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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Felbuzdulva a tavalyi sikeren, a
Kanizsai Kajak-Kenu Klub és a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
idén ismét megrendezi a Sárkány-
hajó Bajnokságot, mely most nem
csak a kanizsai versenyrõl fog
szólni, hanem az augusztusban
Szegeden megrendezendõ Amatõr
Sárkányhajó Világbajnokságra
való kvalifikációról is. – tudtuk
meg a szervezõktõl.

Az országos „Sárkányhajó
roadshow – települések versenye”
során sárkányhajó csapatok mér-
kõznek az országos bajnoki cí-
mért. Az ország hét régiójában
megrendezett selejtezõk három
legjobbja indulhat a szegedi VB-n.
A verseny két kategóriában zajlik,
a magyarországi településeket, va-
lamint cégeket képviselõ csapatok
indulhatnak. Egy kis motiváció a
jelentkezéshez: Szegeden az elsõ
helyezett 1 millió forint nyere-
ményhez jut, a második csapat egy
raftingtúrán vehet részt, a harma-
dik sportruházati felszerelést kap.

A kanizsai verseny az országos
sárkányhajó roadshow részeként
továbbjutási lehetõséget kínál a
„települések” és „cégek” kategó-
ria csapatainak a világbajnokság
keretében megrendezett országos
döntõbe. A kanizsai selejtezõ elsõ
három helyezettje jut a döntõbe,
ahol a hét régiós verseny huszon-
négy továbbjutója áll rajthoz.

A kategóriák a következõképpen
alakulnak: iskolások, céges csapa-
tok, baráti társaságok, települések,
tûzoltók-rendõrök-mentõsök.

Május 10-tõl lesz lehetõség
„próbakörökre” a Csó-tónál min-
den csapatnak.

A versenyen kívül számos kultu-
rális és sportprogramon vehetnek
részt a Csónakázó-tóhoz kilátoga-
tók: többek között színpadi produk-
ciók, mászófal, játszóház, autós
ügyességi verseny lesznek teríté-
ken. Szombaton délután „A ritmus
ünnepe” címû programsorozat ka-
nizsai fellépõkkel, este pedig Vízi
karnevál várja az érdeklõdõket.

A jelentkezéssel, valamint a progra-
mokkal kapcsolatban további informá-
ciókat a  http://kanizsasarkany.gpor-
tal.hu/ weboldalon találnak.

S.E.

SSáárrkkáánnyyrraa
ffeell!! Sok szülõ, nagyszülõ kereste

fel a Belvárosi és a Rózsa Bölcsõ-
de Családok Hete programjait. 

A délelõtti játékos foglalkozáso-
kon a szülõk betekintést nyerhet-
tek a gondozónõk munkájába. 

Nagy tetszést arattak a bölcsõ-
degalériában kiállított alkotásaik-
kal az apróságok. Ugyancsak
érdeklõdést keltett a Kóstolgató, a
speciális bölcsõdei étkek bemuta-
tója. A felnõttek nemcsak megkós-
tolták a reggelit, ebédet és uzson-
nát, hanem a recepteket haza is vi-
hették.

Dacos, rosszalkodó gyermek a
családban címmel Dr. Kertész Edit
tartott pszichológiai elõadást. A
dac mindig úgy jön, mint derült ég-
bõl a villámcsapás, a legváratla-
nabb pillanatban – mondta elöljá-
róban. A biztonságot nyújtó szere-
tet a legfontosabb, s ez a szülõ fel-
adata – hangsúlyozta. Nem lehet a
gyerekeket csak úgy magukra
hagyni. A nevelés nem könnyû. A

dicséret és a jutalom nagyon fontos
a nevelésben. A jutalom önbizal-
mat ad és elõrevisz. A büntetés
nem visz elõre, a büntetéssel nem
mondjuk meg, hogy mit tegyen a
gyermek, hiszen nincs választási
lehetõsége. Ha rosszul viselkedik,
nem dicsérhetjük meg. Ezt lehetõ-
leg ne vegyék észre a szülõk. Ural-
kodjunk magunkon. Ha a gyerek
látja, hogy nem történik semmi,
elõbb utóbb abbahagyja. Ezt kell
kivárni, és egyszerûen meg kell
magyarázni nekik, hogy miért nem
jó, ha így viselkednek. Ismételjük
meg sokszor a pozitív utasításokat.
Egyszerûen kell magyarázni, mert
a gyerek nem tud úgy gondolkodni,
mint mi. Ha rázúdítjuk a sok infor-
mációt, azt sem tudja, hogy mit
akarunk. Kellõ figyelmet és türel-
met kell szentelni rájuk. A szülõ jó-
indulatára és szeretetétre szüksége
van, amit minden körülmények kö-
zött meg akar szerezni és tartani.
Tiltani tudni kell! Fontos a követ-
kezetesség, az egyszerû, határozott

megfogalmazás. A túlzó szülõi szi-
gor sem jó, késõbb megbosszulja
magát. Amikor büntetjük, látszólag
a gyermek makacssága megtörik,
de késõbb lázadni fog, ami iskolás,
vagy serdülõ korára fog kiteljesed-
ni, és akkor kezelhetetlen lesz. A
túlzott engedékenység szülõi tekin-
télyt rombol. Az arany középút és a
szeretetteljes következetesség a
legjobb megoldás. 

Körmendi Viktória, az Egyesí-
tett Bölcsõde vezetõje elmondta: a
bölcsõdés idõszak az elsõ nevelési
szintér a családok életében. A böl-
csõdei szakemberek célja, hogy
felhívják a figyelmet az intézmé-
nyi és a családi együttnevelés fon-
tosságára. A Családok Hetén neve-
lési kérdésekben kívántak segítsé-
get adni, hiszen az intézménynek
nemcsak az a felelõssége, hogy a
napi szinten rábízott gyermekeket
ellássa, felelõsek a családokért is.
A hét játszóházzal zárult. 

B.E.

CCssaallááddookk hheettee,, bbööllccssõõddéékk nnaappjjaa 

Immár hagyománnyá vált a
Batthyány Lajos Gimnázium-
ban az Életmódváltás-nap, hi-
szen negyedik éve, hogy az isko-
la és Révész Arany pedagógus
szervezésében a program létre-
jött. Az egész iskolát szervesen
érintõ esemény az aranyszív lu-
fik elengedésével kezdõdött.

Nem csak elméletben értesülhet-
tek a diákok az egészséges életmód
ágazatairól – több teremben is kü-
lönbözõ elõadásokat tartottak neves
szakemberek –, hanem többek kö-
zött reform ételekkel ismerkedhettek
meg, valamint mozgáskultúránk
számos variációját próbálhatták ki,
például a Tai-Chit, a bokszot, vala-

mint az önvédelmi módszereket. Ál-
lapotfelmérést is végeztek azok ese-
tében, akik erre vállalkoztak: mértek
koleszterinszintet, vércukorszintet
és tüdõkapacitást.

– Az egészség fogalma nemcsak
a betegség hiányát, hanem testi-
lelki és szociális jólétet is jelent, és
ennek feltétele az egészséges élet-
mód. – vallják a szervezõk. – Az
életmód megváltoztatása nem kön-
nyû feladat, hiszen igazi ered-
ményt csak folyamatos tanulással,
a fokozatosság elvének betartásá-
val, nagy akarattal és következetes
kitartással lehet elérni.

A nap bebizonyította, érdeklõ-
dés van az egészséges életmód
iránt, az elõadások több tucat diák
részvételével zajlottak, s a reform
büfé pultjai elõtt is nagy volt a to-
longás, csakúgy, mint a trénerek
bemutatóin.

S.E.

ÉÉlleettmmóóddvváállttááss-nnaapp aa BBaatttthhyyáánnyybbaann
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A Zala Megyei Tûzoltó Szövet-
ség a Medgyaszay Házban tar-
totta tisztújító közgyûlését. A
közgyûlés megerõsítette elnöki
tisztségében Egri Gyula tûzoltó
alezredest, tûzoltósági fõtaná-
csost. 

Beszámolójában Egri Gyula el-
nök többek között elmondta: 

– A szövetség az elmúlt évben is
az alapszabály elõírásai szerint
végezte tevékenységét. Érdekkép-
viseletet láttunk el, részt vettünk
jogszabályok kezdeményezésében
és véleményezésében, felvilágosító
tevékenységet folytattunk, oktatást
szerveztünk. Segítettük tagegyesü-
leteinket a pályázatokon való rész-
vételükben és közremûködtünk az
elosztás lebonyolításában. A tûzol-
tó szövetségek (MTSZ, HÖTOSZ,
LÖTOSZ) szempontjából az év leg-
fontosabb tevékenysége a közös
tûzoltó koncepció kidolgozása lett
volna, amit Banka Emánuel alel-
nök végzett az MTSZ részérõl, ez
azonban az álláspontok megmere-
vedése miatt nem járt sikerrel
2009-ben. Ugyancsak sikertelen
volt az Önkéntes Tûzoltó Tagozat
kezdeményezése az egyesületek
minõsítésének bevezetésérõl, a-
mely a minõsítési rendszer mintá-
jára szervezett tûzoltóversenyek

bevezetését tûzte ki célul. Az elmúlt
évet a farsangi tûzoltóbállal nyi-
tottuk Hévízen immár tizedik alka-
lommal. A bál eredményes és sike-
res lebonyolításában meghatározó
szerepe volt Vértes Árpád hévízi
polgármesternek, szövetségünk al-
elnökének, a Hévízi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület tagjainak, valamint
a Keszthelyi Tûzoltóság személyi
állományának. 

2009. április 29-én a Magyar
Tûzoltó Szövetség, az Országos
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a
Hivatásos Önkormányzati Tûzol-
tóságok Országos Szövetsége, a
Létesítményi és Önkéntes Tûzol-
tóságok Országos Szövetsége kö-
zösen rendezte meg a Szent Flóri-
án Napi tûzoltó megemlékezését
Kecskeméten. Megyénket hat el-
nökségi tag képviselte a rendezvé-
nyen.

Országos elismerést kapott a
Tûzoltó Nap alkalmából Vértes Ár-
pád, a Zala Megyei Tûzoltó Szö-
vetség alelnöke és Kozma József
tûzoltó alezredes, Letenye Város
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltó-
ságának parancsnoka. Mindketten
Széchenyi Ödön emlékplakett elis-
merésben részesültek.

A továbbiakban az elnök szólt a
Söjtörön tartott Szent Flórián Napi
megyei megemlékezésrõl, tûzoltó-

versenyekrõl, csapataik technikai
és kulturális bemutatóiról. 

– A becsehelyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület már harmadszor jut ki
tûzoltó olimpiára és képviselheti
hazánkat a legrangosabb tûzoltó
rendezvényen. Szövetségünk a Za-
la Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal együtt alapfokú
tûzoltó tanfolyamot szervezett és
vezetett le a tavalyelõtt újjáalakult
Gelse Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
valamint a Letenyei Körzeti Tûzol-
tó Egyesület részére. Az elmúlt év-
ben is folytattuk a közelmúlt ha-
gyományát, és rendszeres kapcso-
latot tartottunk fenn a szlovén és a
horvát tûzoltószövetséggel, vala-
mint a burgerlandi önkéntes tûzol-
tókkal. Folyamatosan részt vettünk
egymás rendezvényein és verse-
nyein. A nemzetközi kapcsolatok
fenntartásában élen jár Lenti,
Letenye és Zalaszentgrót, Mura-
keresztúr és Zalakaros. 2010-ben
is szervezzük és levezetjük azoknak
az Önkéntes Tûzoltó Egyesületek-
nek az alapfokú tûzoltó képzését,
akik megfelelõ létszámmal tudnak
részt venni az oktatásban.

A pénzügyi beszámoló és az idei
tervek elfogdása után új tagok fel-
vételére került sor. 

B.E.

TTeerrvveekkrrõõll,, eerreeddmméénnyyeekkrrõõll aa ttûûzzoollttóókk

Az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program (ÚMVP)
“Integrált Közösségi és Szolgál-
tató Terek” kialakítását célzó
pályázatra  46 zalai település
nyújtott be sikeresnek ítélt pá-
lyázatot, s nyert támogatást.
Ebbõl kilenc település – Belez-
na, Hahót, Magyarszerdahely,
Sormás, Murakeresztúr, Surd,
Liszó, Nagybakónak, Szepetnek
– tartozik a Nagykanizsai Kis-
térséghez, valamint Zalaszent-
balázs, amely pályázata jelen-
leg fellebbezési stádiumban
van, de minden esély megvan
rá, hogy az Õ elképzelése is tá-
mogatásra kerül. – mondta el
lapunknak Litter Nándor, a
kanizsai vidékfejlesztési iroda
vezetõje.

Az IKSZT fejlesztés célja egy
olyan többfunkciós, közösségi,
közmûvelõdési és szolgáltató köz-
pont létrehozása, amely szélesíti a
helyben elérhetõ alapszolgáltatá-
sok körét, célul tûzve ki az infor-
mációs és kommunikációs techno-
lógiák helyi elérhetõségének javí-
tását, beleértve a kulturális tevé-
kenységek fejlesztését, ezzel teret
adva a lakosság számára a külön-
féle igényeknek megfelelõ közös-
ségi programoknak. Mindennek
alapját a funkciójukat vesztett
épületek infrastrukturális megújí-
tása, mûszaki korszerûsítése adja.

A pályázók számára rendelke-
zésre álló támogatás nem kevés,
egy IKSZT kialakítására, szolgál-
tatásokkal való megtöltésére a to-
vábbi mûködési költséggel együtt
200 000 eurót, mintegy 50 millió
forintot hívhatnak le a pályázók.
Az infrastrukturális fejlesztéssel
az FVM a kapcsolódó betelepülõ
szolgáltatások, programok gerin-
cét teremti meg, illetve az elsõ há-
rom évben nyújtott kapcsolódó
mûködtetési támogatással a prog-
ram fenntarthatóságát segíti. A
komplex fejlesztés lehetõvé teszi a
kistelepülések számára a közössé-
gi tér megerõsödését, funkciókkal
való ellátását és a minõségi szol-
gáltatások mûködtetését, finanszí-
rozását. 

K.H.

NNyyeerrtteekk
ttéérrssééggüünnkk
kkiisstteelleeppüülléésseeii

CIKKKK, azaz Civil Ifjúsági
Kortárs Könnyûzenei Kulturális
Közösség néven szervezett konfe-
renciát a Ka-Rock Alapítvány. A
program témája a feltörekvõ ze-
nekarok lehetõségeinek bõvítése,
a tehetségkutatás fejlesztése és az
ifjúsági szervezetek további
együttmûködése volt. 

Szándéknyilatkozat aláírására is
sor került a megjelent egyesületek
által: Nagy László Szabadidõ Köz-
pont (Ajka), AZÉRT Klub (Ajka),
Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus
(MMIKL; Budapest), Mûvészete-
kért Egyesület (Paks), Pécs Ifjúsági
központ (Pécs), Szalon ECKE
(Székesfehérvár), Élõ-Zene Egye-
sület (Nagyvázsony), Helyiérték
Egyesület (Balatonboglár), Peron
Music Alapítvány (Tatabánya),
Intermagyar Egyesület (Pécs), Fül-
ke Egyesület (Komárom), Tatabá-

nyai Zenészegylet (Tatabánya) és
természetesen a Ka-Rock Alapít-
vány (Nagykanizsa). A három régi-
ót lefedõ dunántúli ernyõszervezet
megalapítója és központja a Ka-
Rock Alapítvány.

Az együttmûködési megálla-
podást aláírók célja az ifjúsági
kortárs zenei mozgalom segíté-
se, támogatása, valamint a tehet-
séggondozás területén kifejtett
erõfeszítések hatékonyabbá téte-
le. Fontosnak tartják, hogy szak-
szerû érdekképviselettel, minõ-
ségi tehetségkutatással, illetve -
gondozással, képzéssel és szak-
mai programokkal segítsék az if-
jú zenei tehetségeket. Macsek
Sándortól, az Alapítvány gazda-
sági igazgatójától megtudtuk,
hogy aláíróként fog szerepelni a
közeljövõben a PANKKK (Prog-
ram A Nemzeti Kortárs Könnyû-
zenei Kultúráért - a szerk.) is,
valamint a Dunántúlról további

szervezetek érdeklõdtek a
CIKKKK iránt.

A konferencia során több témá-
ról is szó esett: Újfalusi Gábor, az
MMIKL közmûvelõdési igazgató-
ja a PANKKK szerepérõl és lehe-
tõségeirõl beszélt. Cserteg István,
a Peron Music Alapítvány elnöke
elõadásában a tehetséggondozás
fejlesztésére helyezte a hangsúlyt.
Hajnal Dóra – aki egyébként az M
Nélkül zenekar énekesnõje is egy-
ben – a komáromi Fülke Egyesület
képviseletében a civil szervezetek
életképességét mutatatta be saját
közösségükön keresztül. Szalai
Tünde, a Helyiérték Egyesület
munkatársa az ez évi Légrádi An-
tal Tehetségkutató tapasztalatairól
tartott beszámolót.

A napot koncertek zárták, este 18
órától az Entalpia (Sümeg), a Késõ
Bánat (Nagykanizsa), a Muerte
Cara (Nagykanizsa), a Darkland
(Bázakerettye) és az M Nélkül (Ko-
márom) zenekarok léptek fel.

S.E.

„„mmíígg aa FFöölldd kkeerreekk......””

16.qxd  2010.04.29.  10:37  Page 3



KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2010. április 22.4

Becsült költség (Ft)
Képviselõ Igény Fejlesztési kiadás Mûködési kiadás Még felhasználható

Balogh László Nagykanizsa Református Gyülekezetért Alapítvány számára 
1 000 000 Emléktábla avatás költségeire 50 000

A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
Corvin és Berzsenyi lakótelep parkolóhelyeinek bõvítésére 500 000
Rozgonyi u. északi oldal járdajavítás a Sugár és a Kinizsi u. között 100 000
Város Napi 30 órás focimeccs költségeinek fedezésére 100 000
Bathhyánys, Landleros, Irányis "Öregdiákok találkozója" 
mûködési kiadásaira 200 000
Összesen 650 000 350 000 0

Bárdosi Gábor Olajbányász pálya minõsítésére 100 000
1 000 000 Honvéd Kaszinóért Alapítvány mûködési célú kiadásaira 50 000

Egyesített Bölcsõde Napraforgó bölcsõde bebútorozása 850 000
Összesen 950 000 50 000 0

Bene Csaba A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 Jókai u. járdafelújítás az orvosi rendelõ elõtt 800 000

Zsigmondy DSE mûködési célú támogatása 150 000
Összesen 850 000 150 000 0

Bicsák Miklós Garay u. páratlan oldal aszfaltozása a Kõnig étterem bejáratáig 1 000 000
1 000 000

Összesen 1 000 000 0 0
Bizzer András 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000

Összesen 0 0 1 000 000
Bogár Ferenc 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000

Összesen 0 0 1 000 000
Böröcz Zoltán Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Gondozóháza 50 000
1 000 000 Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház MÁV Nyugdíjasok Klubja 100 000

Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház MÁV Énekkar 50 000
Tüttõ János Nóta Klub Közhasznú Egyesület   50 000
A Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományú Klubja Egyesület 50 000
Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesülete 100 000
NTE 1866 Labdarúgó Szakosztály 200 000
Összesen: 0 600 000 400 000

Dr. Csákai Iván A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 Kisberki u 2. lépcsõfelújítás, Attila u. járdaépítés, Péterfy iskola kerítés 950 000

Összesen 1 000 000 0 0
Cseresnyés Péter A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 700 000
1 000 000

Összesen 700 000 0 300 000
Cserti Tibor 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000

Összesen 0 0 1 000 000
Dr. Fodor Csaba Kanizsai Kulturális Központ Belvárosi Nyugdíjas Klub 50 000
1 000 000 Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház Olajipari Nyugdíjasok Klubja 50 000

Tüttõ János Nóta Klub Közhasznú Egyesület  50 000
A Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományú Klubja Egyesület 50 000
Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület  50 000
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház 50 000
Polgárõr Egyesületek támogatása mûködési célra (8x50.000 Ft) 400 000
Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközségért Közhasznú Alapítvány (felsõtemplom) 100 000
COR Alapítvány mûködés célú támogatása 50 000
Összesen 0 850 000 150 000

Dr. Károlyi Attila Kõrösi Általános Iskola játszótér felújítása 500 000
1 000 000

Összesen 500 000 0 500 000
Dr. Kolonics Bálint 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000

Összesen 0 0 1 000 000
Gyalókai Zoltán 2010. március 30-ig nem adott be igényt.
1 000 000

Összesen 0 0 1 000 000
Halász Gyula Honvéd Kaszinóért Alapítvány Mûködési célú támogatása 150 000
1 000 000

Összesen 0 150 000 850 000
Horváth István Honvéd Kaszinóért Alapítvány mûködési célú támogatása 100 000
1 000 000 Rózsa u. 22. KRESZ park 1db játék kihelyezése 400 000

Rózsa u. 22. KRESZ park parkosítása virágosítása pihenõpadok elhelyezése500 000
Összesen 900 000 100 000 0
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Jerausek István Nagyfakos, Sandi u. déli oldal buszváró, járdasziget felújítása 300 000
1 000 000 Sánc orvosi rendelõ, óvoda elõtt a Kaposvári úton árok befedése 

beton áteresszel 200 000
Bakónaki-patak gyaloghídja elõtti út mészköves felújítása a betonútig 300 000
Kisfakosi harangláb, feszület felújítása 100 000
Látóhegyi Kápolna felújítása 100 000
Összesen 1 000 000 0 0

Karádi Ferenc A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 A miklósfai templom felújításának támogatása 500 000

Általános Iskola Miklósfa mûködési célú kiadás 100 000
Miklósfai Óvoda mûködési célú kiadás 100 000
Ligetvárosi óvoda részére mûködési célú kiadás 50 000
Miklósfai polgárõr egyesület mûködési célú támogatása 50 000
Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület Kertbarát körének 50 000
Nyugdíjas Klub részére mûködési célú támogatás 50 000
Mi-Nõk Klub mûködési célú támogatása 50 000
Összesen 550 000 450 000 0

Papp Ferenc Vadmacskák Kosárlabda SE mûködési célú támogatása 400 000
1 000 000 Canissa Modellezõ SE mûködési célú támogatása 450 000

VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház mûködési célú támogatása 50 000
Honvéd Kaszinóért Alapítvány mûködési célú támogatása 50 000
Honvéd Kaszinó Hölgyklubja mûködési célû támogatása 50 000
Összesen 0 1 000 000 0

Papp Nándor Erdész utcai garázsok elõtti tér aszfaltozásos felújítása 1 000 000
1 000 000

Összesen 1 000 000 0 0
Polai József Az elõirányzat felhasználás az áprilisi bajcsai sportöltözõs elõterjesztés támogatásának függvénye
1 000 000

Összesen 0 0 1 000 000
Röst János Riersch Zoltán költõ "Õszi Könnyek Nélkül" címû kötetének megjelentetéséhez 130 000
1 000 000 Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány mûködési támogatása 150 000

Kortárs Mûvészetpártoló Alapítvány támogatása a Ludvig Nemzetközi 
Mûvésztelep megrendezése céljából 500 000
Összesen 0 780 000 220 000

Szõlõsi Márta A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 50 000
1 000 000 Hevesi Sándor Általános Iskola támogatása 950 000

Összesen 1 000 000 0 0
Tóth László Egyesített Bölcsõde Napraforgó bölcsõde bebútorozása 150 000
1 000 000 Olajbányász Stadion hitelesítése öltözõk karbantartása 100 000

NTE 1866 Judo szakosztály mûködési célú támogatása 100 000
NTE 1866 Labdarúgó szakosztály mûködési célú támogatása 100 000
Extrém Bike SE mûködési célú támogatása 200 000
Nagykanizsai Református Templom ablakcseréjének támogatása 350 000
Összesen: 600 000 400 000 0

Tóth Nándor A kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Templom felújítási munkálataira 1 000 000
1 000 000

Összesen 1 000 000 0 0
25 000 000 11 700 000 4 880 000 8 420 000

A március 30-i állapotok isme-
retében már lehet tudni, melyik
önkormányzati képviselõ mire
szánja a város költségvetésébõl
rendelkezésre álló egy millió fo-
rintját. Noha Marton István reg-
nálása elején eltöröltette e lehetõ-
séget, mostanra meghátrált. Nyil-
ván rájött, az így osztogatott mil-
liók jól jöhetnek támogatóinak –
Horváth István, Polai József, Bi-
csák Miklós – az õszi helyhatósági
választásokon való szerepléséhez.
Õk éltek is a lehetõséggel. 

Bicsák egész keretét választókör-
zetének adja a Garay utca páratlan
oldalának aszfaltozására. Polai fo-

rintjai – ha megvalósul a bajcsai
sportöltözõ – szintén körzetében
hasznosulnak. Horváth István ki-
lencszázezret szán körzetére, azaz a
Rózsa utcai Kresz-park csinosításá-
ra. Százezer forintot azonban lecsí-
pett a Honvéd Kaszinónak. Elköte-
lezettsége érthetõ, vagyonbevallása
szerint ugyanis tavaly két és fél-
százezer bevétele származott mû-
vészeti tevékenységbõl. 

Választói közvetlen megszólítá-
sára hatszázezret szán Balogh
László, nyolcszázezret Bene Csa-
ba, kilencszázötvenezret Csákai
Iván, eddig bejelentett igénye sze-
rint félmilliót dr. Károlyi Attila,
egymilliót Jerausek István. Mik-

lósfán és választókörzetében költi
el pénzét Karádi Ferenc. Papp
Nándor a rendelkezésre álló
összeget teljes egészében az Erdész
utcai garázsok elõtti tér aszfaltozá-
sára szánja. Szõlõsi Márta a Heve-
si iskolát támogatja. Tóth Nándor
elkötelezte a magát a kiskanizsai
templom felújítása mellett.

Gesztusértékû példákat is talál-
hatunk a táblázatban. A fideszesek
Cseresnyés Péter hétszázezre mel-
lé egyöntetûen ötvenezret utalnak
a Sarlós Boldogasszony templom
felújítására, míg Polai József nem
lát fantáziát saját körzete templo-
mának felújításában. Böröcz Zol-
tán és Tóth László nagyvonalúsága

is szembeötlõ. Annak ellenére,
hogy Marton István minden
eszközt bevetve ebrudalta ki õket
az NTE 1866-tól, mindketten utal-
nak pénzt a sportegyesületnek. 

Az Olajbányász pályában lát
fantáziát Bárdosi Gábor, ám igazi
szívügye a Napraforgó Bölcsõde.
Dr. Fodor Csaba a kisközössége-
ket karolta fel, támogatottjai közt
szerepel nyugdíjasklub, egyesület,
közhasznú alapítvány. Tóth László
a hitélet gyakorlására is gondol,
háromszázötvenezret szán a refor-
mátus templom ablakcseréjére.
Meglepõ Röst János döntése. No-
ha õsszel esélyes lehetne a palini
körzetben, támogatását elaprózta,
köztük Riersch Zoltán újabb köte-
tére.

D.J.

MMiilllliióójjuukkaatt oosszzttooggaattjjáákk aa kkééppvviisseellõõkk
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A Honvéd Kaszinóban rendezett
irodalmi esten az ünnepszónok kö-
szöntõjében így fogalmazott:

„…Noha a Költészet Napját Jó-
zsef Attila születéséhez kötjük, áp-
rilis 11-én született Márai Sándor
is, 5 évvel József Attila elõtt, 1900-
ban. Ezért most Márai Sándortól
idézek: „vannak verssorok, ame-
lyek birtokában egész életemre el-
látottnak és sérthetetlennek érzem
magam”. Remélem, mindenkinek
vannak (de legalábbis legyenek!)
ilyen verssorai!...” (Legkedvesebb
verseink. Kanizsa XXII/15. szám –
a szerk.)

Mint tudvalevõ a jobboldal
gyakran idéz a két háború közötti
korszak körülrajongott írójától,
Márai Sándortól. Most az egyszer
engedjék meg nekem is ugyanezt.
Márai 1945-ben (!) írta a Naplójá-
ba a következõket:

„..Az oroszok olyanok, amilye-
nek, semmit nem ígértek nekünk,
semmit nem akartak tõlünk, mi
üzentünk hadat nekik, s most a
fegyver jogán érkeztek hozzánk, le-
gyõzött országba, mely jogcím nél-
kül megtámadta hazájukat. Nem il-
lethetjük õket szemrehányással. De
a magyarok! Az egyetlen ország
Európában, ahol a nemzet törté-
nelmének legválságosabb pillana-
tában akadt egy Szálasi-kormány,
akadtak törvényhozók, akik ipar-
kodtak megjátszani a legalitás
komédiáját e horda számára! Csak
hogy a zsákmányt kiegészítsék
még, néhány héttel prolongálják
létezésüket is elveszejtsék Buda-
pestet s mindent, ami az országból
megmaradt! Ezekkel csakugyan
nincsen alku, ezek számára nem
lehet kegyelem.

A zsidófaló, nácibarát középosz-
tály most megkísérli, hogy mind-
azért, ami most történt, a nyi-
lasokra hárítsa a felelõséget. Nem
igaz, hogy a nyilasok a fõbûnösök.
A nyilasok csak következménye
mindannak, amit ez a társadalom
az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy
mûveltség, erkölcs és tehetség nél-
kül érvényesülhessen. A nyilas
horda éppen olyan bûnös, mint az
a magyar vezetõ réteg, mely az al-
kotmányosság palástja alatt Hor-
thy 25 évében szemérmetlenül fû-
tött, buzdított mindenfajta reakci-
ót. Ez a társadalom ilyen egysze-
rûen nem háríthatja el a felelõssé-
get. Most szívesen odadobják
koncnak a nyilasokat, hogy mene-

küljenek. De ilyen olcsón nem me-
nekülnek.

Csak egyrõl nem beszélnek a pa-
rasztok, nagyságosok és méltósá-
gosok: arról, hogy mit szenvedtek
az orosz városok és falvak lakósai,
s arról, hogy esztendõ elõtt ma-
gyar állampolgárok százezreit rúg-
ták ki lakásukból, elvették minden
holmijukat, nyomorúságos batyuk-
kal gettókba, téglagyárakba, disz-
nóhizlaldákba zárták õket, onnan
nyolcvanával, leplombált vago-
nokba préselték – gyermeket, asz-
szonyt, férfit vegyesen – ezt a nyo-
morult tömeget, s a vagonokban,
égõ hõségben hat napig utaztak a
lengyelországi deportációs telepek
felé, megõrültek a szomjúságtól,
anyák szültek a vagonokban, és a
gyermek ott hevert halottan az
ölükben, s a férfiak tébolyodottan
ültek a halottak mellett, húsz szá-
zalék volt a vagonokban a mortali-
tás. S végül az auschwitzi, olmützi
Vernichteruns-lagerekben a gyer-
mekeket, öregeket gázkamrákban
megölték, a munkabírókat egy ide-
ig még dolgoztatták, a lányokat,
asszonyokat a kísérleti telepen be-
oltották betegségekkel.

Mindezekrõl nem beszél senki
azok közül, akik most rettegnek a
beszállásolástól, és féltik a “zab-
rálóktól” a lisztet, a fehérnemût.

Ahhoz, hogy Magyarország
megint nemzet legyen, megbecsült
család a világban, ki kell pusz-
títani egyfajta ember lelkébõl a
“jobboldaliság” címkéjével ismert
különös valamit, a tudatot, hogy õ,
mint “keresztény magyar ember”
elõjogokkal élhet a világban, egy-
szerûen azért, mert “keresztény
magyar úriember”, joga van tehet-
ség és tudás nélkül is jól élni, fenn-
hordani az orrát, lenézni minden-
kit, aki nem “keresztény magyar”
vagy “úriember”, tartani a mar-
kát, s a keresztény magyar marká-
ba baksist kérni az államtól, társa-
dalomtól: állást, kitüntetést, mara-
dék zsidóbirtokot, potya nyaralást
a Galyatetõn, kivételezést az élet
minden vonatkozásában. Mert ez
volt a jobboldaliság minden értel-
me. S ez a fajta nem tanul. Aki el-
múlt 30 éves, és ebben a szellem-
ben, légkörben nevelkedett, re-
ménytelen. Talán megalkuszik
fogvicsorgatva, s mert önzõ és
gyáva: bizonyára hajlong majd az
új rend elõtt, de szíve mélyén visz-
szasírja a “jobboldali, keresztény,
nemzeti” világot, amelyen belül
olyan szépen lehetett zsidó vagyont
rabolni, versenytársakat legyilkol-
ni, és aladárkodni a nagyvállalat-

okban képzettség és hozzáértés
nélkül.

Ez a fajta soha nem változik
meg, de amíg ezeknek szavuk van
vagy befolyásuk, Magyarország
nem lesz nemzet….”

Tóth László
MSZP frakcióvezetõ

A sikoly, Edvard Munch rette-
gést kifejezõ képe nyomán készült
grafika nyomatékosítja a címbéli
kérdést az elmúlt hetekben ismert-
té vált matricán. Idõszerû-e fel-
idézni éppen most, a formálódó
nemzeti egység reményteli idejé-
ben? Mi az hogy! Nagyon is! Bár
többek szerint a szocialistákhoz
köthetõ lopások – Zuschlag, Hun-
vald, Hagyó – tette be a választók-
nál a kaput, ne feledkezzünk meg
másik jellemzõjükrõl sem. Hazud-
nak éjjel, hazudnak nappal, hazud-
nak minden hullámhosszon. Ha
már fizikai erõszakhoz nem nyúl-
hatnak, egyedül a hazugság az a
fegyver, mellyel a lopást lehetõvé
tevõ hatalmukat megszerezni vagy
megtartani képesek. Ne higgyük
hát, hogy az elhíresült miniszterel-
nök az egyedüli a szocialistáknál,
aki szemrebbenés nélkül tudja mû-
velni a félrevezetést. Pártelnöktõl
tanácselnökig, szóvivõn és képvi-
selõjelöltön át nap mint nap talál-
kozhatunk – a Kanizsa hasábjain is
– a zsákmány megtartása érdeké-
ben az igazság elleni erõszakkal.
Most éppen állítólagos fideszes
tervekkel riogatnak, épp úgy, mint
hajdan a 23 millió románnal. Az
általuk kilopott ország újjáépítõin
pedig – ne legyen kétségünk – akár
már holnapután számon kérik, mi-
ért nincs kerítésbõl a kolbász? (sic)
Jóhiszemû ember el se tudja kép-
zelni, hogy valaki hátsó szándék-
kal érkezik. – idéztem minap egy
rendõrezredest. Hogyan védekez-
zünk e trükkös tolvajokkal szem-
ben? Be se engedjük õket – szok-
ták tanácsolni, elvégre szélhámos-
oknál munkaköri feltétel a rokon-
szenves külsõ. Az Odüsszeia XII.
éneke óta használjuk a szirének
dala kifejezést. Lám, sok évezre-
des emberi tapasztalat van a rom-
lást hozó hízelgésrõl. A szigetük
mellett elhajózókat csalogatják
csábos énekükkel. „Körülöttük az
emberi csontok nagy sokasága he-
ver” – így Homérosz a két szirén-
rõl. Ezért a jó tanácsot követve

Odüsszeusz viasszal tapasztja be
társai fülét, õt magát pedig szoro-
san az árbochoz kötözteti. Nem
szégyen tehát, ha beismerjük
gyengeségünket, nyúljunk inkább
a viaszdugóhoz. „Az alantas be-
széd megszokása ugyanis egyenes
úton vezet az alantas tettekhez.” –
figyelmeztet a 4. századi ka-
ppadókiai. Az izzósok pedig azt
mondják: az MSZP ahelyett, hogy
a Fidesszel foglalkozna, inkább ar-
ra adjon választ, hogyan érhetett el
ilyen „eredményt” egy (1918-tól
számítva mégiscsak) történelmi
párt? 

Papp János

„Kárognak a varnyúk”, szokta
mondani az öreg csirás tömören,
ha csak a mindenben rosszat látó
emberek kerültek szóba a kocsmai
beszélgetések közben.

A rosszindulatú, elõre katasztró-
fát jósoló ellendrukkerek hadára
értem most én ezt az aranymon-
dást. 

Nincs vége a választásnak, nincs
még új kormány, de õk, a levitéz-
lettek nem csüggednek. Új hang,
új módszer alkalmazása formáló-
dik a köreikben. Úgy gondolják,
hogy teli torokból kell gyalázni a
még meg sem alakult kormány le-
endõ összes intézkedését. Azokat
is, amelyekrõl azt gondolják, hogy
majd meg fognak hozni, és azokat
is, amelyeket soha sem lesz szán-
dékukban megtenni. Arról, hogy
az elmúlt nyolc év alatt mit tehet-
tek volna és hova juttattak bennün-
ket, egyetlen nap alatt sikerült
megfeledkezniük. 

Nagykanizsán egy hajdani, a ta-
nácsi idõkben MSZMP tagként,
vezetõ beosztásban dolgozott is-
mert név viselõje is beállt a káro-
gók közé. Valószínûleg fáradtsá-
gos munka után tanácselnökként
nyugalmazott, kiemelt emberként
õ ezt így látja jónak.

Dr. Fodor Csaba nyilatkozata,
immár vesztesként pedig külön ku-
riózum, különlegesség a maga ne-
mében.

A gyõztesnek gratulálni, esélyt
adni nem az õ stílusuk, mert a lel-
kük más módon van felépítve. Eb-
ben az esetben nem számít az eti-
ka, nem számít a lovagiasság, nem
számít a sportszerûség. 

Elõre károgni, elõre ijesztgetni a
vállalkozókat, elõre rémképeket
festeni, hosszú, bonyolult fejtege-
téssel keverni-kavarni mindebben,
amiben csak lehet, ez az élettere a

MMáárraaii aa mmaaggyyaarr 
jjoobbbboollddaalliissáággrróóll

ÚÚjjrraa MMSSZZPP::
rreeaaggáállááss MMóózzeess PPááll
íírráássáárraa

KKáárrooggnnaakk aa vvaarrnnyyúúkk
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hasonló szándékúaknak. Az a
rossz hírem számukra, hogy tisztul
a kép és egyre kevesebb terepe
lesz a közbeszédben a hasonszõrû
okoskodók zavaros gondolatainak. 

Szerencsére nagyon kevesen
vannak és egyre kevesebben lesz-
nek õk, az ellenszurkolók, hiszen a
nagy többség, a most még bal ol-
dalra szavazók közül is jogosan re-
méli azt, hogy érte is történik az a
megújulás, amelyben mindannyian
reménykedünk. A gyõztesnek a
gratulációk fogadása után úgy kell
dolgoznia, hogy ez a sportszerû
gondolkodásmód érezhetõ legyen
minden megnyilvánulásában, hi-
szen igazán eredményes csak így
lehet.

Karádi Ferenc
önkormányzati képviselõ

A baloldal elsõ fordulóban elért
választási eredménye katasztrofá-
lis volt. Április 11-én a választó-
polgárok népítéletet hoztak, meg-
büntették az MSZP-t az elmúlt
évek rossz teljesítményéért. 

Kiszavazták a hatalomból és oda
belátható idõn belül - hacsak a Fi-
desz hasonló hibákat nem vét -
nem is fog visszakerülni, jelenlegi
struktúrájának, vezetõi összetétel-
ének megváltozása nélkül. 

Magyarországnak, mint minden
európai országnak szüksége van
egy elvhû, komoly, szervezett,
erõs baloldali pártra. Mára azon-
ban már világossá vált, hogy az
MSZP pártérdeke más, mint a bal-
oldal érdeke. A választások utáni
nyilatkozatokból kitûnik, hogy a
szocialista pártelit csak azért be-
szél változásról, megújulásról,
hogy a lényeg változatlan marad-
hasson. A baloldal egyenlõ a Szo-
cialista Párttal. Az eredményeket
kisajátítják maguknak, a kudarco-
kért másokat okolnak. Elutasítot-
ták a kisebb baloldali pártokkal az
együttmûködésnek még a lehetõ-
ségét is, majd a csúfos bukás után
bûnbaknak kiáltották ki õket. He-
lyi szinteken is hasonló a helyzet.

Baracskai József Zalai Hírlap-
ban megjelent cikke: "...A tanulsá-
gok levonása során keresik a vá-
laszt arra, vajon kinek állt érdeké-
ben Zalában MSZDP-s jelöltekkel
gyengíteni, s végül minimális kü-
lönbséggel a harmadik helyre szo-
rítani az MSZP-t."

Dr. Fodor Csaba Kanizsa Lokál-
patrióta Hetilap: "...Az MSZDP
önálló indulását Nagykanizsán a

baloldal megosztására történõ tö-
rekvésként értékelem ugyanúgy,
mint 2006-ban az önkormányzati
választásokon. A mostani gyenge
teljesítménye igazolja, hogy a to-
vábbiakban nincs valós igény a po-
litikai palettán történõ szereplésre."

Úgy vélem ezek a nyilatkozatok
nem éppen az oly sokszor emlege-
tett baloldali egység megteremté-
sét szolgálják. Talán éppen azért,
mert ezt kívánja az 1989-ben ala-
kult, milliomosok érdekeit kiszol-
gáló MSZP pillanatnyi érdeke?
Annak eldöntését pedig, hogy ki
képviseli hitelesebben a kisembe-
rek érdekeit – figyelemmel az
MSZDP szociáldemokrata érdeke-
kért küzdõ 120 éves múltjára –
bízzuk városunk választópolgárai-
nak bölcsességére, politikai elõre
látására. Eltérõ baloldali értékren-
dünkrõl pedig csak annyit, hogy
jómagam az újság "Köszönet a
voksokért" oldalán a Magyaror-
szági Szociáldemokrata Párt nevé-
ben megköszöntem a ránk szavazó
választópolgárok voksait.

Bogár Ferenc
MSZDP megyei elnöke

Kérem, hogy a lapjában
szíveskedjen megjelentetni aláírá-
sommal a következõ cikket.

Ismét eltetelt egy év, ismét kita-
vaszodott, ismét itt a Város Napja.

A Kanizsa Hetilap teljes hátol-
dalán idõpontra beosztva olvasha-
tó a két nap, a péntek illetve a
szombat programja, mûsora. 

Van itt minden, ami szem-száj-
nak ingere. Remekeltek a budapes-

ti szervezõk.
Oláh Ibolyától Ferenczi Gyuri-

ig, a Ghymestõl Tabániig. Még
egy veszprémi haknibandát is sike-
rült beszervezni, mert szórakoztat-
ni, hát azt kell a nagyérdemût.

Aztán hamar intézünk egy sajtó-
tájékoztatót a polgármesterrel kar-
öltve, ahol megveregetjük egymás
vállát.

Hát kérem!
Az idei Város Napjára sem sike-

rült találni a Szan – Dia Fitness-en
kívül egyetlen színvonalas pro-
dukciót sem egy akkora városban,
ahol 47357 választópolgár él?!

Miért van az, hogy a város polgá-
rainak szórakoztatására szánt pénz-
összeg rendszeresen elvándorol?

Miért van az, hogy a helyi ren-
dezvényszervezõ csak a vállát vo-
nogatja, hogy nem rajta múlik
semmi, mivel ki van véve a szer-

vezés a hatáskörébõl?
Akaratlanul is felmerül az em-

berben, hogy ennek biztosan vala-
mi sötét anyagi háttere van, kis
pénzvisszaáramlás bal zsebbõl
jobb zsebbe, persze ez csak gondo-
lati szinten, hiszen nem bizo-
nyítható.

Nyilvánvaló, hogy egy, más vá-
rosban tevékenykedõ program-
szervezõ kft.-nek nem érdeke a he-
lyi zenekarok, mûvészeti csopor-
tok felléptetése. Viszont!

Tanulmányozva a „program-
szervezési nagykönyvet”, a meg-
rendelõ igenis beleszólhat a mûsor
összeállításába, hiszen itt is érvé-
nyesül az, aki fizet, az dirigál-elv.

Vajon miért nem teszi? Ki a lu-
das benne? Meddig lesz még ez
igy?

Ez itt a kérdés!
Kováts Tamás
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2010.04.26-án 16 órakor

hétközi 
2010.04.30-án 16 órakor

hétvégi elõadásokkal személyautó,
motor és segédmotor 

kategóriákban
2010.04.27-én 16 órakor

C, D, C+E
2010.04.28-án 16 órakor

gépkezelõ alap- és típusvizsga
2010.05.03-án 16 órakor

árufuvarozó és személyszállító GKI

Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!

EEggyy vváállaasszzttááss
mmaarrggóójjáárraa

TTiisszztteelltt 
FFõõsszzeerrkkeesszzttõõ ÚÚrr!!

VViinnaalliiaa CCaanniissaa
44.. KKIISSBBIIRRTTOOKKOOKK - KKIISSPPIINNCCÉÉSSZZEETTEEKK 
OORRSSZZÁÁGGOOSS BBOORRVVEERRSSEENNYYEE

IDÕPONT: 2010. május 21, 10 óra
HELYSZÍN: Nagykanizsa, Medgyaszay Ház (Sugár u. 5.)
RENDEZÕ: Magyar Szõlõ- és Borkultúra Nonprofit Kft., 
Nagykanizsai Hegyközség Kisbirtokosok Országos Szövetsége Egyesület

A versenyre az 1 ha termõ szõlõterület alatti kisbirtokok, illetve 80 hl
éves termelés alatti kispincészetek mintáit várjuk. (A területrõl, illetve
bormennyiségrõl kiállított illetékes hegybírói igazolást csatolni kell!)
NEVEZNI, 2009. MÁJUS 20-IG BEÉRKEZÕEN 4 PALACK 0,75 l-
es KISZERELÉSÛ BORMINTÁVAL ÉS KITÖLTÖTT NEVEZÉSI
LAPPAL LEHET. (A mintákhoz mellékelni kell a borok származási
bizonyítványának másolatát.)

Nevezési díj: mintánként 2.000 Ft. (A nevezési díjat a Nagykanizsai Hegyköz-
ség 14100134-65062249-02000008 számú, a Volksbank Zrt. Nagykanizsai Fi-
ókjánál vezetett számlájára kérjük befizetni, átutalással, illetve postai úton a
számlaszámra való hivatkozással, vagy személyesen a bankfiókban, Nagykani-
zsa, Király u. 36.) A mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája (postai úton
8800 Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30., vagy személyesen, munkaidõben na-
ponta), illetve a Magyar Szõlõ- és Borkultúra Nonprofit Kft. (1124 Budapest,
Somorjai u. 21., telefon: 06-1-203-8507) fogadja!  

A Nagykanizsai Hegyközség Közigazgatási területérõl származó bor-
minták a hagyományoknak megfelelõen a város fehérbora és a vá-
ros vörösbora címért is vetélkednek.

VERSENYIGAZGATÓ: Förhénci Horváth Gyula, a Nagykanizsai
Hegyközség elnöke. A ZSÛRI ELNÖKE: Zilai Zoltán, a Magyar Szõ-
lõ- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója.
A ZSÛRI ELÕZETES VIZSGÁLAT ÉS BESOROLÁS UTÁN, A 100
PONTOS BÍRÁLATI MÓDSZERREL ÉRTÉKELI A MINTÁKAT!
Az eredményhirdetésnél a 30 %-os szabályt érvényesítjük.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ: a  06-20-9193-308-as mobil-
telefonszámon. A nevezési feltételek és a jelentkezési lap letölthetõ a
www.borkulturakht.hu honlapról. 
TÁMOGATÓK: Nagykanizsa MJV Önkormányzata, 
Magyarországi Volksbank Zrt.
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LL OO MM TT AA LL AA NN ÍÍ TT ÁÁ SS !! 

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is meg-
rendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is elõze-
tes egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.

A lomtalanítási akció április 26-tól május 22-ig tart.

A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét április 19-tõl
május 22-ig munkanapokon 13.00-16.00-ig a Saubermacher-Pan-
nonia Hulladékgyûjtõ Kft. 93/537-380-as telefonszámán lehet be-
jelenteni. A társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személye-
sen jelenthetik be a hulladékszállítást végzõ cég Vár u. 5 sz. alatt
lévõ szállítási irodájában.

A közösen leegyeztetett idõpontra a szolgáltató a lim-lom mennyi-
ségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe  tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.

Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén,
szombatonként történõ lomtalanításra van lehetõség.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmaz-
hat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illet-
ve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!

A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is té-
rítésmentesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyûj-
tött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok. 

A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-fel-
ügyelet munkatársai ellenõrzik és szankcionálják!

Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001.
(VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi ren-
delete alapján -  35. életévét be nem töltött fiatal há-
zasok és élettársak részére, lakáscélú elõ-
takarékosság fizetési kötelezettség vállalásával - pá-
lyázatot hirdet az alábbi üres, önkormányzati bérla-
kások bérleti jogának elnyerésére:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap. 

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, 

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj össze-
ge:  12.780 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A
szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap. 

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos. a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj össze-
ge: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szál-
láshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60
hónap. 

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj össze-
ge: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szál-
láshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60
hónap. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésé-
nek Szociális és Egészségügyi Bizottsága az ön-
kormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.
(IX.25.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet továbbá az alábbi üres, felújított önkor-
mányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Magyar u. 7. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 25 m2, szobaszám: 1 szoba,

komfortfokozata: félkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület, bérleti díj összege:
7.400 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogvi-
szony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2010. április 22. 8.00-9.00 óráig.

2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szoba,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj ösz-
szege: 29.016 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2010. április 22. 9.00-10.00
óráig

3. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba,

komfortfokozata: összkomfortos. A lakás települé-
sen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj ösz-
szege: 16.694 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2010. április 22. 15.00-16.00
óráig

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba,

komfortfokozata: komfortos, a lakás településen be-
lüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év. 

2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szoba,

komfortfokozata: komfortos, a lakás településen be-
lüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
51.136 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jog-
viszony idõtartama: 5 év. 

3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. I. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év. 

4. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. II.  em. 3.
A lakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szoba,

komfortfokozata: komfortos, a lakás településen be-
lüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34.845 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év. 

5. Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. II. em. 9. 
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba,

komfortfokozata: komfortos, a lakás településen be-
lüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.815 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év. 

KÖLTSÉG ALAPON, KÖLTSÉGELVÛ 
LAKBÉRREL:

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj össze-
ge: 16.848 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A bér-
leti jogviszony idõtartama: 5 év.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj össze-
ge: 17.784 Ft. A lakás állapota:  helyreállított. A bér-
leti jogviszony idõtartama: 5 év. 

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj össze-
ge: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bér-
leti jogviszony idõtartama: 5 év. 

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, 

komfortfokozata: összkomfortos, a lakás települé-
sen belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 16.848 Ft. A lakás állapota:  helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.)
lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatvány ugyanitt
kapható!

Pályázatok benyújtásának határideje:  
2010. április 30.

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookkrraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ötlet-pályázatot hir-
det a Városrehabilitációs programhoz kapcsolódó logó és szlogen elkészítésére.

Az ötletpályázat keretében olyan Városrehabilitációs programhoz kötõdõ frap-
páns jelmondatot és logót várunk, amelyek tükrözik a város megújuló arculatát, jel-
lemzõ tulajdonságait, vonzerejét.

Pályázatot nyújthat be minden 16. évet betöltött nagykanizsai kistérségi lakos.

A pályázat díjazása: 
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes szlogen kitalálójának
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes logó kitalálójának
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14. (péntek) 12 óra

További információ:
- Interneten: www.nagykanizsa.hu honlapon a Város élete/Városrehabilitáció me-

nüpont alatt;
- Személyesen: a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejesztési Divízió,

Nagykanizsa, Garay u. 21; Fsz. / 5. sz. Irodában;
- Telefonon a +36-30/693-24-49, vagy a +36-30/47-48-506 számon kérhetõ.

SSzzllooggeenn ééss llooggoo aa vváárroossrreehhaabbiilliittáácciióónnaakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagy-
kanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a vá-
rosból elszármazottak 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..

16.qxd  2010.04.29.  10:38  Page 9



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010. április 22.10

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdí-
jasházban  megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizott-
sága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.)
számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje:  2010. április 30.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

100. 
A licitálás idõpontja: 2010. május 4 . (kedd) de. 9.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott

idõre. 
A bérlemény nem örökölhetõ!

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

- szobaszáma: 1+1 fél szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316.-Ft + igénybevett szolgáltatáso-

kért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, re-
zsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. 

A lakás megtekinthetõ: 2010. április 22. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. 
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,

aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyug-
díjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakás-
sal kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pá-
lyázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

2./ Egyéb feltételek: 
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt

ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó
rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély
miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserela-
kásként elfogadja.

Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehetõ
PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi
nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérla-
kás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi szá-
mát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

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

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõ-
ben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. 

A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: 2.200.000 Ft. 
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyon-

gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormány-
zati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. 

A feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.  

PPáállyyáázzaatt - nnyyuuggddííjjaasshháázzbbaann lléévvõõ llaakkáássrraa

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû
betegség.

2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét - a rókák veszettség elleni

vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban
is megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az
osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakci-
na.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által
kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkés-
barna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakci-
na bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM

JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI!
Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba,
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági
elõírásokat kell alkalmazni:

a.) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy
ennek hiányában 70%-os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógy-
szertárban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során keletkezett barnás folt szap-
panos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs szük-
ség;

b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!

7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított 14 napig az ebeket
megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett idõszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó
intézkedések elsõsorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek
vagy legelõ állatok ne vehessék fel a  rókák számára kihelyezett csalétket.

8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.

9. Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szol-

gálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA: 2010. április 6-20-ig
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FFeellhhíívvááss vveesszzeettttsséégg eelllleennii vvééddeekkeezzééssrree

A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet tér és környékén: 

PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 22. (CSÜTÖRTÖK) 06:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig, a Polgár-

mesteri Hivatal elõtti parkolóban 
április 22. (CSÜTÖRTÖK) 17:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig az MKB

bank elõtti parkolót is beleértve és a téren található NAGY parkolóban, 
- április 23. (PÉNTEK) 04:00 – április 25. (VASÁRNAP) 02:00-ig az Erzsébet tér

keleti útszakaszán (74-es FÕ ÚT) a Vásár és a rendezvény miatt teljes útlezárás és par-
kolási tilalom lesz érvényben, ide már csak a vásárosok hajthatnak be áruszállítás céljá-
ból, a rendezõk beleegyezésével. 

- április 24. 05:00 – április 26. 02:00-ig A Rozgonyi utca 74-es fõ út és a tér nyuga-
ti széle közötti útszakaszán 

IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ
- április 24. (SZOMBAT) 10:00 - 10:30-ig az Erzsébet tér- Fõ út - Huszti tér - Petõ-

fi u. - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig futóverseny miatt.
- április 24. (SZOMBAT) 10:30 - 13:00-ig a zászlófelvonás és az utcai menet idejé-

re a 74-es Fõ út Erzsébet tértõl a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó szakasza mentén
ideiglenes-szakaszos útlezárást lesz érvényben (a Fõ út, Csengery u - Dél Zalai Áruház
közötti szakaszán) 

- április 24. (SZOMBAT) 21:30 - 22:15-ig az Erzsébet tér déli oldalán a Zárda utcá-
tól az Ady utcáig a tûzijáték idejére

BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt 2010. ápri-

lis 24-én 10.30-13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér- Csengery út-Dél Zalai Áru-
ház közötti szakasza. A Dél-Zalai autóbusz-megállót ezen idõ alatt egyik irányból sem
érintjük. Keleti irányból a Rozgonyi u. 1. elnevezésû megállóhelyet, Nyugati irányból
pedig a Zrínyi úti parkolónál lévõ ideiglenes megállóhelyet szíveskedjenek igénybe
venni.

A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük
megértésüket és türelmüket!

VVáárroossnnaappii ffoorrggaallmmii rreenndd vváállttoozzááss

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

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala eladásra kínálja
TOYOTA RAV 2.0 D4-D 4WD Sol típusú gépjármûvét. A gépjármû eleje sé-
rült, rendeltetésszerû használatra jelenleg nem alkalmas. Részletes ajánlattételi
felhívás a www.nagykanizsa.hu honlapon található.

TTooyyoottaa RRaavv 22..00 DD44-DD 44WWDD eellaaddóó
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A nyugati országokban már
több, mint ötven éve neveznek el
híres sportolókról létesítményeket.
Hazánkban csak az utóbbi tíz
évben jött divatba a megemléke-
zésnek ez a tisztelgõ formája. 

Nagykanizsa élen járt ebben a sor-
ban, hiszen valószínûleg az ország-
ban és a világon elõször neveztek el
olimpiai bajnokról iskolát, a Dr. Me-
zõ Ferenc Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskolát, 1967. márci-
us 22-én. Sajnos most a visszájára
fordult a folyamat Kanizsán. Sehol a
világon nem fordult elõ olyan, hogy
elneveztek valamit egy olimpiai baj-
nokról és utána visszavonják. A kö-
vetkezõ fejezetben a teljesség igénye
nélkül azon stadionokat, sportcsar-
nokokat, iskolákat, hagyományõrzõ
egyesületeket stb. sorolom fel, me-
lyek olimpikonokról (bajnokokról,
érmesekrõl, résztvevõkrõl), NOB ta-
gokról, edzõkrõl vannak elnevezve.
Nem tartalmazza a lista azokról a vi-
lághírû sportolókról elnevezett léte-
sítményeket, például a Szusza Fe-
renc stadiont, akik nem vettek részt
olimpián. 

SSppoorrttlléétteessííttmméénnyyeekk

Abay-Nemes Oszkár Uszoda,
Pécs, Albert Flórián Stadion, Buda-
pest (FTC), Bácsalmási Péter Atléti-
kai Csarnok, Budapest, TF  Bitskey
Aladár Sportuszoda, Eger, Bauer Ru-
dolf Egyetemi Sportcsarnok, Moson-
magyaróvár, Békessy Béla Sport-
csarnok, Debrecen, Bene Ferenc
Sportcsarnok, Balatonkeresztúr, Be-
nedek Gábor Városi Sportcsarnok és
Rendezvényközpont, Tiszafüred,
Bóbis Gyula edzõterem, Kecskemét,
Bodosi Mihály Atlétikai Sportcent-
rum, Kaposvár, Bozsik József Stadi-
on, Budapest (Kispest Honvéd, Bp.
Honvéd), Budai II. László Stadion,
Budapest (VOLÁN, FÕSPED), Csík
Ferenc Uszoda, Kaposvár, Csík Fe-
renc Uszoda, Sopron, Czibor Zoltán
Sporttelep, Komárom, Dany Margit
Sportcsarnok, Kunszentmárton, Föl-
di Imre Sportcsarnok, Tatabánya,
Gabányi László Sportcsarnok, Buda-
pest (BHG), Gerevich Aladár Nem-
zeti Sportcsarnok, Budapest, Grosics
Gyula Labdarugó Akadémia, Gyula,
Gyarmati Dezsõ Uszoda, Budapest,
Gyarmati Dezsõ Uszoda, Hódmezõ-
vásárhely, Gyulay István Atlétikai
Stadion, Debrecen, Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszoda, Budapest, Ha-
jós Alfréd Városi Uszoda, Balassa-

gyarmat, Hajós Alfréd Tanuszoda,
Budafok, Halassy Olivér Sportcsar-
nok, Budapest, Harangi Imre Ren-
dezvénycsarnok, Nyíradony,
Hidegkuti Nándor Stadion, Budapest
(MTK), Hódos Imre Sportcsarnok,
Debrecen, Iharos Sándor Stadion,
Budapest (Bp. Honvéd Tüzér utcai
atlétikai stadionja), Illovszky Rudolf
Stadion, Budapest (VASAS), Kabos
Endre Sportcsarnok, Berettyóújfalu,
Kanizsa Tivadar Városi Tanuszoda,
Szolnok, Kemény Dénes Uszoda,
Miskolc, Kemény Ferenc Sportcsar-
nok, Eger, Kiss László Uszoda,
Százhalombatta, Kulcsár Anita
Sportcsarnok, Szekszárd, Lantos Mi-
hály Sportközpont, Budapest,
Lauber Dezsõ Városi Sportcsarnok,
Pécs, Lóránt Gyula Stadion, Kõszeg,
Messzi István Sportcsarnok, Kecske-
mét, Mudin Imre Sporttelep, Nagya-
tád, Mudin Imre Sportcsarnok, Kéte-
gyháza, Nyéki Imre Uszoda, Buda-
pest, Ormai László Asztalitenisz-
Csarnok, Budapest, Papp László Bu-
dapest Sportaréna, Budapest, Papp
László dr. Városi Sportcsarnok,
Szentes, Pézsa Tibor Városi Sport-
csarnok, Esztergom, Posta Sándor
Sportcsarnok, Baja, Puskás Ferenc
Stadion, Budapest (Népstadion),
Rády József Tornacsarnok, Balaton-
kenese, Rózsavölgyi István Atlétikai
Pálya, Tatai Edzõtábor, Szepesi
Gusztáv sportpálya, Sajószentpéter
(Sport utca 32.), Szojka Ferenc Sta-
dion, Salgótarján, Takács Károly
Sportcsarnok, Budapest, Tersztyán-
szky Ödön Sportközpont, Csákvár,
Urányi János Sport-és Szabadidõ-
központ, Balatonboglár, Várkõi Fe-
renc Diák és Szabadidõ Központ,
Pécs, Zsivótzky Gyula Sportcsarnok,
Kartal 

HHaaggyyoommáánnyyõõrrzzõõ kköörröökk

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti
Kör, Budapest, Halmay Zoltán
Olimpiai Hagyományõrzõ Egye-
sület, Szombathely, Dr. Mezõ Fe-
renc Olimpiai Baráti Kör, Nagyka-
nizsa, Varjú Vilmos Olimpiai Ba-
ráti Kör, Budapest, Harangi Imre
Olimpiai Baráti Kör, Nyiradony,
Szokolyi Alajos Olimpiai Baráti
Kör, Budapest, Bozsik József
Olimpiai Kör, Komárom, Steiner
Rezsõ Olimpiai Baráti Kör, Mos-
dós, Csik Ferenc Olimpiai Baráti
Kör, Keszthely, Mezõ Klub, Buda-
pest, Bóbis Gyula Olimpiai Baráti
Kör, Kecskemét

IIsskkoolláákk

Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola,
Nagykanizsa, Mezõkövesdi Általá-
nos és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
lat Mezõ Ferenc Tagiskola, Mezõ-
kövesd, Dr. Hepp Ferenc Általános
Iskola, Békés, Zuglói Hajós Alfréd
Magyar Német két tanítási nyelvû
Általános Iskola, Budapest, Csaná-
di Árpád Általános Iskola, Közép-
iskola és Pedagógiai Intézet, Buda-
pest, Hajós Alfréd Általános Isko-
la, Gödöllõ, Dr. Mezõ Ferenc Álta-
lános Iskola, Budapest, Csik Fe-
renc Általános Iskola és Gimnázi-
um, Budapest, Hajós Alfréd Általá-
nos Iskola, Budapest, Németh Imre
Általános Iskola, Budapest, Dr.
Kemény Ferenc Általános Iskola,
Eger, Szõnyi Bozsik József Általá-
nos Iskola, Komárom, Kovács Pál
Gimnázium, Budapest, Gerevich
Aladár Általános Iskola, Alattyán,
Papp Bertalan Ószõlõi Általános
Iskola, Tiszaföldvár, Lemhényi
Dezsõ Általános Iskola, Budapest,
Kolonics György Általános Iskola,
Budafok, Újbudai Grosics Gyula
Sport Általános Iskola, Budapest,
Puskás Ferenc Általános Iskola,
Budapest, Szokolyi Alajos Általá-
nos Tagiskola, Bernecebaráti.

SSppoorrttiisskkoolláákk

Csermák József Atlétikai Dobó-
centrum és Dobóiskola, Veszprém,
Szombathelyi Rajczy Imre Sport-
iskola, Szombathely, Sportegyesü-
let, Mezõ Ferenc Sport Egyesület,
Pölöskefõ.

Dr. Mezõ Ferenc (mûvészeti
versenyek, 1928), 1931. augusztus
31.-én született kislányát valószí-
nûleg az országban az elsõk között
nevezte el Olimpiának). Hegedûs
Csaba (birkózás, 1972), a 100. ma-
gyar olimpiai bajnok lánya is
Olimpia. Gyulay Zsolt (kajak-ke-
nu, 1988), a szöuli olimpia alatt
született kajak ifi világbajnok lá-
nya nem szereti az Olimpia nevet,
a másodi keresztnevét a Blankát
használja. Alain Mimoun, (atléti-
ka, 1956 FRA), gyõzelme emléké-
re adta  a lányának az Olympia ne-
vet. Vaszilij Alekszejev  (súlyeme-
lés, 1972, 1976 URS), a világ leg-
erõsebb embere az ólomsúly kirá-

lya is az Olimpia nevet adta lányá-
nak.

PPaannzziióó

Kõszegen Lóránt Gyula 1952.
labdarugó olimpiai bajnok szülõ-
házában panzió mûködik, a tulaj-
donos Sándor Csikar tiszteletére
„Csikar Panzió” nevet adta neki.
Érden Egerszegi Krisztina ötszö-
rös olimpiai bajnok beceneve alap-
ján „Egérlyuk” a család pizériájá-
nak a neve. 

HHaattáárroonn ttúúll

SSttaaddiioonnookk

Abebe Bikila Stadion, Addisz
Abeba, ETH. Roland Garros, Párizs,
FRA (a centerpálya - Philippe Chatri-
er stadion - négy oldalának lelátói a
Négy Muskétásról (Jacques
Brugnon, Jean Borotra, Henri Cochet
és René Lacoste) kapták nevüket.
Steffi Graf Teniszstadion, Berlin,
GER. Joao Havelange Stadion , Rio
de Janeiro, BRA. Suzanne Lenglen
Teniszstadion, Párizs, FRA (a Roland
Garros második számú (center) pá-
lyája). Dr. Constantin Rãdulescu Sta-
diont, Kolozsvár, Erdély, ROU. Lia
Manoilu Stadion, Bukarest, ROU.
Primo Nebiolo Stadion, Torino, ITA.
Eduard Sztrelcov Stadion, Moszkva,
RUS (FK Moszkva, volt Torpedo-
ZIL stadionja). Manuel Díaz Vega
Stadion, Oviedó. 

SSppoorrttccssaarrnnookkookk

Kóczán Mór Sportcsarnok (Zlat-
ná na Ostrove), Csallóközaranyos,
Felvidék, SVK, Lõrincz Márton
Sportcsarnok, Korond, Erdély,
ROU, Ondrej Nepela Sportcsar-
nok, Pozsony, SVK, Drazsen
Petrovics Sportcsarnok, Zágráb,
CRO, Szabó Katalin Sportcsarnok,
Sepsiszentgyörgy, Erdély, ROU,
Vákár Lajos Jégcsarnok, Csíksze-
reda, Erdély, ROU. 

VVáárrooss

Jim Thorpe Town, USA

AAuuttóóppáállyyaa::

Usain Bolt autópálya, JAM 

(Részlet Kis János a Dr. Mezõ
Ferenc Olimpiai Baráti Kör elnö-
kének Az olimpiák krónikája c. ké-
szülõ 14. könyvébõl, mely kiad-
vány a Mezõ emlékév keretében je-
lenik meg.) 

OOlliimmppiikkoonnookkrróóll nneevveezzttéékk eell

OOlliimmppiiaaii bbaajjnnookkookk 
aakkiikknneekk OOlliimmppiiaa 
nneevvûû lláánnyyaa vvaann
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Müller Péter a hazai ezo-
terikus irodalom kimagasló
alakja. Egy halálközeli élmé-
nye fordította a spirituális
tanok felé. Legújabb kötete
a Gondviselés, melyben az õt
és minket érintõ legfonto-
sabb kérdésekre próbál vá-
laszokat keresni. Beszél az
emberi sorsról, a jövõ sejté-
sérõl, a sorsteremtés mágiá-
járól, a várakozás mûvésze-
térõl, a szellemvilág és a
gondviselés segítõ erejérõl.

Arról, hogy van egy dalunk,
ami a mi dalunk, és amit meg
kell hallanunk, és meg kell
hallgatnunk, ha felcsendül...

Az egyszemélyes színpadi
elõadás dramaturgiai szem-
pontból az egyik legnehe-
zebb mûfaj, amire valóban
csak a kivételes karakterek
alkalmasak. Müller Péter a
karizmatikus mesélõk közé
tartozik, aki szívesen fordít
az elõadás koreográfiáján in-
teraktív játékba vonva a kö-
zönséget.

Belépõdíj: 2300 Ft

Elérkeztünk az egyik legne-
hezebb feladathoz, mely a ku-
tyatulajdonosokra hárul: a ku-
tyus szocializációját teljes mér-
tékben segíteni kell. Nem csak
játszani, etetni kell az állatot,
hanem nevelni is, hogy be tud-
jon illeszkedni környezetébe.

A nevelés elengedhetetlen felté-
tele, hogy a kutya értse a mi kifeje-
zésmódunkat, mi pedig az övét, s a
körülötte lévõ világból minél többet
megmutassunk neki. Mivel kölyök-
korban (2-12 hónaposan) megy ez a
legkönnyebben, használjuk ki kuta-
tó- és zsákmányszerzõ ösztönét, va-
lamint játékosságát – mondja Tislér
Zoltán kutyakiképzõ.

Már az elsõ közös napon
kezdjük a szobatisztaságra ne-
velni, s ha ez ellen vét, csak ak-
kor büntessük meg, amikor azt
már fel tudja fogni. Már kölyök-
korban tegyünk a nyakába nyak-
örvet, minden nevelési módszer-
nek ez az alapvetõ eszköze.
„Hozzám!", „Helyedre!", „Fúj,
rossz!" – ezek a legfontosabb
jelszavak, melyeket a kutyáknak
legelõször megtanítunk. A pa-
rancsot és a tiltást mindig
ugyanazokkal a szavakkal fejez-
zük ki, a dicséret és a szidás kö-
zött pedig éles határ legyen, ami
a viselkedésünket illeti. Ahogy a
gyerekeknél sem, a kutyáknál
sem jó nevelõeszköz, ha ordíto-
zunk velük. Ha jól dolgozik a
kutyus, akkor viszont minden-
képpen jutalmazással ösztönöz-
zük tovább: jutalomfalatokkal,
simogatással, közös játékkal.

A külsõ környezeti ingerekhez
hozzá kell szoktatni õket: a hang-,
a fény- és a szagingerekhez; az
autóutakhoz csak fokozatosan.

Fontos, hogy ne uszítsuk se
emberre, se állatra kedvencün-
ket, ha barátkozva fordul vala-
kihez, hagyjuk, hadd barátkoz-
zon. Meg kell ismerkednie kör-
nyezetével, különösen fiatalabb
és idõsebb fajtársaival. Próbál-
junk lehetõséget teremteni arra,
hogy lássa az idõsebb fajtársai
viselkedését is. (S.E.)

Kutyavilág

Április 25-én, vasárnap 18 órá-
tól ismét megtelik a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ táncolni vá-
gyó emberekkel. Az Eraklin Tánc-

klub immár nyolcadik alkalommal
rendezi meg a Tánc Világnapját,
melyre meghívást kap városunk
valamennyi táncklubja.

A Tánc Világnapját lassan harminc
éve ünneplik világszerte április 29-én,
Jean-Georges Noverre francia balett-
koreográfus születésnapján. Acél a tánc
népszerûsítése mellett a kormányok fi-
gyelmének felhívása arra, hogy na-
gyobb figyelmet kell szentelni a táncnak
az oktatási rendszerben minden szinten.
Városunkban az Eraklin Táncklub te-
remtette meg az ünnep hagyományait.

– Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt
hét évben nagy sikert arattunk mi is, a
meghívott vendégek is a rendezvényen.
– mondja Lekszikov Csaba, az Eraklin
vezetõje. – Ez a nap arról szól, hogy a
város összes táncklubja közösen hoz
létre valamit, együtt, mindenféle rivali-
zálást elfelejtve ünnepeljük a Tánc Vi-
lágnapját. Itt meg tudjuk mutatni, mi-
lyen színes tánckultúrája van városunk-
nak, a modern tánctól a társastáncig, a
balettõl a néptáncig minden mûfaj kép-
viselteti magát. Reményeink szerint a
mostani is legalább akkora sikert arat
majd, mint az eddigiek.

További információ a program-
mal kapcsolatosan a www.eraklin-
tancklub.hu oldalon található.

S.E.

AA TTáánncc VViilláággnnaappjjáárraa hhíívv aazz EErraakklliinn

„A tánc a mindenség lelke, minden mozog, minden forog, nincs meg-
állás. De az örök mozgásnak rendszeres szabályai vannak, üteme van,
a lélek adja.”

G. Hajnóczy Rózsa
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Horoszkóp

Reggelente frissen ébred és könnye-
dén veszi minden feladatát. Új felada-
tokkal bízhatják meg a munkahelyén.
Magánéletében törekedjen a boldog-
ságra. 

Barátságtalan hangulatban lehet otthon és
a munkahelyén egyaránt. Ha tanuláson tö-
ri a fejét, vágjon bele, mert a munkahe-
lyén új pozícióba kerülhet. Ne titkolja, a
szerelemben is újdonságra vágyik.

Érzékennyé, szeszélyessé válhat a napokban.
A magánéletében mindent a lelkére vesz, ér-
zékenységével meglepi az otthoniakat is.
Nem tudja eldönteni, melyik lenne a jobb, a
kalandozás, vagy az állandó kapcsolat. 

Elõfordulhat, hogy érzékenységével szin-
te elviselhetetlenné válik otthon. Engesz-
telésként menjen el a kedvesével naple-
mentét nézni. Úgy hírlik, az izlandi vul-
kánkitörés megszépíti az égi látványt.

Ez a tavasz a szerelemrõl szól az ön szá-
mára. Beszélje meg a párjával, hogy
változtassanak a szokásaikon. Az sem
baj, ha nem sikerül. Egy jó nevetést
mindenképpen megér.

A legszívesebben minden jót újra kezdene
Szilvesztertõl. Az újévi fogadalmak elle-
nére a rossz szokásain nem változtatna, és
átalakítaná a megszokott mindennapi
programját. Ha jól esik, fogjon bele.

Fordítson több figyelmet érzelmi életére.
A szerelemben szép idõszakra számíthat. 
Vegye észre, és értékelje kedvese figyel-
mességét, mert a boldog órák gyorsan to-
vatûnnek.

Az érzékiség határozza meg a hétvégé-
jét. Kísérletezõ kedvét a virágzó rét, a
napsütés csak fokozza. Töltsön több idõt
a szabadban, és ne foglalkozzon anyagi
kérdésekkel.

Jó ideje egzisztenciáját igyekszik megszi-
lárdítani, és keresi a pénzszerzési lehetõsé-
geket. Érzelmi életére a menekülés a jel-
lemzõ. Vetkõzze le a gátlásait, és áldozza
fel a függetlenségét.

Ügyeljen jobban a megfelelõ táplálko-
zásra, és az öltözködésére. Vegye elõ
kék korszakából a kedvenc kék színû
ruháit, és ötvözze ezüst kiegészítõk-
kel. 

A hangulata alapján teszi a dolgát ezek-
ben a napokban. A borús idõben nem
lesz kedve dolgozni. Némi gyógyírt je-
lenthet, ha hosszasan nézegeti a színes
virágokat.

Szívesen veszi mostanában a változáso-
kat, szinte virágos kedvében lesz. Nem
bújik el a problémák elõl, hanem igyek-
szik valamennyit megoldani. Ruhatárát
frissítse fel színes holmikkal.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?
Kanizsa 
Rádió 

06/93/510-986
Az Ön rádiója

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

IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszo-

bás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es,
egyedi fûtéses lakás azonnal beköltöz-
hetõen, tulajdonostól eladó. Irányár:
6,9 millió Ft. Érd.: +3620/345-3391
(7204K)

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

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

Nk-án a Herman Ottó utca 2. szám
alatt 25 m2-es felújított, egyedi gázas
garzon eladó nagy pincetárolóval. Érd.:
0630/620-5335 (7209K)

Magyarszerdahelyen 130 m2-es
cirkofûtéses, felújított családi ház mel-
léképülettel eladó. Érd.: 0630/382-
0722 (7210K)

Nk-Kisfakoson 110 m2-es kétszin-
tes, felújított családi ház, térköves ud-
var, 1940 m2-es telken eladó. Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 0630/827-1966,
0630/813-5799 (7211K)

Nk-án Attila utcában 40 m2-es föld-
szinti, egyedi gázfûtéses szoba + kony-
ha + fürdõszobás lakás eladó. Irányár:
4,9 millió Ft. Érd.: 0630/4700-312
(7216K)

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

Nk-án a Csengery utcában két szin-
tes cirkós családi ház udvarral, dupla
garázzsal eladó. Alul vendéglátásra al-
kalmas, de más célra is használható,
kb. 100 m2-es üzlet (akár teljes felsze-
reléssel), a felsõ szinten 116 m2-es fel-
újított 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 tel-
ket, hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony fenn-
tartási költségû, 150 m2-es, könnyûszer-
kezetes ház (3 szoba, nagy nappali,
amerikai konyha, étkezõ) garázzsal 836
m2-es, szépen parkosított telken,  reális
áron eladó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)

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

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

Kiskanizsán 60 m2-es korszerûen
felújított családi ház nagy kerttel, ked-
vezõ feltételekkel eladó. Érd.:
0630/9015-222 (7217K)

Kiskanizsán ötszobás, 200 m2-es
kertes családi ház kedvezõ
feltételekkel eladó. Érd.: 0630/9015-
222 (7218K) 

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

Belvárosi zárt parkolóhelyek ki-
adók. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-
bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: +3620/555-3014
(6430K)

MTZ 50 traktor, eke, pótkocsi 3,5
tonna, mûtrágya szóró, permetezõgép
400 literes, függesztett V-tárcsa eladó.
Érd.: 0682/446-239, 0630/748-1379
(7213K)

Kétkerekû betegtologató szék és
négykerekû rögzíthetõ szoba-WC, tel-
jesen új állapotban (nem volt használ-
va) eladó. Érd.: Miklósfa, Veres Péter
u. 12/A., tel.: 0630/454-5377 (7214K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül

is igénybevehetõ.) Teljes testre 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek:
+3630/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázá-
sát, írott szöveg, táblázatok szer-
kesztését, kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes
vagyok). Tel.: +3630/9932-534
(7215K)

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

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

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

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

Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.

Április 22. 14.30 óra
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEI LEVELEZÕS JÁTÉK 
ZÁRÓ VETÉLKEDÕJE ÉS 
KIÁLLÍTÁSA
A Föld napja alkalmából
Vezeti: Benedek Miklós tanár
Támogatók: Városi Kulturális Alap, Sauber-
macher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.,
Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület

Április 23. 17.30 óra
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS 
IPARMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Köszöntõt mond: Marton István 
polgármester. Közremûködik: 
Nagykanizsa Város Vegyeskara
Megtekinthetõ: május 14-ig

Április 27. 18 óra
Gondviselés - 
MÜLLER PÉTER elõadóestje
Szervezõ: Aliarte Produkció Kft.
Belépõdíj: 2300 Ft. A jegyek a HSMK 
információs szolgálatánál április 6-tól
kaphatók (telefon: 311-468)

Április 30. 20 óra
Rock klub - A FOLKTRONIKA
EGYÜTTES /TAMÁSI/ KONCERTJE

Az együttes tagjai: Soós Réka - ének,
Czuppon Lajos - basszusgitár, Fenyvesi
László - gitár, ének, Horváth László -
dob, Mischl Erik - hegedû, ének
Másfél óra folk-rock zene
Belépõdíj: 800 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.

Április 22. 15-18 óra
"EGYÜTT AZ ÚTON"
kulturális mûsor. Szervezõ: A Fogyatékkal
Élõk Közhasznú Alapítvány

Április 26. 11 óra
Mindentudás Nagykanizsai Egyeteme
NAGYKANIZSA ÉS KÖRNYÉKÉNEK
TÖRTÉNETE AZ ÚJKORTÓL
A RÓMAI KOR VÉGÉIG - elõadás
Elõadó: Dr. Horváth László
Szervezõ: A Halis István Városi Könyvtár
Belépés díjtalan

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

Április 22. 17 óra
"GYERMEKEINK A REMÉNYEINK"
Együtt Kiskanizsáért és a Kiskanizsai 
Általános Iskola közös rendezvénye

Április 28. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI SOROZAT
Ziránó Bábszínház elõadása
Belépõdíj: 500 Ft

Április 30. 10 óra
KÖNYVELÕK NAPJA
ADÓ 2010.
Elõadó: Kollár Katalin
Jelentkezni lehet: a 24/420-586-os tele-
fonszámon

A NAGYKANIZSAI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE április 30-án,
pénteken a Kanizsa Dorottya Kórház tanácstermében 15.30-kor tartja
klubfoglalkozását, ahol Dr. Késmárki Nóra fõorvosasszony tart elõadást
Édesmindegy? címmel, a cukorpótlók, mesterséges édesítõszerek és élveze-
ti szerek témájában.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottsága (OKISB) "Civil Alap - 2010" címmel pályázatot ír ki ci-
vil szervezetek 2010. évi támogatására.

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

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

A támogatás 2010. január 1. és 2010. december 31. között keletkezett fizeté-
si kötelezettségek kiegyenlítésére használható fel.

A pályázatok beérkezésének határideje 2010. május 10. hétfõ, 16 óra.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és az adatlap elektronikus

úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen  átvehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsé-
bet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt.

PPáállyyáázzaatt - CCiivviill AAllaapp 22001100..
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Kanizsa KK DKG-EAST (4.) -
EKF-Hész Gépszolg. SE (8.) 87 -
74   (17-23, 20-24, 30-16, 20-11).
NB I B-s férfi kosárlabda-mérkõ-
zés, rájátszás az 1-8. helyért, 2.
forduló. Nagykanizsa, 300 nézõ.
Vezette: Téczely, Németh Cs., Né-
meth S. Kanizsa KK DKG-EAST:
Kasza (13/3), Stárics (6), Rodgers

(11/6), Hoffmann (13/6), Koma
(23). Csere: Mihalics (7/3), Sági
(14/9), Beck. Edzõ: Kovács Nán-
dor.

Aki nem volt ott a csarnokban, de
példának okáért egy telefonhívás
háttérzajával próbálta tesztelni, mi-
lyen a hangulat, nem kellett csalat-
koznia – a körítés adott volt egy jó
meccshez… A találkozó kezdeti sza-
kaszában a hazaiak a jobbnál jobb
helyzeteket is kihagyták, viszont az
egriek szinte minden dobása utat ta-
lált a gyûrûbe. A 15. percben tetemes
vendég elõnyt mutatott az eredmény-
jelzõ (24-36), amire ebben a bajnok-
ságban még egyszer sem volt példa a
Cserháti csarnokban. 

A szünetben az öltözõi megrovó
hatott, mivel a nagyszünet után
egy egészen más kanizsai csapat
jött ki a pályára, és a sokadik lab-

daszerzést követõen, Stárics Kor-
nél ziccerével a vezetést is átvették
(27.p.: 57-56). 

A befejezõ etapban sem adták fel
a látogatók, így egyszer még meg-
közelítették a gépgyáriakat  (34.p:
70-67), ám ezután Sági Péter (ké-
pünkön) két közeli találata, majd a
legjobb pillanatokban elengedett
triplái  bebiztosították a nagykani-
zsai gyõzelmet (40.p.: 87-74).

Kovács Nándor: „Az elsõ félidõ-
ben enerváltan játszottunk, aztán a
másodikban - fõleg védekezésben -
feljavultunk, s így tudtunk fordítani."

További eredmények: Veszp-
rém (5.) - Jászberény (3.) 99-89,
Soproni MAFC (7.) - Szeged (2.)
52-71, Bonyhád (1.) - Hódmezõ-
vásárhely (6.) 88-70. 

Polgár László
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… 20 esztendeje: az NB II-es
futball bajnokságban Olajbányász
(9.; g.: Miklós) – Komlói Bányász
(6.) 1-2. A megyei pontvadászat
városi rangadóján Kiskanizsai
MSK (6.; Csordás) – H. Thury SE
(13.; Magyar, Bagó) 1-2. A nõi ké-
zilabda NB I B-ben Jászberényi
Lehel (7.) – Olajbányász (3.) 19-
18, majd Olajbányász (2.; Mátyás
12 gól, Siti Bea 7) – Kisvárdai Va-
sas (6.) 31-21. A sakk OB II-ben a
Tungsram SE állt az élre.

… 15 esztendeje: A sakkozó Kiss
Judit kivívta a 14 évesek korosztálya
számára kiírt Eb-n és világbajnoksá-
gon való részvételt. Asakk NB I utol-
só fordulójában Tungsram SE –
MTK (3.) 7,5:4,5, s ezzel a kanizsai-
ak a nyolcadik helyen végeztek a baj-
nokságban. Az elsõ hõlégballonos
Kanizsa Kupán a kanizsai színekben

induló Csordás András harmadik
lett. Az Olajbányász NB I-es futball-
csapatától Tiszakécskére távozott a
támadó Szedlacsek István. Az idény-
nyitó Salgó Ralin az N2-es kategóri-
ában az Izsák Attila, Martin László
páros második, míg az A7-eseknél a
Ferencz Sándor, Ferencz József duó
harmadik lett. A nõi kézi NB I B-ben
Olajbányász SE – Dreher Kõbánya
23-16 (Gombor 5).

… 10 esztendeje: a PNB 27.
fordulójában Nagykanizsa-LinAir
FC (13.; g: Szabó Z.) – Siófok FC
(16.) 1-0. Amikor még egy III. ke-
rületi meccs sima volt a baseballo-
soknál – Óbuda Brick Factory –
Thury Ants 3:22 az Interligában.
Az elsõ „amatõr" duatlon ob-n a
felnõtteknél Szabó Szilárd (TRI-
CO Nagykanizsa) elsõ lett, míg dr.
Czigány Róbert harmadikként zárt.

A 16 év alattiak sakk országos baj-
nokságán Flumbort András a 2-3.
helyen végzett.

… 5 esztendeje: a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség rendezte
ob-n három arany, két ezüst, egy
bronzérmet szereztek a SzanDia FC
növendékei. A sakk NB I záró köré-
ben Z. Csuti SK (1.) – N. Tungsram
SK 8,5:3,5, a kanizsaiak ezzel bronz-
érmesek lettek. A kanizsai enduro-
cross futam másodosztályában Moór
Attila (Kanizsa Motocross SE) a má-
sodik helyen végzett. A nõi kosárlab-
da NB I B 1-8. helyéért vívott ráját-
szás utolsó fordulójában Monori SE
(1.) – Kanizsa DKK 72-62, a dél-za-
laiak negyedikek lettek. A Zalaerdõ
Hevesi DSE sportakrobatái a diák-
olimpiai országos döntõrõl kilenc
aranyérmet hoztak haza.

Polgár László

EEzz ttöörrttéénntt ((áápprriilliiss 2222-2288..))……

Akrobatikus torna. A
Zalaerdõ Hevesi DSE színeiben
sportoló diákok Érden kitettek
magukért, hiszen Vizlendvai
László vezetõedzõ tanítványai
nyolc aranyat, két ezüstöt és há-
rom bronzot hoztak haza Érdrõl,
az országos diákolimpiai döntõ
helyszínérõl. Többüknek innen a
Kalocsai Torna Gála – Szertorna
Versenyre vezetett az útja, s az
alföldi érseki városban Vizlend-
vai Máté összetettben (gyûrû, ug-
rás és talaj után) a harmadik he-
lyen végzett. Szerenkéntiben (ta-
laj és ugrás) Baksa Nikol és
Valusek Cintia egy-egy második
és harmadik pozíciót könyvelhe-
tett el, Hajdu Fanni pedig egy
bronzzal (ugrás) lett gazdagabb.

Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjának 19. fordulójában a
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
MÉH (5.) „nem hagyta” elõzni a
Paksi FC II (6.) legénységét, hi-
szen a Duna-parti városban Vis-
novics László edzõ labdarúgói 0-
0-s döntetlent értek el. A több,
már az NB I-ben is bemutatko-
zott játékossal felálló zöld-fehé-
rek ellen számos alkalommal
volt szükség a télen Pécsrõl Ka-
nizsára került Freischmid Ro-
land bravúrjaira a kapuban, így a
Szentlõrinc-PVSK SE elleni va-
sárnapi, hazai rangadó elõtt a
kék-pirosak egy ponttal gazda-
godtak.        

Sakk. Kezdõdik a visszaszám-
lálás az NB I-es bajnokságban,
hiszen már csupán két forduló
van hátra a pontvadászatból,
melynek legutóbbi körében az
Aquaprofit NTSK (1.) csapata a
Mátyásföldi LTC (7.) együttesét
fogadta. Tulajdonképpen a 8:4-es
hazai siker annak tükrében fon-
tos, hogy a második egerszegiek
is ugyanilyen arányban nyertek,
vagyis kilenc forduló után maradt
a dél-zalaiak 5,5 pontos elõnye a
táblázaton.

Úszás. Dunaújvárosban ren-
dezték meg Európa legnagyobb
utánpótlás versenyét, a XXXI.
Arany Üst Úszóversenyt, me-
lyen gyermek és serdülõ korosz-
tályban indulhattak a hét nem-
zetet képviselõ úszók, köztük a
Délzalai Vízmû SE kilenc spor-
tolója. Közülük Abay Nemes
Anna egyben a serdülõ váloga-
tott színeiben is úszott 100 m és
200 m gyorson, és mindkét
számban második helyezést tu-
dott elérni (100 m gyors -
1:01,42;  200 m gyors -
2:11,04).

Heat Group-Kanizsa VSE (8.) -
KSI SE (5.) 12-9 (5-2, 3-4, 2-1, 2-2).
OB I B-s vízilabda-mérkõzés, felsõhá-
zi rájátszás az 1-9. helyért. Nagykani-
zsa, 50 nézõ. Vezette: Németh A., Hor-
váth M. Kanizsa: Kiss Cs. - Virt 1, Ka-
rácsony T. 1, Gulyás 1, Fábry 1, Kéri
3, Bedõ 1. Csere: Bajnogel (kapus),
Borszéki, Wiesner T. 1, Dene 2, Ujházi
1, Szabó G. Játékos-edzõ: Szabó Gá-
bor.

Az OB I B felsõházi rájátszás-
ban a Tatabánya (2.) elleni idegen-
beli vereség (6-14) után végre
megszerezte elsõ gyõzelmét a
Heat Group-Kanizsa VSE gárdája.
Az ötödik fordulóban hazai kör-
nyezetben játszottak a sokáig örök
mumusnak tartott KSI SE legény-
ségével, s meggyõzõ teljesítmény-
nyel arattak 12-9-es sikert. Érde-
kesség, hogy 2008 októberéig Ka-

nizsán még pontot sem tudott sze-
rezni a KVSE a „központi sportis-
kolások”, ellen, az akkori 7-6-os
gyõzelemmel viszont megtört a
jég, s a széria most folytatódott.

Gyakorlatilag az elsõ negyed-
ben eldöntötték a kanizsaiak a ta-
lálkozót, amire szükség is volt, hi-
szen a találkozó további meneté-
ben a vendégek már összekapták
magukat, s egyenrangú ellenfél-
ként vízilabdáztak…

Polgár László
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