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Típus/Évjárat Ár

Audi A3 SPB 
2006.06 3.390.000
Audi A3 1.9 TDI
2001.05 1.850.000
Audi A4 2.0 TDI Multitronic
2009.03 6.690.000
Audi A4 1.9 TDI Comfort
2007.09 4.490.000
VW Cross Touran 1.9 TDI
2008.08 4.490.000
VW Golf Combi 1.9 D
1998.09 780.000
VW Jetta 1.6 Trendline
2006.03 2.899.000
Citroen Picasso 1.6 HDI
2007.12 2.599.000
Citroen Picasso 1.8i
2001.01 1.190.000
Nissan Micra 1.0 16V
2005.09 1.580.000
Opel Astra H Sedan 1.6  
2008.06 2.799.000
Opel Meriva 1.6 Cosmo
2004.05 1.990.000
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Közel nyolcvan napirendi
pontot tárgyalt meg a testület
márciusi soros ülésén, de még ez
is kevés volt ahhoz, hogy hangos
vitáktól mentesen játszódjon le a
nap annak érdekében, hogy
mindenki mihamarabb hazatér-
hessen, és ne nyúljon éjszakába
a döntéshozatal.

A legnagyobb összeütközést an-
nak a területnek a sorsa váltotta ki,
ahol egy befektetõ 25-30 munka-
helyet teremtene a városnak. A
polgármester és az alpolgármester
nézetei a napirendre vételrõl nagy-
ban eltértek, végül a polgármester
jogi okokra hivatkozva úgy dön-
tött, egyelõre nem veszik fel a
megtárgyalandó pontok közé. Zárt
ülésen határoztak a városatyák a
gazdasági társaságok üzleti tervé-
rõl: a Vagyongazdálkodási Zrt. és
a VIA Kanizsa Zrt. tervét elfogad-
ták, a Kanizsa Uszoda Kft., a Ka-
nizsa Újság Kft. és a Kanizsa TV
Kft. tervét pedig nem. Szintén zárt
ülésen döntöttek a városi kitünte-
tésekrõl.

Három napirend kapcsolódott a
kórházhoz, melybõl egyet, az esz-
közbeszerzéssel kapcsolatos köz-
beszerzési eljárás ellenõrzésérõl
címût levették napirendrõl, dön-
töttek a sürgõsségi ellátás korsze-
rûsítésérõl, valamint a rehabilitá-
ciós szolgáltatások fejlesztésérõl.
Ez utóbbi kapcsán nagy felháboro-
dást váltott ki, hogy a megvalósít-
hatósági tanulmány nem sikerdí-
jas, tehát mindenképpen fizetni
kell érte.

Több beszámolót is elfogadott a
testület, többek között a Rendõr-
kapitányságét a bûnügyi, közbiz-
tonsági és közlekedésbiztonsági
helyzetrõl, a Polgári Védelmi Ki-
rendeltségét, az Egészségügyi
Alapellátási Intézményét.

S.E.

ÜÜlléésseezztteekk
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-

ség támogatásra érdemesnek
ítélte a Nagykanizsai Kistérség
Foglalkoztatási Paktum prog-
ramját, számolt be sajtótájékoz-
tató keretében az induló projekt-
rõl a fõpályázó, vagyis a Nagy-
kanizsai és Környéke Foglalkoz-
tatási, Szociális és Közmûvelõdé-
si Nonprofit Kft. részérõl Hor-
váthné Bagó Mónika projektme-
nedzser. 

A konzorciumi partnerek részé-
rõl a kistérségi társulás képvisele-
tében Marton István elnök, Polai
György irodavezetõ, a munkaügyi
központ kanizsai kirendeltségétõl
Pölöskei János kirendeltség-igaz-
gató, valamint Kereskai Péter, a
Saubermacher divízióvezetõje is
kiemelte, az ismert adatok tükré-

ben minden ilyenfajta projektnek
külön jelentõsége van a mai ma-
gyar foglalkoztatási helyzetben, il-
letve viszonyok között. 

A huszonkét milliós elnyert pá-
lyázati összeg egy széles körû he-
lyi foglalkoztatási partnerség meg-
alapozását szolgálja, mely hozzá-
segítheti a térség munkaerõ-piaci
szereplõit a munkanélküliség haté-
kony kezeléséhez. Ahogy a prog-
ram-felelõsök fogalmaztak, a vár-

ható kézzelfogható hatás húsz
megõrzött, illetve újonnan létrejö-
võ munkahely(ek)ben realizálód-
hat.

Maga a projekt úgymond két
lépcsõs, vagyis az idei március-no-
vember közötti idõszak az alap-
projekt elemzési intervalluma, míg
jövõ augusztus végéig a második

fázis keretében a „valódi” stratégia
megvalósításán lesz a sor.

Ahogy Hollósi Szabolcs, a
szombathelyi BFH Európa Pro-
jektfejlesztõ és Tanácsadó Kft.
ügyvezetõje, az együttmûködõ
szakmai partner képviselõje fo-
galmazott, a partnerségben a
program beindítása és a hatéko-
nyabb elosztás koordinálása is
nélkülözhetetlen, s a helyi akarat-
nak is hatványozottan jelen kell

lenni az ilyen elképzelések meg-
valósításában. Csodavárásnak
azonban nincs helye, hiszen az el-
telt majd két évtized problémái-
nak áthidalása, megoldása sem
történhet egyik pillanatról a má-
sikra.

P.L.

MMuunnkkaahheellyy vvééddõõ ééss tteerreemmttõõ lleehheettõõsséégg

Hella Ferenc református lelki-
pásztor meghívására érkezett
Nagykanizsára Orbán Attila afri-
kai misszionárius, evangélikus lel-
kész. A meghívás elõzményeinek
sorát a két lelkész 1992-ben kötött
ismeretségével érdemes kezdeni.
Ekkor kezdték tanulmányaikat a
kolozsvári teológián. Az egyetem
elvégzése után elváltak útjaik.
Mígnem tavaly Marcaliban egy
evangelizációs alkalom során szó-
ba került egy evangélikus lelkész
személye, aki Dél-Afrikában szol-
gált. Onnan visszaküldték õt,
mondván ma Európának nagyobb

szüksége van az evangéliumot tol-
mácsoló misszióra. A misszió afri-
kai munkája hatalmas ébredéseket
eredményezett, hasonlót Európá-
ban nem tapasztalni. Ennek halla-
tán vetõdött fel Hella Ferencben és
az evangelizáción lévõ presbite-
rekben a misszionárius lelkész
meghívása. Orbán Attila március
végén hirdette Isten igéjét váro-
sunkban. Az örömhír tovább adá-
sának célja, hogy az emberek meg-
próbáltatásaiktól, nehézségeiktõl,
bûneiktõl megszabaduljanak.
Ezektõl a nyomasztó terhektõl va-
ló megtisztulás, egyben szabadulás

útját Jézus Krisztus mutatja.  A
négy napos evangelizáció közpon-
ti gondolata Isten országának kere-
sése volt. Az elsõ napon ez a gon-
dolat került kibontásra, összefüg-
gésbe hozva napjaink válságos
helyzetével. A második alkalom-
mal az alázat szerepérõl, annak
fontosságáról esett szó. A követke-
zõ napon a Nagy Vacsoráról, an-
nak jelentõségérõl, vasárnap pedig
a Jézushoz való tartozás fontossá-
gáról  prédikált Orbán Attila evan-
gélikus lelkész.

Cz.Cs.

EEvvaannggeelliizzáácciióó aa RReeffoorrmmááttuuss tteemmpplloommbbaann

Elsõ alkalommal rendezi meg
a Batthyány Lajos Gimnázium
és az Öregdiákok Egyesülete a
Batthyányis, landleros, irányis
öregdiák találkozót június 5-én.

Tíz órakor „Ki mit tud?” veszi
kezdetét a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központban a jelenlegi diá-
kok részvételével, délután pedig a
régi és a mostani diákok mérkõz-

nek egymással a sportpályán, ahol
az „öregek” megmutathatják, az
évek során bizony nem kopott fo-
citudományuk. A meccset követõ-
en ünnepélyesen köszöntik a részt-
vevõket, s több avatásra is sor ke-
rül, például az Iskolamúzeuméra, a
Tüskés Tibor Iskolai Könyvtáréra,
a Dr. Gulyás Mihály Fizikai Elõ-
adóéra, valamint a BLG Panteoné-
ra, ahol nagy szerepe lesz az isko-

la egykori, mostanra nagy hírnévre
szert tett diákjainak, tanárainak is.
A közös vacsorát rendhagyó osz-
tályfõnöki óra elõzi meg, melyre
várják – nem csak – a jubiláló osz-
tályok jelentkezését.

A szervezõk hagyományteremtõ
szándékkal rendezik meg a talál-
kozót, ezután minden évben, júni-
us elsõ szombatján kívánják meg-
invitálni az öregdiákokat egy ki-
adós programra.

S.E.

ÖÖrreeggddiiáákk ttaalláállkkoozzóó
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A választási programról, a
mostani választás tétjérõl tartott
sajtótájékoztatót Herényi Károly,
az MDF elnökhelyettese, Baján
Antal, az MDF megyei elnöke és
Röst János országgyûlési képvi-
selõjelölt a nagykanizsai SZDSZ
irodában.

– Húsz évvel ezelõtt nem ilyen de-
mokráciáról álmodoztunk, mint a
mostani. Soha nem gondoltam vol-
na az elmúlt húsz esztendõben, hogy
olyan választási kampány részesei
leszünk, ami az elmúlt heteket és hó-
napokat jellemezte. – kezdte sajtótá-
jékoztatóját Herényi Károly, majd
így folytatta: – Nagy erõk mozdul-
tak meg és fogtak össze azért, hogy
az MDF és az SZDSZ választási
szövetsége ne tudjon elindulni ezen
a választáson. Még a törvénytelen
eszközöket is igénybe vették. Na-
gyon csúnya, durva és színvonalta-
lan lett a kampány. A másik ijesztõ
jelenség a radikális és populista
pártok megerõsödése és a szélsõ-
jobb elõretörése. Úgy tûnik, hogy a
magyar parlamentben meg fog je-
lenni egy olyan párt, illetve tagja
lesz az országgyûlésnek egy olyan
párt, amely riasztó rémképet vetít az
ország elé, ha a programpontjait
valóra tudja váltani. A mostani vá-
lasztás tétje az, hogy haladjunk-e
azon az úton, amin 1990-ben elin-
dultunk, vagy pedig egy olyan folya-
mat részese lesz Magyarország,
hogy antidemokratikus erõk demok-
ratikus úton bejutva a parlamentbe
elkezdik a demokrácia országos fel-
számolását. Ez a tétje a mostani vá-
lasztásnak. Minden felelõsen gon-
dolkodó magyar ember szavazatára
szüksége van minden olyan pártnak,
amely a demokrácia elkötelezett hí-
ve. Mi ezt tesszük húsz esztendeje.
Beindult egy olyan folyamat, amely
azt sejtette velünk, hogy Nyugat-Eu-
rópához minél elõbb fel fogunk zár-
kózni. Eltelt húsz év, és most távo-
labb vagyunk a felzárkózás lehetõ-
ségétõl, mint húsz évvel ezelõtt vol-
tunk. Ennek nem az az oka, hogy a
magyar ember lusta, és tehetségte-
len, hanem az, hogy a politikai elit-
je képtelen megtenni olyan dolgo-
kat, amit egy többpárti parlamenti
demokráciában meg kell tenni. Ez a
kompromisszumok, a politikai

egyeztetések sokasága, és a közös
nemzeti érdek olyan szolgálata, ami
összefogást feltételez a politika sze-
replõitõl. 

Baján Antal azt a példaértékû
összefogást emelte ki, ami az MDF
és az SZDSZ között Zala megyében
létrejött. Szakmaiság, hitelesség és
emberi tisztesség jellemzi mindkét
párt képviselõit. Tulajdonképpen az
MDF programja is erre épül, ma-
gát a programot Bokros Lajos sze-
mélye hitelesíti. Reméli, eljön az az
idõ, amikor a különbözõ pozíciókat
nem pártkatonákkal fogják betöltet-
ni, hanem szakmailag hozzáértõ,
felkészült emberekkel. 

– Az április 11-i választásoknak
nagy tétje van, és sok tétje van. A
legfontosabb, hogy egyetlen egy
párt se rendelkezhessen mindenek
felett, hogy egyedül ne érhessen el
2/3-os többséget. Ezt csak úgy lehet
megakadályozni, hogy legalább
négy-párti legyen a parlament. –
kezdte mondandóját Röst János,
majd így folytatta: – Ezért is fontos
az MDF-SZDSZ jelöltjeire és az
MDF-listára szavazni. Fontos,
hogy a demokratikus pártok kerül-
jenek többségbe, és a szélsõségek
minél kisebb arányban vehessenek
részt a törvényalkotásban. Minden
demokrata adjon piroslapot a szél-
sõségnek, addig amíg nem késõ. Ha
a Jobbik által képviseltek nyernének
teret, és elüldöznék a „multikat” és
a pénzintézeteket, akkor Nagykani-
zsán a munkahelyek közel 40 %-a
megszûnne. Akik most a GE-ben, a
kereskedelmi láncokban, a külföldi
érdekeltségû vállatoknál dolgoznak,
és ha a Jobbikra szavaznak, akkor
azok a saját munkahelyük ellen sza-
vaznak, a családjuk ellen szavaz-
nak, a lakóhelyük ellen szavaznak.
Senki se higgyen a populizmusnak,
az ígérgetési versenyeknek, mert
már azok a forgatókönyvek is ké-
szen vannak, amelyek majd azt ma-
gyarázzák el késõbb, hogy amit
ígértek a kampányban, azt miért
nem lehet megvalósítani. Higgye-
nek a realitásban. Bokros Lajos az a
személy, aki hiteles, határozott, reális
gazdasági szakember, aki ért a gaz-
dasághoz, aki munkahelyeket tud te-
remteni, akire rá lehetne bízni az or-
szág sorsát.

Kampányrendezvény

PPiirroossllaappoott 
aa sszzééllssõõssééggeekknneekk!!

Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
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Mintha direkt gúzsba kötöt-
tek volna minket. Lelkileg is,
szellemileg is. Elvették lehetõsé-
geinket. Mi más lehet a politika
feladata, mint hogy visszaadja
az emberek hitét? – adott jövõ-
képet a Fidesz-KDNP kam-
pányzáróján Kiskanizsa vendé-
ge, Rákay Philip. Identitás nél-
kül a legvédtelenebb egy nem-
zet. Néhány magyar találmányt
és felfedezést idézett fel. Miért
nem tud errõl Európa? Még mi
sem! És ma is vannak kiváló
magyar találmányaink, példá-
nak a cserépbe épített napkol-
lektort említette. 

Édesapja Nagykanizsán kato-
náskodott, reméli, eljön majd az az
idõ is, amikor találgathatjuk, hol
sörözött, a Békében vagy a Sze-
verben? Most azonban dologidõ
van. A kiskanizsai kertekben épp-
úgy, mint a közéletben. Az ország-
gyûlési választások elõtt most más
a feladatunk. Ha valaki cégvezetõ-

ként teszi azt, amit ebben a nyolc
évben a hazánkkal tettek… - kezd-
te a gondolatot, mely a felelõsség-
re vonás szükségességére lyukadt
ki. Bármilyen szokatlan is az el-
múlt évek kormányzása után, a po-
litikusok azok, akik azokért tesz-
nek, akik megválasztották õket. A
kormány feladata az is, hogy segít-
se az alulról jövõ kezdeményezé-
seket, ladikot, hálót adjon, ne pe-
dig ellopja, vagy léket fúrjon rá.
Kicsit hazabeszélve, a hallgatóság
egyetértésével kísérve arról is szólt
a vendég: mi lett volna, ha nincsen
hírTV? A szinte hétrõl hétre kibo-
ruló vesztegetéses ügyek leleple-
zésében hatalmas érdemeket szer-
zett ez az adó. Mi minden történt
hétrõl hétre, ennél lejjebb már csak
a Mariana-árok van – hinnénk – ,
ám kiderül, még annál is lehet
alább menni. Azt hitték, hogy min-
dent lehet, így szocializálódtak. –
idézte Zuschlag ügyvédjének érve-
lését a védõbeszédbõl. Látszik,
hogy nincsenek ehhez szokva, föl-

háborítja õket a nyilvánosság. A
tudósítónak eszébe jutnak a csator-
na remek demói: a Mindenhol
hírTV, A hírforrás és a Csak kérde-
zünk. Gondoltuk volna 2002 ápri-
lisában, a Kossuth téren, hogy lesz
egy D-209-es fedett tiszt? Egy túl-
mozgásos…? Egy Hajdúbét-
vezér? – tette föl a kérdést a ven-
dég. Rákay Philip arra kérte hall-
gatóságát, ne ossza meg szavaza-
tait. Április 11-én két szavazóla-
pot kapunk a kezünkbe, egyiken
Cseresnyés Pétert – itt kitört a taps
a Móriczban – a másikon a Fi-
desz-KDNP pártszövetséget jelöl-
jék be. A nagy felhatalmazáshoz
minden emberre szükség van,
nagy luxus ebben az országban, ha
nem azt keresnénk, ami összeköt!
– figyelmeztetett. Nagykanizsáról
szólva elárulta, képben van. Mint
mondta, elõbb-utóbb mindenkirõl
kiderül a valóság. Ám zárjuk le a
múltat! – javasolta. – Önök sze-
rencsések. Van egy nagy munka-
bírású, politikusként is szerénynek
maradt emberük, vele érdemes
kezdeni.

Kampányrendezvény

KKeerreessnnii,, aammii öösssszzeekköött

Három témában tartottak saj-
tótájékoztatót a Civil Kerekasz-
tal Egyesület vezetõi.

Lengyák István a Sétakerttel
kapcsolatos 71 millió forintos
pályázatról elmondta, már túlju-
tott több fordulón, a kért hiány-
pótlásokat elküldték, várják az
eredményt. Sikeres elbírálás
esetén talajcserét végezhetné-
nek és a növényzetét is megújí-
tanák. 

Egy másik, a MOL és az
Ökotárs Alapítvány közös pályá-
zatán idén nyert 550 ezer forintot
teljes egészében átadják a VIA
Kanizsa Nonprofit Zrt.-nek, me-
lyet szintén a Sétakert és a
Maort-telep szépítésére használ-
nak fel. Az új fák telepítésébe
bevonják az óvodákat és a civil
szervezeteket, akik eddig is segí-
tették a munkájukat. A növények
kiültetésének tervezett idõpontja
április 21-22. Az elhangzottak-
hoz kiegészítésként Kálovics
Andrea, a VIA városgondnoka
hozzátette, a pénzbõl tájba illõ
utcabútorokat, lócákat, szemét-
gyûjtõket vásárolnak és helyez-
nek el, valamint koronával ren-
delkezõ facsemetéket ültetnek
ki. 

Budavölgyi Kálmán a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium pályázatát ismertette. A mi-
nisztérium ugyanis egymilliárd
forint támogatást nyújt idén
energiatakarékos háztartási gé-
pek beszerzésére. A pályázaton
egyesületek és alapítványok ve-
hetnek részt, a rászorulóknak
náluk kell jelentkezniük. A prog-
ramban a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület koordiná-
torként szerepel. A részletekrõl
az egyesület irodájában, vagy a
+3620/378 4509-es telefonszá-
mon lehet érdeklõdni. A minisz-
térium az A energiaosztályú mo-
sógépekre 60 ezer, a hûtõgépek-
re 70 ezer forint vissza nem térí-
tendõ támogatást ad. Az új ház-
tartási gépekhez nagycsaládos-
ok, munkanélküliek, fogyaték-
kal élõk és idõskorúak juthatnak
hozzá.

B.E.

PPáállyyáázzaattookkrróóll,, 
aa SSééttaakkeerrtt 
ffeellúújjííttáássáárróóll 

A város önkormányzata, a Gaz-
dálkodási Tudományos Társaságok
Szövetségének országos és megyei
vezetése, valamint a Kanizsa
TISZK szervezésében, a TÁMOP-
2.2.3-07/2-2F-2008-0030 projekt-
nek köszönhetõen immár második
alkalommal tartották meg az „Ifjú-
ság, sólyommadár, tiéd a világ, teér-
ted van a világ” címû rendezvényt.

Az elõadók egykori nagykani-
zsai középiskolások voltak.

Az egybegyûlteket Mérksz Andor
köszöntötte. Megnyitóbeszédében
Marton István hangsúlyozta, hogy
az önkormányzat tudatosan szeretné
erõsíteni az iskolaváros funkciót.  

Az egykori diákok közül Prof.
Dr. Gráf László akadémikus, bioké-
mikus, tanszékvezetõ egyetemi ta-
nár: „Ugye tudják, hogy az élet
egyik legnagyobb boldogsága, örö-
me, talán célja az új dolgoknak a
felfedezése. Az idõ elõrehaladásával
az ember azonban rájön arra, hogy
van egy másik hasonló fantasztikus
érzés az életben: visszatérni valaho-
va.” – kezdte elõadását.

Az egykori diák ötven évvel ez-
elõtt koptatta Kanizsán az intéz-
mény padjait. 1965-ben szerzett ve-
gyészdiplomát az ELTE-n. A

Gyógyszerkutató Intézetben tudo-
mányos munkatárs, majd tíz évig a
Biokémiai Osztály vezetõje. Hét
évig kutatott a San Francisco-i
Egyetem Hormonkutató Intézeté-
ben és a New York-i Neurokémiai
Központban. 1985-tõl dolgozik az
ELTE Biokémiai Tanszékén. 1986-
tól tanszékvezetõ. Kutatási témája:
A szerinproteázok mûködésmecha-

nizmusának vizsgálatára irányul.
1972-tõl kandidátus. 1982-tõl akadé-
miai doktor. 1993-tól az MTA levele-
zõ tagja, 2001-tõl rendes tag. Akadé-
miai és Széchenyi-díjas. 

Mezei László mérnöktanár, energe-
tikai tanácsadó a Cserháti Mûszaki
Középiskolában végzett 1994-ben
mezõgazdasági gépésztechnikusként,
majd a Miskolci Egyetemen minõség-
biztosítási gépészmérnök, a Széchenyi
István Egyetemen gazdálkodási szak-
mérnök diplomát szerzett. Jelenleg a
Nyugat-Magyarországi Egyetem e-
nergiagazdálkodási szakmérnök sza-
kán tanul. Több multinacionális cég-
nél töltött be vezetõi beosztást. Mér-
nöktanár a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ban, mellette energetikai tanács-
adással foglalkozik. Környezetet féltõ
ember. Az élete során szerzett tapasz-
talatait adta át a diákoknak.

A Thúry György SZKI-ban vég-
zett Borda Attila mesterszakács el-
sõsorban a vendéglátásról mint hi-
vatásról, annak buktatóiról és szép-
ségeirõl osztotta meg tapasztalatait
a tanulókkal. Homonnay Zalán Gá-
bor mikrobiológus a Dr. Mezõ Fe-
renc diákja volt. Jelenleg az ELTE
Mikrobiológiai Tanszékének segéd-
munkatársa. Fõ szakterülete a Vize-
ink élõvilágát érintõ környezeti vál-
tozások tanulmányozása. Elõadásá-
ban a környezeti mikrobiológus fel-
adatát ismertette a fiatalokkal.

Török Károly mérnök a Zsig-
mondy SZKI elvégzését követõen
elõbb olajmérnöki, késõbb gázipari
szakmérnök diplomát szerzett a Mis-
kolci Nehézipari Mûszaki Egyete-
men. 1986-ban kezdett a Kõolaj- és
Földgázbányászati Vállalatnál, majd
a MOL Rt. Nagykanizsai Bányászati
üzeménél töltött be vezetõi munka-
köröket. Jelenleg a MOL Rt. Energe-
tikai, Biztonságtechnikai és Környe-
zetvédelmi szakértõjeként a MOL
Dunántúli teljes mûködési területén
dolgozik. Török Károly életpályája
meghatározó állomásairól beszélt. Õ
is, mint minden elõadó a nyelvtudás
fontosságát hangsúlyozta. 

A konzultációt követõen Janzsó
Antal címzetes igazgató, a GTTSZ re-
gionális társelnöke mondott zárszót.

B.E.

IIffjjúússáágg,, ssóóllyyoommmmaaddáárr……
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FEHÉREN - FEKETÉN
A tények makacs dolgok

Kérjük Önt olvassa el, és gondolja végig!
Magyarországot és Nagykanizsát, 

a felelõsen gondolkodó emberek tehetik jobbá! 
Támogassa dr. Fodor Csabát 

és a Magyar Szocialista Párt listáját!

MSZP Nagykanizsai Szervezet Elnöksége

MSZP FIDESZ

Csak ígértük a laktanyák 
ingyenes átadását!

Csak ígértük az autópályákat
és a városokat elkerülõ utak
építését.

Számottevõ útfelújítás nem volt!

Lebontottuk a Bolhást, a 
város elsõ moziját, 
összevontuk az óvodákat,
megszûntettük a bölcsõdéket!

Még a zalai FIDESZ-képviselõk
sem támogatták a 
parlamentben az új kanizsai
könyvtárunk megépítését!

Menesztettük a kórházvezetést,
megtorpedóztunk minden
egészségügyi reformkísérletet!

Hagytuk elmenni a jó 
orvosokat!

Hagyjuk, hogy orvosi rendelõt 
zárjanak be!

Folyamatosan emeltük az 
autóbuszbérletek árát!

Tízmilliókat költünk a szobrok
áthelyezésére!

Menesztettük a Vízmû Zrt. 
vezetõit, a sógorral 
takaríttatjuk el a vízmû 
szennyesét!

Sok-sok millióért átvilágítottuk
az oktatási intézményeinket,
16 millióból informatikai 
tanulmányt készíttettünk!

Három év alatt 54 százalékkal
megemeltük a vízdíjat!

Irányításunk alá vontuk, 
szigorú ellenõrzés alatt tartjuk
az önkormányzati sajtót és
médiumot!

2006-ban eltöröltük az ipari
park beruházóinak 
adókedvezményeit!

Támogattuk, hogy az azóta
betiltott „Magyar Gárda” is 
masírozzon a kanizsai 
utcákon!

A FIDESZ polgármestere 
és frakciója három év alatt a 
mûködésképtelenség határára
juttatta az önkormányzatot!

Cseresnyés Péter mintegy 600
ezer forintba kerül havonta a
városnak! (másfél éve nincs
alpolgármesteri feladata)

Cseresnyés Úr Fideszen 
belüli súlyára jellemzõ, 
hogy utolsó helyet (5.) 
foglal el a FIDESZ 
megyei listáján!

Átadtuk a Kossuth-Gábor 
és a Thúry laktanyákat! 

Megépültek az autópályák,
még ez évben átadjuk 
a Kanizsát elkerülõ utakat!

Felújítottunk sok városi utat!

Felújítottuk a régi mozit, 
a régi magtárat, a HSMK-t, a 
Rozgonyi iskolát, pályázatot
nyert a Bolyai iskola!

Felújítottuk a PEN épületét,
hogy beruházzunk az oktatás
jövõjébe, új könyvtár épült 
Nagykanizsán. 

Súlyponti kórházzá tettük 
és pályázati forrásokból 
fejlesztjük a kórházunkat!

Felújítottuk az orvosi 
rendelõket!

Egészségházat építünk
Kiskanizsán!

Központi forrásból 
felújítottuk a buszmegállókat!

Pályázati forrásokból 
felújítjuk a belvárost!

Több mint 11 milliárd forint
uniós forrásból korszerûsítjük
a szennyvízhálózatot és 
szennyvízkezelést!

Pályázati forrásból 
korszerûsítjük az iskolák 
számítógépes oktatásának
feltételeit!

Ez évtõl 10 százalékkal 
csökkentettük a vízdíjat!

Támogattuk, hogy 
létrejöjjenek, és lehetõség
szerint fejlõdjenek a helyi 
médiumok!

Fodor Csaba elõterjesztésére
csökkentettük a belvárosi 
bérlemények bérleti díját!

Segítjük a rendvédelmi 
szerveket, alapítványon 
keresztül is támogatjuk a
rendõrség munkáját!

Az MSZP stabil, kiszámítható
módon tudta vezetni a várost,
amikor erre felhatalmazást 
kapott a kanizsai emberektõl!

Fodor Csaba kezdeményezte
a helyi adók csökkentését, az
építményadó eltörlését!

Fodor Csaba, a Regionális
Fejlesztési Tanácsban (RFT)
lobbizott, 18,6 milliárd forintot
nyert el a városunk!
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A tavaszi jó idõ beköszönté-
vel közútjainkon mind gyak-
rabban jelennek meg a segéd-
motor-kerékpárral, illetve a
nagyteljesítményû motorke-
rékpárral közlekedõk. Több-
éves tapasztalat, hogy ezzel
egyidejûleg, az év ezen szaka-
szában növekszik azoknak a
közlekedési baleseteknek a
száma, melyeknek résztvevõje
motorkerékpáros. Ezek a bal-
esetek többnyire súlyos sérü-
léssel végzõdnek, hiszen a mo-
torvezetõket az egyéni védõfel-
szerelésükön kívül nem óvja
más. 

Azért, hogy ezekbõl a balese-
tekbõl minél kevesebb fordul-
jon elõ, a motorkerékpárral
közlekedõknek be kell tartaniuk
azokat az alapvetõ szabályokat,
melyek egy igazi motorkerék-
párost jellemeznek, amelyek
miatt a motoros társadalom tag-
jának érezheti magát, és ame-
lyek miatt ez a társadalom be is
fogadja.

- Fontos, hogy amikor a moto-
ros tavasszal elõveszi a jármû-
vét, azt mindig átvizsgálja. El-
lenõrizze, hogy mûszaki szem-
pontból megfelel-e minden elõ-
írásnak, azzal minden körül-
mény között biztonságosan tud
közlekedni! 

- A jármûvek kivilágításával
kapcsolatosan felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a forgalomban
résztvevõ motorkerékpárt és a
tompított fényszóróval felszerelt
segédmotor-kerékpárt tompított
fényszóróval nappal és jó látási
viszonyok között is ki kell világí-
tani, akár lakott területen belül,
akár azon kívül közlekednek ve-
le.

- Mint a többi közlekedõnek, a
motorosnak is szükséges a közle-
kedési szabályokat betartani, pél-
dát mutatva a kezdõ motorkerék-
párosok részére.

- Egy igazi motoros nem a
nagy sebesség miatt szeret moto-
rozni, hanem a motorozás élmé-
nyéért, a szabadság érzéséért.

- A motorosnak tisztában kell
lennie azzal, hogy a közlekedése
során adódó váratlan esemé-
nyekre sokkal nehezebben tud
reagálni, mint például egy gép-
kocsivezetõ. Ha nagy sebesség-
gel közlekedik, akkor a közleke-
dés többi résztvevõje nem biz-
tos, hogy elsõbbséget tud neki
biztosítani és akár õ, akár más
volt a szabálysértõ, nagy való-
színûség szerint a motorkerék-
páros fog megsérülni.

- Nagyon fontos odafigyelni a
többi közlekedõre is, a motoros
jármûvének sebességét, teljesít-
ményét ne közúton, vagy lakott
területeken belül tesztelje, hi-
szen ezzel másokat zavarhat,
nem beszélve arról, hogy egy
adódó baleseti veszélyhelyzetet
is nehezebben tud elkerülni!

- Úgyszintén nagyon fontos,
hogy a motoros figyelmet fordít-
son saját és utasa biztonságára,
ezért közlekedése során mindig
viselje a bukósisakot, a megfele-
lõ biztonságot nyújtó ruházatot és
felszerelést, továbbá folyamato-
san fejlessze motorozással kap-
csolatos tudását is! 

Ezek az alapelvek mind a se-
gédmotor-kerékpárt vezetõk ese-
tében, de különösen a nagy telje-
sítményû motorkerékpárokat ve-
zetõk esetében fontosak. A nagy
teljesítményt, erõt tudni kell ke-
zelni, ellenkezõ esetben a baleset
bekövetkezésének kockázata e-
melkedik.

Aki betartja ezeket a szabályo-
kat, az nagy valószínûséggel bal-
eset nélkül térhet haza jármûvé-
vel nap mint nap. Ezt minden
közlekedõnek szem elõtt kell tar-
tania.

Természetesen hatóságunk is
kiemelt figyelmet fordít a motor-
kerékpárral közlekedõk ellenõr-
zésére.  

Mindenkinek balesetmentes
motorozást kívánunk!

Zala Megyei 
Rendõr-fõkapitányság

IItttt aa ttaavvaasszz,, eellõõ 
aa mmoottoorrookkkkaall 
–– ddee ccssaakk mmeeggffoonnttoollttaann!! 
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Találkoztam egy rejtéllyel, ami
úgy gondoltam a lokálpatrióta he-
tilapra tartozik, és a lap nyilvános-
ságán keresztül közérdeklõdésre is
számot tarthat. Kérem közöljék a
lapban, talán választ is ad majd rá
valaki, és a rejtély megoldódik. 

Ki volt Tersánczky Jenõ?

Hetente olvashatjuk a nagykani-
zsai Szuperinfóban, hogy a Hor-
váth Kert Vendéglõ (az ínyencek
és a családok vendéglõje) milyen
ételkínálattal hív bennünket a Ter-
sánczky JENÕ út 15-be. (Gondo-
lom a vendéglõ a saját címét pon-
tosan tudja.)

Amikor elõször feltûnt, hogy az
utcanevet cz-vel írták, még azt
gondoltam, valószínû a Kakuk
Marci közismert írója, Tersánszky
Józsi Jenõ (1888-1969) az, akit az
utcanév jelöl, csak véletlen betû-
csere által írták „sz” helyett „cz”-
vel. Ezt látszott igazolni az is,
hogy egyik-másik városi kiad-
ványban (Pl. Városi Oldalak
Nagykanizsa 2007, ua. 2008, Zala
megyei Cégregiszter 2009 utca-
jegyzékében és térképén is) sz-el,
vagyis Tersánszky u. szerepel (bár
a Kisokos térképén Tersánczky ta-
lálható). 

Emlékeztem arra is, Tersánczky
írt Szabadhegyrõl monográfiát, de
mintha õ József lett volna. Aztán
kezembe került a 2009-ben megje-
lent Csoma Zsigmond-Novák Fe-
renc: Zalakaros szõleje és bora az
Alpok és a Balaton között címû
könyve, amely sûrûn hivatkozik
Tersánczky József orvos A jobb
szõlõmûvelés, borkészítés és
pinczegazdálkodás korszerû köny-
ve címû munkájára. Akkor már kí-
váncsi lettem és utána néztem, mit
tudhatnék még Tersánczkyról, de
amit megtudtam továbbra sem
JENÕrõl szól: 

Tersánczky JÓZSEF (1813-
1888) a korabeli Nagykanizsa
egyik kiemelkedõ egyénisége, po-
lihisztora volt. Orvosi és állatorvo-
si diplomával, szemész, majd tisz-
tiorvos, a Nagykanizsán megjele-
nõ Zalai Közlöny állandó munka-
társa, aki szõlészeti-kertészeti el-
méleti és gyakorlati szaktudását a
város határában Szabadhegyen lét-
rehozott mintaszõlészetében és
gyümölcsösében bizonyította.  Va-
lóban õ írta (és Nagykanizsán Fi-
schel Fülöp adta ki) 1887-ben a

Szabadhegy monographiája 1850-
1886. címû könyvet és 1869-ben a
már idézett címû szõlész-borász
szakkönyvet is. 

Tersánczky JÓZSEF valóban
megérdemli, hogy utcát nevezze-
nek el róla.

De miért, milyen érdemei alap-
ján neveztek el utcát Tersánczky
JENÕ-rõl? 

Vajh ki õ, és merre van hazája?
- Vörösmarty Mihály szavaival él-
ve.

Talán téves a keresztnév, nem is
Jenõrõl akarták elnevezni az utcát?

Egy hasonló gyerekkori eset ju-
tott eszembe: Gyõrben, az Avar ut-
cában szült az édesanyám. A szülõi
ház még ma is áll, de általános is-
kolás koromban átkeresztelték az
utcánkat Dessewffy AURÉL nevé-
re. Nem örültünk neki, mert leírni
és kimondani is szokatlan volt, de
azt mondták legyünk büszkék rá,
mert aradi vértanúink egyike. El-
hittem, aztán késõbb olvastam a 13
aradi vértanú nevét és kiderült,
hogy Dessewffy ARISZTID
(1802-1849) volt a vértanú. Hát
akkor ki volt az Aurél? Utána ke-
restem, két Dessewffy AURÉL
volt említésre érdemes: 

Az egyik gróf (1808-1842) poli-
tikus, publicista, az MTA levelezõ
tagja volt. Elõször udvari kancellá-
ri gyakornok Bécsben, aztán hely-
tartótanácsi titkár Budán, majd az
1839–40-i országgyûlésen konzer-
vatív vezérszónok. Kossuth Pesti
Hírlapjával szemben létrehozta a
Világ c. lapot, cikkeiben „fontolva
haladó” konzervatív irányt képvi-
selt. 

A másik szintén gróf (1846-
1928) politikus, az utolsó ország-
bíró. Budapesten végzett jogot,
majd Németországban közgazda-
sági tanulmányokat folytatott.
1874–1883 között országgyûlési
képviselõ, utána a Tisza-kormány
ellenzékéhez, Apponyi Albert párt-
jához csatlakozott. 1906-1910-ig a
fõrendiház elnöke, 1917-ben IV.
Károly kinevezte országbíróvá. Az
ellenforradalmi korszakban, 1927-
tõl a felsõház tagja.

Szóval mindkettõ konzervatív
gróf volt, biztosan nem róluk akar-
tak utcát elnevezni az 1950-es
években. Mások is rájöttek erre,
végül a Városi Tanács is tudomást
szerzett róla.  Bölcs döntéssel,
„huszárvágással” oldották meg a
problémát. Az utca névtáblát le-
cserélték olyanra, amelyiken már
nem szerepel keresztnév, egyik
sem!

Lehet, hogy Nagykanizsa-

Szabadhegyen Tersánczkyval is ez
a megoldás?

***
Engedjenek meg még egy rövid

észrevételt, javaslatot:

Körforgalmi szigetek 
kialakítása

A Zalai Hírlapban olvashattuk,
hogy a város a meglevõ és a most lé-
tesítendõ körforgalmi területek szé-
pítését milyen virágok ültetésével
kívánja megoldani. Bizonyára szé-
pek lesznek, de ezt csak felülrõl, az
emeletes házak ablakából, vagy sár-
kányrepülõrõl lehet majd élvezni. 

Javaslom a körforgalmi szigetek
mindegyikén különbözõ, legalább
3-4 méter magasságú alkotást (pl.
fúrótorony, olajkút, harangláb,
lombos fa, fenyõfa, állatfigurák,
mozdony, piramis, kocka, gömb,
létra, gémeskút, kereszt alakút,
függõleges ábrás reklámtáblát stb.)
elhelyezni, ami több szempontból
is célszerû és hasznos lenne: 

- az úton közlekedõk is jól lát-
hatnák, már messzirõl észlelnék az
útelágazást,

- megkönnyítené a körforgalom
megnevezését is, nem kell az utca-
neveket felsorolni, 

- idegenek tájékozódását (akár
útikönyvben, térképen is), hely-
szín azonosítását is könnyítené

- olcsóbb lenne a fenntartásuk,
mint évente virágokat ültetni és
ápolni.

Létesítésük se kerülne sokba, ha
nem mûvészeti alkotások lennének
(inkább jelkép szerepûek), egysze-
rû ács- vagy lakatosmunkával is
elkészíthetõk. Ezek készítését,
vagy költségeit is vállalhatnák ön-
kéntes vállalkozók, akinek a nevét
természetesen az alkotásnál meg
lehetne örökíteni. 

Ha az illetékesek elismerik ötle-
tem célszerûségét, érdemes lenne
errõl rövidesen döntést hozni,
hogy az új körforgalmak kialakítá-
sa már ebben a szellemben történ-
hessen.

Üdvözlettel: Iványi Miklós

„Uramisten, mennyi csapodár ko-
kárda, / nemzeti színre játszik a régi
gárda, / s míg jó szokás szerint /
törvényt tisztelni int, / cinkelt pakli-
ból oszt, nem veszhet a parti, / min-
den gesztenyét magának kapar
ki…”– írta 1989-ben Döbrentei
Kornél az Átpingált márciusban.
Ez, a régi hatalom átmentési tech-
nikáiról szóló vers jut eszembe,

meg Orbán Viktor szavai, miköz-
ben Papp Attila megrovó sorait ol-
vasom a múlt heti Kanizsában.
Szerinte csak odamondó agitátor
lennék, s idézi: „Magyar magyart
rontja, kár, bár több esze volna
már!!!” 

Döntse el az olvasó, ki szolgálja
jobban a nemzeti egységet? Orbán
Viktor szerint: „… ha rajtam múlik,
nem fogom engedni, hogy most,
amikor karnyújtásnyira van, bárki is
elvegye tõlünk, az emberektõl, min-
dannyiónktól a lehetõséget, vagy el-
vegye a lehetõséget a gyerekeinktõl.
Nekünk mindenki fontos. Most Ma-
gyarország nevében beszélek: mi
senkit sem hagyunk az út szélén,
ezért mi soha nem fogunk kiegyezni
a Gyurcsány-Bajnai-korszakkal, sem
annak embereivel.” Meg: „csak úgy
lehetséges, ha a magyarság egészét
képviseljük, ha a nagy többség aka-
ratának szerzünk érvényt. Meg kell
felelnünk az emberek jogos elvárásá-
nak, hogy a politika és a kormányzás
róluk szóljon, értük történjen, az õ
gondjaik megoldását, az õ körülmé-
nyeik javítását szolgálja.” „A szociá-
lis népszavazás alkalmával már
mindannyian láthattuk, hogy az
egészségügy megmentése olyan
nemzeti ügy, amely példátlan méretû
összefogást képes teremteni. Az em-
berek nem csodákat várnak, hanem
azt, hogy lássák: a politika az õ
egészségüket akarja szolgálni. Ha
látják, akkor õk is segíteni fognak. És
éppen ez a nemzeti ügyek lényege:
az emberek nélkül nem lehet egyet-
len országot sem fölemelni.” „akik
ide juttatták az országot, mindent
meg fognak tenni, hogy nehezítsék a
dolgunkat, hogy akadályozzák a vál-
tozást. … Minden változást akaró
embernek mind a két szavazatára
szükség van…. Bevallom Önöknek,
aggódom, mert újabban sokfelõl hal-
lom azt, hogy ezt a választást már
nem lehet elveszíteni. Azt javaslom,
ezt a gondolatot mindenki sürgõsen
verje ki a fejébõl, és mindenki mást
is józanítson ki, akinek ez megfor-
dult a fejében…. Üzenem tehát min-
denkinek, aki változást akar, hogy
igenis, ezt a választást is el lehet ve-
szíteni, ha az emberek nem jönnek el
szavazni. Senki ne gondolja tehát,
hogy nélküle is menni fog. A tét na-
gyon nagy, és az ördög nem alszik.
Ismerjük õt jól, mindig újabb és
újabb trükkökön töri a fejét.”

E trükkök egyike hát Papp Atti-
la fenti idézete, miközben biztos,
ami biztos, városszerte rongálják,
lopják plakátjainkat. Nem bírják
látni: Itt az idõ!

Papp János

TTiisszztteelltt
SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg!!

NNiinnccss kkiieeggyyeezzééss!!
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Horváth Zsolt, a Cserháti Sán-
dor Mûszaki SZKI és Kollégium
testnevelõ tanára, a Cserháti Di-
áksport Egyesület gazdasági ve-
zetõje, az iskola Közalkalmazot-
ti Tanácsának elnöke, a Pedagó-
gusok Demokratikus Szakszer-
vezetének városi kapcsolattartó-
ja. Most a háttérbõl kicsit elõ-
rébb lépve, igazgatói szerepre
készül iskolájában.

– Miért döntött úgy, hogy meg-
pályázza az intézményigazgatói ál-
lást?– kérdeztük elsõként a sport
terén számtalan eredményt elért
pedagógustól.

– Megkerestek a szakmai és
közismereti területrõl a kollégá-
im, és azzal bíztattak, vállaljam
el a feladatot. Sokat vívódtam,

mert a mai körülmények között
nem egyszerû feladat iskolaigaz-
gatónak lenni. Végül úgy döntöt-
tem, elvállalom. A sport kapcsán
kicsiben már sikerült viszonylag
rossz helyzetbõl kiindulva ered-
ményeket felmutatni, és egy jól
mûködõ rendszert kiépíteni.
Nagyjából ez lenne a feladat az
iskolával kapcsolatban is. Eddig
a háttérbõl, rengeteg buktatóval
járó kitartó munkával, átgondolt
tervezéssel, dolgainkat erõs kéz-
zel összefogva sikerült elérni a
kitûzött célokat. Úgy gondolom
itt egy szélesebb körben, de
ugyanaz lenne a feladatom, mint
amit az iskolai sport területén
már sikerült megvalósítanom.
Megtalálni a megfelelõ embere-
ket közös céljaink megvalósításá-

hoz, közösséget építeni, ami igazi
csapatként sikeresen mûködhet
tovább.

– Szervezõkészségét a sport te-
rén már bizonyította. Testnevelés-
sel foglalkozó pedagógusként tud-
ja, hogy mi vár önre? 

– Harmadik éve vagyok az in-
tézmény közalkalmazotti taná-
csának elnöke, az iskola vezeté-
sében a dolgozói érdekképvisele-
ten keresztül részt vettem eddig
is. Látom a számos és nehéz fel-
adatot, tisztában vagyok vele,
mindez milyen elfoglaltságot je-
lent. Az egyesületi és a sportélet-
tel kapcsolatban sem volt ez más-
ként.

– Számolt azzal is, ha sikeres
lesz a pályázata, kevesebb idõt tud
majd a sportra fordítani?

– Ha az ember nem a saját sze-
retett dolgát helyezi elõtérbe, ha-
nem felméri, hogy a közösségnek
mi lenne a jó, akkor valamennyit
be kell áldoznia a saját szíve
csücskébõl azért, hogy a nagy
egésznek jobb legyen. Bízom ben-
ne, hogy a fejlesztéseket igazgató-
ként egy kicsit jobban elõ tudom
mozdítani. 

– 1974-ben született Nagykani-
zsán. Édesapja foglalkozása miatt
többször is költözködtek.

– Nagykanizsán és Taszáron telt
el a korai gyermekkorom, késõbb
pedig az én érdeklõdési köröm

(sportrepülés, ejtõernyõzés) miatt
kellett az ország másik felén lévõ
iskolába járnom. Így a középiskola
befejezéséig tanultam Taszáron,
Nagyatádon, Szolnokon és Nagy-
kanizsán is.

– Mit tanult a szüleitõl, nagyszü-
leitõl?

– Katonatiszt édesapám és
rendõrtiszt anyai nagyapám mel-
lett rendet, fegyelmet, erkölcsöt
tanultam, örököltem gyakorlatias-
ságukat és mûszaki érzéküket.
Édesanyámtól és nagyanyáimtól a
szép dolgokhoz való vonzódást, a
mûvészetek iránti fogékonyságot
kaptam örökül. Ez a kettõsség vé-
gigkíséri életemet. Sportrepülõ-
ként élen jártam a legújabb tech-
nikai fejlesztésekkel való megis-
merkedésben, a repülések közötti
javításokban, karbantartásokban,
de közben volt kiállítás a grafiká-
imból, irodalmi est a verseimbõl.
A középiskola befejezése után új-
ra Szolnokra kerültem a 13 éves
koromban megtalált nagy szere-
lem, a repülés miatt. Felvételt
nyertem a szolnoki Repülõmûsza-
ki Fõiskolára, ahol közel másfél
évet töltöttem el. Figyelmem
azonban egyre inkább a sport felé
irányult, ami végigkísérte eddigi
életemet. Gyermekkorom jó része
repülõgépek között és sportpályák
mellett telt el.

(folytatás a 8. oldal)

LLéétteessííttmméénnyyeekk ffeellúújjííttáássááttóóll aa llaabbddaarrúúggóó aakkaaddéémmiiááiigg
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(folytatás a 7. oldalról)

– Már általános iskolában szép
eredményeket ért el atlétaként, tor-
nászként és focistaként, családi
okok miatt aztán mégsem lett lab-
darúgó.

– A repülés révén Szolnokra ke-
rültem, ahol a helyi sajátosságok-
nak megfelelõen a kosárlabdával
és küzdõsporttal foglalkoztam.
Kosárlabdában itt is eljutottam az
NB I-es Szolnoki Olajbányász kor-
osztályos csapatáig, de visszatérve
Nagykanizsára ez a vonal megsza-
kadt. Úgy döntöttem, testnevelõ
tanár leszek. A döntés jónak bizo-
nyult, a Berzsenyi Dániel Tanár-
képzõ Fõiskola testnevelés szakát
zökkenõk nélkül elvégeztem. 

– Most térjünk vissza Kanizsá-
ra!

– Az igazi lehetõség 1999-ben
talált rám, amikor egy szülési sza-
badságra távozó kismama helyére
testnevelõ tanári állást kaptam je-
lenlegi munkahelyemen. Az iskola
országosan is egy nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezõ, elismert, si-
keres oktatási intézménynek szá-
mított, ezért nagyon boldog vol-
tam, hogy itt kaptam lehetõséget.
Külön öröm volt számomra, hogy
fõiskolai csoport- és albérlõtár-
sam, Fekete Zoli kollégája lettem.
Nagyon örültem, amikor az iskolá-
ba kerültem, hiszen úgy gondol-
tam, egy ilyen jó hírû intézmény-
ben bizonyára remek körülmények
közt dolgozhatok majd. Aztán jött
a szomorú valóság. A létesítmé-
nyek teljesen lerobbant állapotban
voltak. A következõ meglepetés a
szertárba lépve ért. Zoli barátom
akkor már két hónapja tanított az
iskolában, és felkészített lelkileg a
látványra, de az még így is sokko-
ló volt. Tudtam, nem lesz egyszerû
a feladat, mégis nagy lelkesedéssel
vetettem bele magamat a munká-
ba. Mindketten tele voltunk ter-
vekkel. Egyre újabb és újabb ötle-
teket találtunk ki. Elhatároztuk,
hogy felvirágoztatjuk a Cserháti
sportját. Végül sikerült elérni,
hogy napirendre kerüljön a sport-
csarnok küzdõterének felújítása.
Az önkormányzat segítségével a
felújítás megvalósult, így az elsõ
lépés megtörtént. A sporteredmé-
nyek is ugrásszerûen javulni kezd-
tek, a jövõ egyszerre sokkal bizta-
tóbbnak tûnt. Sajnos, Zoli már
nem érhette meg terveink valóra
válását a 2001-ben bekövetkezett
korai halála miatt. Zoli helyére az-
tán Szloboda Judit került. Vele is
csoporttársak voltunk, együtt vé-
geztünk a fõiskolán. Folyamatosan

pályázatokat írtam, a megnyert
pénzekbõl sporteszközöket vásá-
roltunk, fejlesztettük a szertárt.
Egyre több gyerek jött sportolni,
és ettõl kezdve már nem csak a ta-
nulmányi, de a sportsikerektõl is
hangos volt a tanári. Sorozatban
jó, országos szintû versenyered-
mények születtek.

– Mi volt a következõ feladat?
– A külsõ két kézilabdapálya fel-

újítását tûztük ki célul. Pályáztunk,
pályáztunk és pályáztunk. Meze-
ket, labdákat, sportszereket nyer-
tünk, a szertár szépen gyarapodott.
Mostanra sikerült elérni, hogy az
iskolában rangja van a testnevelés-
nek, a sportnak. A sporteredmé-
nyeket már egy szinten említik a
tanulmányi eredményekkel. Sike-
rült több külsõ sportegyesület ve-
zetõjével jó kapcsolatot kialakíta-
ni, és nyugodtan mondhatom, ezek
a kapcsolataink gyümölcsözõek
mindkét fél számára. 

– Az eredményeken túl igyekez-
tek új irányokat is keresni a sport-
ban.

– A fiatalok körében a népszerû
sportágak felé próbáltunk nyitni.
Az évek során szerveztünk görho-
ki csapatot, elkezdtük a break-tánc
foglalkozásokat, amit ma már
nagy örömömre egykori tanítvá-
nyom, Bódi Lóránt visz tovább
nagy sikerrel. Behoztuk az iskolá-
ba a lábtoll-labdát, melyben diák-
jaink többször is országos bajnoki
címeket szereztek a diákolimpián,
egy jövõbeni szorosabb együttmû-
ködést garantáló megállapodást
pedig éppen a napokban hoztunk
tetõ alá a Zemplén Egyesület kivá-
ló lábtollasainak vezetõjével,
Budavölgyi Kálmánnal. A közel-
múltban pedig a Kettlebell nevû, a
világon már nagy sikert aratott, ná-
lunk mostanában elterjedõ új spor-
tot kezdtük el népszerûsíteni. Sze-
retnénk egy sziklamászó falat is
kialakítani a sportcsarnokunkban.
Ezek a különleges sportágak is a
hagyományosnak mondható spor-
tok különbözõ mozgásformáira
épülnek, de kevésbé kötöttek, ezért
élményszerûbbek, jobban igazod-
nak a mai fiatalok igényeihez. Ab-
ban hiszek, hogy a változó igé-
nyekhez kell alkalmazkodnunk,
ezekhez pedig elkerülhetetlen a fo-
lyamatos fejlesztés. 

– Mivel magyarázza azt a véle-
ményét, hogy a sportot stratégiai
ágazatként kellene kezelni!

– Országosan lesújtóak a lakos-
ság egészségi állapotára vonatko-
zó adatok, a fiatalok többsége pe-
dig csak az iskolai testnevelés órá-

kon mozog. Ezért fontos lenne a
mindennapi testnevelés kérdésé-
nek napirendre vétele, a különbözõ
szabadidõs és sportegyesületek tá-
mogatásának jelentõs emelése,
egyszóval a fejlett demokráciák-
hoz hasonlóan a sport stratégiai
ágazatként való kezelése.

– A mûfüves labdarúgópálya lé-
tesítésén túl mi szerepel még a to-
vábbi terveikben?

– A sportcsarnokunk önmagá-
ban kevés a több, mint 700 tanu-
lónk és a kollégium diákjainak a
kiszolgálására. A kinti bitumenes
pályákat pedig a tanév nagy részé-
ben nem lehet labdarúgásra hasz-
nálni. A szomszédunkban lévõ
MÁV-NTE sportegyesületét is be-
vonva terveinkbe, egy olyan rend-
szert szeretnénk kialakítani, ami az
országban több helyen megtalálha-
tó labdarúgó akadémiákhoz hason-

lítana a mi viszonyainkra átértel-
mezve. A közeljövõben ez a leg-
fontosabb megvalósítandó elkép-
zelés. Ezeket az eredményeket ter-
mészetesen nem egyedül értem el,
közös erõfeszítések gyümölcsei a
sikerek. – összegezte Horváth
Zsolt. – Nagyon sokat köszönhe-
tek a néhai Fekete Zolinak, kollé-
ganõmnek Szloboda Juditnak, mû-
szaki vezetõnknek Poór Józsefnek,
a korábbi igazgatónak Janzsó An-
talnak, aki megkezdte a módszeres
fejlesztések sorát, és a jelenlegi is-
kolavezetésnek is. Már csak a
sportpályákon belém ivódott men-
talitás miatt is mindig szerettem és
tudtam csapatban gondolkozni,
dolgozni. Csapatban mindig jobb
teljesítményre voltam képes, mint
egyénileg. 

B.E.

Köszönet az Intenzív Osztálynak
Köszönetet szeretnék mondani a Kanizsai Dorottya Kórház intenzív
osztály orvosainak, nõvéreinek, akik áldozatkész munkájukkal,
türelmükkel, tudásukkal vettek részt súlyosan beteg férjem gyó-
gyulásában.

További életmentõ munkájukhoz kérem a jó Isten áldását!

Egy hálás feleség
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A Megye Napja alkalmából
Zala Turizmusáért Díjjal ismer-
ték el dr. Czinki László nyugal-
mazott kert- és tájtervezõ mér-
nök munkáját a közelmúltban. A
díjat a régi paraszti életforma
megmentésében és bemutatásá-
ban kifejtett munkásságáért,
példaértékû falusi turisztikai
szolgáltatásaiért és a Pannonhát
Tájpark fejlesztési koncepció ki-
dolgozásáért kapta. 

Kert- és tájtervezõ mérnök
diplomával Németországban a
Ruhr-vidéken dolgozott, vala-
mint tanított Essenben a helyi
egyetemen. Számos tudományos
munkát készített a turisztikai fej-
lesztés területén is. Nyugdíjba
vonulása után visszatért Magyar-
országra, a Kisrécséhez tartozó
Kendlimajorban telepedett le.
Falusi vendéglátásba kezdett, el-
hagyott falusi házakat épített újjá
vendégfogadás céljából. Folya-
matosan gyûjti a régi paraszti
életforma eszközeit, azon dolgo-
zik, hogy gyûjteményének méltó
bemutató helye is legyen. Egy
parasztudvart tart fenn, ahol a ré-
gi paraszti élet jellegzetes állatai
és tárgyai is mind megtalálhatók.
Rendszeresen fogad gyermek-
csoportokat, akik udvarában köz-
vetlenül megismerkedhetnek a
régi falusi élet eszközeivel, álla-
taival. Nevéhez fûzõdik a Pan-
nonhát Tájpark fejlesztési kon-
cepció kidolgozása, mely gya-
korlatilag Dél-Zala turisztikai
fejlesztési lehetõségeit öleli fel.
Részt vett a Pannonhát Dél-Zalai
Turisztikai Egyesület megszerve-
zésében, annak elsõ évében elnö-
ke volt. 

– Miért éppen Kendlimajorban
telepedett le párjával, Ortrunnal?
– kérdeztük a sokféle tervet dédel-
getõ szakembertõl.

– A szüleim gazdasága Újudva-
ron volt a TV-torony tövében. Én
ott születtem, de a terület már ab-
ban az idõben teljesen tönkrement
és mások kezébe került. Nyoma
sem maradt semminek. Kendli-
majort már gyermekkoromban is-
mertem. Unokatestvéremen ke-
resztül kerültem a falucskába, és
ismét beleszerettem. A megspó-
rolt pénzünket a feleségemmel
befektettük, vásároltunk telkeket,
és elindultunk ezen az úton. Ami-
kor Németországból hazajöttem,

kicsit elkeserített az itthoni falvak
alacsony fejlettségi szintje. Úgy
éreztem a 40 év alatt szerzett tu-
dásomat, tapasztalatomat a térség
rendelkezésére kell bocsátanom.
A helyzet évrõl-évre csak rosz-
szabbodott. Megpróbáltam ezt a
negatív fejlõdést fékezni, jobb
irányba terelni. Bekapcsolódtam
különbözõ szervezetekbe. Tud-
tam, szervezni, tervezni kell, el-
képzeléseket, víziókat kell produ-
kálni, jövõképet kell kimunkálni,
és meg is kell azt valósítani.

– Elõször a Pannonhát Tájpark
fejlesztési koncepcióját dolgozta
ki.

– Véleményem szerint egy gyö-
nyörû és értékes területen élünk,
ahol megtalálható minden, amire
szüksége van az embernek. Tu-
risztikai fejlesztésre is nagyon al-
kalmas, de a tájat gondozni kell,
tovább kell építeni. Gyermekko-
romban minden négyzetméterét
gondozták. Idõközben megfordult
a helyzet, sok gondozatlan terület
van, vagy a nagyobb területeket
ezerhektárszámra valakik nagy
gépekkel munkálják. Elerdõsödik,
elgazosodik a táj, s ezzel a turisz-
tikai lehetõségek is csökkennek.
Az alapgondolat az volt, hogy lét-
re kellene hozni egy olyan szerve-
zetet, ami ezt a folyamatot fékez-
ni, megállítani és irányítani tudná.
Öt évvel ezelõtt megalakult a Pan-
nonhát Tájpark. A Nagykanizsai
Kistérség nyújtotta be a pályázatot
27 település összefogásával, aztán
megindult egy pozitívnak látszó
folyamat. Akkor még reményked-
tem a továbbfejlõdésben, de saj-
nos hiába. A pénz elfogyott, s ké-
sõbb már senkit sem érdekelt a té-
ma.

– Egyénileg nem lehetne tovább-
lépni?

– Az összefogást nem lehet he-
lyettesíteni egyéni lépésekkel,
mint a mienk például. Ez egy szi-
get megoldás, ami nekünk van
Kendlimajorban. Akkor tudnánk
csak továbblépni, ha a környéken
másutt is lennének hasonló vál-
lalkozások. Jelentõs eredmény
számunkra, hogy egy jól mûködõ
falusi turizmus-üzemmel rendel-
kezünk, ennek ellenére csak rész-
ben tudjuk bemutatni a környé-
ket, mert alig lehet megközelíte-
ni. Például már nem tudunk eljut-
ni lovaskocsival a sziklaszurdok-
ba, csak autóval. Az oda-vissza

16 kilométeres utat mi nem tud-
juk karbantartani, ezt egy egyesü-
letnek, vagy hasonlónak kellene
megtennie. 

– Idõközben megalakították a
Pannonhát Dél-Zalai Turisztikai
Egyesületet is.

– Nekünk olyan terméket kell
összeállítanunk, amit el tudunk
adni. Sokan úgy gondolkodnak,
hogy a túrázás a turizmus. A tú-
rázás népjóléti mozgalom. A tu-
rizmusnak bevételt kell hoznia,
fejlõdést kell teremtenie. Én úgy
mondom, jelenleg még nincse-
nek meg azok a „perselyek”,
ahová a túrázó bele tudja dobni a
pénzét. Induljunk ki abból,
hogyha valaki szabadságra jön,
erszénnyel érkezik, ami tartal-
maz bizonyos elkölthetõ össze-
get. Ha nem tudja kiadni, elköl-
teni, akkor már eleve nem érzi
jól magát, elmegy, és nem jön
vissza többet! Még sok a tenni-
való, és ezt csak közösen tudjuk
megoldani. Amióta itt élek kere-
sem a partnereket, a társakat. Hi-
ányzik az összefogás, a közös
gondolkodás. Ki kellene találni
magunkat! Ki kellene találni, mi
lenne az, amit mi el tudnánk ad-
ni. Én tudom, mi lenne az, de ed-
dig még nem sikerült a környe-
zetemet meggyõzni róla. 

– Most egyedül járja az útját?
– Többféle mozgalomban részt

veszek. Tagja vagyok például az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesz-
tési Egyesületnek. Ezen kívül
most éppen a falvak fejlesztésé-
vel, megmentésével kapcsolat-
ban dolgozom egy koncepción.
Egyedül nem tudok sok mindent
megoldani, szükség lenne rá,
hogy akik erre hivatottak – pél-

dául a kistérségi társulás –, fog-
lalkozzon ilyen témákkal. Ha
nem teszünk semmit, nem tudjuk
behozni a lemaradásunkat, hisz
óriási a lemaradásunk a külföld-
ön már megteremtett javakkal
szemben.

Dr. Czinki László a
környezetkompetens nevelés in-
dítványozója, megvalósításának
elõsegítõje a nagykanizsai Attila
Óvodában. E cél elérése érdeké-
ben teljes átépítésre került az
óvoda udvara és kültere. Az Atti-
la Óvodában bevezetett környe-
zet alapú szemlélet és nevelési
mód kiindulópontja lett a „Zöld
Óvoda” és késõbb a „Zöld Isko-
la” mozgalom Magyarországon.
A szakember  továbbá a Czinki-
Nosztalgia-Parasztudvar és Pa-
rasztmúzeum felépítõje és veze-
tõje Kendlimajorban. A Czinki
udvar Európa legszebb 100 üdü-
lõudvarához tartozik, és helyet ad
az óvodás „életmód” táboroknak
is. 1996-os létesítése óta folya-
matosan fejlõdik és máris jelen-
tõs szerepet játszik a térség falusi
turisztikájában. Az udvar köz-
pontja egy együttmûködésnek to-
vábbi udvarokkal, szolgáltatók-
kal és beszállítókkal. E csoport
tevékenysége évi sokmillió forin-
tos vásárlõerõt jelent a térség szá-
mára. 

Még hosszasan beszélgethet-
nénk az ismert tájépítõ mérnök-
kel, aki elárulta, a gazdasági vál-
ság ellenére sok vendéget fogad-
tak tavaly, és jók a kilátásaik er-
re az évre is. Eredménye jó példa
arra, hogy a semmibõl is lehet
valamit teremteni, csak tenni
kell! 

És hol érzi magát legjobban a
kendlimajori gazda? – Elárulta
ezt is. A dühöngõben, ahol együtt
borozgatnak a vendégekkel, mi-
közben a kemencében sül az étel.
Ott gyûlik össze a vendégsereg,
az a helyiség az élet központja.
Ott mindig jól érzi magát. Nem-
csak azért, mert számára ez egy
szent hely, hanem azért is, mert
ott mindig találkozik emberek-
kel, s a beszélgetés közben ha-
marosan kialakul egy közös szel-
lem a vendégek és vendéglátóik
között. Ha kiülnek a tornácra,
látni lehet a domboldalon legelé-
szõ lovakat, pónikat, s tiszta idõ-
ben el lehet látni egészen So-
mogyországba is. S azt se felejt-
sük el, csupán kéznyújtásnyira
van a borospince…

Bakonyi Erzsébet

AA sseemmmmiibbõõll iiss lleehheett vvaallaammiitt tteerreemmtteennii......
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A Civil Kerekasztal és a Jézus
Szíve Plébánia által indított kö-
zösségi kezdeményezés eredmé-
nyeként kerül felújításra, vala-
mint az egyházi, szakrális jelleg
megtartása mellett új funkciók-
kal bõvül a tervek szerint a
Látó-hegyi kápolna. 

A jótékonysági akció megva-
lósításához a város lakóinak,

vállalkozóinak segítségét kérik
a szervezõk. Gyûjtõládát helye-
zett el Balogh István és Riersch
Zoltán a Halis István Városi
Könyvtár elõterében, valamint
egy bankszámlát nyitottak a fel-
ajánlások elhelyezésére (K&H
Bank. 10400717-50485452-
54501022). 

Lapzártánkkor elkészültek, és
terjesztésre kerültek a plakátok az

április 8-i jótékonysági koncerttel
kapcsolatban, amelynek helyszíne
a Felsõtemplom lesz. 

A jótékonysági esten közremû-
ködik a Nagykanizsai Horvát Kis-
sebségi Önkormányzat kórusa, a
Péczeli Attila Népzenei Csoport és
a Zalakomári Dalkör.

A közösségi tevékenységek
folytatásaként elõkészítés alatt áll
egy hagyományteremtõ mûvészeti
fesztivál terve, ami a sikeres
gyûjtés után meginduló felújítási
munkálatok végeztével kerülne
megrendezésre a helyszínen, a Lá-
tó-hegyen.

KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010. április 8.10

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Társult települések
(Szepetnek és Nagyrécse) a tulajdonukban lévõ hulladéklerakó telepen képzõ-
dõ hulladéklerakó-gáz kitermelésére, hasznosítására irányuló idõleges jog meg-
szerzésére koncessziós szerzõdés megkötésére nyilvános pályázatot hirdetnek,
a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. §. (1) bekezdése alapján.

A részletes pályázati anyagot a gesztor Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Polgármesteri Hivatalában, a Városfejlesztési Osztály vezetõjénél
(Tárnok Ferenc osztályvezetõ) lehet átvenni 50.000 Ft + 25 % ÁFA ellenében,
a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15. szám alatti hivatali helyiség-
ben. Tel.: 06-93/500-771. Pályázatot csak az az ajánlattevõ nyújthat be, aki - je-
len pályázati eljárásban, vagy az ezt megelõzõ, 2009. évben kiírt, de eredmény-
telenül zárult pályázati eljárásban - megvásárolta a pályázati anyagot.

A pályázati anyagok benyújtására 2010. június 7-én 14.00 óráig van lehetõség.
A pályázatokat postán vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában, a Városfej-
lesztési Osztály fenti címén lehet leadni. Postai kézbesítés esetén az ajánlatnak a
fenti határidõre be kell érkeznie a címzetthez. A pályázat kiírója a koncessziós szer-
zõdést belföldi és külföldi természetes és jogi személyekkel, valamint ezek jogi sze-
mélyiség nélküli társaságaival kötheti meg. Az üzemeltetés átengedésének idõtar-
tama 20 év (szerzõdéskötés idõpontjától függõen 2010-2030). A tevékenység gya-
korlására meghatározott közigazgatási egység Nagykanizsa-Bagola 01003 hrsz. 

Koncessziós díj: a nyertes pályázónak a tevékenység gyakorlásának lehetõ-
ségéért koncessziós díjat kell fizetnie a kiírónak. A koncessziós díj - amelynek
megajánlott mértéke a pályázat elbírálásának szempontja - az alábbi: a) Összes-
ségében legalább 500 kW kapacitású kiserõmû esetében 20 %, de legalább
22.800.000 Ft/év. b) összességében 500 kW kapacitást el nem érõ kiserõmû
esetében 5 %, de legalább 3.600.000 Ft/év, c) egyéb célú hasznosítás esetében
10 %, de legalább 9.300.000 Ft/év jutalék a koncessziós társaság önköltséggel
csökkentett éves értékesítési árbevételének százalékos mértékében.

A koncessziós díjra vonatkozóan a fentiektõl eltérõ "alternatív" ajánlat is ad-
ható, amelyet a pályázat kiírója a döntéskor az elvárt koncessziós díjat elérõ
ajánlat hiányában figyelembe vehet.

KKoonncceesssszziióóss ppáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

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..

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy április 12-én, hétfõn 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tar-
tunk. Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget
várnak.  

IIddõõssüüggyyii TTaannááccss –– ffooggaaddóóóórraa

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  betûtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyúj-

tani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály 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 - CCiivviill AAllaapp 22001100..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

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

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássoonn éérrttéékkeessíítteennddõõ iinnggaattllaannaaii

AA LLááttóó-hheeggyyii kkááppoollnnaa ffeellúújjííttáássáárraa vváárrnnaakk sseeggííttssééggeett
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Zalakaros Város Jegyzõje (8749 Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1., tel: 93/340-
100  Fax: 93/340-531, Mûszaki Osztály, telefon: 93/540-091, e-mail: zkaros-
muszak@mail.datanet.hu)

Ügyiratszám: 03-110-7/2010. Ügyintézõ: Józsa Attila. Telefon: 93/540 - 091
Tárgy: Rodek Márton és Rodekné Hederics Erika Nagykanizsa, Kölcsey u. 14.
szám 1215 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület bõvítés építés ügyében dön-
tés közzététele

HIRDETMÉNY

Zalakaros Város Jegyzõje a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80. § (3) bekezdés értelmé-
ben felhívom az érintettek figyelmét, hogy az építési hatóság döntést hozott
Rodek Márton és Rodekné Hederics Erika (Nagykanizsa, Kölcsey u. 14.) kérel-
mezõk, Nagykanizsa, Kölcsey u. 14. szám 1215 hrsz-ú ingatlanon tervezett la-
kóépület bõvítés építés ügyében.

Az ügy tárgya: Rodek Márton és Rodekné Hederics Erika Nagykanizsa, Köl-
csey u. 14. szám 1215 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület bõvítés. Építéssel
érintett ingatlan: Nagykanizsa, Kölcsey u. 14. szám 1215 hrsz-ú. Az ügy ikta-
tási száma: 03-110/2010.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy:
- az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek a Zalakaros Város Polgár-

mesteri Hivatal Mûszaki Osztályán (Zalakaros, Gyógyfürdõ tér 1.) Józsa Attila
építéshatósági ügyintézõnél (földszint/ 03 szoba, telefon: 93/540-091) az aláb-
bi ügyfélfogadási idõben: hétfõn 8-14 óráig, kedden 8-14 óráig, szerdán 8-14
óráig, pénteken 8-12 óráig.

- a 03-110-6/2010. számú határozat ellen a hirdetmény levételének napjától
számított 10 munkanapon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatá-
si Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez  címzett, de a Zalakaros Város Pol-
gármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán benyújtandó 30.000,- Ft-os illetékbé-
lyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok: a
1214/1 hrsz-ú társasház; 1214/3; 1214/4 hrsz-ú társasház, 1215 hrsz-ú társas-
ház, 1216/1 hrsz-ú társasház, 1217 hrsz-ú társasházi ingatlanokkal határos in-
gatlanok tulajdonosai. 

Elektronikus elérhetõség: zkarosmuszak@mail.datanet.hu

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 0033-111100-77//22001100..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére

- Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezetõ-helyettes 
- Gazdálkodási Osztályon gazdálkodási ügyintézõ (határozott idõre)
- Szociális Osztályon szociális ügyintézõ
- Mûvelõdési és Sport Osztályon oktatási ügyintézõ
- Pályázati Irodában (2 fõ)
A pályázatok benyújtásának határideje : 2010. április 20.
A részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a

www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg.

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii áálllláássppáállyyáázzaattookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel kínál hasz-
nosításra (eladás, bérlet) zártkerti valamint külterületi ingatlanokat a Cserfõi-, Szent-
györgyvári-, Mórichelyi-, valamint a Förhénci hegy és azok vonzáskörzetében. Érdek-
lõdni: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási
Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

ZZáárrttkkeerrttii,, kküülltteerrüülleettii iinnggaattllaannookk

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

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóóráját – a szokottól eltérõen – április 14-e helyett április 21-én tartja 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésé-
nek támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerin-
ti önkormányzatit támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõ-
ben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

PPáállyyáázzaatt - ffaallffiirrkkáákk eellttüünntteettéésséérree

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – (Kódszám: LFP-2009-LA-7)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egycsator-
nás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatására Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2/2010. (III.02.) számú rendelete alapján
a következõk szerint.

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

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

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

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

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

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

Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett be-
ruházáshoz.

A pályázat kétlépcsõs. Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz be-
nyújtják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lépcsõben az
önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvezõ
pályázatokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújtja be a köz-
ponti kiíróhoz.

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

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

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

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

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

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

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

PPáállyyáázzaatt - ggyyûûjjttõõkkéémméénnyyeekk ffeellúújjííttáássáárraa
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Jó hírrel szolgálhatunk azok-
nak, akik szorítottak az Alarm
zenekarért az elmúlt néhány hét
folyamán: a rajongói szavaza-
toknak köszönhetõen hatvanegy
zenekar közül 9000 szavazattal a
harmadik helyen jutott be a csa-
pat a júliusi Rockmaraton Fesz-
tiválra.

A srácok óriási lehetõségnek
tartják a pécsi fellépést, s igazán
örülnek annak, hogy amatõr zene-
karként is rendelkeznek az úgyne-
vezett „keménymaggal”, akiknek
köszönhetõ a több ezer voks – ez-
úton is szeretnék megköszönni
mindenkinek, aki szavazott rájuk.

Kritérium volt a jelentkezés során,
hogy legyen legalább egy megje-
lent albumuk, s a szavazást meg-
elõzõen a jelentkezõknek a szerve-
zõk általi rostán is át kellett jutni.
Szoros volt a küzdelem, 5-én haj-
nali fél egykor még alig voltak kü-
lönbségek, és a helyezések is inga-
doztak. A 4-i hatodik hely után a
másnapi harmadik igazán kiváló
eredmény, fõleg, ha az indulói lét-
számot is figyelembe vesszük. S
hogy érzékeltessük mennyire volt
kiegyenlített a szavazás a véghaj-
rában, közölnünk kell, hogy a szin-
tén bejutott negyedik helyezett
mindössze nyolcvanöt szavazattal
maradt el.

Lapunknak annyit elárultak, a
jubiláló fesztiválon a repertoár ha-
sonló lesz, mint eddig, néhány új
számot szeretnének beépíteni a
mûsorba, de errõl még korai be-
szélni. Aki viszont a Rockmara-
tonra különbözõ okokból nem jut
el, láthatja-hallhatja a fiúkat április
17-én Pacsán, a motoros klubban,
ahol a Hétköznapi Csalódások és a
Soldier Side nevû zenekarokkal
lépnek fel; (egyelõre csak valószí-
nûleg) a kanizsai Majálison; a ra-
jongóknak az eljutás szintén kétsé-
ges, de május 14-én Sepsiszent-
györgyön, a Rock Stage-en kon-
certezik az Alarm a Ka-Rock Ala-
pítvány szervezésében; a május
17-19. között megrendezésre kerü-
lõ pacsai Motorostalálkozón is
tiszteletüket teszik a srácok; majd
a június 24-26. közötti Csóstock
Fesztiválon is zenélnek. A tervek
között továbbá szerepel az alsóörsi
Harley-Davidson Fesztivál is, egy-
elõre még szervezés alatt áll a do-
log. A konkrét idõpontok a rendez-
vények elõtt fel lesznek tüntetve a
honlapon (www.alarmrock.hu). S
hogy fokozzuk kicsit a kedélyeket:
újabb szerzeménybõl, a Barbárok
földjén címû dalból elõkészületek
alatt van a videóklip. 

Steyer Edina
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Elsõ napjai a kutyusnak új ott-
honában a beilleszkedésrõl, a be-
szoktatásról szólnak. Ha kölyök-
kutyát viszünk haza, kora dél-
elõtt menjünk érte, hogy még
napvilágnál megismerkedhessen
új környezetével.

Új környezetéhez könnyebben
hozzá tudjuk szoktatni, ha valami-
lyen, a régire emlékezetõ tárgyat
magunkkal viszünk. Otthonán kí-
vül ismertessük meg vele a legelsõ
napon nevét is, mely ne legyen
hosszabb egy-két szótagnál. Tislér
Zoltán kutyakiképzõ szerint fon-
tos, hogy szoros kapcsolatban csak
a gazda legyen a kutyussal a szok-
tatás elsõ napjaiban. Az õ használt
ruhadarabjaival megkönnyíthetjük
a beszoktatást, néha tegyük oda a
kutyus fekhelyére. Azzal tudjuk
megkezdeni a nevelést, ha már az
elsõ napon sem hagyjuk, hogy
szükségét a lakásban végezze. Per-
sze ez hosszabb folyamat lesz…

Fekhelyét úgy alakítsuk ki,
hogy ne kelljen kerülgetnünk, s
számára kényelmes legyen -
csendes és huzatmentes helyen.
A nagyobb testû kutyáknak épít-
sünk kifutót, benne a kutyaház-
zal. Mozgásigényüket például
ezzel tudjuk kielégíteni.

Oda kell figyelnünk, hogy a ku-
tyus minden védõoltást megkap-
jon. Normális testhõmérsékletük
37,4 és 39 Celsius fok között van,
ha ettõl eltér, vigyük állatorvoshoz.
Szintén látogassuk meg vele az or-
vost, ha orra szokatlanul száraz,
forró, mert ez valamilyen betegség
elõjele lehet. A gyógyszereket a
következõképp adjuk be nekik: a
folyékony gyógyszert a szájszeg-
letbõl csorgatjuk a garatba, a port,
illetve a tablettát kenõmájasba
vagy darált húsba keverjük.

A kiskutyát naponta három-
négy alkalommal etessük meg,
kis adagokkal, s nagyon fontos,
hogy sose hagyjunk elõtte ételt,
mert a mértéket még nem tudja
betartani. Az etetõtál mellett az
itatóban pedig mindig legyen
friss víz.

S.E.

Kutyavilág

Nem egyszerû összeegyeztetni
a zenélést, a magánéletet és a
munkát Klaszán Sándornak,
aki az Alarm, a The Innocents
és az MR’8 zenekarok énekese.
Számára az éneklés nem csupán
hobbi, hanem kemény munka
is. Mindennapjairól, élete fõbb
állomásairól és hobbijáról be-
szélgettünk vele.

– Régóta él benned a zene sze-
retete?

– Igen, elég régóta nagy szere-
pet játszik az életemben, már kis-
iskolás koromban kórustag vol-
tam, mellette kísérõ gitáron tanul-
tam játszani. Ezután szépen las-
san beszivárgott a mindennapja-
imba a rockzene is.

– Mindhárom zenekarban rock-
zenét játszatok, mégis egy kicsit
eltér a stílusuk egymástól. Melyik
milyen pluszt jelent a számodra?

– Az MR’8 tagjaival a magyar
rockzene klasszikusait dolgozzuk
át egy kicsit a saját verziónkra. A
másik zenekarom az Alarm már
több, mint tizenöt évvel ezelõtt
alakult. Saját dalokat adunk elõ
hard-rock stílusban. Az Innocents
dalai között vannak lágyabb dal-
lamok, bluesos hangzásúak, a sa-
ját dalok mellett feldolgozásokat
is elõadunk.

– Jól tudom, hogy a saját szer-
zeményeitek szövegét te írod?

– Igen, ez így igaz.
– Mi ad ihletet?
– Az emberek mindennapi prob-

lémái, a múlt és a jövõ foglalkoztat
leginkább. Szeretem dalszövege-
ken keresztül visszaadni Magyar-
ország régi értékeit. Úgy láttam,
hogy ez a közönséget is megérinti.

– Leforgattátok elsõ video-
klipeteket az Alarmmal az õsz folya-
mán. Milyen élmények fûznek hozzá?

– Munka és szórakozás, ezzel
tudnám jellemezni azt a két napot.
Megismertünk egy nagyon jó
szakembert Gerócs Balázs szemé-
lyében, aki rendezte, forgatta és
vágta a dalunkból készült klipet.

– Nagy durranás történt nem-
régiben az Innocents-cel, mi volt
az?

– Teltházas koncertet adtunk az
Old Man’s Music Pub-ban Buda-
pesten. Meglepõdve figyeltünk
fel rá, hogy néhány kanizsai is-
merõs is a jelenlévõk között volt.
Reméljük, ezután sorjáznak majd
az ilyen és ehhez hasonló sike-
rek!

Mindhárom zenekar fellépett
március végén a Medgyaszay
Házban azon a koncertsorozaton,
melyen a Kanizsa Rádió Jambo-
ree Light címû mûsorában bemu-
tatkozott kanizsai illetõségû zene-
karok adtak élõ koncertet.

Vukman Csenge, 
Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola, 8. b

NNeemm ccssaakk hhoobbbbii
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Horoszkóp

Legyen nyitottabb, ha közelebb akarnak ke-
rülni önhöz az ismerõsei. Barátságos visel-
kedésével megnyerhet másokat. A csillagok
ugyan erõt adnak feladatai megoldásához,
de anyagi téren ne tõlük várjon segítséget.

Ha úgy érzi, nehezebben mennek a dolgai,
gondolkodjon el, vajon minden rendben van-e
az egészségével. Pihenjen többet és olvasgas-
son. Figyelmesebben hallgassa meg a kedve-
sét, vagy legalább tegyen úgy, mintha figyelne. 

A bolygók kedvezõen hatnak gondjai
megoldására. Használja ki jobban ezt az
energiát karrierje építésére is. Ha pilla-
natnyilag kellemetlennek tûnõ feladatra
kérik, vállalja el azt is nagylelkûen.

Kellemes hétre számíthat. Ne az óráját figyel-
je, mert elszalassza a lehetõségeket. Magán-
életében gyengédségre vágyik, de nem sike-
rül egymás hullámhosszára hangolódniuk.
Szabadidejükben táncoljanak gyakrabban.

Elkápráztatja a párját, mert nagy tettekre
lesz képes ezen a héten is. Ha nem játszik
idõnként fõnökösdit, otthona a nyugalom
szigetévé változhat, ahová mindig jó ha-
zatérni.

Adja át magát néha az élvezeteknek is. Ve-
gyen vissza munkatempójából, mert köny-
nyen elfárad, és nem birkózik meg a fel-
adataival. A hétvégéket gyakrabban töltse
társaságban, vagy semmittevéssel.

Fontos ügyekben kell döntenie ezekben a
napokban. Túltengõ igazságérzetét fogja
vissza, nem érdemes kellemetlen konfliktus-
ba keverednie senkivel. Ha ideges, sakkoz-
zon, dominózzon, vagy fejtsen rejtvényt.

Pénztárcáját érzékenyen érintõ kiadásokra
késztetheti ezekben a napokban a párja.
Szó lehet bútorvásárlásról vagy lakáscseré-
rõl is. Mielõtt beleegyezik bármelyikbe, ik-
tasson be egy laza hétvégét magának.

Virágoznak a fák, csiripelnek a madarak.
Mohón keresik pájukat a Nyilas férfiak.
"Nézd meg az anyját, vedd el a lányát…"- is-
mételgeti magában. Figyelem Nyilasok! A
nagyanyát már nem említi a közmondás. 

Jól alakulnak a mindennapjai, a legna-
gyobb fejtörést azonban továbbra is az
anyagiak okozzák. Ne nyugtalankodjon,
megoldódik majd ez a gondja is, ha nem
teljesen úgy, ahogyan ön szeretné.

Úgy érzi, nem bírja tovább a mindennap-
ok feszültségét, egyformaságát. Csatla-
kozzon a túrázókhoz, s fedezze fel ápri-
lisban a dél-zalai dombvidék legmaga-
sabb pontját. 

Ha még érzelmi válságban érzi magát, köny-
nyedén kimászhat belõle. Ne nyalogassa tovább
a sebeit, keressen pozitív élményeket, járjon tár-
saságba. Nem lesz eredménytelen a kiruccanás,
a Vénusz mesterkedésére is számíthat.

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

Választási
eredmények

élõben a
Kanizsa

Rádióban!
2010.04.11-én este

20:00 órától

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án az Olajtelepen Vécsey ut-

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

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

Nk-án a Csengery utcában 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
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 150 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, ét-
kezõ) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken,  reális áron el-
adó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)

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” szektor-
ban közvetlenül a vízparton két-
szintes (40 m2  szintenként) nyara-
ló eladó. (Víz, szennyvíz, vil-
lany.) 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 Berzsenyi utcában két-
szobás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fûtéses lakás azonnal be-
költözhetõen eladó. Érd.:
+3620/345-3391 (7204K)

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közmûvesített tel-
ken 58 m2-es bontásra ítélt ház el-
adó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
+3630/621-4117 (7205K)

Nk-Szabadhegyen 2 db építési
telek (840 m2/db) eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7206K)

Nk-án a Csengery utcában 56 m2-
es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 fõre elegendõ fek-
võhellyel) 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 né-
pi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: +3620/555-3014 (6430K)

Konyhaszekrény kétmedencés
rozsdamentes mosogatóval, felsõ-
szekrénnyel 10000 Ft-ért, 80x80-as
fém (sárga) zuhanytálca 3000 Ft-ért,
zuhanyzós csaptelep 2000 Ft-ért el-
adók. Tel.: +3620/345-3391 (7207K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy

nélkül is igénybevehetõ.) Teljes test-
re 30 perces lazító masszázs 1500
Ft. Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz
is megyek! Elérni és bejelentkezni a
+3630/481-2323 telefonszámon le-
het (6273K)

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

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

TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése,

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

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

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: +3620/510-2723 (7208K)

Átlagos testalkatú, magas, 50-es, vi-
dám, természetkedvelõ, rendezett eg-
zisztenciával rendelkezõ férfi keresi csi-
nos, dinamikus, életvidám társát tartós
kapcsolatra. Jelige: „Öröm”. Leveleket
a Szerkesztõségbe kérek. (7199K)

ÁÁllllááss 

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

A platánsori Vackor Óvoda Gyermekeiért 
Alapítvány 

2009. évi kiemelten közhasznú tevékenységérõl:
2009. évben az alapítványnak közhasznú tevékenységébõl
1.295 eFt bevétele volt. Ebbõl: 893 eFt magánszemélyektõl,
vállalkozásoktól kapott támogatás, 94 eFt a SZJA 1%-a, 208
eFt egyéb bevétel volt.
Az alapítványnak 2009. évben 557 eFT közhasznú ráfordítá-
sa volt. Ebbõl: 31 eFt anyagköltség, 236 eFt Igénybevett szol-
gáltatás, 7 eFt egyéb szolgáltatás, 283 eFt értékcsökkenési le-
írás címén került elszámolásra.
Az alapítvány 2009. évi közhasznú eredménye 738 e Ft volt.

Továbbra is tisztelettel kérjük, hogy adója 1 %-nak 
felajánlásával támogassa alapítványunkat. 

Adószám:18964594-1-201

Álláskeresõk figyelem!
Állásbörze

2010. április 14-én (szerdán) 9-12 óráig
Helye: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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

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 14. 19 óra
Sztárból legenda - Cserháti Zsuzsa
emlékkoncert

Közremûködik: Keresztes Ildikó, 
Tóth Vera, Majsai Gábor. Vendég: Silent
Band. Táncosok: Lorigo (Szombathely)
Belépõdíj: I. hely 2800 Ft, II. hely 2500 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

Április 16. 20 óra
ISMERÕS ARCOK KONCERT
Belépõdíj: elõvételben 2000 Ft, 
helyszínen 2500 Ft
Szervezõ: Magyar Könyvesbolt
(Nagykanizsa, Sugár u. 6.)

THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépõdíj: felnõtt 1700 Ft; 
diák, nyugdíjas 1000 Ft
Megtekinthetõ: április 30-ig 
(naponta 10-18 óráig)

A Pedagógusok Szakszervezete Városi és Területi Szervezete
Nagykanizsán várja olyan nyugdíjas kollégák jelentkezését, akik 

tagsági viszonyukat meg kívánják újítani.
Korábbi intézményük megszûnése, összevonása miatt 

nem rendelkeznek kapcsolattartóval. 
További információkkal a szervezet irodája szolgál. 

AZ IRODA ELÉRHETÕSÉGEI:
Személyesen: Nagykanizsa, Petõfi u. 5.  

Minden kedden és csütörtökön 9-15 óra között. 
Vezetékes telefon: 93/310-893. 

Mobil: 0036-30-298-3322, 0036-70-434-9036
E-mail: nkpsz@upcmail.hu
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… 20 esztendeje: a nõi asztali-
tenisz NB I-ben Kanizsa Bútor-
gyár (5.) – Statisztika (1.) 9:16. A
nõi kosárlabda NB I 14-19. helyé-
ért EGIS OSC (17.) – MÁV NTE
(14.; Simonné 23) 66-71. A futball
NB II-ben 2000 nézõ elõtt Olajbá-
nyász SE (5.;g.: Hegedûs,
Skublics) – Oroszlányi Bányász
(2.) 2-1. A nõi kézilabda NB I B-
ben Olajbányász (3.; Mátyás 14) –
Tatabányai Bányász (6.) 27-19,
majd Olajbányász (Mátyás 9) –
Székesfehérvári  Köfém (5.) 23-
21.

… 15 esztendeje: a nõi kosár-
labda NB I 17. helyéért: MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár (Marina
Ivanova, Toma Zita 26-26) – Sze-
gedi TE 91-64 (1-1). A sakk NB I-
ben Csuti SK (3.) – N. Tungsram
(9.) 5,5:6,5. A futball NB I-ben
Vasas Casino Vigadó (15.) – Olaj-

bányász SE (15.) 2-0. A labdarúgó
megyei bajnokság I. osztályában
300 nézõ elõtt Miklósfa (1.) –
Tótszerdahelyi Partizan (16.) 0-0
és Kiskanizsai MSK (4.; g.: Má-
tyás, Anek, Bocskor) – Csesztreg
(2.) 3-2. A nõi kézilabda NB I B-
ben a Varga József edzette Olajbá-
nyász (Tokorcsi 10 gól) 29-22-re
gyõzte le a Pécsi Lepke együtte-
sét. A Kanizsa DKK mini korosz-
tályos lány csapata is országos
bajnoki címet szerzett, a döntõben
KDKK (Bedõ Franciska 22) –
Kecskemét 56-48. Nagykanizsa
kapta az Európai Amatõr Baseball
Kupa rendezési jogát.

… 10 esztendeje: a PNB 25.
fordulójában Lombard FC Tatabá-
nya (5.) – Nagykanizsa LinAir FC
(13.) 1-0. Az NB III Dráva cso-
portjában MÁV NTE (4.; g.:
Kalinics) – Pécsi Postás TSE (5.)

1-1. A férfi kosárlabda NB I 9-16.
helyéért Kanizsa KK-DKG East
(Belous 22) – PannonPipe Debre-
ceni AKK 72-68. Az idénynyitó
Esztergom Ralin a Fülöp Raj-
mund-Ferencz Ramón (Hun-
garoweiss F-F Rally SE; Skoda
Octavia) páros az F2 kategória el-
sõ, az abszolút hatodik helyén vég-
zett, ami minden idõk legjobb ka-
nizsai helyezése volt. A város adott
otthont a Magyar Olimpiai Akadé-
mia XXXIV. Vándorgyûlésének.

… 5 esztendeje: a sakk NB I-
ben Tungsram SK (2.) – BEAC
(10.) 6,5:5,5. A nõi kosárlabda
NB I B 1-8. helyéért váratlan ve-
reség, Kanizsa DKK – Kecskemét
62-91. A nõi kézilabda NB I B-
ben elsõ „tavaszi” pontját szerez-
te a kanizsai csapat: NTE 1866
MÁV Rt. (Kiss M., László 7-7) –
Tatabánya 29-29.

EEzz ttöörrttéénntt ((áápprriilliiss 88 - 1144..))……

Megtartották Nagykanizsán a
városi sakk bajnokság ünnepélyes
zárását és eredményhirdetéssel
egybekötött díjátadóját. Az
Aquaprofit NTSK székhelyén Cse-
resnyés Péter alpolgármester kö-
szöntötte a 72. bajnokság helyezett-
jeit, s Nádasi Tamástól, a városi szö-
vetség elnökétõl megtudtuk, hogy a
jövõben a kilencfordulós pontva-
dászat Bagonyai Attila nevét viseli.

A 2009 végén indult sorozatra
huszonnyolcan neveztek, s az ab-
szolút végeredményen túl gyõztest
avattak a nõknél, serdülõnél, ifjú-
ságiaknál és a szenioroknál. A ver-
seny érdekessége, hogy megvédte
elõzõ évi elsõségét Kercsmarics
József, aki immár kilencedszer te-
heti otthoni vitrinjébe a díszes ku-
pát. A finálé külön érdekessége
volt, hogy úgymond „szétlövést”
kellett tartani, hiszen holtverseny-
ben állt Zsirai Péter és Kercsamar-

ics az élen. A páros meccset végül
az idõsebb generációt képviselõ
sakkozó  nyerte.

72. Nagykanizsai Sakk Egyéni
Városi Bajnokság végeredménye.
Abszolút: 1. Kercsmarics József, 2.
Zsirai Péter, 3. Papp Nándor. Nõk: 1.
Biskopics Boglárka, 2. Havanecz Bi-
anka, 3. Huszár Nóra. Serdülõk: 1.
Zsirai Péter, 2. Felde Bence, 3. Hor-
váth Ákos. Ifjúságiak: 1. Hajas Ta-
más, 2. Zsirai András, 3. Ragats Ber-
talan. Szeniorok: 1. Lukács László,
2. Kuhár László, 3. Vlasics József.

***
Itt kezdõdik a profizmus… 
Tulajdonképpen az egész csak

egy papírlapon, illetve a rajta szerep-
lõ adatokon múlik. Hetvenkettedik
alkalommal rendezték meg a baj-
nokságot, s az eredményhirdetés al-
kalmával kézhez kapott paksaméta
között csatolva ott szerepelt az eddi-
gi bajnokok részletes listája is 1927-
tõl. Magyarul, ez esetben semmi

sem lóg csak úgy a levegõben, meg-
adták az (egyszerû) módját a tradí-
ció-tiszteletnek. A város sakkozói
büszkék arra, hogy idén õsszel már
hetvenharmadik alkalommal ülnek
le a táblákhoz, de azt is jól tudják, a
kis visszatekintõ csak emeli rangját
versengésüknek. A kezdetekrõl, a
„hadibajnokságokról”, aztán például
a jelenlegi polgármester Marton Ist-
ván 1969-es gyõzelmérõl, vagy ép-
pen Papp Nándor ötszöri gyõzelmé-
rõl is tudósít az az egy oldal, hogy
Kercsmarics József majdnem kerek
számú dicsõségeinek számáról már
ne is szóljunk. Nem az adatok elcsé-
pelt sulykolása ez, a tradíció hangsú-
lyozása annál inkább. Nem példá-
lózunk külfölddel, se ottani más
sportágakból vett tényekkel, mert az
messzire vezet, inkább csak annyit
jegyeznénk meg, hogy szûkebb
pátriánkban is lehet így…       

Polgár László

KKeerrccssmmaarriiccss mmáárr kkiilleenncceeddsszzeerr

Pénteken a Kanizsa KK DKG
East együttese számára megkezdõ-
dik a férfi NB I B-s kosárlabda baj-
nokság felsõházi, "keresztbejátszá-
si" szakasza, melynek keretében
Kovács Nándor játékosai elsõként
az EnterNet Vásárhely vendégei

lesznek a Hódtói Sportcsarnokban.
A félreértések elkerülése végett ér-
demes leírni, hogy a kanizsaiak a
többi hét felsõházi gárdához ha-
sonlóan az összes alapszakaszbeli
eredményüket vitték magukkal a
bajnokság jelen fázisába, s a KKK-

DKG East a "keleti" legénységek-
kel játszik majd oda-vissza alapon
az elkövetkezendõ másfél hónap-
ban. Maradva még a tabellánál, a
dél-zalaiak eddigi eredménysora a
negyedik helyre "lõtte be" Koma
Dánieléket, s a 18-4-es gyõzelem-
vereség mutatójuknál a Jászberény,
a Szeged és a Bonyhád 19-3-as "ér-
téke" a veretesebb. 

KKeezzddeenneekk aa ffeellssõõhháázzbbaann

Asztalitenisz. A nõi Extraliga 13.
fordulójában a Kanizsa Sörgyár SE
(8.) csapata Soltvadkerten mérkõzött
a helyi STE Akker-Plus (4.) együtte-
sével. Ahogy már a korábbiakban
többször is, a bács-kiskuni Ambrus-
lányok ezúttal is sok borsot törtek a
kanizsaiak orra alá, s végül a hazaiak
6:1-re nyerték meg a találkozót.

Baseball. Az idénynyitónak is
beillõ kanizsai Magyar Kupa se-
lejtezõrõl a bajnok és kupagyõztes
Óbuda Brick Factory jutott to-
vább. A bajnokság elsõ fordulója
már jobban sikerült a Neckermann
Kanizsa Ants számára, hiszen
Jánossomorján nyertek 13:11-re.

Kézilabda.Anõi NB I B-s bajnok-
ságban a Nagykanizsai Izzó SE (12.)
roppant fontos gyõzelmet (27-25)
aratott a Szombathelyi ESE (14.) el-
len, majd két vereség következett a
Kispesttel (22-31), valamint a Marca-
lival (21-37) szemben. A férfiak NB
II-es együttese ugyan a pályán három
vereséget szedett össze, jogosulatlan
játékos-szerepeltetés végett azonban
a szövetség 10-0-val igazolta a kani-
zsaiak számára a Gyõrújbaráttal ví-
vott találkozót, s így negyedikek a tíz-
csapatos bajnokságban.     

Sakk. Az NB I 8. fordulójában
az Aquaprofit NTSK listavezetõ
együttese hazai környezetben a
Hungaropharma Decs (6.) együtte-
sét gyõzte le 8:4 arányban. A kilen-
cedik kör párosításait vasárnap ren-
dezik, melynek keretében a kani-
zsaiak Makóra látogatnak. A dél-
zalai klub a bajnokságban négy
ponttal elõzi meg a 64 ponttal a
második helyen álló egerszegieket,
tehát az Aquaprofit NTSK elõnye
még „látótávolságon belüli”.

Sportlövészet. Az zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Légfegyveres Kupa
háromfordulós versenyében a kani-
zsai sportolók hozták eredményes
formájukat, hiszen az ifjúsági zárt
irányzékú légpuskásoknál (20 lö-
vés) Németh Márk (995 kör) vég-
zett az elsõ helyen, hasonlóan Papp
Bernadetthez (1085 kör), aki a fel-
nõtt zárt irányzékú légpuskás (40
lövés) kategóriában lett elsõ. A nyílt
irányzékú 20 lövéses légpuskások-
nál Horváth Károly második lett.

Vízilabda. Az OB I B felsõházi
rájátszásban érdekelt Heat Group
Kanizsa VSE (8.) együttese ide-
genben szerepelt a Szegedi Vízi-
póló Suli (3.) ellen, s a harmadik
forduló mérkõzésén nagy csatában
kapott ki 8-6-ra. A klub gyermek I.
korosztályú együttese a listaveze-
tõ Kaposvári VK ellen 37-11-re(!)
kapott ki, majd a Pápa SE ellen si-
került javítania (17-13).
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„Azokban az iskolákban, ahol
az egészséges életmódot a peda-
gógusok a magukénak érzik, a
tanulók továbbtanulási aránya
jobb, és magatartási zavaraik is
kisebbek. Az ilyen iskola a test-
mozgás és a csapatjátékok kínál-
ta kivételes lehetõségeket fel-
használja a cselekvõ, aktív életvi-
tel, az íráskészség, a szabálykö-
vetõ magatartás és az együttmû-
ködési készség kialakításában.”
Olvashatjuk a Szárny és teher
címû, a Sólyom László által
életre hívott Bölcsek Tanácsa
kötetében. 

A Piarista Iskola – úgy is, mint
Tehetségpont – ezt is feladatának
tekinti. A sulinak különbözõ kor-
csoportokban több leány röplabda
csapata van. 

– Iskolánkban rendkívül népsze-
rû sportág a röplabda. Legalább
45 diák jár edzésekre.  Minden
osztálynak saját csapata van. Ha-
talmas csatákat vívnak egymással
egy óriási kupáért, az „Iskola Baj-
noka”címért – mondta Rácz And-
rás testnevelõ tanár. 

– Általános iskolás koromban nem
szerettem a röplabdát. Itt kedveltem
meg, negyedik éve ûzöm. Sokat jelent
számomra, hiszen nemcsak jó kikap-
csolódás, de sok sikerélményem is van
– osztotta meg velünk Antal Eszter.

Atkári Viktória szerint jól illesz-
kednek az edzések a kollégisták
napirendjéhez is. Nem vesz el sok
idõt a tanulástól sem. “Szurkolunk
egymásnak, vigasztaljuk egymást,
jókat nevetünk és kevés a vita”.

– Az iskolapadban ülni egész
nap…hát, mentálisan is fárasztó.
Ha tehetem, hetente négyszer is el-
megyek edzésre. És nem utolsó
sorban megtanít küzdeni, s arra is,
hogy sosem szabad feladni! – így
Grács Filoména. 

– Az elmúlt években a megyei el-
sõ helyek után az országos elõdön-
tõ harmadik helyét sikerült meg-
szereznie lányainknak – hallhattuk
Rácz Andrástól.

– Április 9-10-11-én nagy ese-
ményre készülnek. 

– Igen, idén az „amatõr” kate-
góriában a legidõsebb gimnazis-
táink bejutottak az országos
döntõbe. Debrecenbe utazunk,
ahová nagy reményekkel készü-
lünk. 

És azok a lányok, akik már él-
hetnek szavazati jogukkal, a cívis-
városban adhatják le életük legelsõ
voksát az Országgyûlési Választás
elsõ fordulóján. Hajrá, lányok,
mindent bele! 

P.Sz.I.

OOrrsszzáággooss ddöönnttõõbbeenn aa PPiiaarriissttáákk

Nevet is kapott a Kanizsa Turiz-
musáért Egyesület április 10-én,
szombaton megrendezésre kerülõ
programja: „Gurulj velünk!” I.
Kanizsai Családi Autósnap.

Színes programokkal várnak
minden korosztályt a Kanizsa Cent-
rum parkolójába, s azokat is, akik
elég bátorságot és kedvet éreznek,
hogy megméressék magukat a ka-
landtúrán. Környékünk kanyargós,
girbe-gurba útjain vezetik majd
négy- és kétkerekûiket (merthogy

motorosok is jelentkeztek már…) a
versenyzõk, a hat kontaktponton
pedig játékos feladatokkal kell
megbirkózniuk. Bizony út közben
is figyelniük kell a résztvevõknek,
ezért érdemes kihasználni a forgal-
mi adta lehetõségeket, és maximá-
lis létszámmal utazni.

A Centrumnál lesz többek kö-
zött KRESZ-verseny, autókiállítás,
ügyességi verseny, nyereményjá-
ték, és még sorolhatnánk.

Az Egyesület azt is bejelentette,
hogy a tavaszi sárkányhajó bajnok-

ság szervezése nagyléptékben ha-
lad elõre, s ez nem minden: a Sze-
geden nyár végén megrendezendõ
világbajnokság hét „elõõrse” közül
– a Kajak-Kenu Klub szervezésé-
ben – Nagykanizsa lesz az egyik,
így itt is kvalifikálhatnak a ver-
senyzõk, mégpedig Baranya, Tolna
és Zala megye indulói. Nevezni –
nem csak a VB-re – az autós napon
már lehet Varga Gábornál az Egye-
sület információs sátrában.

S.E.
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