6., vagy április 7. délutáni idõpon-

tot jelöljön meg és a vágatlan fel-
vétel mûsorba kerülését – a kam-
pánycsend elõtti napokon – kettõ
alkalommal, fõ mûsoridõben biz-
tosítsa.

Dr. Fodor Csaba, 
az MSZP országgyûlési

képviselõ-jelöltje

A “szabad vélemény” rovatba
szeretném ajánlani ezt a pár sort,
de beleillene a „Magyarokról
mondták” (csak most éppen ma-
gyarok) rovatba is.

Régóta olvasom a lapot, annak
ellenére, hogy mindig van egy-két
olyan cikk, ami éppen ezért vagy
azért, de nem tetszik. De ez nem
baj, mert nem egy-egy embernek
kell tetszenie, hanem egy egész
városnak kell a lapnak megfelel-
nie. A nagyjából egy éve újságíró-
ként?, vagy éppen csak odamondó
agitátorként feltûnt Papp János fi-
gyelmébe szeretném ajánlani a kö-
vetkezõ idézetet:

„Midõn 1564 – dik esztendõben
Ecsed várát (Szathmár várát már
elõbb elfoglalván) János-Zsig-
mond erdélyi fejedelem 16 ezer ka-
tonával ostromlotta, a vár olyan
erõs volt, hogy Báthory Miklós,
Ferdinánd pártján levõ ország
nagyja és az ecsedi vár akkori bir-
tokosa, az ostrom alatt minden fé-
lelem nélkül az ecsedi kapitányá-
nak, Szirmay Lajosnak lakodalmát
tartotta. Errõl ezt jegyzi meg Szir-
may Lajos maga: „Lakzimat tar-
tottam Bodi Borkával, a csanádi
püspök hugával, keményen ittunk,
mint a perényi törökök, és tánc-
zoltunk, kegyelmes uram (t. i. Bá-
thory Miklós) mindenkor így biz-
tatván engemet: ’Szirmay Lajos
elõljár, Erdélyi had víjjon bár!!!’ /
Melyre én is egyszerre így felelék:
/ ’Magyar magyart rontja, kár, bár
több esze volna már!!!’ És ez Bá-
thorynak fölötte megtetszvén,
megizené János király fiának, ki
azonnal visszaadá nekem (Szir-
maynak) szárazberki jószágomat.”

(Bucsánszky Alajos: Hármas
Kis – Tükör Bucsánszky Alajos
Pest 1868. 289. o.)

Tisztelettel: Papp Attila

Városunk 2010. február 25-ei
közgyûlésének egyik legfonto-
sabb napirendi pontja volt a város
polgármestere által elõterjesztett
2010. évi költségvetés vitája. A

napirend tárgyalása során – mint
televíziónézõnek – szokatlan ki-
fejezés ütötte meg a fülemet. En-
nek az volt az oka, hogy a képvi-
selõk az elõterjesztés silány tar-
talma mellett, többek közt azt is
kifogásolták, hogy a polgármester
érdemben nem egyeztetett a kü-
lönbözõ frakciókkal. Kapott is ér-
te hideget-meleget a különbözõ
oldalaktól. Ezt õ kikérte magának
és kijelentette, hogy õ egy igazi
demokrata, aki mindenki vélemé-
nyét kéri (csak éppen nem fogad-
ja el). Nézzük is ki ez az ember,
aki az elmúlt három és fél évben
botrányos magatartásával kivívta
városunk unszimpátiáját. Mint
egy igaz demokratának, politikai
pályafutása a „szabad jelképének”
számító MSZMP tagságával in-
dult. Az 1989-1990-es rendszer-
váltó évek a mi demokratánkat is
válaszút elé állították. Ekkor jött
el az õ ideje is. Egyéni ambició-
zus tervei megvalósításához – itt a
sorrendiség már nem fontos – a
mi demokratánk a következõ pár-
toknál jelenik meg (ha nem is tag-
ként): KDNP, MDF, Kisgazda
párt, FIDESZ. Csak úgy demok-
ratikusan, majd annak rendje
módja szerint kb. fél év elteltével
mindegyiket – demokratikus mó-
don – hátba is döfte, mint utoljá-
ra a FIDESZ-t. Természetesen
közben soha nem feledkezett meg
egyéni céljairól. Mint polgármes-
ternek ehhez új támogatókat kel-
lett találnia. Elõször megtalálta
volt kisgazda, majd az elvhû és a
Fideszbõl kizárt Polai József tár-
sát és a versmondó Horváth Ist-
vánt. Természetesen ez kevés. Mi
a teendõ? – teszi fel a kérdést ön-
magának a polgármester. Gyor-
san kapcsolt, vissza a gyökerek-
hez. Így – demokratikus módon –
újra felvette a kapcsolatot az
MSZMP jogutódpártjának a helyi
vezetõivel, akik egy idõ után már
több idõt töltöttek az irodájában,
mint a hivatali dolgozók. Polgár-
mester Úr, Ön hazatalált. Bocsá-
nat, tévedtem. Idõközben egy új
politikai formáció jelent meg a
piacon. A mi polgármesterünk – a
hierarchia csúcsembere elõszere-
tettel nevezi magát annak – egyes
hírek szerint már megjelent (mint
önjelölt) ennek a pártnak a buda-
pesti központjában is, csak úgy
demokratikusan. Mint tudjuk az
élet nem áll meg, a demokráciát
folyamatosan tanuljuk. Így gon-
dolta ezt a mi demokratánk is, és
társaival gondoltak egy nagyot.
Sajtóhír – Zalai Hírlap, március

4. „Kanizsa Közéletéért Egyesü-
let néven új civil tömörülést ho-
zott létre tizenkét alapító tag –
vállalkozók értelmiségiek vegye-
sen – a dél –zalai városban, tájé-
koztatta a lapot Horváth István
önkormányzati képviselõ. Jelez-
te, a bejegyzés alatt álló szerve-
zetnek a nagykanizsai közgyûlés-
bõl tagja még Polai József, vala-
mint Marton István polgármester
(megjegyzés: ez egy helyi char-
ta?) Céljukként fogalmazták meg
a város érdekében történõ párto-
kon felül álló politizálást, normá-
lis közéleti kultúra szorgalmazá-
sát. Ennek érdekében el fognak
indulni õsszel esedékes önkor-
mányzati választásokon, melyen
Marton István lesz a polgármes-
ter-jelöltjük, és minden nagyka-
nizsai választókörzetben állíta-
nak képviselõjelöltet. Ezzel a saj-
tóhírrel több problémám is van.
Mivel a demokratánk véleménye
az is, hogy az országgyûlési vá-
lasztásokat megnyerjük – kö-
szönjük a bizalmat –, de az õszi
önkormányzati választásokon
már más lesz a helyzet. Mintha
már hallottam volna hasonlót.” A
parlamenti választások után nem
egy párttal lesz több a parlament-
ben, hanem fél év múlva néggyel
kevesebb” – mondta Vona Gábor
március 15-én. Ugye, összecseng
a kettõ. Polgármester Úr, mikor
egyeztettek.

Térjünk vissza a sajtóhírre.
1. Elsõ megállapítás: A bejegy-

zés alatt álló civil szervezet 12 tag-
ja megválasztotta polgármesterje-
löltjét, Marton Istvánt. Ez ám a de-
mokrácia, igaz uraim? A hivatalo-
san még nem is létezõ szervezet az
alakuló ülés után már át is alakult
gyûléssé (igaz, errõl nincs hír) és
demokratikusan (11 fõ, mert felté-
telezem a jelölt nem szavazott) tit-
kos szavazással megválasztotta je-
löltjét az õszre. Egyhangúan, vagy
nem – errõl nincs hír. (Gyorsan
cselekedni, nehogy meggondolják
magukat.) A még be nem jegyzett
civil szervezet jelöltje megköszön-
te, hogy demokratikusan õt jelöl-
ték ( a bejegyzés talán már nem is
olyan fontos). 

2. Második megállapítás: Mint
tudjuk a városunkban 15 egyéni
választó kerület van. Önök 11-en
valószínûleg már jelöltek (Önö-
ket vajon kik jelölték?) Ezután
következik egy újabb demokrati-
kus megoldás. A hiányzó 4 hely-
re természetesen  csak olyanok
jöhetnek számításba, akik már
elfogadják az Önök demokrati-

SSzzõõllõõmmeettsszzõõkk

FFeellkkéérrééss

TTiisszztteelltt KKaanniizzssaa
HHeettiillaapp SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg!!

AA ddeemmookkrraattaa
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NAGYKANIZSA VAGYONGAZDÁLKODÁSI 
ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT.

(Nagykanizsa Garay u. 21.)

NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 

ÜZLETEK BÉRBEADÁSÁRA

1. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. sz. alatti 60 m2 alapterületû 
üzlethelyiség + 40 m2 raktár
Induló licit bérleti díj üzlet: 60 m2, 2.300 Ft/m2/hó+áfa = 2.875
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó. 
Induló bérleti díj raktár 40 m2, 1.000 Ft/m2/hó + áfa = 1.250 Ft/m2/hó.
A licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó + áfa = 63 Ft/m2/hó. 
A bérlemény megtekinthetõ 2010. április 6. 11-12 óráig. 
A versenytárgyalás ideje: 2010. április 7. 10 óra 

2. Nagykanizsa Bartók B. u. 8. sz. alatti 129 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt Kisposta)
Induló licit bérleti díj üzlet: 129 m2, 1.200 Ft/m2/hó + áfa = 1.500
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó. 
A bérlemény megtekinthetõ 2010. április 6. 10-11 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2010. április 7. 10 óra 15 perc

3. Nagykanizsa Csengery u. 1-3. sz. alatti 144 m2 alapterületû 
üzlethelyiség + 29 m2 pince
Induló licit bérleti díj üzlet: 144 m2, 2.000 Ft/m2/hó + áfa = 2.500
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó.
Induló licit bérleti díj pince: 29 m2, 600 Ft/m2/hó + áfa = 750 Ft/m2/hó.
A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó + áfa = 63 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2010. április 6. 9 - 10 óráig
A versenytárgyalás ideje: 2010. április 7. 10 óra 30 perc

A bérlemények megtekinthetõk külön kérésre más idõpontokban is.

A VERSENYTÁRGYALÁSOK HELYE: 
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Kis tárgyaló 1. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. 
Érdeklõdni: 311-241, 30/2273-192 sz.

kus döntését a polgármester-je-
löltet illetõen. Õk természetesen
demokratikus módon már nem
jelölhetnek és nem is dönthet-
nek. Igaz, az Önök demokratája
nem is tûr meg maga mellett
olyan embereket, akik demokra-
tikus módon nem értenek vele
egyet. Uraim, önök hárman –
Marton, Polai, Horváth – a de-
mokratikus gondolkodás meg-
csúfolói. 

Tisztelt Képviselõk és Polgár-
mester Úr! A demokráciának töb-
bet kell jelentenie annál, mint
amikor két farkas és egy birka
szavaz arról, hogy mi legyen a va-
csora.

3. Harmadik megállapítás:
Horváth Úr, mint hírforrás nyi-
latkozata szerint 12 értelmiségi
és vállalkozó alapította a civil
szervezetet. Tisztelt Horváth Úr!
Információm szerint Ön egyik
kategóriához sem tartozik. Ön
sem nem értelmiségi, sem nem
vállalkozó, hanem fizikai mun-
kásként, mûszerészként vonult
nyugállományba. Véleményem
szerint ezt a tényt nem kellene
szégyellnie, mert a fizikai mun-
kás is ér annyit, mint az elõzõ
két kategória. Az igazi értéket õk
hozták és hozzák létre. Ön meg-
tagadta saját múltját, amit a nyil-
vánosság elõtt nem mer felvál-
lalni. Nos ezek a „demokraták”
kampányolnak most a FIDESZ
MPSZ és annak jelöltjei ellen.
Hol a hitelesség?

Név és cím a szerkesztõségben
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Öt kanizsai diák kapta meg a
„Magyar Köztársaság jó tanuló-
ja – jó sportolója 2009” kitünte-
tõ címet a tavalyi évben elért ki-
váló tanulmányi és sportered-
ményeik miatt.

Õket, edzõiket és szüleiket kö-
szöntötték iskolaigazgatóik, Ba-
logh László (Batthyány Lajos
Gimnázium) és Jeszenõi Csaba
(Rozgonyi Úti Általános Iskola),
valamint Szmodics Józsefné, a
Mûvelõdési és Sport Osztály veze-
tõje.

Az országban összesen 120 ta-
nuló érdemelte ki ezt az elismerést,
közülük öten Nagykanizsa hírne-
vét öregbítik – mutatott rá Balogh
László. Az igazgató kifejezetten
büszke, hogy az öt diákból négy
már, s egyikük a következõ évtõl a
Batthyány Gimnázium tanulója.
Mindkét direktor egyet értett ab-
ban, hogy a kitüntetés elnyerése az
iskolák és a sportegyesületek kö-
zös munkájának eredménye. Az el-
ismerésben részesült tanulók a kö-
vetkezõk: Baranyai Benett (Roz-
gonyi; lábtoll-labda), Czigány
András (BLG; triatlon), Horváth
Barbara (BLG; kötélugrás, lát-
ványtánc), Lukács Márton (BLG;
lábtoll-labda), Rábavölgyi Eszter
(BLG; kötélugrás, látványtánc).

S.E.

ÉÉrrddeemmeesseekk
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Dátum Gyógyszertár neve Címe Telefonszáma Ügyeleti idõ

2010. április 1. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. április 2. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2010. április 3. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. április 4. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 08.00
2010. április 5. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 08.00 - 07.30
2010. április 6. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. április 7. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. április 8. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. április 9. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. április 10. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 - 08.00
2010. április 11. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 06.00
2010. április 12. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. április 13. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. április 14. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. április 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. április 16. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.30 - 07.30
2010. április 17. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. április 18. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 08.00 - 07.30
2010. április 19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. április 20. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. április 21. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. április 22. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. április 23. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. április 24. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 12.30 - 08.00
2010. április 25. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2010. április 26. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. április 27. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. április 28. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. április 29. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. április 30. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00

Gyógyszertári üügyelet - ááprilis

Autóbuszmegállók korszerûsítése Nagykanizsán 
(NYDOP-3.2.1/B-2008-0019)
A város már több éve dolgozik a városközpont tehermentesítésén elkerülõ

utak terveztetésével és kiemelt prioritásként kezeli ezt az elkövetkezõ évek fej-
lesztési, beruházási tevékenységei során is.

Az önkormányzat felismerve azt, hogy a forgalmi terhelés mérséklése mellett szük-
ség van a közösségi közlekedés fejlesztésére, 2004-ben közremûködött a nagykanizsai
tömegközlekedési szolgáltatást biztosító Zala Volán Zrt. által készítetett felülvizsgálat
kidolgozásában.  Az utasszámlálással és helyzetfelméréssel megalapozott tanulmány
alapján 2005-ben kidolgozásra és elfogadásra került az új autóbusz-vonal hálózat, az új
menetrend és tarifarendszer. A racionalizálás eredményeképpen átláthatóbbá és logiku-
sabbá vált a vonalrendszer, ütemesebb lett a menetrend és jelentõsen csökkent a kihasz-
nálatlan járatok aránya és megoldódott az átszállások összehangoltsága.

A városban a 2005. évi átszervezés alkalmával került sor utoljára egyes autó-
buszmegállók felújítására illetve újak építésre, de a jelen fejlesztésben érintett
beruházási helyszínek között többségben vannak az olyan megállók, amelyek
több évtizede épültek és azóta nem volt forrás az állagromlásuk megállítására. Az
autóbuszmegállók legnagyobb részének állapota rendkívül rossz minõségû, és
nem biztosítja azokat a modern szemléletû követelményeket, amelyek társadal-
munkban elvárhatók lennének. Ezek közül kiemelten hiányosak az akadálymen-
tes közlekedés feltételei és a tájékoztatásrendszer.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 márciusában nyújtott
be pályázatot a Nyugat-dunántúli Operatív Program Közösségi közlekedési fej-
lesztéseket támogató pályázati felhívására és pontosan egy évre rá írhatta alá po-
zitív döntés eredményeként a projekt támogatási szerzõdését.

Az Önkormányzat a helyi tömegközlekedési szolgáltatóval együttmûködésben
a projekt konkrét eredményeként 23 db autóbuszmegálló korszerûsítését tûzte ki
célul, oly módon, hogy azok teljes körûen akadálymentesítve megfeleljenek a
törvényi elõírásoknak és a lakossági elvárásoknak egyaránt. Az átfogó fejlesztés
szinte minden városrészt érint.

A projekt keretében megvalósuló beavatkozások között szerepelt elsõsorban a
szabványos autóbuszöblök kialakítása kisebb korrekciókkal vagy átépítéssel, az
öböl burkolatának felújítása, a fel-, illetve leszálló sziget akadálymentes kialakí-

tása, a járdakapcsolatok megoldása, utasvárók elhelyezése, cseréje és a fogyaték-
kal élõk által is használható információs rendszer kiépítése.

A teljes körû és szakszerû akadálymentesítés érdekében a tervezésbe rehabili-
tációs szakmérnököket is bevontunk, akik a hazai és Európai Uniós gyakorlatnak
megfelelõen kidolgozták a megoldások részletes mûszaki tartalmát.

A projekt elfogadott teljes költsége 84.334.475 Ft, amelyhez 75.901.028 Ft tá-
mogatást adott 2008. októberi döntése alapján a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács. A pályázathoz Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormány-
zata 6.193.447 Ft, konzorciumi partnerként a Zala Volán Zrt. pedig 2.240.000 Ft
önerõt biztosított.

A projekt megvalósítási mérföldkövei:
2009. március 11. A támogatási szerzõdés aláírása
2009. március - 2009. június A közbeszerzési eljárás lebonyolítása
2009. július A kivitelezõi szerzõdés megkötése
2009. szeptember Elõre nem látható pótmunkák felmerülése
2010. február A beruházás befejezése és mûszaki átadás átvétele
2010. március A projekt zárása

A felújított megállók:
Bajcsy Zsilinszky u. - Varasdi u. 
csomópont Csengery u. 86.
Hunyadi tér - Cigány u. csomópont Ligetvárosi buszforduló
Kiskanizsai temetõ - buszforduló Törökvári u. (Bajcsa központ)
Nagyrác u. 37. 74-es fõút Korpavári bejárat
Nagyrác u. - buszforduló Hevesi út (Munkás u. sarok)
Tõzike u. - Szigeti u. csomópont Rózsa u. 2.
Bornemissza u. - végállomás Dózsa Gy. u. (Spar)
Vár u. páros oldal Kossuth tér (Kórház)
Vár u. páratlan oldal Teleki út (Víztorony déli megálló)
Magyar u. 158. Kaposvári út (Sánc, orvosi rendelõ)
Magyar u. - Lámpagyár u. csomópont Gárdonyi u. (Miklósfai buszforduló)
Magyar u. 66.

Autóbuszmegállók ffejlesztése NNagykanizsán

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Jegyzõje pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hiva-
talban az alábbi köztisztvise-
lõi állások betöltésére

1. Gazdálkodási Osztályon
pénzügyi osztályvezetõ-helyet-
tes 

2. Gazdálkodási Osztályon
gazdálkodási ügyintézõ (határo-
zott idõre)

3. Szociális Osztályon szoci-
ális ügyintézõ

4. Mûvelõdési és Sport Osz-
tályon oktatási ügyintézõ

5. Pályázati Irodában (2 fõ)
A pályázatok benyújtásának

határideje: 2010. április 20.
6. Városfejlesztési Osztály

Vagyongazdálkodási Irodájában
jogi ügyintézõ 

(határozott idõre)
A pályázatok benyújtásának

határideje: 2010. április 2.
A részletes pályázati hirdet-

mények a www.kszk.gov.hu és
a www.nagykanizsa.hu honla-
pokon tekinthetõk meg. 

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii
áálllláássookk aa
hhiivvaattaallbbaann

13.qxd  2010.04.01.  15:02  Page 10



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010. április 1. 11

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykani-
zsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból el-
származottak részére a Kanizsai Antológia 11. számában való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ ver-
sek, prózák, grafikák.

Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype  betûtípus-
sal) terjedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint lemezen vagy CD-n
kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport
Osztály Halmos, Csaba koordinátor, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 11-es számában az Ünnepi
Könyvhét alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tisz-
teletpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2010. április 30. (péntek) 13.00 óráig

PPáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaaii AAnnttoollóóggiiaa 1111..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Pénzügyi Bizottsága a vál-
lalkozások támogatásáról szóló többször módosított 20/2005.(V.9.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján 2010. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahely-
teremtés  támogatására.

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

velése, a munkanélküliek számának csökkentése. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 15 millió forint.

3. A pályázók köre: 
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a mûködõ nagykanizsai  székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyé-

ni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigaz-
gatási területén valósítják meg.

- a támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak, amelyek új munkahelye-
ket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint. 

Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,
valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályá-
zat benyújtása között egy év eltelt.

A pályázaton nem vehet részt:
- költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
- az a szervezet: amely csõdeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás

alatt áll; amelyet a pályázat benyújtásának hónapját megelõzõ két évben 500 Eft-
ot elérõ munkaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amelynél a pályázat benyúj-
tását megelõzõ egy év alatt a foglalkoztatottak  létszáma csökkent; akinek a pá-
lyázat benyújtásakor lejárt esedékességû  meg nem fizetett köztartozása van;
amelynek a pályázat benyújtásakor számított  éves korrigált átlagos statisztikai
állományi létszáma meghaladja az 50 fõt;

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

ja, hogy legalább egy új - napi 8 órás -  munkahelyet teremt; vállalja, hogy  nagy-
kanizsai székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtá-
sa elõtti éves  korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a terve-
zett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ kettõ hónapon belül
megvalósítja, és azt legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja; vállalja, hogy a
telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat, illetve
szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését  helyszíni ellenõrzés keretében el-
lenõrizze; vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról,
hogy három éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevé-
kenysége), volt-e gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társa-
ság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma); vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén
- a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön mun-
kaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási rendszerben vállalt többletlét-
szám ellenõrizhetõ; vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vál-
lalkozás által a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi év-
ben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;

A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támogatásként igénybe vehe-
tik azok a vállalkozások is, akik a központi támogatásra pályázatot nyújtanak be
a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumhoz, vagy a Nyugat - du-

nántúli Regionális Munkaügyi Központhoz, vagy annak nagykanizsai kirendelt-
ségéhez.

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

létrehozott minden egyes új  munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vál-
lalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem halad-
hatja meg az 5  millió forintot.

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

- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen
odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhat-
ja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak megfe-
lelõ forintösszeget.

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

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

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

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

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

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

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

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

A pályázatok  benyújtásának határideje folyamatos a közzététel napjától szá-
mítva, a végsõ határidõ 2010. november 30. A pályázati  adatlap és a szükséges
mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõ-
nél vehetõk át.

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

lyázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pá-
lyázóval,  a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlme-
nõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási rész-
leteket is.

PPáállyyáázzaatt mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééss ttáámmooggaattáássáárraa 22001100.. éévvrree 

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

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2010. április 7-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodá-
ban. 

Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számá-
ra tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart 2010. április 7-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Is-
kolában. 

Ezúton tájékoztatjuk a városrészek lakosait, hogy Bene Csaba és Tóth Nán-
dor önkormányzati képviselõk fogadóórája 2010. április 5-én (hétfõn) elma-
rad. Megértésüket köszönjük!

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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Tiszta vizet az egészséges vilá-
gért! „Életünk a víz” címmel rajzpá-
lyázatot hirdetett a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület a
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt-vel,

a Zala Megyei Önkormányzat Peda-
gógiai Intézetével, valamint a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
riummal közösen. A beérkezett mun-
kák a Honvéd Kaszinó galériájában

tekinthetõk meg. A megjelenteket
Benedek Miklós, a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület elnöke
köszöntötte, a kiállítást Kassai Zol-
tán, a Délzalai Víz- és Csatorna Zrt.
elnök-vezérigazgatója nyitotta meg. 

B.E.

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2010. április 1.12

A közelmúltban a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség a nagy-
kanizsai Dolmányos Józsefet vá-
lasztotta az év ökölvívó bírójá-
nak, s ennek apropóján beszél-
gettünk vele.

– Tulajdonképpen ez nem is
konkrétan az elõzõ esztendõ telje-
sítményének szólt, hiszen hosz-
szabb idõszakot vesznek figyelem-
be ilyen esetben – kezdte a sportbí-
ró. – Természetesen örülök, hogy
szövetségi szinten is értékelték
munkámat, s ennek megfelelõen
igyekszem a továbbiakban is vé-
gezni a bíráskodást.

– Mikor is kezdõdött valójában
a bírói pályafutása?

– 1996-ban vizsgáztam le a ma-
gyar szövetségnél, s onnantól már
hazai versenyeken bíráskodhat-
tam. Négy évvel késõbb már az eu-
rópai EABA-minõsítésem is meg-
volt, amit Szegeden tettem le, majd
2002-tõl (egy bukaresti verseny
volt a „vizsgahelyszín”) AIBA-
bíróként vezetek, ami a világszö-
vetségi munkát jelenti.

– Mi jelentette az eddigi csúcsot
az ön számára boksz-bíróként?

– Erre nagyon egyértelmûen tu-
dok válaszolni, hiszen egyedüli
magyar ítélõként dolgozhattam a
2004-es athéni olimpián. Emellett
még különbözõ világesemények,
köztük világbajnokságok tartoznak
a lajstromba Bangkoktól Jerevá-
nig, szóval számos nagy feladat
adódott a ringben részemre is.

– A közeljövõ milyen nemzetkö-
zi fellépéseket tartogat?

– Áprilisban Thaiföldre utazom
majd három hétre, mivel egy ottani
nagyszabású versenyen mûködhe-
tek közre. Ázsiában mindinkább
feljövõben az amatõr boksz, tehát
az ottani történésekre is egyre job-
ban oda kell figyelni. 

P.L.

KKaanniizzssaaii lleetttt 22000099 öökkööllvvíívvóó-bbíírróójjaa

Ha megvizsgáltuk a kérdést,
hogy miért szeretnénk kutyust,
elérkezett az idõ, hogy kiválasz-
szuk õt – kiskutya esetében az
alomból.

Elsõ találkozáskor érdemes a
szülõket is alaposan szemügyre
venni, mind a kant, mind a szu-
kát, valamint a törzskönyveket
megnézni, mert azokból kapjuk
az információkat az õsökre vo-
natkozóan. Hogy mennyire fajta-
tiszta egy kutya, az a származási
lapjából derül ki. Két fajtiszta ku-
tya pároztatásából született alom
akkor minõsül fajtiszta tenyé-
szetnek, ha a szülõk rendelkez-
nek törzskönyvvel, van fedezte-
tési igazolás a kan gazdájától, va-
lamint alombejelentõ.

Az alomból való kiválasztás fõ
szempontjaiként Tislér Zoltán
kutyakiképzõ a következõket je-
lölte meg: elsõként az adott fajta
küllemi jegyeit tekintsük meg.
Ezután figyeljük meg a kutyus
reakciót: hogyan szerzi meg az
ételt, hogyan játszik a testvérei-
vel, az idegenekkel és a különbö-
zõ tárgyakkal, mennyire kíván-
csi? S végül, de nem utolsó sor-
ban, gyõzõdjünk meg a kölcsö-
nös szimpátiáról.

Ajánlatos az almot megtekin-
teni a kutyusok 4, 5 és 6 hetes ko-
rában, amíg mindannyian együtt
vannak, megfigyelni, hogyan vi-
selkednek, jellemzõek-e mind-
annyiukra a fajta tulajdonságai.
Kistestû kölyökkutyát 6-8, nagy-
testût 8-10 hetesen vigyünk haza.
Mielõtt foglalót adunk, vagy ma-
gunkhoz vesszük a kutyust, min-
denképpen kérjünk igazolást a
féreghajtásról és a parvovírusos
bélgyulladás elleni védõoltásról.
Fontos, hogy tisztában legyünk a
kutyus addigi szokásaival is, pél-
dául hogy milyen ételeket kapott,
milyen idõpontban evett. Gya-
korlati tanácsként Tislér Zoltán
azt javasolta, csak akkor fizessük
ki a vételárat, amikor a kutyust
elhozzuk, és minden papírját
megkaptuk.

S.E.

Kutyavilág

Jó néhány hete lezárult a Ka-
nizsa Rádió Jamboree Light cí-
mû mûsorában a kanizsai zene-
karok bemutatkozása, s már ak-
kor tudni lehetett, hogy élõben is
meg fogják mutatni magukat az
együttesek a közönségnek.

Elérkezett a sokak által várva
várt hétvége, pénteken az Alarm,
az MR'8, majd a Radioaktív lépett
színpadra, szombaton a Dirty
Fusion keményebb hangzását a

The Innocents, majd az OldMix
Kartell követte. Sajnos a hetedik
zenekar, a Kocsmazaj ez alkalom-
mal kimaradt a repertoárból, de
ami késik, nem múlik: Pászti Já-
nos, a szervezõk egyike a közön-
ségnek elárulta, itt nem ér véget a
történet, ahogy eddig is, ezután is
azon lesznek, hogy a nagykanizsai
zenekaroknak minél több lehetõsé-
get biztosítsanak a bemutatkozás-
ra, így a nyár folyamán is lehet
számítani koncertjeikre.

Három hírrel is szolgálhatunk ve-
lük kapcsolatban. Az egyik kicsit ré-
gebbi, de mindenképpen említésre
méltó: február 28-án a The Inno-
cents nagy sikert aratva lépett fel
Budapesten, az Old Man's Music
Pubban, s mint ahogy az elmúlt hét-
végén az énekestõl, Klaszán Sán-
dortól megtudtuk, több lehetõségük
is lesz még erre a fiúknak ezután.
Más pódiumon szerepelt a Radioak-
tív: az együttes tagjai úgy döntöttek,
megmérettetik magukat a TV2
Megasztár címû mûsorában, ugyan-
is most elõször jelentkezhettek ze-
nekarok is. Az elsõ válogatáson már
túl is vannak. Róluk szóló írásunkat
a http://www.kanizsaujsag.hu/in-
dex.php?m=200&ckid=4386 olda-
lon olvashatják. S végül, de nem
utolsó sorban: már hetek óta készül-
nek az „alarmosok” és az „inno-
centsesek” a Pécsett, július 5-11.
között megrendezendõ Rockmara-
ton Fesztiválra, melyre öt zenekar
kerül be a www.rockmaratonfesz-
tival.hu/band_poll.php oldalon ta-
lálható listából. 

A szavazás április 5-ig tart, s nagy
valószínûséggel nagy lesz a hajrá-
zás az utolsó pár napban.

S.E.

RRoocckkzzeenneekkaarrookk hhééttvvééggééjjee
Fo

tó
: S

te
ye

r
E

di
na

ÉÉlleettüünnkk aa vvíízz - rraajjzzppáállyyáázzaatt

13.qxd  2010.04.01.  15:02  Page 12



KKaanniizzssaa –– EEzz++AAzz 2010.április 1. 13

Horoszkóp

Elsõsorban a közelgõ ünnepekre kon-
centráljon. Ha úgy érzi, nem úgy alakul-
nak a dolgai ahogyan eltervezte, ne töp-
rengjen emiatt. Pihenje ki magát, és jár-
jon tovább a megkezdett úton.

Mozogjon többet a szabadban, és egyen
kevesebb édességet. Ez az intelem az ün-
nepekre nem vonatkozik. Táplálkozzon
és lustálkodjon nyugodtan. Ha kipihente
magát, jöhet a mozgás is. 

Ellazulhat az ünnepek alatt. A családja
békén hagyja, ha a terített asztal idejében
mindenki rendelkezésére áll. Csak a
telihold jelenthet ön számára kihívást, de
az szerencsére messze van!

Nem kell idegeskednie, szép napokra szá-
míthat. Húsvéti bevásárlásait minden na-
gyobb erõfeszítés nélkül letudhatja, csak szá-
moljon higgadtan. Töltsön több idõt a párjá-
val, és teljesítse idõnként az õ kívánságát is.

Nyugodjon meg, ezekben a napokban szá-
míthat a Jupiter segítségére. Ha szenvedélye-
sen vitatkozik ismerõseivel, vigyázzon arra,
hogy ne ijessze meg õket. Késõbb úgyis rá-
jönnek, hogy ön mindenért tud lelkesedni. 

Ha feszülten ébred reggel, kávézás és zuha-
nyozás közben göngyölítse fel azokat a dol-
gait, amelyektõl minél elõbb meg kell sza-
badulnia. Jelképesen dobja õket a szemétbe,
és koncentráljon a húsvéti teendõkre.

Töltse tevékenyen a húsvét elõtti napokat, és
lehetõleg szerezzen örömet a családtagjai-
nak. Ha segítséget kérnek öntõl ismerõsei, ne
utasítsa vissza. Ha unatkozik, látogassa meg
a rokonait és idézzék fel a régi szép idõket.

Élénk fantáziájának mostanában senki
sem tud gátat szabni. Önbizalma a felle-
gekben jár. Szívesen osztják meg önnel a
titkaikat ismerõsei. Örüljön ennek, és lehe-
tõleg ne adja tovább másoknak.

Bármennyire igyekszik, tudomásul kell ven-
nie, hogy nem tud mindenki elvárásának
megfelelni. Az ünnepek alatt nyugodtan
habzsolhatja az édességeket. Túlfûtött érzel-
meit csak a telihold tudja megfékezni. 

Mielõtt nekiáll a húsvéti sütés-fõzésnek,
nézze át a recepteket, és akkor például a
torta pontosan olyan lesz, amilyennek len-
nie kell. Néhány napra szabaduljon meg a
gondjaitól, és élvezze a pihenést is. 

Akaraterõben és elszántságban nem
szenved hiányt, nem panaszkodhat önre
a családjában senki sem. Hullámvölgybe
csak a telihold miatt kerülhet, ahonnan
baráti segítséggel könnyen kimászhat.

A húsvéti ünnepek alatt szinte úszhat a
boldogságban. A családja jótékony hatá-
sát folyamatosan maga körül érezheti.
Ne a teendõkön törje a fejét, hanem adja
át magát a Vénusz bolygó hatásának. 

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

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?
Kanizsa 
Rádió 

06/93/510-986
Az Ön rádiója

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

IINNGGAATTLLAANN
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcá-

ban karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2

udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi gázfûté-
ses lakás beköltözhetõ állapotban el-
adó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
+3630/901-9013 (7156K)

Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendég-
látásra 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)

Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkal-
mas 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 eladó.
Érd.: +3630/338-7179 (7173K)

Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-
es, három szobás lakás eladó. Irányár:
10,9 millió Ft. Érd.: +3630/396-1910
(7194K)

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

Csokonai utcában 4. emeleti, két-
szobás (panelprogramban felújított)
lakás eladó. Ugyanitt 3+2+1 ülõgar-
nitúra, szekrénysor eladó. Érd.:
+3620/559-3350 (7201K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 fõre elegendõ fekvõ-
hellyel) albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)

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

Üzlethelyiség kiadó Nagykanizsa
Platán sor 5. szám alatt. Érd.:
+3670/931-1611 (7202K)

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

Vitrintárgyakat: porcelán, ezüst,
réz, bronz, kerámia, stb., valamint
festményeket vásárolnék. Érd.: Nk,
+3630/332-8422 (7197K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybevehetõ.) Teljes testre 30

perces lazító masszázs 1500 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek!
Elérni és bejelentkezni a +3630/481-
2323 telefonszámon lehet (6273K)

Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését, készítését vál-
lalom. (Számlaképes vagyok). Tel.:
+3630/9932-534

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

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

Hamarosan induló szakmai kép-
zéseink Nagykanizsán: ruházati el-

adó, kereskedõ, boltvezetõ, óvodai
dajka, biztonsági õr. Érd.: +3670/948-
0949, www.felnottiskola.hu

Érettségivel rendelkezõ munkatár-
sakat keresek szellemi munkára. Érd.:
+3630/621-0859 (7198K)

Gyakorlott vagyonõr elhelyez-
kedne Nk-án és környékén. Vállal
még éjjeli õri és udvarosi munkát.
Tel.: +3620/254-2679 (7203K)

Átlagos testalkatú, magas, 50-es,
vidám, természetkedvelõ, rendezett
egzisztenciával rendelkezõ férfi keresi
csinos, dinamikus, életvidám társát
tartós kapcsolatra. Jelige: „Öröm”.
Leveleket a Szerkesztõségbe kérek.
(7199K)

Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.

ÁÁllllááss 
raktáros szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
hibakeresõ szakirányú 115.000 – 130.000 Ft
cukrász 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
kõmûves szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
betanított kárpitos betanított 95.000 Ft
ponthegesztõ szakirányú 95.000 Ft
értékesítési tanácsadó felsõfokú 200.000 Ft
targoncavezetõ 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.

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont

VENDÉGSÉGBEN
Fiatal iparmûvészek kiállítása
formabontó otthon
Kiállítók: Kovács Lilian szobrászmûvész
és barátai: Király Fanni ötvösmûvész,
Kurucz Ildikó öltözéktervezõ, Haber 
Szilvia keramikusmûvész, Király Ditta
szobrászmûvész, Kárpáti Tibor 
grafikusmûvész, Pinviczki Judit 
iparmûvész, Terbe János designer
Megtekinthetõ: április 10-ig

A Batthyány Lajos Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola
Képzõmûvészeti Szakkörének
kiállítása
Megtekinthetõ: április 15-ig

Április 2. 10 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Tojásfestés (Fõtt vagy kifújt tojást hozni
kell). Vezeti: Pulainé Cserti Ilona népi
iparmûvész

Április 6. 19 óra
Bródy bérlet
Gádor Béla: OTHELLO GYULA-
HÁZÁN - komédia 
A zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház elõadása. Átdolgozta: Tasnádi 
István. Fõbb szereplõk: Farkas Ignác, 
Kovács Olga, Kricsár Kamill, Misurák
Tünde, György János - Aase-díjas, 
Hertelendy Attila, Pap Lujza, Kiss Ernõ -
Jászai-díjas.Rendezte: Telihay Péter

Belépõdíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft

Április 8. 15 óra
Humánökológiai Szabadegyetem

A HÜLYESÉG KORA
klímaébresztõ filmvetítés 
középiskolásoknak. A rendezvény 
házigazdája: Benedek Miklós, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület 
elnöke. A belépés díjtalan

Április 10. 19 óra
A 10 ÉVES PREMIER 
TÁNCKLUB JUBILEUMI 
GÁLAMÛSORA
Közremûködnek: Dráva Gyöngye 
Nyugdíjasklub, Gála Társastáncklub,
Végh Nóra - táncmûvész. Belépõdíj: 500 Ft

Április 10. 16-18 óra
GYERMEK TÁNCHÁZ
Közremûködnek: a Bojtár Népzenei
Együttes és a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola 
népzenészei. Belépõdíj: 200 Ft/fõ

THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépõdíj: felnõtt 1700 Ft; 
diák, nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthetõ: április 30-ig 
(naponta 10-18 óráig)
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… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjában
Keszthelyi ATE-HSC (15.) –
Olajbányász SE (5.; g.: Hegedûs)
0-1. A nõi teke NB II záró fordu-
lójában Kanizsa Sörgyár (2.;
Tubolyné 409 fa) – Szombathelyi
Latex (6.) 5:3. A nõi kosárlabda
NB I 14-19. helyéért TFSE –
MÁV NTE (Ácsné 21 pont) 49-
71, majd MÁV NTE (Szabó 20) –
Székesfehérvári Ikarusz SE 64-
58. A férfi kézilabda NB I B-ben a
Czimmer Tamás edzette N.
Tungsram SE (12.; Grõber 5) 17-
13-ra verte az Ózd (4.) gárdáját. A
sakk NB II-ben N. Tungsram SE
(5.) – Péti MTE (1.) 7,5:4,5. A
motocross dunaegyházi nyitó ver-
senyén a II. osztályban ifj. Vaska
Kálmán (Nagykanizsai Motocross

Sportklub) második lett.
… 15 esztendeje: az NB I 19.

fordulójában Olajbányász SE
(14.) – PMSC-Fordan (7.) 0-0. A
nõi kézilabda NB I B-ben az Olaj-
bányász (Gombor 6) 27-19-re
gyõzte le a csepeli ÁFOR SC-t. A
férfi teke NB I-ben Alba Regia –
Kanizsa Sörgyár (Zömbik 676)
4:4, majd Kanizsa (Lukvár 712) –
Ózdi Spartacus 5:3. Országos ser-
dülõ bajnok lett a Kanizsa DKK
lány kosárlabda csapata, a döntõ-
ben KDKK (Horváth A. 21)-
MTK 61-56. A nõi kosárlabda NB
I 17. helyéért Szegedi TE – MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár 74-62.

… 10 esztendeje: a PNB 23
fordulójában DVSC (4.) – Nagy-
kanizsa LinAir FC (13.) 3-0, majd
Nagykanizsa (13.; g.: Cs. Hor-

váth) – Újpest FC (8.) 1-1. Törté-
netében elõször a Tungsram SK
(3.) érmes lett az NB I-es sakk
csapatbajnokságban. Korpics
Miklós Magyar Ökölvívásért Dí-
jat vehetett át a szövetségtõl. A
férfi kosárlabda NB I 9-16. helyé-
ért Bp. Honvéd – Kanizsa KK-
DKG East 110-61. A labdarúgó
NB III Dráva csoportjában Moh-
ács (14.) – MÁV NTE (3.; g.:
Lukács) 1-1. A nõi kosárlabda NB
I B 5-8. helyéért MÁV NTE – Ba-
jai EFSK 71-66.

… 5 esztendeje: az Ants base-
ball együttese két csapatot neve-
zett a legfelsõ osztály küzdelmei-
be. A nõi kosárlabda NB I B-ben
Kanizsa DKK (3.) – Monori SE
(5.) 77-75.

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((áápprriilliiss 11 - 77..))……

Mozgalmas napjaik voltak a
Nagykanizsai TE 1866 vívóinak,
hiszen reménység körversenyeken,
nemzetközi megmérettetéseken és
diákolimpiákon szerepeltek – mint
utóbb kiderült, szerfölött eredmé-
nyesen. Mi több, úgy tûnik, itt az
újabb generáció, melynek tagjai-
val jó néhány esztendeig legalább
érdemes komolyan számolni.

Gyakorlatilag a kanizsai vívók
a Balaton-környékére tették át
székhelyüket, hiszen Balatonfüre-
den Osvald Anna (Kõrösi; edzõ:
Kiss György) serdülõ lány kard-
ban – egyben diákolimpia döntõn
– harmadik helyen végzett. Gyer-
mek fiú kardban Dobó István
(NTE 1866; edzõ: Piecs Adrienn)

nem talált legyõzõre, míg a lá-
nyoknál Vernyel Sára (NTE 1866;
edzõ: Piecs Adrienn) lett harma-
dik.

Balatonalmádiban már ismét or-
szágos diákolimpiai döntõre ér-
keztek a dél-zalai klub kardozói,
ahol a gyermek korosztály képvi-
selõi léptek pástra. Egyéniben a
13-14 éves fiúk mezõnyében Dobó
István (Kõrösi) minden ellenlába-
sát legyõzve állhatott a dobogó
legfelsõ fokára. A fiúk csapatküz-
delmeiben is remekeltek a kani-
zsaiak, hiszen a Dobó István, Er-
dõs Péter, Szamosi Richárd hár-
mas (mindannyian Kõrösi; edzõ:
Piecs Adrienn) nem talált legyõzõ-
re. A lányoknál Kungli Borbála
(Zrínyi; edzõ: Piecs Adrienn) és

Erdélyi Vanessza (Kiskanizsa,
edzõ: Piecs Adrienn) jutott el a
végküzdelmekig, elõbbi végül a
második, utóbbi a harmadik he-
lyen végzett.

A két balatoni verseny között
bonyolították az ausztriai Villach-
ban azt a nemzetközi versenyt,
melyen osztrák, olasz és magyar
vívók (köztük az NTE reménysé-
gei) is indultak szép számmal. Do-
bó István korosztályában harma-
dik lett, a lányoknál pedig Osvald
Anna és Varga Frida zárt bronzér-
mesként. S hogy a harmadik he-
lyezésbõl ne legyen elég, arról a
15-17 évesek korcsoportjában
Farkas Miklós gondoskodott.      

Polgár László

DDoobbóó IIssttvváánn aa ddoobbooggóó lleeggffeellssõõ ffookkáánn

Birkózás. Szentesen rendezték a
szabadfogású birkózó lányok két kor-
csoportjának (1998-2000; 1995-97-
esek) országos diákolimpiai döntõit.
A kanizsai Piarista Iskola tanulója, a
42 kg-os Egyed Zsanett három  ellen-
felét technikai fölénnyel legyõzve ke-
rült a döntõbe, ott azonban fõvárosi
ellenlábasa jobbnak bizonyult nála.
Egy másik helyszínen, Orosházán a
serdülõ fiúknak rendeztek országos
rangsorversenyt, ahol a 42 kg-os
Krasznai Bence hat gyõztes, egy
vesztes mérkõzéssel a dobogó harma-
dik fokára álhatott, amivel kvalifikál-
ta magát a büki országos bajnokságra.

Cselgáncs. Junior országos baj-
noki címe után 70 kg-ban Mihovics
Szabina (BLG) a diákolimpiai baj-
noki címet is megszerezte a fõváro-
si BHSE-tornacsarnokban. Regio-
nális versenyeken az NTE 1866
dzsúdósai közül Vugrinecz Alex (27
kg; diák C korcsoport) és Huszár
Máté (32 kg; diák B) szerzett elsõ,
Sólyomvári Dávid (30 kg, diák C),
Gyalog Bálint (66 kg, serdülõ) má-
sodik, Huszár Martin (50 kg; serdü-
lõ) pedig harmadik helyet. 

Duatlon. A Nyuszi-duatlonnal
tartotta évadnyitó versenyét a TRI-
CO Triatlon Klub, melyen futás-
kerékpározás-futás „hármas” meg-
mérettetés várt a különbözõ kor-
csoportok indulói számára. A kani-
zsai résztvevõk közül a hölgyeknél
Kissné Vass Gabriella, Kozári Dó-
ra, Molnár Flóra, Török Norína és
Vránics Virág volt a leggyorsabb,
míg az uraknál Gerócs Zsolt, Pál
Flórián, dr. Trencséni Gyula, vala-
mint Vránics László lett a legjobb.

Labdarúgás. A sereghajtó Vár-
palotai BSK otthonában gyõzött 4-
1-re az Nagykanizsai TE 1866-
Horváth MÉH NB III-as labdarú-
gó-együttese. A kanizsaiak talála-
tait a 17. fordulóban Csepregi Ta-
más (2) és Iványi Attila jegyezte,
mellettük a hazaiaktól Bálint talált
saját hálójába. Az NTE sikerével
ismét feljött a dobogó harmadik
fokára, és szombaton délután fél
négytõl a nyolcadik Kaposvári Rá-
kóczi FC II gárdáját fogadja.   

Ökölvívás. Immár a hetedik Plaza
Kupa régiós versenyt rendezték meg
a dél-zalai városban, ahol a Kanizsa
Box Klub több, „kirakatban lévõ”
versenyzõje is gyõztes meccset ví-
vott. Korpics István 75, Vass Richárd
81, míg Orbán Gábor +91 kg-ban
nyert, viszont csapatversenyben a
kanizsaiak így is a kaposváriak mö-
gé szorultak. A sorozat legközelebb
Székesfehérvárott folytatódik a baj-
noksághoz újonnan csatlakozott
egyesület vendéglátása mellett.

Kanizsa KK DKG-EAST (2.) -
B-BETON Bonyhádi KSE (1.) 104
- 65   (28-18, 26-15, 26-16, 24-
16.). NB I B Nyugati-csoport férfi
kosárlabda-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, 300 nézõ. Vezette:
Sabáli, Dr. Magyari. Kanizsa KK
DKG-EAST: Kasza (10/6), Vertet-
ics (17/9), Rodgers (22/6), Hoff-
mann (10), Koma (26).  Csere:
Mihalics (6), Sági, Stárics (8/6),
Zsámár (2), Kovács M. (1), Lovas
(2). Edzõ: Kovács Nándor. 

A múlt heti elõzetesünkben jelölt
kérdõjel felkiáltóvá alakult, miután a
Kanizsa KK-DKG East együttese
meggyõzõ játékkal múlta felül a
Nyugati csoport alapszakaszát
amúgy megnyerõ bonyhádiakat.
Gyakorlatilag a kezdéstõl nem volt
kérdéses a találkozó kimenetele, s a
szép számmal kilátogató szurkolók-
nak nem kellett csalatkozniuk. Nem
véletlenül ért el a hazai kezdõ ötös
valamennyi tagja a kétszámjegyû
szerzett pontmennyiséget, s a végén

már azt is megengedhették a
vendéglátók maguknak, hogy (majd-
nem) valamennyi játékos szóhoz, bo-
csánat, játéklehetõséghez juthasson.
Ezzel a nagy különbségû sikerrel a
kanizsaiak számára is lezárult az
alapszakasz, hogy aztán jöjjenek a
még kiélezettebb rájátszásbeli törté-
nések. Nagy titkot aligha árulunk el
azzal, ha azt írjuk, lesznek még igazi
kosárcsemegék…

P.L.

NNaaggyyoonn mmeenntt aa lliissttaavveezzeettõõ eelllleenn
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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..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2010" címmel pályáza-
tot ír ki civil szervezetek 2010. évi támogatására.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa megyei jogú város közigazgatási
területén mûködõ, cégbíróságon bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szer-
vezetek. A pályázaton nem indulhatnak pártok, egyházak, vallási felekezetek.

A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett ön-
kéntes, közhasznú munkájának támogatása. Az OKISB az arra érdemes pályá-
zók között összesen kettõmillió forintot oszthat szét. A támogatás utófinanszí-
rozás, amely a támogatási szerzõdésben megjelölt célok elérése, a pályázati fel-
tételek betartása, és az elszámolás elfogadása esetén kerül folyósításra.

A támogatás 2010. január 1. és 2010. december 31. között keletkezett fizetési
kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel. A pályázatok beérkezésének ha-
tárideje 2010. május 10. hétfõ, 16 óra. A pályázat részletes feltételeit tartalmazó
felhívás és az adatlap elektronikus úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap-
ról, vagy nyomtatott formában személyesen  átvehetõ munkaidõben a Polgármes-
teri Hivatal portáján az Erzsébet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.

CCiivviill AAllaapp 22001100..

Sztárból legenda címmel a ta-
vasz talán legnívósabb rendezvé-
nyére kerül sor április 14-én, 19
órakor a HSMK Színháztermé-
ben. A Cserháti Zsuzsa emlék-
turné részleteirõl Szakács Gábor
szervezõ tájékoztatta lapunkat.

Az emlékkoncert a hazai popzene
meghatározó egyéniségének, a
2003-ban, 55 éves korában elhunyt
Cserháti Zsuzsának állít emléket.
Dalainak népszerûsége azóta sem
csökkent, sõt évrõl-évre növekszik.
Az 1972-es táncdalfesztiválon fel-
tûnt énekesnõ néhány nap alatt lett
az ország kedvence, azaz „sztár”.
Mûvészi pályájának elsõ nagy kor-
szaka a nyolcvanas évek végéig tar-
tott, majd a mellõzés évei után

1996-ban üstökösként tért vissza a
könnyûzenei életbe. 

Amûsorban három kiváló mûvész,
Keresztes Ildikó, Tóth Vera, Majsai
Gábor és egy csodálatos tehetségû 16
éves sárvári ifjú hölgy, Hindi Fatima
idézi fel a legendás alakot.

Ateljesség igénye nélkül az elõadá-
son olyan népszerû Cserháti Zsuzsa
slágereket hallhatunk, mint az Édes
kisfiam; Árva fiú; Száguldás, Porsche,
szerelem; Különös szilveszter; Bol-
dogság, gyere haza; New York, New
York; és a Hamu és gyémánt. 

B.E.

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM 
INDUL

2010.04.07-én hétközi 
2010.04.09-én hétvégi

elõadásokkal személyautó,
motor és segédmotor

kategóriákban
2010.04.07-én 16 órakor

árufuvarozó és személyszállító
GKI (régi belföldi és nemzetközi)

2010.04.08-án 16 órakor
gépkezelõ alap- és típusvizsga

Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!

SSzzttáárrbbóóll lleeggeennddaa

CCsseerrhhááttii ZZssuuzzssaa 
eemmlléékkttuurrnnéé KKaanniizzssáánn

8800 Nagykanizsa, 
Sabján Gyula utca 5. 
(régi Terv utca)
Tel./fax: 0693/311-267
Mobil: 0670/327-8245
E-mail: profidigital@gmail.com

Nyitva tartás:
H-P: 9-17, Szo: 9-12

Számítógépek, azok
alkatrészei, kellékek,
kiegészítõk 

Számítógép konfigurációk
Operációs rendszerek
telepítése, beállítása
Vírusirtás, vírusvédelmi
rendszerek telepítése
Számítógép gyorsszervíz,
rendszeres karbantartás
Rendszergazdai feladatok
Adatmentés
Weboldalkészítés

Nk-án díjmentes kiszállás

Marton István polgármester fogadóóráját - a szokottól eltérõen - 2010. áp-
rilis 7-e (szerda) helyett április 6-án (kedden) 9 órától tartja a Polgármesteri Hi-
vatal Eötvös téri épületében.

PPoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóónnaapp
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