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Ékes szavakkal, barátságosan
köszöntötte Márkus Ferenc régi-új
képviselõnket, aki „hozzáértéssel,
bölcsességgel, harag és részrehaj-
lás nélkül, mindig az igazság mel-
lé állva él, gondolkodik, szól és

legfõképpen cselekszik, az embe-
rek, a világ, hazánk és nem utolsó
sorban városunk, Nagykanizsa
szolgálatában.”

Cseresnyés Péter megköszönte a
biztató szavakat, majd hozzátette,

hogy ezt az óriási feladatot, melyet
kapott, legjobb tudása szerint fogja
teljesíteni. 

Nagykanizsát a május 14-én ala-
kuló parlamentben Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP) mellett megyei, il-
letve az országos listáról bekerülve
Göndör István (MSZP) és Zakó
László (Jobbik) fogja képviselni.

S.E.

CCsseerreessnnyyééss:: „„ÓÓrriiáássii ffeellaaddaattoott kkaappttaamm……””
Dr. Márkus Ferenc nyugalmazott pedagógus, a Zala megyei 2. szá-

mú Országos Egyéni Választókerületi Választási Bizottság elnöke
adta át hivatalosan, ünnepélyes keretek között Cseresnyés Péter meg-
választott országgyûlési képviselõ részére a megbízólevelet.

A gyakorlat fõ célja tapasztalatok
szerzése és megosztása, az együtt-
mûködõ képesség demonstrálása, a
kijelölt gépszemélyzet felkészítése a
NATO felajánlásból adódó felada-
tok végrehajtására, valamint a fel-
adatra kijelölt repülõgép-vezetõkkel

begyakoroltatni a NATO-ban alkal-
mazott támadó és védelmi légi-
szembenállási mûveleteket önállóan
és kötelékben. A kiképzésen magyar
részrõl JAS-39 Gripen, MIG-29 Ful-
crum vadászrepülõgépek illetve kü-
lönbözõ légvédelmi rakétaeszközök

vesznek részt, míg nyolc F-16 típusú
vadászrepülõgép az Egyesült Álla-
mok Ohio-i Nemzeti Gárda 178. Va-
dászrepülõ ezredét képviseli.

A gyakorlat megnövekedett zaj-
hatással jár, amely sajnálatos mó-
don Nagykanizsát is érinti, de ez
velejárója a kiképzésnek. Azonban
tájékoztatásuk szerint igyekeznek
a lehetõ legkevesebb kellemetlen-
séget és zajterhelést okozni a tele-
pülés lakossága számára. 

K.H.

AAmmeerriikkaaii rreeppüüllõõkk NNaaggyykkaanniizzssaa ffeelleetttt
A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság Parancs-

noka tájékoztatta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányza-
tát, hogy 2010. április 26. és  május 7. között kerül levezetésre a Ma-
gyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsokság LOAD Diffuser
2010 elnevezésû közös magyar-amerikai repülõ harcászati gyakorla-
ta. – tájékoztatta lapunkat Marton István polgármester.
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Számos kulturális és sport-
programnak lehettek tanúi és
résztvevõi városunk polgárai az
idei Város Napi rendezvényen.

Pénteken délelõtt a kanizsai is-
kolásoké volt a színpad, majd dél-
után Marton István polgármester
hivatalosan is megnyitotta az ese-
ményt, kellemes idõtöltést kíván-
va mindenkinek. A polgármesteri
köszöntõt követõen jelentette be a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület és a Kanizsa TV a 7
Csoda „verseny” gyõzteseit, a hét
természeti és a hét ember alkotta
csodát: „Kiskanizsai sáska lila-
hagymával”, Sétakert, Csónaká-
zó-tó, MAORT-Lakótelep, Bécsi
korzó, ’56-os Emlékkert, Miklós-

fai arborétum; Bálits Kálmán:
Történelmi tabló mozaik kép, Al-
sóvárosi templom, Nagy-Magyar-
ország Emlékmû, Zsinagóga,
Szentháromság szobor, I. világhá-
borús hõsi temetõ, Török kút. Vá-
rosunk ezen értékei egy közös ki-
adványban is meg fognak jelenni

– ígérték a civilek. A legtöbbet
szavazó kanizsai polgár, Hajdú
György ajándékcsomagban része-
sült.

Az Erzsébet téren és környékén
mindkét nap minden korosztály ta-
lált magának elfoglaltságot, játszó-
park, kézmûves foglalkozás várta
a kisebbeket, sminktanácsadás,
hallásvizsgálat és kézmûves kira-
kodóvásár a nagyobbakat. A Ma-
gyar Plakát Ház udvarán a gyere-
kek megismerkedhettek a régészet
rejtelmeivel. Pénteken Oláh Ibolya
és Tabáni István voltak a sztárven-
dégek, szombaton élõ koncertet
adott Ferenczi György és a Racka-
jam, valamint a Felvidékrõl szár-
mazó Ghymes. Szombaton a rég-
múlté volt a fõszerep, a közös fel-
vonuláson részt vettek a polgár-
mester és a képviselõk, valamint a

hagyományõrzõk, a lovas huszá-
rok és a gólyalábasok is. S hogy a
sportkedvelõk se maradjanak ki a
kétnapos ünnepbõl, számukra is-
mét megrendezték a Nagykanizsa-
Zalakaros közötti futóversenyt, a
30 órás focit, valamint kapcsoló-
dott a Város Napjához a Sáfár Ku-
pa, s ökölvívó mérkõzést is megte-
kinthettek az érdeklõdõk. A szom-
bat természetesen tûzijátékkal  zá-
rult.

ÜÜnnnneeppii kköözzggyyûûllééss

Az ünnepi közgyûlésen a ha-
gyományokhoz híven Marton
István polgármester köszöntötte
a megjelenteket, majd sor került
a kitüntetések átadására:

Nagykanizsa és Kovászna kö-
zötti testvérvárosi kapcsolatok ki-
alakításáért és fejlesztéséért a
Testület „Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Címere” emlékplakettet
adományozott Zsuffa Leventének,
Kovászna testvérváros rendszer-
váltás utáni elsõ polgármesteré-
nek. A kitüntetett a két város kap-
csolatfelvételének huszadik évfor-
dulóján vette át kitüntetését a
Nagykanizsát képviselõ küldött-
ségtõl. Nagykanizsa oktatásáért
végzett több évtizedes minõségi
pedagógiai munkájáért „Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Címere”
emlékplakettet kapott Kugler Sán-
dorné, nyugalmazott matematika,
fizika, kémia szakos középiskolai
tanár. A környezetbarát technoló-
giák alkalmazása terén végzett ma-
gas színvonalú tevékenységéért a
„Nagykanizsa Környezetkultúrájá-

ért” kitüntetõ címet vehette át
Cserti József vállalkozó. A határ-
õrség és a rendõrség szolgálatában
végzett lelkiismeretes és kiváló
szakmai munkájáért „Nagykanizsa
Biztonságáért” kitüntetõ címben
részesült Németh József rendõr al-
ezredes. A közgyûlés „Nagykani-
zsa Sportjáért” kitüntetõ címmel
ismerte el a néhai Bagonyai Attila
sakkedzõ az utánpótlás nevelése
terén kifejtett több évtizedes ered-
ményes munkáját. A kitüntetést az
elhunyt édesanyja, Bagonyai Sán-
dorné vette át. Nagykanizsa és Za-
la megye vívósportjában végzett
meghatározó és önzetlen munkájá-
ért, valamint értékes sporttörténeti
kutatásaiért, publikációiért „Nagy-
kanizsa Sportjáért” kitüntetõ címet

adta át Marton István polgármester
Dr. Horváth György nyugalmazott
középiskolai tanárnak. „Nagykani-
zsa Kultúrájáért” kitüntetõ címet
adományozta a testület a város
kulturális életének fejlesztésében
végzett eredményes, színvonalas
és lelkiismeretes munkájáért Hal-
mos Ildikó igazgatónak.  Kiváló
várostörténeti, városvédõ és lokál-
patrióta munkájáért „Nagykanizsa
Kultúrájáért” kitüntetõ elismerés-
ben részesült Kunics Zsuzsanna
muzeológus. Igényes, eredmény-
központú, példaértékû pedagógusi
és logopédusi pályán mutatott hi-
vatástudatáért, elkötelezettségért a
„Nagykanizsa Oktatásáért” kitün-
tetõ címet kapta meg dr. Csíky
Csabáné nyugalmazott logopédus-
pedagógus. Több évtizedes lelkiis-
meretes és kiváló könyvtárosi
munkájáért, szakszervezeti  titkári
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tevékenységéért „Nagykanizsa
Oktatásáért” kitüntetõ címet vehe-
tett át  Papp Ferencné könyvtáros.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlése Nagykanizsa vá-
ros Horvát kisebbségeiért végzett
évtizedes munkájáért „Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Kisebbsé-
geiért” kitüntetõ címben részesí-
tette Vargovics József Árpádnét, a
Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnökét. „Szekeres
József Díj” kitüntetõ címmel is-
merte el a Közgyûlés dr.
Ruszwurm Andrea, a Geriátriai
Osztály osztályvezetõ fõorvosának
az idõskorú betegek gyógyításá-
ban végzett kimagasló munkáját.
A családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás területén nyújtott ki-
magasló munkájáért „Szekeres Jó-
zsef Díj” kitüntetõ címben része-
sült Vukics Józsefné, a Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Központ volt
vezetõje. A több mint egy évtize-
des kiemelkedõ közszolgálati te-
vékenysége elismeréseként a Köz-
gyûlés „Paizs Ferenc Díj” kitünte-
tõ címet adományozott Dr. Ter-
mecz Marianna köztisztviselõnek.
A „VOSZ” Zala Megyei elnöke-
ként és a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány kuratóri-
umi elnökeként Nagykanizsa vál-
lalkozóiért végzett áldozatos mun-
kájáért „Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Városért” kitüntetõ címet vett
át Doucha Ferenc vállalkozó.

A pedagógia és pedagógiakuta-
tás terén végzett magas színvonalú
munkásságáért „Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Díszpolgára”
címmel a néhai dr. Kotnyek Istvánt
tüntette ki a Testület. A kitüntetést
Dr. Kotnyek Istvánné, az elhunyt
felesége vette át. Nagykanizsa mû-
vészeti életében végzett több évti-
zedes kiemelkedõ munkájáért
„Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára” kitüntetõ címet Fen-
tõs Ferenc nyugalmazott igazgató
kapta.

A díszközgyûlés a pécsi Vivát
Bacchus énekegyüttes mûsorával
zárult.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nagy tisztelettel köszöntök min-

denkit a 2010. évi város napi ünne-
pi díszközgyûlés alkalmából,
amely egyszersmind az egyik leg-
kiemelkedõbb kulturális rendezvé-
nye is az esztendõnek.

Nagykanizsa város elsõ írásos
említése kapcsán ünnepeljük meg

a Város napját, de csak akkor válik
igazi ünneppé ez a nap, ha felada-
taink jegyében számvetést készí-
tünk. Vagy legalábbis kijelöljük
önmagunkban – ki-ki önmagában
–, hogy milyen módon kell a ránk
hagyott kulturális örökségünkkel
felelõsséggel bánnunk. 

Mi, kanizsaiak, méltán lehetünk
büszkék a történelmi múltunkra,
méltán lehetünk büszkék az õseink
által ránk hagyományozott érté-
kekre. 

Ezeket az értékeket kell tovább
adnunk az utánunk következõ
nemzedéknek, annak a nemzedék-
nek, amelynek nevelésében a sze-
repünk felbecsülhetetlen.

De ez felelõsséggel is jár: ne-
künk kell értékes mintát felmutat-
nunk: a kultúra értékeit becsül-
nünk, törvényei szerint élnünk, és
tanulságait érvényesítenünk. Mert
ez a kultúra nemcsak tudást, mû-
veltséget hordoz, hanem erkölcsöt
is. Erkölcs … Soha nem volt még
aktuálisabb erre hivatkozni, mint
manapság. Ez nem is csoda, hisz
az idei év a nagypolitikában a vál-
tozások éve. Hogy ez a változás
miben áll majd, ma még nem lát-
hatjuk tisztán. De az biztos, hogy
ha be kell érnünk egyszerû kur-
zusváltással, – mert az elmúlt
húsz évben megfáradt rendsze-
rünk azonnali újragondolása csak
szavakban történik meg, - akkor a
legnagyobb vesztes Magyaror-
szág lesz. Minket itt Nagykani-
zsán – sokkal kisebb mozgástér
mellett – a felelõsség ugyanúgy
terhel. Felelõsség önön lelkiisme-
retünknek, minden kanizsai pol-
gárnak, és az eljövõ generációnak
is. Személyes meggyõzõdésem,
melyhez minden körülmények
közt tartottam magam, hogy Ka-
nizsának sem kurzusváltásra volt
szüksége, mikor a struktúra és a
szemlélet nem, csupán a haszon-
élvezõk köre változik, hanem a
rendszer olyan újjáépítésére, mely
nem elavult politikai jelszavak,
sokkal inkább a tisztességes –
tisztességtelen és a szakszerû –
szakszerûtlen fogalmak mentén
húz határvonalat. Tudtam, hogy
ez az út gáncsokkal van kikövez-
ve, borzasztóan nehéz lesz, mégis
végig kell mennünk rajta, hisz
visszafordulni történelmi hiba,
megbocsáthatatlan bûn lenne. Ez
természetesen összefogás nélkül
nem folytatódhat, soha nem is
mehet végbe, és nem csupán poli-
tikai, hanem társadalmi összefo-
gásról beszélek, ...

(folytatás a 4. oldalon)

MMaarrttoonn IIssttvváánn 
üünnnneeppii bbeesszzééddee
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(folytatás a 3. oldalról)
...még ha ezt az ellenérdekeltek

mindenáron, minden elképzelhetõ és
korábban elképzelhetetlen, nemtelen
eszközzel bomlasztani kívánják.
Megköszönöm mindazoknak, akik
vállalva a kockázatot és a munkát,
kiálltak a városérdek védelmében.
Mert ne felejtsük el, mindannyian
erre tettük le az eskünket, és ehhez
kell méltónak mutatkozni.   

Az élet csak úgy érthetõ, ha
visszatekintünk, de csak úgy élhe-
tõ, ha elõrenézünk. Létkérdés szá-
munkra, miként õrizzük meg kin-
cseinket, és hogyan tudjuk felmu-
tatni õket a világnak.

Jelentõs alkalom ez a mai. Nem-
csak a sok száz éves múltunkra te-
kintünk ma vissza, hanem a választá-
si ciklus utolsó évében összegezzük
az elmúlt évek tetteit, számba vesz-
szük az elért eredményeket, a sikere-
ket, és levonjuk a következtetéseket.

Amikor négy esztendõvel ezelõtt
elkezdtük  a munkát, sok mindent
szerettünk volna megtenni. 

Voltak elõre kiszámított terve-
ink, végiggondolt elképzeléseink,
és voltak nagyralátó álmaink is. 

Az elmúlt idõkben mindannyian
láttunk kezdeményezéseket elin-
dulni. Volt, amelyik csak ötlet ma-
radt, bár megvalósulásának csupán
a többségi akarat volt a gátja, van,
amelyiknek még csak az elindítá-
sával küzdünk. Volt, amelyik célba
ért és méltán örülhetünk neki.

Az elmúlt négy év, Tisztelt Höl-
gyeim és Uraim, a küzdelem je-
gyében telt. A világ és hazánk gaz-
dasági változásai közül jobbára a
negatív hatások jutottak hozzánk. 

De mi azt az utat választottuk,
hogy lehetõségeinkhez képest fej-
lesztettük a várost, elsõsorban
olyan, összességében több milliár-
dos fejlesztéseket hajtottunk végre
az intézményrendszerben, az inf-
rastruktúrában, melyek a város
körzetközponti szerepét erõsítik.

Olyan tevékenységeket támogat-
tunk, amelyek ösztönzik a társa-
dalmi aktivitást, így közvetve hoz-
zájárulnak az emberek alkotta ki-
sebb vagy nagyobb közösségek
mûködtetéséhez.

Az élhetõbb város megteremté-
séhez, az itt élõk hangulatához az
anyagiakon túl jelentõs szerepet
kapnak a kulturális események.
Évrõl évre szaporodnak a rendez-
vények és ma már elmondhatjuk,
hogy nincs olyan társadalmi réteg,
amely ne lenne a kultúra által meg-
szólítva.

A jelenre büszke, a jövõre nézve
pedig bizakodó vagyok. Bízom ab-
ban, hogy az elvégzett munka vé-
gül meghozza a gyümölcsét. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az ünnepi közgyûlés a városi

kitüntetések átadásának az alkal-
ma is. 

A város napja ünnepén immár
hagyomány, hogy ebbõl a tevé-
keny, a város vérkeringését fenn-
tartó, s azért különös felelõsséget
érzõkbõl  példaképeket állítunk
magunk elé. Olyan embereket,
akiknek munkássága utat mutathat,
akiknek értékrendje támaszt jelent-
het a mindennapok küzdelmeiben.
Nem csak munkájukra, hanem éle-
tük, munkásságuk morális hozadé-
kára is égetõ szükségünk van.

Köszöntöm most kitüntetettein-
ket, és szívbõl kívánom nekik, akik
Nagykanizsa városért évtizedekig

felelõsséggel tevékenykedtek, akik
nem kis erõveszítések árán ma is te-
szik a dolgukat, hogy a mai nap iga-
zi ünnep legyen. Kívánom kitünte-
tetteinknek, hogy még sokáig vé-
gezzék tevékenységüket, ezzel is
öregbítve városunk hírnevét! 

Önöknek pedig, Tisztelt Höl-
gyeim és Uraim, akik megtisztel-
ték a mai ünnepi közgyûlésünket,
kívánom, hogy érezzék jól magu-
kat ezen az estén! 

Pénteken délután fél ötkor szü-
letett meg a város babája, Szélig
Barnabás – 3500 grammal és 50
centiméterrel. A kisfiút és anyuká-
ját, Evelint szombaton délután
Marton István polgármester és a
Polgármesteri Hivatal munkatársai
köszöntötték virágcsokorral. A
család 50.000 forint támogatásban
is részesül a várostól.

S.E.

BBaarrnnaabbááss,, 
aa vváárrooss bbaabbáájjaa

Egyszer volt, hol nem volt, egy
gyermek megszületni készült. Egy
napon a gyermek így szólt Istenhez:

– Azt beszélik, holnap leküldesz
a földre, de hogyan fogok ott élni,
hiszen olyan kicsi és védtelen va-
gyok?

Isten azt válaszolta:
– A sok angyal közül kiválasztot-

tam egyet neked. Várni fog téged,
és vigyázni fog rád.

– De – mondta a gyermek – itt a
Mennyországban nem csinálok
mást, csak énekelek és mosolygok.
Erre van szükségem, hogy boldog
lehessek!

Isten így szólt:
– Az angyalod minden nap fog

énekelni neked. És érezni fogod az
angyalod szeretetét, és boldog le-
szel.

– És – mondta a gyermek – ho-
gyan fogom megérteni az embereket,
ha nem értem a nyelvüket?

– Az könnyû – mondta Isten – Az
angyalod meg fogja tanítani neked
a legszebb és legédesebb szavakat,
amiket valaha is hallani fogsz, és
az angyalod türelemmel és gondos-
sággal meg fog tanítani beszélni.

A gyermek felnézett Istenre, és
így szólt:

– És mit fogok tenni, ha veled
akarok beszélni?

Isten rámosolygott a gyermekre,
és azt mondta:

– Az angyalod össze fogja tenni
a kezeidet és megtanít imádkozni.

A gyermek azt mondta:
– Úgy hallottam, a földön rossz

emberek vannak. Ki fog engem
megvédeni?

Az Isten megölelte a gyermeket,
és azt mondta:

– Az angyalod óvni fog téged,
akkor is, ha ez az élete kockáztatá-
sával jár!

A gyermek szomorúan nézett, és
így szólt:

– De mindig szomorú leszek,
mert nem láthatlak téged.

Isten megölelte a gyermeket.
– Az angyalod mindig beszélni

fog neked rólam, és meg fogja mu-
tatni, hogy hogyan juthatsz vissza
hozzám, habár én mindig melletted
leszek.

Ekkor nagy békesség volt a
Mennyben, de már hallani lehetett
a földi hangokat. 

A gyermek sietve megkérdezte:
– Istenem, ha most mennem kell,

kérlek áruld el nekem az angyalom
nevét!

Isten így válaszolt:
– Az angyalod neve nem fontos...

Egyszerûen csak így fogod hívni:
Anyuci!

MMiikkee SShhaarroobbiimm:: 

Kis AAngyalkák

AAnnyyáákk nnaappjjáárraa
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2010. április 10-én a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület a Kanizsa
Centrum parkolójában és Nagyka-
nizsa környékén megszervezte idei
elsõ rendezvényét a „Gurulj ve-
lünk!” címet viselõ I. Kanizsai Au-
tós Családi Napot. A nap során a
vállalkozó kedvûek több módon is
összemérhették ügyességüket: 

Az autós kalandtúra mintegy
száz kilométeres távját huszonhat
lelkes csapat teljesítette, bejárva a
város környékét, megismerve an-
nak turisztikai értékeit. A parkoló-
ban ügyességi versenyen részesei
lehettek a bátrabbak, míg a Kani-
zsa Centrum épületében iskolás
csoportok versenyeztek az egy
napra és négyszáz kilométerre szó-
ló ingyenes autóbusz használatért. 

A versenyek mellett a parkoló-
ban autó kiállítás, biztonsági öv
szimulátor és színpadi programok
is várták az érdeklõdõket. Az
esélyegyenlõség jegyében pedig
lehetõséget biztosítottunk, hogy
bárki kipróbálhassa, milyen is az
élet kerekes székkel. 

Mindezen programok nem való-
sulhattak volna meg a Ti segítsé-
getek, az Önök segítsége nélkül.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
rendezvény megszervezéséhez, le-
bonyolításhoz nyújtott segítséget,
támogatást.

Bízva a további sikeres együtt-
mûködésben, köszönettel: 

Gelencsér Andrea elnök

A város napja jelentõs esemény,
amely sokakat megmozgat. Sajnos
– úgy látszik – Nagykanizsán
nincs olyan szervezõi, rendezõi,
szereplõi gárda, amely méltó lenne
Nagykanizsa Megyei Jogú Város-
hoz. Ezért választották pályázat
alapján bölcs vezetõink a budapes-
tieket. 

Az elmúlt év A/4-es plakátja te-
le volt helyesírási hibákkal. Ez,
gondolom, izgalmukban fordulha-
tott elõ. Nem reagált rá senki. (Az
akkori hibák az általános iskola al-
só tagozatában nem voltak elfo-
gadhatók.) Nem tudom, miért nem
szavazott meg a pályázatokat elbí-
ráló bizottság még tízmillió forin-
tot a helyesírásra.

A primitívségeket sorolom fel: 
- Erzsébet Tér – utca, út, tér…

nem nagy kezdõbetû.
- Nagykanizsai Iskolák – kiváló-

ak, de nem azért, mert nagy kezdõ-
betûvel írják az iskolát e helyzetben.

- Szép csúcspont a színpadi elõ-
adás kezdõ nagybetûje.

- Polgármester úr a város elsõ
embere, de nem azért, mert a „p”
és az „ú” naggyal nyomtatott.

- Kívánatos a hivatalos megnyi-
tó, de nem annyira, hogy nagy
kezdõbetûvel írják.

(Ezek mind durva hibák – úgy-
nevezett hárompontosak.) 

- Folytathatnánk a sort: Concord
trió, retro show, Dávid koncert,
jelmezes kísérettel, tánctanítás és
bemutató. 

- Thury György rövid „u”-val
írandó. 

- A hónapok neveit nem mon-
datkezdésnél kis betûvel kell írni.

El tudom képzelni, milyen pla-
kát lett volna, ha nagykanizsai vál-
lalkozó, vállalkozók rendezik a
város napi ünnepséget. A pályáza-
tot bírálók erre is ügyelnek, vagy
Nagykanizsának minden jó? Ré-
gen az iskolában egy félévig tanul-
tuk a kisbetûket, a másodiktól a
nagy kezdõbetûkkel is megismer-
kedtünk, második osztályban pe-
dig már próbáltuk alkalmazni. 

Tisztelt Plakátkészítõ Helyes-
írók!

Ezzel a munkával mit akarnak kife-
jezni? A színvonalas plakát is hozzá-
tartozik a város napjához, nem? Jövõ-
re erre is kellene valakinek figyelni.

Horváth Ilona

Kérdést szeretnék feltenni a vá-
ros lapján keresztül az illetékesek-
nek: miért kell budapesti szervezõ
cég, más városból való iparosok és
kereskedõk a mieink háttérbe szo-
rításával?

A Város Napja látszólag, kívülrõl
nagyon jól sikerült, sokan voltak a
programokon, de jártomban-kel-
temben hallottam ezt-azt kanizsai
emberektõl: jóval kevesebben vol-
tak a kanizsai vásározók, mint azok,
akik máshonnan jöttek, városunk-
ból csak azok léptek fel, akik in-
gyen vállalták a szereplést. A sztár-
vendégeknek mennyit fizettek? Mi-
ért nem kanizsai csapat szervezte
meg a kanizsai városnapot? Kinek a
kijei azok, akik a Városi Televízió-
ban összeszedetlenül és fogalmatla-
nul adták elõ a beharangozót? 

Egy olvasó a majdnem 50 ezer
kanizsai lakos közül, akik ugyan-
így feltehették volna ezeket a kér-
déseket.

Carnegie Dale

KKeeddvveess BBaarrááttaaiinnkk,,
SSeeggííttõõiinnkk!!

HHeellyyeessíírrááss –– zzwweeiimmaall

TTiisszztteelltt 
KKaanniizzssaa ÚÚjjssáágg!!

A választások Nagykanizsán
alighogy befejezõdtek, máris óri-
ásplakátok hirdetik a kanizsai pol-
gároknak: „Marton István polgár-
mester a szocialisták embere.
Semmi közünk hozzá! FIDESZ”

Ez a plakát igazolja, hogy a Fi-
desz által megígért jövõ, már el-
kezdõdött. A plakát szövege hûen
tükrözi Cseresnyés Péter lelkivilá-
gát, és a kanizsai Fidesznek az
igazsághoz való viszonyát. Azt
gondoljuk, hogy Cseresnyés Péter-
nek emlékezni kell arra, hogy
2006-ban a Fidesz polgármester
jelöltje Marton István volt.

MSZP Nagykanizsai Szervezete

Marton István az MTI-nek nyi-
latkozva kijelentette, jogi lépése-
ken gondolkodik. Szerinte: „a Fi-
desznél már most az õszi választá-
soktól tartanak, mert a párt or-
szággyûlési képviselõjelöltje a
nagykanizsai körzetben mindössze
kilenc szavazattal lépte át az érvé-
nyességhez és eredményességhez
szükséges 50 százalékos határt.”
Hozzátette azt is, hogy „a mostani
plakátok elõzményei voltak az el-
múlt másfél évben ellene indított,
de végül a bíróságon megsemmisí-
tett közgyûlési fegyelmi eljárá-
sok.” 

A megyei napilapnak úgy nyi-
latkozott: „Nagykanizsára, s nem
egy pártra esküdtem fel 2006-ban.
Ez a stílus a Fideszt minõsíti... A
plakát idõzítését egyébként a Vá-
ros Napja elleni provokációnak te-
kintem.”

***
Cseresnyés Péter 14.404 szava-

zattal gyõzött. 7.736-tal többet
szerzett, mint Dr. Fodor Csaba és
8.894-gyel elõzte meg Zakó Lász-

lót. Cseresnyés Péter, ha az összes
induló voksait összeadjuk, akkor
is 918 szavazattal veri a mezõnyt.
Így a Marton által emlegetett érvé-
nyességi küszöb értelmezhetetlen,
hiszen a második fordulóban esé-
lyük sem lett volna a többieknek
megszorítani Cseresnyés Pétert.

Marton Istvánnak a város érde-
kére való fölesküdés emlegetése
megmosolyogtató, hiszen az általa
létrehozott háromtagú Kanizsáért
Frakció parancsait kiszolgálva ne-
héz a többség akaratát figyelembe
venni.  – a szerk.

Karádi Ferenc az MTI érdeklõ-
désére kifejtette: „Marton István
végképp elvesztette a bizalmunkat,
ezt most volt aktuális kimondani.”  

„Nem a plakát negatív, hanem
az, ahogy Marton István polgár-
mester az elmúlt három és fél év-
ben viselkedett. A polgármester
magatartása, szóhasználata meg-
egyezik a szocialistákéval. Vilá-
gossá akartuk tenni, hogy mindez
számunkra nem vállalható.” – ér-
velt Karádi a megyei napilapnak.

Lapunk Fideszes forrásokból
úgy értesült, a tagság véleménye
szerint Marton István mindenkivel
csak a konfliktust keresi, meg-
egyezésre törekvést tevékenységé-
ben nyomaiban sem látnak. Ennek
ellenére a szocialisták folyamato-
san Cseresnyés Pétert támadják, és
szavazataikkal Marton Istvánt tá-
mogatják.

Az eddigi önkormányzati ciklu-
sokban ritkán fordult elõ, hogy ön-
kormányzati képviselõk, tisztség-
viselõik, intézményvezetõk, ...

(folytatás a 6. oldalon)

SSaajjttóókköözzlleemméénnyy

MMaarrttoonn jjooggii llééppéésseekkeenn
ggoonnddoollkkooddiikk

NNeemm aa ppllaakkáátt,, MMaarrttoonn
vviisseellkkeeddééssee aa nneeggaattíívv

AA ppoollggáárrmmeesstteerr 
ééss aa ppeerreekk
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(folytatás az 5. oldalról)
...gazdasági társaságok vezetõi

egymással szemben peres eljáráso-
kat, feljelentéseket kezdeményez-
tek volna. 

Ebben a ciklusban majd minden
esetben vagy Marton István perelt,
vagy õt perelték be, de volt mszp-
s feljelentés is fideszes képviselõ
ellen. Az alábbiakban részben a
Kanizsa Hetilapban megjelent
tudósításokból idézek:

Röst János szerint: Egyértelmû-
en Marton István hatalmi színrelé-
pésében keresendõ az ok, Marton
István provokatív, irritáló, komp-
romisszumra képtelen és bosszúál-
ló személyiségjegyeiben. Ez a
közéleti magatartás lavinát indított
el a városban. Az elsõ feljelentést
is Marton István tette meg, még a
legelsõ ciklusban Krémer József
képviselõtársát jelentette fel azon
kijelentése miatt, hogy „Marton
István elõszeretettel turkál más
emberek zsebében”. Marton István
ezt a pert elsõ és másodfokon is el-
bukta, de nem tanult belõle.

– Az elsõ peremet – mondja Röst
János – munkaügyi perként (ami a
4. évben fejezõdött be) Marton Ist-
ván törvénysértõ intézkedései miatt
voltam kénytelen elindítani, Litter
Nándor korábbi mszp-s polgármes-
terrel párhuzamosan. A munkaügyi
pert Marton István ellenem és Litter
Nándorral szemben is elbukta, mind
elsõ, mind másodfokon, majd egé-
szen a Legfelsõ Bíróságig is elment,
amit szintén elveszített. Az ügy pi-
kantériája volt, hogy Marton Istvánt
a bíróságokon ügyvédként Dr. Kár-
olyi Attila, az MSZP önkormányzati
képviselõje képviselte, egy volt
mszp-s polgármesterrel és egy volt
koalíciós szdsz-es alpolgármester-
rel szemben. (Marton István kötõdé-
se az MSZP-hez a frakciójuk kéthar-
madánál baráti és/vagy üzleti kap-
csolatban bizonyított, és sokkal ko-
rábbi, és sokkal több, mintsem hin-
nék…). A második pert Marton Ist-
ván kezdeményezte rágalmazás
címszó alatt, mert egy sajtótájékoz-
tatón azt nyilatkoztam róla – mond-
ja  Röst János –, hogy „botrányhõs”
és „szájhõs”. A „botrányhõs” kife-
jezést az elmúlt idõszakok történései
folyamatosan igazolták és legalizál-
ták, hiszen alig volt olyan idõszaka
ennek a ciklusnak, hogy ne szerepelt
volna Marton István negatív vagy
provokatív módon a sajtóban. Vidé-
ki barátaim többször megkérdezték:
hogy lehet valaki egyszerre polgár-
mester és sajtómunkatárs? A „száj-
hõs” kifejezés pedig arra utalt, hogy
Marton István miért nem meri nyil-

vánosságra hozni a munkaügyi pe-
reinél a Fegyelmi Tanács megálla-
pításait, ha azt állítja, hogy nem kö-
vetett el szabálytalanságokat – a bí-
róság formai és nem tartalmi okok
miatta adott neki igazat – (nem len-
nék meglepve, hogyha az új polgár-
mester ezen perek kapcsán kártérí-
tési és büntetõ eljárásokat kezdemé-
nyezne). Marton István ezt a pere-
met is elsõ fokon (tárgyalásra al-
kalmatlannak tartották), majd má-
sodfokon is elbukta (érdekessége
az ügynek, hogy Marton István ma-
gánvádlóként hivatali gépkocsival
utazott a tárgyalásra). Én mind-
ezek ellenére a jövõt illetõen opti-
mista vagyok. Bízom abban, hogy
az eddig kialakult zûrzavaros hely-
zet az õszi választásokkal rendezõ-
dik, és visszatér a közéletbe a ko-
rábbi normális élet.

M.E.

Vigyáznom kell magamra, mert
belõlem csak egy van, mások töb-
ben vannak, õket könnyebb pótolni.
Bár mosolyt vált ki ez a mondat, na-

gyon komoly kérdés van mögötte:
Velem mi lesz? Kanizsán is a lényeg
foglalkoztatja a nagy többséget.
Ezért az elmúlt választáson arra sza-
vaztak, hogy nincsenek egyéni me-
nekülési utak. Közösen kell boldo-
gulnunk Bizalmat adtak azoknak,
akik jövõképet, önbizalmat, munka-
helyet, növekedést biztosítanak. 

54,92%, azaz 8121 ember – a
négy éve az elsõ fordulóban Göndör
Istvánra szavazó kanizsaiak és város-
környékiek ekkora hányada fordult
el az embereket egymással szembe
fordító, gyûlöletkeltõ politikától. Ám
a kanizsai szocialisták nem veszik fi-
gyelembe saját választóik akaratát,
ugyanott folytatják. Tóth László
frakcióvezetõ hat nappal elsöprõ ve-
reségük után is Horthy-fasizmussal
riogat. Minden hatalom túlhatalom,
ha nem a miénk! – olvasom a pártel-
nöküket parodizáló plakáton, s
eszembe jut Grósz Károly 1988. no-
vemberi beszéde. Szabad választá-
sok esetén jóslata szerint az anarchia,
a káosz, a fehérterror fog eluralkod-
ni. Önök még itt tartanak?

A becsületes emberek értékala-
pú közösségének nagykanizsai

szervezete tiltakozik egy óriáspla-
kát ellen. „Marton István polgár-
mester a szocialisták embere.
Semmi közünk hozzá! Fidesz”.
Azzal érvelnek, 2006-ban a Fidesz
jelölte. Csakhogy a plakát nem er-
rõl szól, hanem arról, kiknek az
embere! A választók elárulásáról
lévén szó, különbség! Emlékszünk
még? Tavaly õsszel az MSZP men-
tette meg Marton Síbokszos Ist-
vánt, megakadályozva a közgyûlés
önfeloszlatását. Mi köti össze
õket? Póráz vagy oxigénvezeték?
Megértem persze ingerültségüket,
kellemetlen, hogy kilóg a lóláb.
Hiába fogtak össze a Barikáddal a
Fidesz lejáratásáért. Elfelejtik a ré-
gi mondást: Nem az a legény, aki
adja, hanem aki állja. A választók
díjazták Cseresnyés Péter szerény-
ségét. Köztünk szólva, ha a szoci-
alisták csak nevet, logót és Ildikót
váltanak, de politikát nem, elkerül-
hetetlen, hogy õsszel õk is felte-
gyék a címbeli kérdést. Ám azok-
tól ne várjanak emiatt együttérzést,
akiktõl kormányzásuk idején meg-
tagadták a szolidaritást.

Papp János

VVeelleemm mmii lleesszz??

Egynyári virágpalántákat jut-
tat a Keleti városrész lakóinak -
idén már negyedszer – a Polgári
Kanizsáért Alapítvány. Május 7-
én és 8-án, a Hevesi ABC elõtt le-
het feliratkozni.

Pénteken 3-tól 6-ig, szombaton
pedig 8-tól 12-ig. Rá egy hétre, a
fagyosszentek (Pongrác, Szervác,
Bonifác) elmúltával ugyanott je-
lentkezhetnek majd palántáikért
mindazok, akik vállalják, hogy
gondozzák majd az elültetett növé-
nyeket.

A hosszúra nyúlt tél után felüdí-
tett minket az évelõ kora tavaszi
virágok látványa. Majd nyíltak

sorra a cserjék: som, aranyvesszõ,
japán birs és társai. De mindezek-
ben csak pár hétig gyönyörködhe-
tünk. Mit tegyünk, hogy egész az
elsõ fagyokig virágpompa borítsa
lakókörnyezetünket? 

– Az egynyári virágok kiültetése
elõtt lehetõségeink szerint szerves
anyaggal vagy tõzeggel javítsuk a
talajszerkezetet. De a nyár folya-
mán se feledkezzünk meg a táp-
anyag utánpótlásáról, igen jó por
alakú mûtrágyák kaphatók elérhetõ
áron. Ezeket a használati utasítás
szerinti arányban keverjük az öntö-
zõvízbe. Virágjaink ellenálló képes-
ségét is növeljük, a folyamatos vi-
rágzás nagy energiaigényét is segít-

jük. – szolgál tanáccsal a virágked-
velõknek a termesztõ kertész, a Vá-
sárcsarnokból ismert Péter Ernõ.

– Hagyományosan két héttel a
palánták elvitelét követõen fény-
képkiállításra és kertészeti vetélke-
dõre is várunk mindenkit. – árulja
el a Polgári Kanizsáért Alapítvány
kuratóriumának elnöke. 

– Nagy tiszteletet és rokonszen-
vet érzek mindazok iránt, akik sa-
ját munkájukkal járulnak hozzá a
lakótelep szebbé tételéhez. Örü-
lünk, hogy a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány és a Sauberma-
cher-Pannónia Kft. támogatásával
hozzájárulhatunk ehhez. – tette
hozzá Papp János. – Találkozzunk
május 7-én délután és május 8-án
délelõtt a Hevesi ABC elõtt!

K.H.

VViirráággoossííttááss,, ffeelliirraattkkoozzááss

Megújul a Sétakert. A Nagyka-
nizsai Civil Kerekasztal Egyesület,
valamint a város több Nyugdíjas
Klubjának tagjai, a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai és a Kos-
suth Óvoda óvodásai 78 darab fát
ültettek el a Föld Napján a Sétakert-
ben. Az elsõ fát Marton István pol-
gármester ültette el. A Sétakert meg-
újítása a MOL Rt. és az Ökotárs
Alapítvány közös pályázatán nyert
500 ezer forintból, valamint az ön-
kormányzat 150 ezer forintos támo-
gatásából kezdõdhetett el. 
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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, brut-

tó 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

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

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95.).

Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2010. május 5-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2010. május 5-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában. 

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban, 18 órától a volt Nagyrác utcai iskolában.

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

Az Idõsügyi Tanács értesíti a város idõs lakóit, hogy május 10-én, hétfõn 10
órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.)
fogadóórát tart. Hívják mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segít-
séget várnak. 

FFooggaaddóóóórraa - IIddõõssüüggyyii TTaannááccss

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..

Tisztelt nagykanizsai lakosok!
Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság Parancsnoka tájékoztatta

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 2010. április 26-május
07. között kerül levezetésre a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancs-
nokság LOAD Diffuser 2010 elnevezésû közös magyar-amerikai repülõ har-
cászati gyakorlata. A gyakorlat fõ célja tapasztalatok szerzése és megosztása, az
együttmûködõ képesség demonstrálása, a kijelölt gépszemélyzet felkészítése a
NATO felajánlásból adódó feladatok végrehajtására, valamint a feladatra kijelölt
repülõgép-vezetõkkel begyakoroltatni a NATO-ban alkalmazott támadó és védel-
mi légi- szembenállási mûveleteket önállóan és kötelékben.

A gyakorlat megnövekedett zajhatással jár, amely sajnálatos módon Nagyka-
nizsát is érinti, de ez velejárója a kiképzésnek. Azonban tájékoztatásuk szerint
igyekeznek a lehetõ legkevesebb kellemetlenséget és zajterhelést okozni a tele-
pülés lakossága számára. 

Megértésüket köszönjük!

RReeppüüllõõ hhaarrccáásszzaattii ggyyaakkoorrllaatt

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

Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
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8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670

Tel.: 06-93/516-671 
Mobil: 30/754-3616

E-mail:  nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

Elnökségi ülés 
A kamara elnöksége április 12-

i ülésén megtárgyalta az elõzõ el-
nökségi óta eltelt idõszak esemé-
nyeit. Részletesen foglakozott az
országos kamara által megfogal-
mazott javaslatokkal, melyeket az
új kormány számára készített elõ
a bürokrácia csökkentése, a ka-
mara gazdaságszervezõi feladata-
inak bõvítése, az adó és járulék-
terhek mérséklése, a szakképzés
új irányai tárgyában. 

Megválasztotta a Regionális Ka-
marai Egyeztetõ Fórum tagjának
Mádé Károly alelnököt. Megtár-
gyalta, és a küldöttgyûlésnek elfo-
gadásra javasolta az Alapszabály
módosítását. Május 3-ára kitûzte a
küldöttgyûlés idõpontját. Az elnök-
ség megválasztotta a Gazdaság-
szervezõi és fejlesztõi team vezetõ-
jét és tagjait.  Tájékoztatót hallga-
tott meg az önkormányzattal folyta-
tott közbeszerzési tárgyalások eddi-
gi fejleményeirõl és a Kanizsai Ka-
marai Nonprofit Kft. megalakításá-
ról. Külön foglakozott Kiss László
(KI_KO Trade Kft. ügyvezetõje,

kamarai tag) kérésével, mely az
építményadó 200 Ft/m2 csökkentés
támogatását kérte az elnökségtõl. A
javaslatot élénk vita kísérte.

Dr. Polay József elnök az aláb-
biakban összegezte az elnökség
véleményét és javaslatát:

– Az önkormányzattól kapott in-
formációk birtokában az elnökség
vizsgálta a csökkentés hatását az
önkormányzat költségvetésére, és
áttekintette, hogy milyen terhet je-
lent a jelenlegi adómérték a vállal-
kozóknak. Vizsgálta a városban és
térségében mûködõ vállalkozások
helyzetét a válság további hatásai-
nak függvényében. Arra a megálla-
pításra jutott, hogy a válság Nagy-
kanizsán jobban elhúzódik, mint
országosan, és még az országban
is csak a nagy multik kezdenek
stagnálni. Az ütemkésés miatt tér-
ségünkben a KKV-k helyzete még
mindig romlik. A munkanélküliség
feltehetõen a második félévben to-
vább nõ, és a helyzetet súlyosbítja
a GE tervezett létszámleépítése is.
Mindez azt jelenti, hogy a lakossá-
gi kereslet tovább szûkül. Ennek
negatív hatásai erõsen érzõdnek az
év végéig, sõt áthúzódó 2011-es
hatással is számolhatunk. Mind-
ezek tükrében az elnökség úgy fog-
lalt állást, hogy ha az önkormány-
zat a már megtett, vállalkozásokat
segítõ intézkedéseken túl nem tesz
újabbakat, akkor további vállalko-
zások megszûnésére, létszámleépí-
tésekre, üzlet visszaadásokra kerül
sor, ami adóbevétel kiesést, a mun-
kanélküliség növekedését, további
önkormányzati forrás ráfordítást,
és egyre rosszabb városi hangula-
tot eredményez. Ezt elkerülendõ, az
elnökség úgy ítélte meg, hogy a
200 Ft/m2 építményadó csökkentés
kisebb teher az önkormányzat szá-
mára, mintha a fenti negatív folya-
matok bekövetkeznek. Ha jön a fel-
lendülés, és a vállalkozásaink le-
pusztult állapotban lesznek, nem
tudják majd kihasználni a növeke-
dés pozitív hatásait, így a város a
meginduló fellendülésnek sem le-
het haszonélvezõje, ami a fokoza-
tos leépüléshez vezet.

Az elnökség tehát sokoldalú
elemzés és vita után egyhangú
szavazással támogatta Kiss Lász-
ló javaslatát.

2011. évi csoportos 
energia beszerzés
ENERGIABESZERZÉS 
KAMARAI TARIFÁVAL!
Az energiaköltségek optimali-

zálásának érdekében a Nagykani-

zsai Kereskedelmi és Iparkamara
a Sourcing Hungary Kft. támoga-
tásával a 2011. évi energiabeszer-
zéshez energiabeszerzési társulás
létrehozását kezdeményezi.

Az igények felméréséhez kérjük,
szíveskedjék belépési szándékát je-
lezni kamaránk elérhetõségein.

Pályaorientációs konferenciát 
tartott a Nagykanizsa 
és Térsége TISZK

„Út a jövõbe" Pályaorientáció,
pályaválasztás szerepe a szakkép-
zésben címû konferenciát tartott
2010. április 22-én a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit Kft.
Marton István polgármester úr és
Mérksz Andor igazgató megnyitó-
ja után szakmai elõadások hang-
zottak el, majd Horváthné Bagó
Mónika, a Nagykanizsa és Kör-
nyéke Foglalkoztatás Szociális és
Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
ügyvezetõje bemutatta a "Tudással
a jövõért" címû pályázatot. Vége-
zetül Faragó Zsolt, a helyi TISZK
szakmai vezetõje a közös pályaori-
entációs rendszer kialakításáról
beszélt. Kamaránkat dr. Polay Jó-
zsef elnök és dr. Balogh Imre szak-
képzési tanácsadó képviselte.

Megújuló honlapunkon 
bõvebb információk:

www.nakkik.hu
Mesterképzés újra 

80-100%-os támogatással!
A Kamaránk a Veszprém Me-

gyei Kereskedelmi és Iparkama-
rával együttmûködve 2010. ápr.
30-i határidõvel pályázatot nyújt
be a TÁMOP-2.1.4. pályázati ki-
írásra , melynek célja a mikro- és
kisvállalkozások és alkalmazotta-
ik képzésekben való részvétel-
ének támogatása (80-100%-os tá-
mogatás lehetséges). 

Kedvezõ elbírálás esetén õsszel
megkezdõdik a jelentkezõkkel a
szerzõdéskötés, képzések beindí-
tása, és reményeink szerint a 2011.
évben ismét több szakmában tu-
dunk mesterképzést és vizsgát, va-
lamint egyéb hasznos szakmai és
nyelvi képzéseket is szervezni.

Legyen Ön is a mi mesterünk!
Várjuk a megtisztelõ érdeklõdést.
Jelentkezzem most!

Építõipari cégek figyelmébe
2010. január végéig minden épí-

tõipari tevékenységet folytató
egyéni és társas vállalkozásnak re-
gisztrálnia kellett a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamaránál. Eddig
nem minden vállalkozás tett eleget
a kötelezettségének. A türelmi idõ
április 1-én lejárt, a hatóságok
megkezdték az ellenõrzést.

Külgazdasági értekezlet
Az MKIK április 21-i értekezle-

tén Robert Peaslee, az Amerikai
Nagykövetség kereskedelmi taná-
csosa bemutatta a „Doing Busi-
ness in Hungary 2010" címû anya-
got, valamint az Amerikai Keres-
kedelmi Minisztérium által támo-
gatott szakkiállítások listáját.

Tanulószerzõdés - SZJA
Igényként merült fel a szakkép-

zõ iskolai tanulók pénzbeli jutta-
tásának adóterhet nem viselõ
mértékére vonatkozó hatályos
jogszabályi rendelkezés országo-
san egységes és egyértelmû értel-
mezése. Az MKIK az APEH ál-
lásfoglalását érte.

Magyar-Horvát 
Vegyeskamara hírei
Kosor miniszterelnök asszony

április 19-én ismertette a horvát
kormány új gazdasági programját
a krízisbõl való kilábalásra,
amelynek fõbb pontjai a Horvát-
országban tevékenykedõ magyar
vállalkozásokat is érintik.

MKIK üzletember delegáció 
Shanghaji Világkiállításra
2010. augusztus 20-28. között a

Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara Dr. Parragh László elnök
vezetésével üzletember-delegáci-
ót szervez a Sanghaji Világkiállí-
tásra, valamint Szingapúrba. 

Magyar Termék Nagydíj
2010-ben tizenharmadik alkalom-

mal hirdették meg a Magyar Termék
Nagydíj® Pályázatot. APályázat be-
nyújtási határideje: 2010. május 21.
(péntek). A díjakat minden év szep-
temberében a Parlament Felsõházi
Termében adják át az ország vezetõi
és a hazai gazdasági élet irányítói.

Pályázat vállalkozások 
teljeskörû technológiai 
fejlesztésére
Megjelent a GOP-2010-2.1.1/B

kódszámú Komplex vállalati
technológia fejlesztés mikro-, kis-
és középvállalkozások számára
címû pályázati kiírás.  

Szellemi tulajdonvédelem - 
INFOPONT kamaránkban
Hogyan lehet az ötlettõl kiin-

dulva a találmány szabadalmazta-
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tásáig eljutni, milyen feltételek-
nek kell megfelelni?

A tanácsadás kiterjed: a külön-
bözõ iparjogvédelmi oltalmi for-
mákra, a jogszerzés módjára, me-
netére a jogszerzést támogató pá-
lyázati lehetõségekre a használati,
formatervezési minták, termék- és
cégnevek védelmének megszer-
zésére és fenntartására

Konjuktúra felmérés
A Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara Gazdaság és Vállal-
kozáskutató Nonprofit kft.
(MKIK GVI) 1998 óta évente két-
szer rendszeresen felméri a ma-
gyar vállalkozások üzleti helyze-
tét és várakozásait.

Az MKIK GVI e vizsgálattal
képviseli Magyarországot az
Eurochambers vizsgálatában,
amely az EU országaiban mintegy
18 millió vállalkozás adataira ala-
pozva ad elõrejelzést az európai
gazdasági konjunktúra várható
alakulásáról. Eredményeinket töb-
bek között felhasználja az OECD,
az IMF és a Pénzügyminisztérium.
Kérjük, hogy szakítson 5-8 perc
idõt kérdõívünk kitöltésére.

Széchenyi Kártya 
Kamaránknál

Mottó: „A jó
hazafi egyszer-
smind jó gazda is
lehet, s kell is len-
nie, mert csak a

takarékos és jó rendû lehet közön-
ségesen hasznos s nemcsak lár-
mázó hazafi.” (Széchenyi: Hitel)

Igényelje nálunk! 
Gyors és szakszerû ügyintézés-

sel várjuk a Nagykanizsai Keres-
kedelmi és Iparkamara KAVOSZ
által bejegyzett irodáiban: Nagy-
kanizsa, Ady u.1 Hermán Szilvia
Tel./fax: 93-516670, 06-30/754-
3616, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Óváriné Lugosi Beáta Tel.: 06-
70/771-3043.

LEHETÕSÉGET KÍNÁLUNK 
KAMARAI TAGJAINK 
BEMUTATKOZÁSÁRA

Polgár Ervin 
a Kanizsa Pékség Zrt. 
ügyvezetõje

Az 1994-ben megalapított Bon-
bonetti Rt. jogutódja a Kanizsa
Pékség Zrt, 100%-os magyar ma-
gántulajdonú vállalkozás, Zala,
Somogy, Vas megye meghatáro-
zó, a régió egyik legdinamikusab-
ban fejlõdõ sütõipari vállalkozá-

sa. Jelenleg a termékgyártás a
nagykanizsai telephelyünkön, va-
lamint a 2008 márciusában elin-
dult zalaegerszegi sütõipari üze-
münkben történik. Nagykanizsa
önkormányzatának a tavalyi év-
ben 17,5 millió forint adót fizet-
tünk be. A cégcsoportnál az alkal-
mazottak száma meghaladja a 220
fõt, közülük 10 megváltozott
munkaképességû.

Jelenleg 720 külsõ partnerünk
van és 16 saját szakboltot mûköd-
tetünk Zala és Vas megyében, me-
lyek száma a közeljövõben meg-
duplázódik. A lokalitásból kilépve
a kereskedelmi hálózatok révén
az ország számos pontján megta-
lálhatók csomagolt termékeink. 

A vevõk 170 féle sütõipari ter-
mékbõl választhatnak. Napi friss
pékáruk gyártásán kívül fagyasz-
tott- és tartós pékáruk, sütemé-
nyek, torták, hidegkonyhai készít-
mények és szendvicsek elõállítá-
sával foglalkozunk. A hagyomá-
nyos, valamint az egészségtuda-
tos étrendbe illeszthetõ pékáruk
gyártásán kívül évek óta növeke-
dési pályán van a cukrászatunk. 

Kezdettõl fogva célkitûzése cé-
günknek a természetes, házias ízek
elõtérbe helyezése. Az élelmiszer-
biztonság érdekében évek óta a
HACCP minõségbiztosítási rend-
szert mûködtetjük. Ez mellett 2008
októberében sikeresen bevezettük
mindkét üzemükben az IFS Nem-
zetközi Élelmiszer Szabványt
(International Food Standard). Az
IFS audit lebonyolításának egyik
feltétele, hogy a vállalat már ren-
delkezzen mûködõ HACCP rend-
szerrel. Az IFS standard jelenleg
az egyik legelfogadottabb és legel-
terjedtebb minõségbiztosítási
rendszer az élelmiszeriparban.

Az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Gazdaságfejlesztési Operatív
Programjához benyújtott pályá-
zattal 116 millió forintos uniós tá-
mogatást nyertünk technológiai
korszerûsítésre és kapacitásbõví-

tésre. A 2011 márciusáig tartó pro-
jekt keretében korszerûsítjük gép-
parkunkat, a beszerzendõ eszkö-
zök közt kemence, keverõgép, hû-
tõkamra és sütõkocsi szerepel, a
20 milliós értéket képviselõ kom-
putervezérelt csomagológépet már
használatba is vettük. Célunk egy
teljes technikai korszerûsítés kere-
tében létrehozni a régió legver-
senyképesebb sütõiparát.  

A kenyérgyártás terén olyan kí-
méletes gépesítést hajtunk végre,
ami lehetõvé teszi, hogy tradicio-
nális minõséget gyártsunk, szinte
emberi kéz hozzáérése nélkül. A
robottechnika alkalmazásával a
hatékonyságot jelentõsen növelni
tudjuk. Ez minden gyártó cég tö-
rekvése, mert a fogyasztói árak
nem hogy felfelé mennének, az
elmúlt idõszakban inkább csök-
kentek, annak ellenére, hogy a já-
rulékos költségek és az energia-
árak emelkednek.

Finom és változatos, kiváló mi-
nõségû termékekkel, korrekt üzle-
ti magatartással, színvonalas mi-
nõségbiztosítási rendszerrel sze-
retnénk megnyerni a vásárlók
mind szélesebb körének bizalmát.
Stabil partneri kör kialakításával,
partnereink megelégedettségére
alapozva tervezzük a jövõt.

Grabant Péter  
a PC Unió Kft. 
vezetõ tanácsadója

Több éves gondos elõkészítés
után, a közel 10 éves pályázati és
projektmenedzsment területen
szerzett tapasztalatunkra, mûszaki
és gazdasági végzettségünkre tá-
maszkodva alapítottuk meg vállal-
kozásunkat. A kezdetek óta töret-
len dinamikus bõvülést a magas
szakmai felkészültségnek köszön-
hetjük, melyet kimagasló precizi-
tással és a partnereink iránti elkö-
telezettséggel igyekszünk fenntar-
tani. Munkánk felöleli a pályázati
projektek minden egyes szaka-

szát: kezdve a fejlesztési ötlet ki-
dolgozásától, a tervezési és pályá-
zati dokumentációk összeállításán
és a projekt tényleges megvalósí-
tásának támogatásán keresztül,
egészen az elszámolásokig, bele-
értve a fenntartási kötelezettségek
monitoringját is. Alapelvünk,
hogy a projektek és pályázatok
eredményessége nem csupán a tá-
mogatási forrás elnyerésére korlá-
tozódik, hanem a körültekintõ ter-
vezés, pénzügyi és szakmai elszá-
molás is alapfeltétele tevékenysé-
günk sikerének. Továbbá valljuk,
hogy nem lehet univerzálisan ke-
zelni a pályázatokat, mivel csak
megfelelõ tudás, ismeret és ta-
pasztalat birtokában lehet hosszú-
távon is sikeres munkát végezni.

Tanácsadási tevékenységünk
operatív munkát, konkrét elvárá-
soknak történõ megfelelést, jól
definiált feladatok végrehajtását,
egyértelmûen megfogalmazott
célok elérését jelenti. Cégünk fõ-
ként a mûszaki típusú projektek
menedzsmentjét tekinti fõ szakte-
rületének. Ide tartoznak a külön-
féle technológiai, informatikai,
energetikai és kutatás-fejlesztési
projektek.

Tevékenységünket országosan
végezzük, minden esetben szemé-
lyes konzultációkkal. Az elmúlt
években kezelt projektjeink döntõ
többsége sikeresnek bizonyult,
így a több, mint száz darab be-
adott pályázattal 2 Mrd Ft-ot
meghaladó forrást tudtunk partne-
reink számára megnyerni.

Aktuálisan az alábbi elérhetõ
támogatási forrásokat ajánljuk fi-
gyelmükbe:

Technológiafejlesztés, eszköz-
beszerzés, telephelyfejlesztés, in-
formatikai fejlesztések, kutatás-
fejlesztési projektek.

Amennyiben részletesen is
megismerkedne tevékenységünk-
kel, illetve az aktuális pályázati
lehetõségekkel, akkor az alábbi
elérhetõségeinken örömmel ál-
lunk rendelkezésünkre.

8800 Nagykanizsa, Széchenyi
tér 12. Tel/Fax: +36-93/787-808,
Mobil.: +36-20/347-4646; E-
mail: info@pc-unio.hu; Web:
www.pc-unio.hu

Ha Ön is élni kíván 
a lehetõséggel, kérjük, 

rövid bemutatkozó anyagát
küldje meg 

elérhetõségeink 
valamelyikére.
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Sajtónyilatkozat
A Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség honlapján már megte-
kinthetõ, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata "Stuktúraváltozta-
tást támogató infrastruktúra-
fejlesztés a Kanizsai Dorottya
Kórházban" c. pályázat kap-
csán 2.899.994.934 Ft-ot
nyert.

A fenti összeg az alábbi cé-
lokra fordítható: 

Központi technológiai tömb fej-
lesztése, ennek keretében: köz-
ponti intenzív építészeti és orvos-
technológiai fejlesztése, központi
diagnosztika fejlesztése, központi
mûtõ infrastrukturális korszerûsí-
tése, gép-mûszerparkjának meg-
újítása,  központi betegirányító
egység fejlesztése, központi steri-
lizáció fejlesztése. A központi
technológiai tömbhöz kapcsolódó
aktív ellátó egységek átalakítása,
fejlesztése. Asürgõsségi betegellá-
tó osztály és az aktív fekvõbeteg
ellátást nyújtó osztályok központi
tömbbel való kapcsolódásának
megteremtése. Gyermekellátás-
hoz kapcsolódóan támogatható a
szülõknek nyújtott hotelszolgálta-
tás fejlesztése, "Bababarát kórház"
kialakítása a "Közös Kincsünk a
Gyermek" programmal összhang-
ban. Krónikus típusú betegellátást
nyújtó egységek fejlesztése, az ak-
tív rehabilitációt támogató
fizioterápia fejlesztését is.

Ez a nap a felhõtlen örömé,
hisz ez az intézmény történetének
legnagyobb szabású, az idén meg-
kezdõdõ, és éveken át tartó fej-
lesztése, melynek megvalósulásá-
ért többen is rengeteget dolgoz-
tunk. Külön kiemelném a pályá-
zatírók szakszerû és precíz mun-
káját, melyet a nehezített körül-
mények közt is maradéktalanul
láttak el. Legnagyobb hálával ter-
mészetesen a város lakóinak tar-
tozunk, akiknek adóforintjai nél-
kül nem lett volna esély a pályá-
zati önrész elõteremtésére. Továb-
bá megköszönöm a segítséget
azon képviselõknek, akik támo-
gattak, amikor a döntés-elõkészí-
tésért, majd a döntésért felelõsök-
kel  tárgyaltam a pozitív elbírálá-
sért. 

Nagykanizsa, 
2010. április 27.

Marton István 
polgármester

Megjelent Dr. Szombath Tibor
Nagykanizsa régi képes levelezõ-
lapokon címû könyve. 

A szép kötetet nagy érdeklõdés
mellett mutatták be a Halis István
Városi Könyvtárban. A megjelen-
teket dr. Baranyi Enikõ, a Kanizsai
Dorottya Kórház gyermekosztá-
lyának fõorvosa köszöntötte. Töb-
bek között elmondta, a veszprémi
Agenda Natura kiadó által megje-
lentetett kiadvány megvásárlásá-
val nemcsak értékes ajándékkal

lephetik meg ismerõseiket, hozzá-
tartozóikat a vásárlók, hanem a
kórház gyermekosztályának ala-
pítványát is támogatják. Az estet
kulturális mûsor színesítette. Fel-
lépett Németh Ferenc tanítványai-
val, Tulman Géza és Horváth
Márk, valamint a Bolyai János Ál-
talános Iskola énekkara.

A kötetet Dr. Szombath Tibor
szerkesztette és Kunics Zsuzsa lek-
torálta. A képek történetéhez tartozó
szöveg Kunics Zsuzsa és Tarnóczky
Attila munkáinak felhasználásával

készült. A könyv teljessé válását
gyûjtõtársai is segítették saját gyûj-
teményeikkel. A szerzõ harminchá-
rom éve él Nagykanizsán. A képes-
lapokat 1984-tõl nosztalgiából
kezdte el gyûjteni, amikor munkája
miatt Zalaegerszegre helyezték. Ab-
ban az idõben vásárolta meg az elsõ
darabokat, és azt követõen kezdett
érdeklõdni a város múltja iránt. Ma-
gyarországon 1896-ban adtak ki
elõször egy harminckét lapból álló
sorozatot a Millennium alkalmából.
Nagykanizsa is élenjárt a képesla-
pok kiadásában, ami nem is csoda,
hiszen volt mit fényképezni a város-
ban, és bemutatni azokat a nagyvi-
lágban. Addig összegyûjtött lapjai-
ból 1999-ben kiadott egy könyvet
100 év képeslapokon címmel. 

A mostani könyvrõl és a képes-
lapokon szereplõ épületek történe-
térõl Tarnóczky Attila lokálpatrió-
ta, Kunics Zsuzsa muzeológus és
Czupi Gyula könyvtárigazgató be-
szélt. A kötet a Tourinform Irodá-
ban, valamint a könyvesboltokban
vásárolható meg.

B.E.
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Az Országgyûlés 2000-ben
döntött arról, hogy 2001-tõl min-
den évben április 16-án tartják a
holocaust áldozatainak magyar-
országi emléknapját. 2001-tõl or-
szágos szinten a középiskolákban
is megemlékezést tartanak.

Városunkban április 26-án gyer-
tyagyújtásra, csendes beszélgetésre
hívta az emlékezõket a Nagykani-
zsai Zsidó Hitközség a Thúry György
Kereskedelmi, Vendéglátó és Ide-
genforgalmi SZKI-val közösen.

1944-ben e napon indult el Kanizsá-
ról az elsõ, deportált zsidókat szállí-
tó vasúti szerelvény a koncentrációs
táborokba. A Zsinagógában Dr. Szé-
kely István, Lévai Péterné és Göncz
Ferenc iskolaigazgató emlékezõ
szavai után a kaposvári Madra Szín-
pad tartott elõadást Bali Judit szer-
vezésében. Befejezésül a résztve-
võk gyertyát gyújtottak Rétfalvi
Sándor szobrászmûvész Holocaust-
emlékmûvénél.

B.E.

AA hhoollooccaauusstt áállddoozzaattaaii

A Mûemléki Világnap alkal-
mából több rendezvénnyel is
várta az érdeklõdõket a Thúry
György Múzeum. 

Köszöntõjében Száraz Csilla
múzeumigazgató elmondta, az
ország más múzeumaihoz hason-
lóan, ezen a napon ingyenes be-
lépést biztosítottak a látogatók-
nak. A pincétõl a padlásig tartó
barangoló séta során bemutatták
az intézmény olyan rejtett zugait
is, ahová nem juthat be minden-
nap a látogató. Tornyok az építé-
szetben címû vetítettképes elõ-
adásában Deák-Varga Dénes vá-
rosi fõépítész az építészet egyik
legmarkánsabb jelképére, a to-
ronyra hívta fel a figyelmet. A
Mûemléki Világnapot az
UNESCO nemzetközi mûemlék-
védelmi szervezete kezdeménye-
zésére 1984 óta ünnepeljük vi-
lágszerte. 

B.E.

MMúúzzeeuummii 
bbaarraannggoollááss
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Három hónapig tartó Magyar
Kulturális Fesztivál kezdõdött
Delhiben a Magyar Tájékoztatá-
si és Kulturális Központ szerve-
zésében. A fesztivál programjai-
val az Intézet Brunner Erzsébet
magyar-indiai festõmûvész szü-
letésének 100. évfordulójára em-
lékezik. – mondta el a sajtó kép-
viselõinek Kõfalvi Csilla, a Ma-
gyar Plakát Ház vezetõje.

A Fesztivál Sass Brunner Erzsé-
bet és Brunner Erzsébet festmé-
nyeinek „Végtelen utazás” címû

kiállításával vette kezdetét az Indi-
ra Gandhi National Centre For the
Arts galériájában, melynek darab-
jait különféle magángyûjtemé-
nyekbõl kölcsönözte az Intézet.

A Fesztivál további programjai
között lesz mûvészeti, fotódoku-
mentációs és életmû-kiállítás, a
Brunnerekrõl szóló dokumentum-
filmek vetítése és a munkásságuk-
nak szentelt tudományos szeminá-
rium. Ez utóbbira május 3-án és 4-
én kerül sor Új-Delhiben. Résztve-
või – indiai, magyar, francia és hol-
land mûvészek, mûvészettörténé-

szek, tudósok, írók és zenészek –
elõadásaikban a nagykanizsai szü-
letésû festõnõk mûvészetét és mû-
vészi törekvéseit elemzik és mutat-
ják be különféle szemszögbõl. Ha-
zánkból négy kutató kapott meghí-
vást elõadóként a programra: Beth-
lenfalvy Géza, Keserü Katalin, Kõ-
falvi Csilla és Renner Zsuzsanna.
Kõfalvi Csilla muzeológus a Brun-
nerek és Nagykanizsa kapcsolatá-
ról, valamint a nagykanizsai Brun-
ner-gyûjteményrõl tart elõadást.

S.E.

BBrruunnnneerreekk ffeesszzttiivváálljjaa DDeellhhiibbeenn

Magyarországon 20., a világ-
ban 40. alkalommal tartották
meg április 22-én a Föld napját.
Életrehívója Denis Hayes, aki
1970-ben egyetemista volt, ma
viszont az alternatív energiafor-
rások nemzetközi hírû kutatója.
A nap elsõdleges célja, hogy a
környezetvédelem idõrõl-idõre
az érdeklõdés középpontjába ke-
rüljön.

Városunkban faültetéssel, kiállítás-
sal és számtalan más zöld programmal
ünnepelték meg oktatási intézménye-
ink e napot. A Péterfy Sándor Általá-
nos Iskolában a Föld Napja alkalmából
reggel rendhagyó környezetismereti
órán vettek részt a 3-4. évfolyamos di-
ákok. A csoportmunka fõ témája: Raj-
tad is múlik. Mit tehetsz Te? Ezt köve-
tõen a felsõ tagozatosok a globális fel-
melegedés és az üvegházhatás követ-

kezményeirõl tartottak gondolatéb-
resztõ elõadásokat. Nagy tetszést ara-
tott az iskola aulájában megnyílt Zöld
szemlélet a mindennapokban címû ki-
állítás, ahol újrahasznosítható anya-
gokból készült divatos ruhákat és hoz-
zá illõ kiegészítõket mutattak be a ta-
nulók. A program a Hülyeség kora cí-
mû film megtekintésével fejezõdött be.

B.E.

ZZöölldd sszzeemmlléélleett aa mmiinnddeennnnaappookkbbaann

Ötödik hely Nyíregyházán
A Dr. Mezõ Ferenc Szellemi

Diákolimpia országos döntõje
(III.-IV. korcsoport) Nyíregyhá-
zán került megrendezésre, ahol
a Kiskanizsai Iskola csapata az
ötödik helyen végzett. A nehéz
és összetett feladatokkal ügye-
sen megbirkóztak a tanulók, an-
nak dacára, hogy õk voltak a
legfiatalabbak a rangos me-
zõnyben. A jól szerepelt csapat
tagjai: Takács Thyra Kata, Vég-
vári Máté, Becze Máté és Pápai
Mátyás. A gyerekeket a ver-
senyre Seres Julianna nyugdíjas
testnevelõ készítette fel.

Gyermekeink a reményeink 
A Polgári Olvasókör, az

Együtt Kiskanizsáért Egyesület
és a kiskanizsai Általános Iskola
és Óvoda verses-zenés-mesés-
táncos kulturális mûsort szerve-
zett a Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Házban. A hallgatóságot
Horváth Jánosné, az egyesület
elnöke és Silló Zsolt iskolaigaz-
gató köszöntötte. A programot a
Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola
kiskanizsai kihelyezett tagozatá-
nak fellépése is színesítette.
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A városi Arany János Vers-
mondó Versenyen dobogós, 3.
helyezést ért el Karádi Dávid, a
Batthyány Gimnázium 8.A osz-
tályos tanulója. Könyvespolcát
több elismerés, díj is díszíti. 

Dávid kedvenc tantárgya a fizi-
ka, de szereti a rajzot és a matema-
tikát is. Építészmérnök szeretne

lenni, s ha meglesz a diplomája,
megpróbálkozik a filmmûvészeti
szakkal is, mert érdekli a filmren-
dezés. A versmondást hobbiszinten
folytatná tovább. Kevés szabad-
idõvel rendelkezik, beszélgetésünk
után éppen megyei fizikaversenyre
utazott Zalaegerszegre.

Édesanyjától sok verset, mesét hal-
lott kiskorában, õ szerettette meg vele
a költeményeket. A Zrínyi Miklós Is-
kola elsõ osztályos tanulójaként a taní-
tó nénije nevezte be egy mesemondó-
versenyre, amit megnyert. Aversmon-
dásra is õk bíztatták. S hogy milyen
versekkel készül szívesen Dávid?

„Azokat mondom el, amelyek
tetszenek. Úgy tervezem, hogy

Dsida Jenõ Psalmus Hungaricus és
Márai Sándor Mennybõl az angyal
címû versét szavalom el legköze-
lebb. Kedvenc költõim József Atti-
la, Kányádi Sándor, Karinthy Fri-
gyes, és Arany János balladáit is na-
gyon szeretem. Magyarórán sokat
beszélgetünk ezekrõl a költõkrõl.” 

– Bár hívtak, elfoglaltságaid mi-
att nem jársz versmondó szakkör-

be. Hogyan tanulod meg a verse-
ket?

– Amelyik tetszik, többször elol-
vasom, érlelem magamban, majd
megtanulom a szöveget, és utána
mondom el apának vagy anyának.
Észrevételeiket meghallgatom,
megfogadom. Azt tanácsolták: a
szívedbõl szavalj, és úgy mondd
el, ahogyan érzed. Latinovics Zol-
tán szavalatai nagyon tetszenek,
sokat hallgatom a lemezeit.

– Van egyáltalán szabadidõd? 
– Most gitározok, akusztikus- és

basszusgitáron is játszom, járok az
Orff ütõegyüttesbe, ezen kívül ma-
tek és fizika szakkörbe, és ezek el
is foglalják a napjaimat. Hétvégén
elbiciklizek a mamiékhoz, ifjúsági
regényeket olvasok, számítógép-
pel is szoktam játszani, és nagyon
szeretek rajzolni is. 

– Hol „lépsz” fel legközelebb? 
– Szabó Lõrinc Ima a gyermeke-

kért címû versét Letenyén, a Taní-
tó öröksége címû könyv bemutató-
ján, és június 5-én a Medgyaszay
Házban, Kuronya István pedagó-
gus halálának 10. évfordulóján
szavalom el.

Bakonyi Erzsébet
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Ahhoz, hogy kutyánk igazi
társsá váljon, meg kell tanulnia
bizonyos dolgokat: szabályosan
sétálni mellettünk, nyakörv, pó-
ráz és szájkosár segítségével, pa-
rancsra hozzánk jönni, leülni,
megállni és egyhelyben maradni.
Az ennél komolyabb feladatokat
– õrzõ-védõ munka, nyomköve-
tés, terelés, vadfelkutatás, vakve-
zetés, életmentés, teherhúzás,
agility, mobility – csak speciális
kutyaiskolában lehet elsajátítani.

A módszerekrõl: a legfontosabb,
hogy mindig következetesek le-
gyünk, mindig ugyanazt a parancs-
szót használjuk ugyanazzal a hang-
súllyal. Arcunk, hangunk, tekinte-
tünk kifejezõ, a kézjelek egyértel-
mûek legyenek, mert ne felejtsük
el, hogy a kutya szeme a leggyen-
gébb érzékszerve. Fokozatosan is-
mertessük meg vele a feladatait, ne
követeljünk tõle unalmas ismétel-
getést, akkor sem, ha a feladatot
nem hajtja végre tökéletesen. Szin-
tén nagyon lényeges, hogy a gazda
és a kutya között meglegyen a köl-
csönös bizalom és a szeretet. A ta-
nítás mindig nyugodt légkörben
folyjon, legyünk türelmesek a ku-
tyussal. Ha idegesek vagyunk, tilos
oktatni a kutyát. – hangsúlyozza
Tislér Zoltán kutyaoktató. 

Atanítás alapja, hogy kutyusunk
igyekszik a kedvünkben járni, ju-
talmat, dicséretet elnyerni. A dicsé-
ret, ha lehet, ne a jutalomfalat osz-
togatásában merüljön ki, hanem si-
mogatással, dicsérõ szóval is báto-
rítsuk az állatot, a foglalkozás vé-
gén pedig közös, felszabadult já-
tékkal fejezzük ki elégedettségün-
ket. Érjük el, hogy a kutya kelle-
mesnek, elõnyösnek érezze azt,
amit követelünk tõle, amit pedig el-
lenzünk vagy tiltunk, az kellemet-
len, hátrányos legyen a számára.

Három-négy hónapos korig tart
a családhoz való szoktatás, ezt kö-
veti a szocializáció 12 hónapos
korig. Ekkor már nagyjából lát-
juk, hogy kutyusunktól mi az, ami
elvárható, mi felel meg az egyéni-
ségének. 12 hónapos korától már
vihetjük kutyaiskolába is. (S.E)

Kutyavilág

Új helyen, kibõvült árukész-
lettel várja régi és új vendégeit a
Dekor Kuckó. A Kanizsa
Plazában (szemben az Alexand-
ra könyvesbolttal), az eddiginél
nagyobb területen, 51 négyzet-
méteren sok-sok újítással és
nagy-nagy szeretettel fogad
Zombori Katalin mindenkit, aki-
nek segítségre van szüksége ott-
hona vagy üzlete dekorálásához,
esküvõi vagy ballagási terme ki-
csinosításához, vagy csak egysze-
rûen nincs ötlete, mit ajándékoz-
zon szeretteinek.

Közel öt éve, hogy megnyitot-
ta kis boltját a Magyar utca ele-
jén, s ahogy bõvült árukészlete,
úgy bizonyult egyre kisebbnek a
hely. A különféle színû és formá-
jú lufik és a dekorációs kellékek
mellé szépen lassan besorjáztak
az ajándéktárgyak, a hobby ter-
mékek, a tortadekorációk és a
party kellékek – éppen mit keres-
tek nála a vevõk. Tevékenységi
köre is fokozatosan bõvült, a kü-
lönbözõ családi és céges rendez-
vényeken megjelenõ „lufisból”
dekorációs szakemberré vált:

már nem csak lufis díszítést vál-
lal (lufiszobrokkal, héliumos
luficsokrokkal) – persze ez a fõ
profilja –, hanem saját készítésû
asztal- és székszoknyáival bolon-
dítja meg az ünnepségeket, asz-
taldíszeket kreál, deko-
ranyagokkal „varázsol”. Dísz-
csomagolásai egyedülállóak a
környéken, egyedi és különleges
megoldásokkal rukkol elõ min-
den egyes alkalommal, s mivel
„lufis”, hát lufiba töltve is kérhe-
tik az ajándékozók a meglepeté-
seket. Többször volt már rá pél-
da, hogy gyerekzsúrokon bohóc-
ként hajtogatta a színes lufikat, s
a  gyerkõcök legnagyobb örömé-
re még bûvészkedett is.

Régóta kacérkodik õ is a ma-
napság oly divatos kreatív hobby
mindenféle válfajával, s úgy gon-
dolta, érdemes lenne a boltba is
bevinni, úgynevezett „Csináld
magad!” mozgalom vagy tanfo-
lyam keretei között, s azon dolgo-
zik, hogy a terv hamarosan való-
sággá váljon.

További képeket a
http://www.dekorkucko.hu honla-
pon találnak Katalin eddigi mun-
káiról. (X)

DDiillii - hhoobbbbyy - ppaarrttyy bboolltt aa PPlláázzáábbaann
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Horoszkóp

Barátságos hangulatban lesz a közeljö-
võben, és igyekszik elkerülni a vitákat.
Lelkének és szellemének is jobb lesz így.
Spórolás nélkül, zavartalanul tervezheti
már a nyári szabadságát. 

Sok munkára számíthat a napokban. A
kötelezettségei mellett fordítson több fi-
gyelmet a párjára. Mozduljanak ki ott-
honról, még akkor is, ha anyagilag ke-
vésbé engedhetik meg maguknak.

Jó kommunikációs készségével továbbra
is kiharcol magának mindent. Ha feszült-
ségmentes napokat szeretne otthon, le-
gyen nagyvonalúbb, és szó nélkül telje-
sítse a családja kívánságát. 

Ha romantikus sétára vágyakozik, most el-
jött az ideje. Május 1-jén, szombaton sétál-
jon ki a Csónakázó-tóra, és élvezze a ter-
mészetet, a színes kavalkádot, a tavaszt.
Tegye félre a gondokat, és ünnepeljen.

Mostanában úgy érzi, sokat dolgozik és
mégsincs eredménye. Ne keseredjen el, in-
kább törõdjön bele ebbe a helyzetbe. Ha
teheti, látogasson el egy színházi elõadás-
ra, aztán szorgosan dolgozzon tovább. 

Itt a május, tombol önben az energia. Ki-
csit lassítania kellene. Hogy sikerüljön, sé-
táljon ki városunk legszebb kirándulóhe-
lyére, a Csónakázó-tóra, s egy kis pihenõ,
netán falatozás után sétáljon haza. 

A csillagok segítik tervei megvalósítását,
az otthoni teendõket azonban ossza meg
valakivel. Baráti körben az eddigieknél
legyen rámenõsebb, és merészebb,
meglátja, meglesz az eredménye.

Változékony hangulatát nehezen viseli a
környezete mostanában. Kiengesztelésül
vigye el a párját egy hosszú hétvégére.
Mindkettejüknek jót tesz a változatos-
ság. 

A csillagok állása szerint rengeteg mun-
ka vár önre. Ha nem akar kapkodni a te-
endõi között, fogjon idejében a munká-
hoz. Fáradtságát pedig ûzze el vitami-
nokkal. 

Az életben nem akkor lesz sikeres, ha ha-
tározottan kimondja a véleményét, ha-
nem akkor, ha kimérten, és türelmesen.
Magánéletében továbbra is nyugalomra
és gyengédségre vágyik.

Ha meg tudja fogalmazni magának a cél-
jait, akkor már csak egy lépés választja el
a sikertõl. Megbízható és alapos a mun-
kájában, ezért szimpatikus a partnerei-
nek.

Pihenjen, tartózkodjon többet a szabad le-
vegõn, mert ha szétszórt és figyelmetlen,
jó üzleteket és lehetõségeket veszíthet el.
Váratlan események, érdekes lehetõségek
bukkannak fel ön elõtt a szabadságán. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Élõ 
SPORTközvetítések

május 2-án
(vasárnap)

Kanizsa KK -
Szeged
18:30

Kanizsa  Rádió 
06/93/510-986

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS: 06-30/30-30-956
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Nk-án a Berzsenyi utcában két-

szobás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-
es, egyedi fûtéses lakás azonnal be-
költözhetõen, 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-án a Herman Ottó utca 2.
szám alatt 25 m2-es felújított, egyedi
gázas garzon eladó nagy pincetáro-
lóval. Érd.: 0630/620-5335 (7209K)

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

Nk-Kisfakoson 110 m2-es két-
szintes, felújított családi ház, térkö-
ves udvar, 1940 m2-es telken eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966, 0630/813-5799
(7211K)

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

Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcá-
ban karbantartott, 78 m2-es családi ház-
rész pincével-padlással, 1185 m2 udvar-
ral áron alul eladó. Érd.: +3693/323-
737, +3620/417-2075 (7151K)

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

Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 150 m2-es, köny-
nyûszerkezetes ház (3 szoba, nagy
nappali, amerikai konyha, étkezõ) ga-
rázzsal 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,
kedvezõ feltételekkel eladó. Érd.:
0630/9015-222 (7217K)

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

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

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

Elcserélném nagykanizsai másfél
szobás, 44 m2-es, gázas, felújított,
belvároshoz közeli önkormányzati
lakásomat egyszobás, belvárosi,
gázas önkormányzatira. Érd.:
0630/958-7390 (7218K)

A Csónakázó tónál, a Látóhegyen
családi háznak való ingatlan eladó.
Tel.: 0630/500-1912 (7219K)

Nk-án Liszt Ferenc utcában 56
m2-es,  bútorozott, egyedi mérõs
lakás kiadó. Kaució szükséges. Tel.:
0630/685-5853 (7220K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, 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)

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

TV SZERVIZ: TV, DVD, videó
javítása. Távirányítók értékesítése, ja-
vítása. Nyitva tartás: 9-15 óráig.
Nagykanizsa, 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)

Kanizsai képzõ- és iparmûvészek 
kiállítása. Megtekinthetõ: május 14-ig

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.

MÁJUS 3-5.
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOK

Május 3.14 óra
EMLÉKEZÜNK HEVESI SÁNDORRA
Közremûködnek a Hevesi Sándor
Általános Iskola versmondói

A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Somogyi Katalin, az iskola
igazgatóhelyettese
Megtekinthetõ: május 12-ig

14.30 óra
KOSZORÚZÁS HEVESI SÁNDOR
FEJSZOBRÁNÁL ÉS A FÕ ÚTI
EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL

15 óra

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ A
ZALAEGERSZEGI HEVESI
SÁNDOR SZÍNHÁZ VEZETÕIVEL
Vendégek: Besenczi Árpád igazgató és
Sztarenki Pál fõrendezõ
Házigazda: Tóthné Hegedûs Erzsébet

Május 4. 10 és 14 óra
Bálint Ágnes - Rossa László: 
A FUTRINKA UTCA LAKÓI
- zenés mesejáték
A Fogi Színháza elõadása
Belépõdíj: 500 Ft

Május 5. 13.30 óra
A HEVESI SÁNDOR ÁLTALÁNOS
ISKOLA MÛVÉSZETI
CSOPORTJAINAK BEMUTATÓJA
ÉS A HEVESI SÁNDOR VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ PÁLYÁZAT
ERDEMÉNYHIRDETÉSE
Köszöntõt mond: Szmodics Józsefné
osztályvezetõ

Május 8. 18.30 óra
TAVASZI METÁL EST

Zenekarok:
19 óra Csendet Kérünk (punk-rock)
20 óra Taste My Pain (thrash metal/hard-
core)
21 óra Demon-Stration (gothic
death/doom metal)
22 óra Septicmen (thrash metal) - Vár-
palotáról

Belépõdíj: 400 Ft
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… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati-csoportjában Mo-
hácsi Újbarázda TSZ SE (8.) –
Olajbányász SE (10.) 3-0, majd
Olajbányász – Ajka Hungalu (13.)
0-0. Az NB III Bakony csoportjá-
ban MÁV NTE (10.) – Celldö-
mölk (8.) 0-0. Az nõi kosárlabda
NB I 14-19. helyéért BKV Elõre
(15.) – MÁV NTE 75-68, ezzel a
Lázár Béla irányította „Vasút” a
bajnokság 14. pozíciójában zárt.
A nõi kézilabda NB I B-ben Olaj-
bányász SE (2.; Mátyás 9, Juhász
4 gól) – Debreceni Medicor (5.)
21-19.

… 15 esztendeje: A kanizsai
IV. K-Sped Kupa autocross idény-
nyitón Radák Sándor el sem tu-
dott indulni, míg fia, az elõzõ év
egyik bajnoka, Radák Attila
(mindkettõ Honvéd Thury SE)
pedig kiesett az elõfutamok során.
A futball NB I-ben 12 ezer nézõ

elõtt az Üllõi úton Ferencvárosi
TC (1.) – Nagykanizsai Olajbá-
nyász SE (13.; g: Hegedûs) 2-1.

… 10 esztendeje: a labdarú-
góknál „devalválódott” a fentebb
említett mérkõzés, hiszen mind-
össze kétezren látták, hogy FTC
(5.) – Nagykanizsa-LinAir FC
(14.) 3-0. Az NB III Dráva-cso-
portjában Harkány (8.) – MÁV
NTE (4.) 0-0. A férfi kosárlabda
NB I 9-16. helyéért Kanizsa KK-
DKG East (14.) – Bp. Honvéd
(11.) 66-91. Az úszó korosztá-
lyos rövidpályás vidékbajnoksá-
gon Silló Dániel és Császár
Krisztián (mindkettõ CWG-
NVSE), valamint Papp Viktória
(Bolyai DSE) is szerzett elsõ he-
lyezést. A Zalaerdõ-Hevesi DSE
sportakrobatái közül a német
Wilhelmshafenban a négyes
(Barics Olivér, Furdán István,
Szever Károly, Sziklai Gábor) és

páros (Forray Zoltán, Horváth
Milán) egység nyert a rangos
nemzetközi mezõnyben.

… 5 esztendeje: a férfi kosár-
labda NB I B rájátszásában meg-
szerezte elsõ gyõzelmét a Kanizsa
KK-DKG East (-Budafok 94-66),
Koma Dániel 29 pontot szórt. A
Pécsi Dozso SE Kanizsai Kick-
Box Szakosztálya három elsõsé-
get szerezett az ifjúsági és junior
ob-n (Dukai Tamás, Varga Attila,
Völgyi Ferenc). Az OB I B-s vízi-
labda bajnokságban CWG Kani-
zsa – Bertók Szentes 11-6, amivel
Szõlõsi Csaba együttese biztosí-
totta a benn maradást. A férfi ké-
zilabda NB I B-ben öt vereség
után Alba Regia KSE – N. Izzó
SE (lg: Kiss Gergõ, Kiss József 8-
8) 29-30. Az NTE 1866 MÁV Rt.
sakk-csapata nyerte a megyei baj-
nokságot.

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((áápprriilliiss 2299 - mmáájjuuss 55..))……

Baseball. Két pozsonyi csapat kö-
zül elõbb az Interliga tavalyi bajnoka,
az Apollo (2.), majd a Slovan Spiders
(1.) volt a Neckermann Kanizsa Ants
(9.) vendége. Elõbbiek 4:1-re, és 3:1-
re gyõztek a kanizsaiak ellen, míg
utóbbiak 12:2-vel, valamint 7:1-gyel
tudták le dél-zalai túrájukat.  

Harcmûvészet. A közelmúltban
az NTE 1866 Íjászszakosztálya szer-
vezett nyílt baranta harcmûvészeti
edzést az NTE-csarnokban. Amagyar
hagyományõrzõk külön sajátossága,
hogy a testmozgás mellett egyéb,
szellemi tudásukat is gyarapító fel-
adatokat ötvöznek gyakorlataikba.

Karate. A horvátországi Nedelis-
cében (Muraköz megye) rendezték
meg a kadet, junior és U21-es Euro
Grand Prix WKF sorozatának for-
dulóját. Papp Petra, a Nagykanizsai
Shotokan Karate SE versenyzõje ju-
nior korosztályban nagy küzdelmek
után lett ezüstérmes. Roppant maga-
biztosan küzdött a döntõig, ott azon-
ban a tavalyi Európa-bajnokkal ke-
rült szembe és szoros meccsen ka-
pott ki 8:6 arányban.

Kézilabda. Az NB I B 23. fordu-
lójában alsóházi rangadót játszott
Tolnán (13.) a Nagykanizsai Izzó
SE (12.) nõi együttese. A mindvé-
gig szoros találkozón végül 22-22-
re végeztek a csapatok, ezzel a ka-
nizsaiak megtartották négy pontos
elõnyüket a Tolna KC elõtt. A férfi-
ak NB II-es mezõnyében az Izzó
(4.) a Komáromi AC (1.) gárdáját
fogadta, s 36-21-re kapott ki a baj-
noki cím várományosától. 

Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjának 20. fordulójában az
NTE 1866-Horváth MÉH (5.) ha-
zai pályán fogadta a második
Szentlõrinc-PVSK SE együttesét, s
szenvedett 5-1-es vereséget. A ha-
zaiak gólját Burucz Barna szerezte.
Kiskanizsán ötödik alkalommal ad-
ták át a Horváth János-vándordíjat,
s idén a jutalmazottak gyermek
korosztályban Vizi Szilvi, a serdü-
lõben Dolmányos Márk, míg az if-
júságaiknál Gáspár Gábor voltak.

Softball. A Röntgen Kanizsa
Ants (2.) Érden vívott kettõs
meccset a helyi Wild Cats ellen
(5.), s az elsõ meccsüket 7:5-re,
míg a másodikat 8:1-re nyerték.

Vízilabda. A Heat Group-
Kanizsa VSE (8.) az OB I B felsõ-
házi rájátszásának hatodik forduló-
jában a tavalyi bajnok YBL WPC
(4.) legénységét fogadta. A tavalyi
ráadás eredményei alapján (10-20;
11-19) nem ígérkezett könnyûnek
az összecsapás, s végül realizáló-
dott is a papírforma, vagyis 12-8-ra
nyertek a fõvárosiak.   

Pécsett rendezték a III. (12-13-
évesek) és IV. (14-15-évesek)
korcsoportnak szabadfogásban a
2010. évi birkózó diákolimpia
országos döntõit.  A két korcso-
portban összesen 414 versenyzõ
mérlegelt, köztük 6 kanizsai bir-
kózó is. Közülük III. korcsoport-
ban a 32-kg-os Egyed Balázs (Pi-
arista Általános Iskola) három
gyõztes mérkõzés után már az
arany éremért birkózhatott, ahol
a tavalyi magyar bajnok Ferencz
Gábor (klubja: Vasas SC) nézett
vele farkas szemet. Balázs maga-
biztosan, mindkét menetben
technikai fölénnyel 6-0; 6-0-ra
legyõzte fõvárosi riválisát, így

megérdemelten álhatott a dobogó
legtetejére. Érdekesség, hogy
Balázs minden mérkõzését idõ
elõtt be tudta fejezni, míg ellen-
felei „nem találtak fogást rajta”,
vagyis egyetlen pontot sem tud-
tak ellene szerezni. Szintén eb-
ben a korcsoportban a 29 kg-os
Németh Márton (Zrínyi Általá-
nos Iskola) az elsõ mérkõzését
elveszítette a késõbbi gyõztes
Magnucz (klubja: Csepel SC) el-
len, de a vigaszágon minden el-
lenfelét legyõzve, felállhatott a
dobogó legalsó fokára. A IV. kor-
csoportban Krasznai Bence
(Palini Általános Iskola) a 42 kg-
osok között három gyõztes, egy
vesztes mérkõzéssel bronzérmet
szerzett.

Polgár László

AArraannyy BBaarraannyyáábbóóll

Jászberényi KSE (2.) - Kanizsa
KK DKG-EAST (4.)  78 - 74   (27
- 15, 15 - 18, 16 - 23, 20 - 18.).
Férfi kosárlabda NB I B, rájátszás
az 1-8. helyért, 3. forduló. Jászbe-
rény, 300 nézõ. Vezette: Pozsonyi,
Balogh, Rácz. Kanizsa KK DKG-
EAST: Kasza (6), Vertetics (6),
Rodgers (24/3), Hoffmann (9),
Koma (20). Csere: Mihalics (9/6),
Sági. Edzõ: Kovács Nándor.

A mérkõzés elején állva hagyta
ellenfelét a Jászberény (8.p.: 24-

8), ez a továbbiakra nézve megha-
tározta a találkozó menetét. 

A második félidõben sokáig úgy
tûnt, a vendégek fordítani tudnak, de
a jászságiak résen voltak, s mint ké-
sõbb kiderült, nem hagyták, hogy
csorba essen hazai makulátlan reno-
méjukon. Mindezek ellenére dicsé-
retes, hogy a dél-zalaiak nem adták
fel a küzdelmet, izgalmassá tették a
végjátékot, de fordítani már nem
tudtak, amivel megvédte hazai ve-
retlenségét a házigazda együttes.

Az 1-8. helyért folyó rájátszás
következõ körében a KKK vasár-
nap, 18.30 órai kezdettel a Keleti
csoport legjobbját, a Szegedet fo-
gadja a Cserháti csarnokban.

További eredmények: EnterNet
Vásárhely (6.) - Soproni MAFC
(7.) 99-93, Eger (8.) - Veszprém
(5.) 89-97, Szeged (1.) - Bonyhád
(3.) 92-78.

Edzõi mérleg:
Kovács Nándor: „A szokásunk-

nak megfelelõen ezúttal is rosszul
kezdtünk. Sikerült felállnunk, de
ezúttal nem maradt erõnk a fordí-
tásra.”

AAmmiittõõll ttaarrttaannii lleehheetteetttt……
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A Nagykanizsa-Kotoriba vas-
útvonal 150 éves évfordulója al-
kalmából a MÁV Nosztalgia Kft.
és a Horvát Vasutak (HZ) a vas-
útbarátok részvételével szerve-
zett megemlékezést az elmúlt hét
szombatján.

Délig ugyan nem kellett vár-
ni, de az „évfordulós”

nosztalgiavonatra várók nagyot
néztek, amikor közölte háromne-
gyed tíz tájban a hangos: „… elõ-
reláthatólag hatvan percet késik”.

Élénk gõzmozdony füttyszó az-
tán 10.40-kor már azt jelezte,

hogy Budapest-Siófokról megérke-
zett a DV 109-es által (is) vontatott
szerelvény.

Látványnak sem volt utolsó,
amikor begördült a nosztal-

giavonat, ablakaiban a kíváncsis-
kodó utasokkal és (az esetenként
korhû ruházatú) személyzettel.

Ilyen elõzmények után indul-
hatott útjára a „menet” a

nagykanizsai állomásról Kotoriba
felé, a mozdony(ok) mögött élen a
VIP-kocsival, ahol szintén izgatot-

tabb volt a hangulat, hiszen a határ
túloldalán már készült a tömeg...

V43-as „erõgép” húzta
amúgy Murakeresztúrig a

régi idõk vonatát, ezért volt fen-
tebb a mozdony szó többes száma,
de az már a sors furcsa fintora,
hogy Kanizsáig éppen a modern
konstrukció adta meg magát, bár a
határra érve ezzel már nem nagyon
foglalkoztatott senkit.

Annál inkább vonzotta az ér-
deklõdõket a keresztúri

mozdony-csere, amikor is a MÁV
Cirmosát lecsatolták a 109-es elõl,
s igazi nosztalgiavonatozásra ké-
szülhettek hat kilométeren keresz-
tül az utasok.

Szép lassan nekidurálta magát
a jó öreg DV 109-es, s be-

mozdította a hat kocsis vontat-
mányt a Mura folyón átívelõ vasúti
híd felé.

Útban a horvát terület felé a
horvát határõrök is megta-

pasztalhatták menetközben a
„nosztalgiás-fílinget”, majd a híd
után már a kotoribai egyenesre for-
dulhatott fél tizenkettõ tájban a gõ-
zös vezette vonat.

Talán maguk a szervezõk
sem számítottak arra, mi-

lyen fogadtatásban részesülhet egy
ilyen ünnepi karaván, hiszen
Kotoribában majd’ 2000 ember
várta a megérkezést az elsõ vá-
gányra.

Kamerák és fényképezõk
tömkelege fogadta a DV

109-est, lépni alig lehetett a szom-
szédolás kezdetekor.

Aszívélyes fogadtatásnak ez-
zel még korántsem volt vé-

ge, s hogy a horvátok mennyire
megadták a módját, arra példa,
hogy a kis településükre még az
újdonsült köztársasági elnökük,
Ivo Josipovic is ellátogatott.

Nem unatkozhattak a vonat
befutásáig sem az ottaniak,

hiszen szinte egész napos rendez-
vényt hoztak tetõ alá számukra,
ami nem volt véletlen…

Ivo Josipovic horvát köztársasá-
gi elnök aztán olyat cselekedett

- amit lássuk be -, a világ elnökei
nem sokszor tesznek, Nagykanizsa
nevét hallhattuk tõle számtalanszor
„nívós” szövegkörnyezetben. „Egész
Muraköz számára volt nagy társadal-
mi és gazdasági jelentõsége a Déli
Vasútnak, hiszen ezt a szegletet még
jobban bekapcsolta Kanizsa felé az
állam vérkeringésébe” – mondta el
lapunknak is a horvát elnök.

Zeneszó vezette fel a további
protokolláris eseményeket

is, melyek között a magyar fél
képviselete, dr. Mosóczi László
MÁV vezérigazgató-helyettes be-
széde sem maradhatott ki a sorból,
igaz, ekkor már a helyi pecsenye-
sütõk és sörárusok is csúcsforgal-
mat bonyolítottak.

Sa tömeg is mind oldottabb
hangulatban adhatta ország

világ tudtára, büszkék kis települé-
sük „tettére”, hogy annak idején a
Déli Vasút is „útjába ejtette” a ma
mintegy 3500 lakosú községet.

Ahelyiek számára külön ér-
dekességként szolgálha-

tott, hogy míg a gõzmozdonyt „át-
vezényelték” a visszaútra, a kocsi-
kat kedvükre szemlélhették kívül-
belül, különösen nagy örömet sze-
rezve ezzel a kis gyerkõcök szá-
mára.

Korhû jelmezeseink is elve-
gyülhettek a forgatagban,

miközben lassan felszerelték, és
kinyitották az állomás mellett fel-
állított VIP-sátrat, amit azon
nyomban meg is szállt a köztársa-
sági elnök kísérete.

Ozujskot, vagyis a horvátok
egyik kedvenc sörét is kós-

tolgathatták nagy hévvel a magyar
oldalról érkezettek, miközben az
alkalmi színpad és környéke ki-
ürült – legalábbis egy idõre.

Tényleg megadták a módját a
kotoribaiak, de azt is hallhat-

tuk, Csáktornya sem akart lemaradni
az ünneplésben, lévén Muraköz köz-
pontjában is kiemelt fontossága volt
a Kanizsával való kapcsolatnak.    

Olybá’ tûnt, a világ közepe
lett egy rövid idõre

Kanizsa-Kotoriba, amikor még idá-
ig is elértek az adriai „hullámok”…

Régi idõk hangulata tért visz-
sza valóban arra a néhány

órára, amíg a DV 109-es volt az ér-
deklõdés központjában, s
Ljubomir Grgec, Kotoriba polgár-
mestere sem hagyta említés nélkül,
falujuknak mindig is fontos (volt)
a Mura túloldalával való kapcso-
lattartás, melynek jelképe is a két
államot összekötõ sínpár. 

Ivan, alkalmi idegenvezetõnk
pedig hosszasan sorolta, mi-

lyen jó volt annak idején a vasúton
dolgozóknak, hiszen jöhettek bár-
milyen idõk, az emberi kapcsola-
toknak mindig is jól jött egy kis
szomszédolás, miegymás.

Bütykölték persze addig is
becsülettel a derék DV 109-

est, de a masina nem makacsolta
meg magát, a gyorsan eljött búcsú
pillanataiban már vígan pöfékelt, s
várta az indulást.

Aztán egyszer csak rándult
egyet a szerelvény, s las-

san, igazi méltósággal kigördült
Kotoriba állomásáról a nosztalgia-
vonat, hogy ismét nekilóduljon a
Mura irányába…

Polgár László

AA MMuurraa ffoollyyóó ffeelleetttt mmááiigg iiss öösssszzeekköött……
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