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Kanizsa

Egy kattintás 
weblapunkra, 

és naponta friss híreket, 
tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT, 
írjon FÓRUMUNKBA,

vagy adjon fel
INGYENES 

APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)
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Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!

„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”

épülettervezés beruházás
lebonyolítása építési mûszaki

ellenõrzés felelõs mûszaki
vezetés projektvezetés 
teljeskörû ingatlanfejlesztés 

ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök 

+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu

Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab

Ismét maskarába bújtak
városunk középiskoláinak végzõs di-
ákjai. A szombati ballagásokat megelõzve pénte-
ken mindannyian buliztak még egyet a bolondballagáson. Idén a
Batthyány Lajos Gimnáziumból 189, a Cserháti Sándor Szakkö-
zépiskolából 131, a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumból 175, a Zsig-
mondy-Széchenyi Szakközépiskolából 169 végzõs ballag el, s ad
számot megszerzett tudásáról.
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Hétfõn a mûvelõdési intézmény
színházi elõcsarnokában elõször a
hevesis diákok versmondói adtak

mûsort, majd a tanulók rajzaiból
összeállított kiállítást Somogyi Kata-
lin, az iskola igazgatóhelyettese nyi-

totta meg. A mûsor után megkoszo-
rúzták Hevesi Sándor fejszobrát és a
Fõ úti szülõházán lévõ emléktáblát.
Az érdeklõdõk délután közönségta-
lálkozón vehettek részt a zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház veze-
tõivel. A vendégekkel, Besenczi Ár-
pád igazgatóval és Sztarenki Pál fõ-
rendezõvel Tóthné Hegedûs Erzsé-
bet beszélgetett. Kedden a HSMK
színháztermében Bálint Ágnes és
Rossa László mûvét, A Futrinka ut-
ca lakói címû zenés mesejátékot
nézhették meg a gyerekek a Fogi
Színház elõadásában. Szerdán a He-
vesi Iskola mûvészeti csoportjainak

bemutatója és a Hevesi Sándor vers-
és prózamondó pályázat eredmény-
hirdetése zárta a három napos meg-
emlékezést. Köszöntõt Balogh Lász-
ló OKISB elnök mondott.

B.E.
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Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszának igazgatója és Lábodi
István projektmenedzser sajtó-
tájékoztatón számolt be a hor-
vát-magyar kölcsönös turiz-
musfejlesztõ program sikerérõl,
melynek keretében nagyszabá-
sú közös fejlesztési tervekben is
gondolkodhatnak a Dél-Dunán-
túli és a térséggel határos hor-
vát területek idegenforgalom-
ban jártas és gondolkodó kö-
zösségei. 

A konzorciumvezetés jogát
amúgy a PEN Kampusza és Turiz-
mus Tanszéke nyerte el, s olyan
terméktervek kidolgozása lesz a fõ
cél, melyek alapul szolgálnak a
fent említett program késõbbi tu-
risztikai pályázatainak kiírásához.

Ahogy Birkner Zoltán fogalma-
zott, a PEN célja, hogy minél több
hasonló nemzetközi projektbe ke-
rülhessen be, s a horvát-magyar
határon átnyúló együttmûködési
programhoz (IPA) való csatlakozás
is remek referencia az elkövetke-
zendõkre, különösképp úgy, hogy
a szóban forgó projektben vezetõ
szerepet tölthet be az intézmény.

Lábodi István pedig kiemelte, a
régió-fejlesztésben úttörõ kezde-
ményezés elõtt állnak, mely szá-
mos kitörési lehetõséget adhat a
turisztika területén ténykedõ ala-
pítványnak, egyesületnek vagy ép-
pen kistérségeknek.

A projekt szakmai partnerei töb-
bek között nemzeti parkok, ma-
gyar oldalról a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium, illetve
horvát részrõl a turizmusért felelõs
minisztérium. 

P.L.

VVeezzeettõõii ééss
kkoooorrddiinnááttoorrii
sszzeerreeppbbeenn 

EEmmlléékknnaappookk HHeevveessii SSáánnddoorr ttiisszztteelleettéérree

Közös projektbe kezdett a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft. és a CISCO Sys-
tems Magyarország Kft. Mun-
kaprogramjuk fõ célja az infor-
matikai képzés megújítása váro-
sunkban.

A CISCO álláspontja, hogy az in-
formatikai fejlõdést követnie kell a
tananyagoknak is, ezért a cég min-
dig biztosít erõforrásokat ennek el-
érésére. – mondta el Béni Gabriel-

la, a Cisco Hálózati Akadémia ma-
gyarországi programvezetõje. 

Az Akadémia új tananyaga, az
IT Alapismeretek segítséget nyújt
minden korosztály számára a szá-
mítógépek és laptopok kezelésé-
hez, bõvítéséhez, hibaelhárításá-
hoz, a számítógépen futó progra-
mok telepítéséhez, a hardveres és
szoftveres hibák felismeréséhez és
javításához.

Ez év márciusában elindult egy
próbaképzés a Zsigmondy Vilmos

és Széchenyi István Szakképzõ Is-
kolában, mely azt hivatott bizonyí-
tani, hogy aki ezt a képzést és a hi-
ányzó ECDL tartalmakat pótló
plusz tíz órát elvégzi, képes az
ECDL 1, 2 és 7 modulvizsgákat si-
keresen letenni. Ez a feltétele an-
nak, hogy szeptembertõl minden-
kinek, aki elvégzi ezt a tanfolya-
mot vizsgamentesség járjon az
ECDL említett moduljaiból.

S.E.

Városunk szülötte, Hevesi Sándor rendezõ, színházigazgató, kritikus, író,
mûfordító születésének 137. évfordulója alkalmából emléknapokat szerve-
zett névadója tiszteletére a HSMK és a Hevesi Sándor Általános Iskola. 

AAzz iinnffoorrmmaattiikkaaii kkééppzzééss mmeeggúújjííttáássaa

Immár tíz évre tekint vissza a
nagykanizsai Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola és a holmestrandi (Nor-
végia) Botne Skole kapcsolata.

Mindeddig felnõttek vettek csak
részt a cserekapcsolatban, elõször
az idén került sor diákok közös
munkájára. A Jövõ – Remények –
Álmok címû projektben a norvé-
gok részérõl tizenöt tanuló és négy
felnõtt, a vendéglátó iskolából hu-

szonnégy diák és a Zrínyi pedagó-
gusai vettek részt.

A márciusi elõlátogatás során öt
altémát választottak ki a gyerekek:
környezetvédelem, összefogás, okta-
tás, idõutazás és új bolygó keresése.
Nagysikerû, közös elõadás zárta a hét
napos munkát a Medgyaszay Házban.

Öt vegyes csoportban mindenki
a saját érdeklõdésének megfelelõ
témához csatlakozott. Az ötleteket
a gyerekek találták ki, a tanárok

csupán koordinálták, segítették a
folyamatot. Közös nyelvként az
angol használták.

A projekt fõ célja az volt, hogy a
különbözõ kultúrából érkezõ gye-
rekek megtanulják egymás véle-
ményének tiszteletben tartását,
egymás elfogadását, és az idegen
nyelven kívül a tánc és a zene
nyelvén való önkifejezést.

K.H.

NNoorrvvéégg-mmaaggyyaarr kkuullttuurráálliiss hhéétt aa ZZrríínnyyiibbeenn 
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A Város Napja alkalmából
Nagykanizsa mûvészeti életében
végzett több évtizedes kiemelke-
dõ munkájáért „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgá-
ra” kitüntetõ címet adományo-
zott a közgyûlés Fentõs Ferenc
nyugalmazott zeneiskolai igaz-
gatónak. A nyolcvannégy éves
díszpolgárunkkal a zene iránt
érzett érdeklõdésérõl, szereteté-
rõl Kinizsi utcai otthonában be-
szélgettünk. 

– Már kisgyermek koromban
megfogott a zene. Bár édesanyám
nagyon szépen énekelt, elsõ talál-
kozásom a zenével a Királyi Pál
utcai lakásunk közelében történt.
Sarokházban laktunk a Halász
fényképész mûtermének közelé-
ben, s a kerítés bástyájára ülve
gyakran hallottam a fényképész fi-
át hegedülni. Olyan szépen ját-
szott, hogy a hegedû hangja gyak-
ran még a vacsoraidõt is elfeled-
tette velem. Hét-nyolc évesen el-
határoztam, felnõttként hegedûok-
tatással foglalkozom. Elsõ vonós
hangszeremhez édesapám egy is-
merõse révén jutottam, aki tarto-
zása fejében felajánlotta nekünk a
hegedûjét. Tanulmányaimat a Ki-
rályi Pál utca 1/B. alatti Zeneisko-
la helyiségében kezdtem, s annak
átköltözése után a negyvenes
években a mai Sugár utcai épület-
ben folytattam. Zenetanárom,
Ivánkovics Ferenc késõbb az isko-
la igazgatója lett. 

Fentõs Ferenc hegedûtanári dip-
lomáját Pécsett, a Zenemûvészeti
Szakiskola tanárképzõ tagozatán
szerezte meg. A Nagykanizsai Ál-
lami Zeneiskolában 1953-tól
1999-ig, negyvenhat éven át taní-
tott. 1962-tõl igazgatóhelyettese,
1972-87 között igazgatója volt.
1950-tõl a Nagykanizsai Szimfo-
nikus Zenekar tagja, harmincöt
évig koncertmestere. Tizenhét évig
vezetõje a Városi Úttörõ Vonósze-
nekarnak. Tagja a Magyar Zene-
mûvészek Szövetségének. A Kani-
zsai Enciklopédia zenetörténeti
szócikkeinek szerzõje, és társszer-
zõje a Nagykanizsai Szimfonikus
Zenekar történetét 1921-1996-ig
feldolgozó kiadványnak. Idézzünk
néhány gondolatot a kötetbõl:

„Egy város arculatát minden
korban meghatározta, hogy lakói
miként viszonyultak a mûvészet-
hez. Nagykanizsa nagy kulturális
hagyományt mondhat magáénak.
Polgárai mindig szívesen áldoztak
a mûvelõdés, a mûvészet ügyéért.
Különösen a zenekultúrának volt
és van nagy becsülete ebben a vá-
rosban. A Zeneiskola, amely a Du-
nántúl egyik elsõ zeneoktatási in-
tézménye, magas zenei igényt ala-
pozott meg. A közös muzsikálás ne-
mes szenvedélye azonban nemcsak
egy szûkebb közösség kedvtelésé-
nek számított, hanem mindig szer-
vesen beletartozott ezen pezsgõ te-
lepülés egész társadalmi életébe.
Nagyon nagy öröm, hogy zeneka-
runk és iskolánk évfordulóit a Mil-

lecentenárium évében ünnepelhet-
jük. A közös megemlékezés évszá-
mait a sors, tartalmát az a lénye-
ges összefüggés adja, amely a két
intézmény munkáját összetartja.
Az, hogy az együttes tagságának
80 százalékát a zeneiskola tanárai
és növendékei adják. Köszönet a
város polgárainak és mindenkori
vezetésének, hogy ennyi éven ke-
resztül ragaszkodva megtartottak
bennünket. Jellemzi Nagykanizsa
hozzáállását már maga az alapítá-
sok dátuma is. Abban az idõben
(1921 és 1926) zeneiskola mind-
össze 20 körül volt Magyarorszá-
gon, szimfonikus zenekar talán
még kevesebb. Hogy mi tette lehe-
tõvé azt az aktív mûvészeti életet,
amelyet a 75 év jellemez, erre áll-
jon itt néhány történetünket meg-
elõzõ esemény. A századfordulóra
jellemzõ zenei élet Nagykanizsán:
Itt koncertezett Auer Lipót (1864,

1881), Pablo Sarasate (1877),
Joachim József (1880), Reményi
Ede (1891). Jiilm Kubelik (1900),
Gcycr Stefi (1902), Szigeti József
(1905, 1908, 1925, 1937), Koncz
János (1921. 1926), Waldbauer-
Kepely vonósnégyes (1922),
Hubay Jenõ (1927), Zathurcczky
Ede (1934).”

Fentõs Ferenc zeneiskolát szer-
vezett Letenyén, s közremûködött
a megye több településén, vala-
mint Csurgón és Kaposváron
olyan feladatokban, ahol az ifjúság
zenei nevelésén túl fontosnak tar-
tották a felnõttek zenei ízlésének
fejlesztését is. 

– Annak idején, igazgató és kon-
certmesterként nagyon jó kapcso-
latot alakítottunk ki a Filharmóni-
ai Társasággal. Gyakran kérhet-
tem szép mûsorokat Strém Kál-
mántól, az ifjúsági hangversenyek
szervezõjétõl, aki mindig figyelem-
be vette a kanizsaiak kívánságát.

Beszélgetésünk közben Fentõs
Ferenc kezébe vette az 1855-ben
Franciaországban készült hegedû-
jét. Húrjait pengetve megjegyezte:
Nem könnyû hangszer! Szép meg-
szólaltatásban nem könnyû vissza-
adni a hangokat. Jó hallás és fizi-
kai adottság kell hozzá. A komoly-
zene megvigasztal és örömet is ad
egyszerre. Kikapcsolja az embert a
gondokból. 

Minden második nap játszik raj-
ta, gyakorol, felfrissíti emlékezeté-
ben az egyes mûveket. Hubay Je-
nõ, Paganini, Mozart, a legkedve-

sebb zeneszerzõinek mûvei kelnek
életre a szobákban. A falakon táj-
képek, virágok és csendéletek sze-
met-lelket nyugtató látványa.
Mintha csak azt sugallnák, kez-
dõdhet a hangverseny. A tanár úr
észreveszi kíváncsiságomat, s el-
mondja, a képek nagy részét fele-
ségének édesapja készítette. Pfeif-
fer György kitüntetett gazdálkodó
volt, s szabadidejében szenvedé-
lyesen festett. Aztán egy érettségi
után készült fotóját nézzük meg,
Tüttõ Jenõ fényképész felvételét,
aki szintén játszott a Városi Szim-
fonikus Zenekarban.

– A vendégek is hallhatnak itt
zeneszót? – kérdem önkéntelenül. 

– Igen, szívesen játszom nekik,
és meg is köszönik – tette hozzá. 

– Kint az udvarban tarka színek-
ben pompáznak a cserjék, a szo-
bákba beragyog a nap. Hol gyako-
rol legszívesebben? 

– Itt bent a lakásban. A házunk
elõtt járnak el az emberek az Izzó-
ba dolgozni. Idõnként megjegyzik
az ablak alatt, hogy szépen szól a
hegedû. Ez a dicséret nagyon jól
esik. – Míg a feleség, Gizike fény-
képezéshez készíti elõ a díszpol-
gári kitüntetést, a tanár úr meg-
jegyzi: – Nagyon örültem az elis-
merésnek. Szívesen emlékszem
vissza 1970. december 14-ére,
amikor az Úttörõház nagytermé-
ben elõadtam Mozart G-dúr hege-
dûversenyét. A Nagykanizsai
Szimfonikus Zenekart Noll Ferenc
karnagy, zeneiskolai tanár vezé-
nyelte. Büszke vagyok arra is,
hogy a tantestület örökös igazga-
tói címet adott. Megkaptam a Vá-
ros Kultúrájáért járó elismerést,
és 2005 augusztusában a Magyar
Köztársaság Ezüst Érdemkereszt-
jével is kitüntettek érdemes és
eredményes munkásságom elis-
meréseként. 

Ez utóbbiak felsorolására már
Gizike bíztatta. Fentõs Ferenc a
kanizsai hangversenyek rendsze-
res látogatója. Nem hivalkodó,
csendes személyiségével gyakorta
találkozunk az utcán. Gyalogosan,
hisz egy ideje letette a kerékpárját.
Miközben beszélgetünk, arra gon-
dolok, az izzósokon kívül Fentõs
Ferenc muzsikája talán egyszer
megállít az ablaka alatt valakit, aki
szintén kedvét leli a hangszerben,
és szövetséget köt a hegedûvel…

Bakonyi Erzsébet

AAkkii mmáárr ggyyeerrmmeekkkkéénntt sszzöövveettssééggeett kkööttöötttt aa hheeggeeddûûvveell
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A legutóbbi közgyûlés sem
volt vitáktól mentes, s nem lepõ-
dött meg senki, hogy a város-
atyák ezúttal sem értettek egyet
mindenben.

Soros elõtt soron kívüli ülésen
tárgyaltak a képviselõk a Rehabili-
tációs szolgáltatások fejlesztése cí-
mû kórházi pályázat benyújtásáról.
Errõl a napirendrõl már a márciusi
ülésen is szó esett, de döntés csak
most született: dr. Brünner Szil-
veszter elmondása alapján a meg-
valósíthatósági pályázat elkészült,
a pozitív elbírálást követõen a re-
habilitációs ágyakat fogják fejlesz-
teni. Mivel nem sikerdíjas a pályá-
zat, tehát a készítõk mindenképpen
megkapják a maguk kilenc millió
forintját, s Bárdosi Gábor (MSZP)
szerint szakmailag megalapozatlan
pályázatról van szó – mellyel sze-
rinte nem fognak nyerni –, ezért
nem tanácsolta a napirend megsza-
vazását. A végsõ döntés: tizenki-
lenc igen, egy nem, két tartózko-
dás mellett a napirend átment.

A határozatok kihirdetése után
javaslat született a Miklósfai Óvo-
da bõvítéses rekonstrukciójára be-
adandó pályázat tárgyalásának el-
halasztásáról. Mivel a beadási ha-
táridõt kitolták, a pályázatírók
több munkát tudnak belefektetni,
s így minden részletre kiterjedõ,
precízebb anyag születhet. Szintén
levételre került a választókerületi
képviselõi céltartalékról szóló na-
pirendi pont, ugyanis több esetben
hiányoznak a képviselõk döntései.
Ezt a következõ alkalommal tár-
gyalják.

Nagy vihart kavart a felvételre
javasolt napirendek közül az, ame-
lyet Cseresnyés Péter alpolgármes-

ter terjesztett elõ. A téma már so-
kadszorra került napirendre vétel
elé, de eddig sosem tárgyalta a tes-
tület. Egy, az ipari parkban lévõ te-
rületrõl van szó, amelyet egy be-
fektetõ szeretne megvásárolni, s
ezzel mintegy húsz új munkahelyet
teremtene. Nem utolsó sorban adót
fizetne a városnak – hangzottak el
az érvek. A polgármester nem
kívánta napirendre venni az témát,
mondván, az elõterjesztés nem ké-
szült el idõben. Ezt az alpolgár-
mester és dr. Tuboly Marianna
jegyzõnõ visszautasította. Marton
István polgármester a vita közben
„durcás kisfiúk”-nak nevezte a Fi-
desz-frakció képviselõit, mely
megjegyzéshez sorban majd’ mind-
egyik városatya hozzászólt. Bene
Csaba (Fidesz) azt kérte Marton
Istvántól, emelkedjen felül önmaga
és Cseresnyés Péter, valamint ön-
maga és Tuboly Marianna között
fennálló feszültségen. Halász Gyu-
la (SZDSZ) azzal érvelt, hogy a
meghatározott összeg (az új érték-
becslés alapján 3810 forint/m2)
csak a kikiáltási ár, nem feltétlenül

ennyiért fog elkelni a terület. Cser-
ti Tibor (Városvédõk) mondta ki a
lényeget: „dolgozzunk már tisztes-
ségesen”. A hozzászólások végén
Bene Csaba jelezte, amennyiben a
polgármester nem szavaztat az ipa-
ri park szóban forgó területének
versenytárgyaláson való eladásá-
ról, a jobb oldalon ülõk felállnak,
befejezik a soros ülést, és rendkí-
vülit kezdeményeznek a halasztást
nem tûrõ napirendek érdekében. A
többit nem kívánják megtárgyalni.
A kényszerszünetben Horváth
István (Kanizsáért Frakció) meg-
gyõzte frakciótársát, Marton Ist-
vánt, aki szavaztatott a napirendre
vételrõl, amelynek vitája során a
testület úgy döntött, lesz verseny-
tárgyalás.

Új napirendként tárgyalta és fo-
gadta el a testület az önkormány-
zati oktatási intézmények alapító
okiratainak módosítását, valamint
új parkolóhelyek építését a Berzse-
nyi, a Corvin és a Garay utcákban.

Elfogadta a testület az Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolót,

valamint a 2009. évi pénzmarad-
vány felosztásáról és a 2010. évi
költségvetésérõl szóló 10/2010.
(III. 08.) számú rendeletének mó-
dosítását.

Nyílt ülésen kezdték, majd zár-
ton, s újra nyílton folytatták a kép-
viselõk a vállalkozások támogatá-
sáról szóló rendelet újabb módosí-
tásáról való értekezést, mely végül
nem ment át a szavazáson. Szintén
így járt a „Szenior díj”, melyet
azon hetven éven felüli kanizsai
polgárok kaptak volna, akik példás
szakmai múlttal rendelkeznek, s a
közéletben folyamatosan kiemel-
kedõ tevékenységet végeznek. A
testület szerint az évente a Város
Napján átadott elismerések ugyan-
ezt a célt szolgálják.

Huszonkilenc társasház adta be
pályázatát a termofor kémények
(egycsatornás gyûjtõkémények)
felújítására kiírt önkormányzati
felhívásra, mely az állam által
2009 decemberében kiírt pályázat-
hoz csatlakozik. Némi vitát váltott
ki az ügy, mivel a szükséges ösz-
szegnek körülbelül a fele szerepel
a költségvetésben. Viszont mind-
annyian belátták, életveszély-elhá-
rításról van szó, s a folyamat el-
akadna, ha nem szavaznák meg.

KKaanniizzssaa –– KKöözzggyyûûllééss 2010. május 6.4

A legutóbbi közgyûlésen több
kimondottan rossz döntés is szüle-
tett, de ezek közül az egyik olyan
horderejû, mely nem pusztán hát-
rányos helyzetbe hozza a várost,
hanem tragikus következmények-
kel is járhat. Ez pedig azon rende-
letmódosítás megtorpedózása volt,
mely kibõvítette, pontosabban
egyenlõsítette volna – az EU szab-
ta keretek között – a munkahelyte-
remtõ támogatásokat. Ugyanis
örömmel jelenthetem be, hogy a
jelenleg érvényben lévõ szabályo-
zás, mely egy cégnek legfeljebb 10
új munkahely létesítéséhez nyújt
fejenként 500 eFt-os támogatást –
és a válság idõszakában megfelelt
az igényeknek –, mára már elavult-
nak tekinthetõ. Hosszas tárgyalá-
sok után egy városunkban már ed-
dig is jelen lévõ, megbízható vál-
lalkozás, összesen 150 fõs lét-
számbõvítést tervez. Természete-
sen ehhez szükségeltetik, hogy a
rendelet ne büntesse csak azért,
mert sok új munkahelyet létesíte-
ne. Ezt az elképzelést örömmel ka-
roltam fel, hisz teljes mértékig kö-
zösségi cél, hogy minél több állás-
hely létesüljön a városban, arról

nem is beszélve, hogy a többlet he-
lyi adók révén például hány kilo-
méter útburkolat újulhatna meg.
Ráadásul a világgazdaság fellen-
dülésével több hasonló léptékû,
akár nagyobb vállalat Kanizsára
települése is realitás, így bíztam
abban, hogy a rendelet módosítása
ellenszavazat nélkül kerül elfoga-
dásra. Még én sem feltételeztem,
hogy a Fidesz és az SZDSZ ezt is
megfúrja, mintha nem lenne érde-
kelt a beruházás megvalósulásá-
ban, Kanizsa sikerében. A napirend
vitája során azonban még egy cél
felsejlett elõttem, amikor egy kép-
viselõ azzal „érvelt”, hogy az ilyen
kérdéseket nem rendeleti úton, ha-
nem esetenként kéne elbírálni. Hir-
telen azt hittem rosszul hallok, hisz
a magyar valóságot ismerõ ember-
hez hasonlóan pontosan tudom,
hogy az egyedi elbírálás, a kivéte-
lezés a korrupció legtermékenyebb
talaja, s mint ilyen, a banánköztár-
saságok sajátja. Pontosan azt a bal-
káni szemléletet tükrözi, miszerint
a pozitív döntés csakis a személyes
kapcsolat és a megfelelõ ellentéte-
lezés függvénye. Azt, amivel
szemben megválasztásom pillana-

tától kezdve – és nem csak szavak-
kal harcolok –, még ha ezért egy-
kori támogatóim el is fordultak tõ-
lem. Ezért is voltam konzekvensen
ellene minden olyan törekvésnek,
mely pozitív, vagy negatív érte-
lemben eltér az életszerû szabályo-
zástól, és a problémákat is általá-
nos érvényû, hosszú távú dönté-
sekkel kívántam orvosolni. Ez
ugyanis azt az érzést erõsíti min-
denkiben, hogy Nagykanizsa ki-
számítható, korrekt, ugyanakkor a
problémákat orvosolni képes part-
nere minden itt élõ embernek, és itt
mûködõ vállalkozásnak egyaránt.
Jelen esetben nincs más választá-
som, mint a közgyûlésben minél
hamarabb sikeresen rendezni a
kérdést, hogy a létszámbõvülés
késlekedés nélkül megvalósulhas-
son. Ebben kérem minden felelõs
választópolgár segítségét – akik
szeretnének egy sikeres Nagykani-
zsán élni –, gyakoroljanak nyo-
mást képviselõikre, hogy azok ne
érezhessék, következmények nél-
kül gátolható a város  fejlõdése...

Nagykanizsa, 2010. május 4.
Marton István

polgármester

„„GGyyaakkoorroolljjaannaakk nnyyoommáásstt kkééppvviisseellõõiikkrree......””

MMaarrttoonn,, HHoorrvváátthh ééss aa ssaajjttóósszzaabbaaddssáágg

A Stadler Petra személyi tit-
kár által készített elõterjesztés
egyik vitatott pontja, miért kell
az önkormányzatnak a közvéle-
ményben már elõítéletet keltõ
offshore céggel üzletet kötni. A
dunavecsei székhelyû Magyar
Pályázatkészítõ Iroda Zrt.-t
ugyanis az Essõsy család mel-
lett egy Cipruson bejegyzett, a
Nicosia, Stasikratous 20/B.
szám alatti székhelyû Peninnah
Finance Limited tulajdonolja.

MMiilllliióóss üüzzlleett 
ooffffsshhoorree ccééggggeell??
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A Javaslat a Kanizsa TV Kft.,
Kanizsa Újság Kft., Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft., Kanizsa Uszoda Kft. elfoga-
dott 2010. évi Üzleti Tervének
megfelelõ költségvetési elõirány-
zat biztosítására címû napirendi
pontnak csupán egy részét fogadta
el a testület: a Szociális Foglalkoz-
tató mûködésre kap 6 millió forin-
tot, a Kanizsa TV pedig fejlesztés-
re 25 milliót. Ennek a napirendnek
a kapcsán jegyezte meg Horváth
István képviselõ, hogy a költségkí-
mélés leghatékonyabb módja a
Kanizsa Újság Kft. megszûntetése
lenne. A szavazáson ez nem ment
át, Marton István polgármester
azonban kijelentette, hogy a máju-
si soros ülésre be fogja vinni dr.
Fodor Csaba (MSZP) javaslatát a
városi televízió és a városi újság
összevonásáról.

Elfogadták a képviselõk a Tûz-
oltóság 2009. évi tevékenységérõl
szóló beszámolót, valamint az Ala-
pító Okirat s a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat módosításáról
szóló javaslatot. Döntöttek továb-
bá a Tûzoltóság technikai eszköze-
inek beszerzésére irányuló pályá-
zat beadásáról.

Módosították a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
Társulási Megállapodását, mivel
két falu, Liszó és Surd kimarad
ebbõl a projektbõl. Tóth Nándor
(Fidesz) a Szennyvíztársulás ne-
vében elmondta, a következõ év-
tõl Nagykanizsát többletkiadás
terheli, ami a számítások szerint
45-rõl 64%-ra nõ. Idén januárban
már alá kellett volna írni a vonat-
kozó szerzõdést, de a csúszások
miatt erre csak májusban kerülhet

sor. Ez hátráltatja a fõtéri rekonst-
rukciót, mert addig nincs értelme
elkezdeni, míg a csatornázás nem
valósul meg.

Határozott a testület a Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város funkció-
bõvítõ fejlesztése – Belvárosi ak-
cióterületi terv II. ütem keretében
benyújtandó pályázat részét képe-
zõ, átdolgozott Akcióterületi Terv-
rõl. Bár Halász Gyula „totálisan
elhibázott”-nak titulálta az egész
projektet, a terv elfogadásra ke-
rült.

A kért 2,5 millió forint helyett
csupán 1 millióval támogatták a
Kanizsa Kajak-Kenu Klub által
szervezett II. Kanizsai Sárkányha-
jó bajnokságot, mivel a másik
szervezõ – a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület – ugyanilyen irányú ké-
résének már eleget tettek.

Tíz éve húzódó ügy a bajcsai
sportöltözõ kérdése, s most is csak
hosszú jogi és egyéb fejtegetések
után jutottak dûlõre a képviselõk.
Mivel a régit felújítani nem érde-
mes, s egy konténer öltözõ nagyjá-
ból annyiba kerülne, mint egy épí-
tett, ezért ez utóbbi mellett határo-
zott a közgyûlés. Karádi Ferenc
(Fidesz) felajánlotta a bajcsaiak-
nak, hogy bajnoki mérkõzéseiket a
miklósfai pályán játsszák le.

Szintén régóta várat magára,
hogy kiderüljön a Bartók Béla utca
1. szám alatt található toronyház-
nak mi lesz a sorsa. A városatyák
ezúttal is a versenytárgyaláshoz
kötött eladás mellett döntöttek a
bontás helyett, noha mindeddig
kudarcba fulladt az adásvételi eljá-
rás.

Színvonaltalan, gyomorforgató,
mameluk, bértollnok, agyament
firkálmány, belegázol egyesek lel-
kivilágába. – Ilyen szavakat és ki-
fejezéseket használt a közgyûlé-
sen Marton István és Horváth Ist-
ván a Kanizsa Újság kapcsán. 

A hetilapunkat felszámolni óhaj-
tó Horváth Istvánnak megadtuk a
lehetõséget, hogy ezirányú gondo-
latait foglalja össze, s lapunk öröm-
mel közli azt. Noha a képviselõ er-
re ígéretet tett, sõt, személyes talál-
kozót is ígért, lapzártánkig nem je-
lentkezett. Ennek ellenére továbbra
is várjuk, hogy e tervének részlete-
it lapunkban ismertesse.

Marton István Dr. Fodor Csabá-
hoz fûzõdõ jó kapcsolatát  jelzi,
hogy nem elõször kéri föl az újság
és a tv összevonására irányuló na-
pirend elõkészítésére. A dolog pi-
kantériája, hogy Dr. Fodor Csaba
1999-tõl a mai napig felügyelõ bi-
zottsági tagja annak a Hálózatos
Televíziók Zrt.-nek, amelynek tár-
sult tagja városunk televíziója. Fo-
dor ezen funkciója meglepõ, hiszen
ellenzéki városatyaként képviseli
Nagykanizsát e grémiumban. No-
ha legális visszahívására 2008 tava-
szán lehetõség lett volna, ez nem
történt meg. Összehasonlításul
ugyanebben a cégben Zalaegersze-
get Gyutai Csaba alpolgármester
képviseli.    Dr. Fodor Csaba képvi-
selõként tehát olyan elõterjesztést
akar jegyezni, mely arról szól, hogy
a televízió után, lapunkat is fel-
ügyelni tudja.

BBéérrttoollllnnookk aaggyyaammeenntt
ffiirrkkáállmmáánnyyaa 

AAzz éévv mmoonnddáássaa

Röst János képviselõ a Tûz-
oltóságot érintõ napirend kap-
csán megjegyezte:

„A Tûzoltóságnál az elmúlt
nyolc év alatt jelentõs eszközfej-
lesztés történt, így el tudják ol-
tani az örömtûzeket õsszel Mar-
ton István távozása után.”

A polgármesteri beszámoló
kapcsán Marton István úgy vél-
te, a testvérvárosunkban, Ko-
vásznán járt delegáció tagjaként
– ugyanúgy mint Bicsák Mik-
lósnak, Bogár Ferencnek, Dr.
Csákai Ivánnak, Horváth Ist-
vánnak, Dr. Károlyi Attilának,
Papp Nándornak, Polai József-
nek, Tóth Nándornak, valamint
Halmos Csabának, Kókainé
Hámorszki Évának, Höfle Bélá-
nak, Vukics Józsefnek, Czupi
Gyulának és jómagának –, jár a
100 eurónyi (~27.000 Ft) napi-
díj feleségének, Marton István-
nénak is. A testület ezzel nem
értett egyet.

MMaarrttoonn 
nnaappii ddííjjaatt jjaavvaassoolltt
MMaarrttoonnnnéénnaakk

Ismét ajándékkal, segítõ ado-
mánnyal érkezett a Kanizsai Do-
rottya Kórházba a Gyermekrák
Alapítvány elnöke. Balogh Ist-
ván ötvennyolc darab speciális,
fertõzést gátló ágybetétet adott
át Prof. Dr. Bátorfi József fõigaz-
gatónak és Marton István pol-
gármesternek.

A Kanizsai Dorottya Kórház ké-
réssel fordult a Gyermekrák Ala-
pítványhoz, melyben speciális,
antisztatikus, nedvességet nem át-
eresztõ, ugyanakkor lélegzõ, mos-
ható, levehetõ huzattal ellátott cse-
csemõ és gyermek méretû ágybe-
tétet kért, melyeket a Gyermekrák
Alapítvány rendelkezésére is bo-
csátott.

Az adományozott ágybetétek hi-
giéniai szempontból elengedhetet-
lenül fontosak a mai betegellátás-
ban. Tulajdonságai a modern kor
elvárásainak mindenben megfelel-
nek. Antiallergén, légáteresztõ, de
nem ereszti át a nedvességet, mos-
ható, sterilizálható, oldószer nélkül
tisztítható, a mindennapos ápolási
munkában elengedhetetlenül fon-

tos eszköz. Megakadályozza a fel-
fekvések kialakulását, mellyel se-
gíti a minél gyorsabb gyógyulást.

A Gyermekrák Alapítvány az el-
múlt két évben összesen 35.421.813
forint értékû orvosi mûszerekkel, di-
agnosztikai eszközökkel támogatta a
Kanizsai Dorottya Kórházat. A ki-
emelkedõen közhasznú szervezet 53
fõvárosi és vidéki önkormányzattal
kötött együttmûködési megállapo-
dást, melyben átvállalja az önkor-
mányzatoktól a térség rákbeteg gyer-
mekeinek rendszeres támogatását.

Jelenleg hétszázötvenhét rákbeteg
gyermeknek – ezen belül Zala megyé-
bõl harmincnyolc rákos gyermeknek –
biztosít térítésmentesen gyógyszere-
ket, vitaminokat, táplálék-kiegészítõ
készítményeket, családjuknak rend-
szeres anyagi támogatást nyújt. Az on-
kológiai kezelésben részesülõ kis bete-
gek szakszerû életmód-, illetve életve-
zetési tanácsadást is kapnak az alapít-
ványnál dolgozó orvosoktól. Aszerve-
zet gondoskodik a rákos gyermekek
megbízható betegszállításáról is. 

A sajtótájékoztatóval egybekötött
ünnepélyes átadáson dr. Péter Zsu-
zsanna ápolási igazgató elmondta,

az ápolási szakma területén sajnos
ugyanúgy, mint a betegellátás szá-
mos területén nagyon kevés pénz jut
a fejlesztésre, ezért nagy örömükre
szolgált az alapítvány felajánlása,
melyben a kórházon belül a gyer-
mekosztály részesült. Marton István
polgármester megköszönte az ala-
pítvány eddigi támogatását és öröm-
mel nyugtázta, hogy hamarosan
ugyanennyi jönni fog. Dr. Baranyi
Enikõ a gyermekosztály fõorvosa
hozzászólásában kiemelte: azzal,
hogy közel 1600 család részesült ez
idáig támogatásban, azt jelenti,
hogy a megváltozott feltételek mel-
lett élõ családoknak a megsegítését
is szolgálja az alapítvány. Végezetül
Balogh István nemcsak a Gyermek-
rák Alapítvány elnökeként, hanem a
Beteg és Hátrányos Helyzetû Gyer-
mekeket Segítõ Szervezetek és Tá-
mogatóik Országos Szövetsége al-
elnökeként arra kérte a megjelente-
ket, tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy az állampolgárok
segítsék adójuk 1 százalékának fel-
ajánlásával a civileket. 

B.E.

SSppeecciiáálliiss áággyybbeettéétteekk aa kkóórrhháázznnaakk 
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Április 25-én lezárult egy kor-
szak. Egy olyan korszak, ame-
lyik Magyarországot gödörbe
süllyesztette – ezzel a gondolat-
tal kezdte sajtótájékoztatóját
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, melyben megköszönte
mindazok bizalmát, akik április
11-én elmentek szavazni, és a
pártszövetségükre, valamint õrá
adták le a voksukat.

– Az emberek úgy döntöttek –
hangsúlyozta az országgyûlési
képviselõ –, hogy az alkalmatlan
kormányzat és emberei helyett az
ország vezetésére alkalmas Fi-
desz-KDNP pártszövetséget bíz-
zák meg az ország vezetésével. A
siker elsöprõ volt, ebbõl is látszik
mekkora az igény a változásra, a
változtatásra. Az emberek fejlõ-
dést, egzisztenciális- és közbiz-
tonságot szeretnének, s nem arról
akarnak nap mint nap hírt halla-
ni, melyik pártmegbízott, vazallus
mennyire felelõtlenül, vagy szán-
dékosan felelõtlenül kezelte a köz-
pénzt. Változás kell, új korszakra,
új erkölcsi hozzáállásra, új gon-
dolkozásmódra van szükség mind
a gazdaságban, mind mindennap-
jainkban. Ahhoz, hogy a változás
megtörténhessen, a választással a
magyar emberek felhatalmazást
adtak pátszövetségünknek. Itt
Nagykanizsán is olyan mértékû
volt az igény a változásra, hogy
második fordulóra nem volt szük-
ség, hiszen köztem és a második
helyezett jelölt között közel 8000
szavazatnyi különbség volt, eny-
nyivel kaptam többet. A szavazók-
nak adott köszönetnyilvánítás
után külön kell köszönetet monda-
nom azoknak, akik az elmúlt nyolc
évben és most ebben a pár hónap-
ban, a kampány során idejüket,
energiájukat nem kímélve segítet-
tek a siker érdekében. Munkáju-
kat, kitartásukat köszönöm! Nagy
munka vár ránk – folytatta Cse-
resnyés Péter – , hiszen egy térdre
rogyott országot kell újra talpra
állítani. Ez a parlamentben, és itt
Nagykanizsán is kemény munkát
kíván. Én ezt fogom tenni. Kérek
mindenkit, hogy ebben a munká-
ban segítsen, hisz ötletekkel, in-

formációkkal sokat tehet hozzá
mindenki a kilábaláshoz, az eljö-
vendõ fejlõdéshez!

A munkáról így fogalmazott a
képviselõ: Nagykanizsán elsõ és
legfontosabb a munkahelyek
megtartása helyi vállalkozások
segítségével, és újabb munka-
helyteremtõ beruházások ide-
hozatala. Ezt segíteni fogják a
kormányzati elképzelések. Ápri-
lis 7-én városunkban járt Matolcsi
György, az elsõ polgári kormány
gazdasági minisztere, aki a követ-
kezõ idõszak gazdaságpolitikai
elképzeléseirõl beszél, ezen kívül
ígéretet tett arra, hogy a munka-
helyteremtés, a magyar kis- és kö-
zepes vállalkozások támogatása
kiemelt fontosságú lesz az elkö-
vetkezõ idõszakban. Elõadása so-
rán megemlítette, hogy Kanizsa
kiemelt figyelmet kap, hisz a tér-
ség egyik legjobb adottságaival
rendelkezõ városa, amelynek gaz-
dasági, földrajzi, infrastrukturális
potenciálját ki kell használni.
Ezért Nagykanizsa és térsége fej-
lesztéséért és fejlõdéséért min-
dent meg fog tenni az elkövetke-
zõ idõben, mindenkivel összefog-
va, aki ezt a munkát segíteni, tá-
mogatni akarja.

Cseresnyés Péter a többi nagy-
kanizsai országgyûlési képviselõ-
vel történõ együttmûködésrõl új-
ságírói kérdésre válaszolva el-
mondta, nem akar különbséget
tenni emberek és emberek, képvi-
selõk és képviselõk között. Ami-
kor azt mondta, hogy várja min-
denki segítségét, nemcsak azokra
értette, akik velük szimpatizál-
nak, és április 11-én nem rá, vagy
a Fideszre adták le a szavazatu-
kat, mert a cél közös: az, hogy
Nagykanizsa és az ország is kilá-
baljon ebbõl a mély gödörbõl. A
kezdeményezés részérõl már a
korábbi években megtörtént. Ha
szükség lesz rá, kezdeményezni
fogja a találkozót. Nemcsak a lát-
szatnak próbálnak megfelelni, ha
értékelhetõ eredményt hozhat
más pártok kezdeményezése,
mindenkivel hajlandók együtt
dolgozni. 

B.E.

NNaaggyykkaanniizzssáánn ttöörrttéénneellmmii
ssiikkeerrtt éérrtt eell aa FFiiddeesszz-
KKDDNNPP ppáárrttsszzöövveettsséégg

Nem csak a plakát, de a rajta ol-
vasható szöveg is óriási. Marton
István polgármesterrõl fekete ala-
pon fehér betûkkel az olvasható,
hogy „semmi közünk hozzá”. 

Jó adag humor és bátorság kel-
lett az ötlet megvalósításához,
ugyanis nem lehetett elõre tudni,
hogy ki lesz sértõdöttebb: Marton
István, vagy a szocialisták. Kinek
lesz kellemetlenebb a másikhoz
tartozás, ki fog pert fontolgatni
azért, mert összetartozóknak hi-
szik õket.

A nagykanizsai önkormányzat-
ban dolgozó FIDESZ-KDNP frak-
ció tagjainak tömör véleménye az
említett elutasító megfogalmazás.
Biztosan jó okuk van rá, hogy egy
ilyen hatalmas felületen tegyék
közzé azt a tényt, hogy a polgár-
mester nem hozzájuk tartozik.

Marton István azt mondja, hogy
õ nem pártokhoz köthetõ polgár-
mester, de amikor a FIDESZ fényé-
ben lehetett sütkéreznie, akkor ezt
melldöngetve tette, amíg tehette.

Ha az igaz lenne, hogy egyik
párt sem érdekli, akkor 2006-ban
függetlenként indult volna, és a fu-
tottak még kategóriájában végzett
volna a választásokon.

Ha az igaz lenne, hogy egyik
párt sem érdekli, akkor nem törte-
zúzta volna magát annak érdeké-
ben, hogy támogassa a most már
legnagyobbra nõtt pártot azért,
hogy országgyûlési képviselõ le-
hessen. A levelek írogatása és a te-
lefonok sokasága csak addig lát-
szott eredményesnek ez ügyben,
amíg személyesen meg nem is-
merték. 

Bemutatkozott Nagykanizsán,
Budapesten és minden olyan he-
lyen, ahol ezt megtehette. A meg-
ismerése után vált mindenki szá-
mára világossá, hogy ki is Marton
István. 

Ezen a választáson hatalmasat
bukott, pedig nem is volt jelölt.
Egyrészt azért, mert szóba sem ke-
rült a neve, másrészt azért, mert az
a személy nyert simán az elsõ for-
dulóban, akit ki akart csinálni poli-
tikailag. Szerintem ma is ez az
egyik dédelgetett álma. Az indokát
józanésszel én nem igyekszem
megérteni.

Nem nagy csoda, hogy minden-
kinek elege van belõle. A nyilatko-
zatok alapján mára már látható,
hogy  nyûgös a vele való közöskö-
dés.

Most majd a civilek jönnek a
sorban, a hírek szerint jó eséllyel
szédíti õket. Lesz itt Kanizsáért
együtt elõre, szemét pártok, és ha-
sonló demagóg szövegbõl bõven.
Ja, a leglényegesebbet majdnem
elfelejtettem. Mindenkinek azt hí-
reszteli, hogy még nyolc évig tró-
nol a polgármesteri székben, mert
csak õ nyerhet 2010-ben, rajta kí-
vül mindenki amatõr és alkalmat-
lan. 

Én meg erre azt mondom, hogy
ha a hideg falhoz ér majd a segge,
akkor föl fog ébredni.

www.bakkker.hu

EEllffooggyynnaakk aa sszzaavvaakk

Bevezetõül: egy csíkszeredai fo-
lyóirat áprilisi számában a Törek-
vések a Székelyföld elrománosítá-
sára címû írást olvasom. Benne
szókimondó leírások: a sepsiszent-
györgyi csendõrkaszárnya létesíté-
se, a kovásznai szállók magyar
megvételének megakadályozása…
Se a szerzõ nem volt hajlandó ön-
cenzúrára, se a fõszerkesztõ. A ro-
mán hatalom pedig legalább a lát-
szatra ad. És mi újság városunk-
ban?

Decemberben legszívesebben
cenzúrázta volna e sorok íróját a
jobbikos Zakó László, majd a szo-
cialista Lelkó Tamás. S a legutób-
bi közgyûlésen a szocialista Fodor
Csaba javasolta, hogy a Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilapot vonják
össze a városi tévével és a honlap-
pal. A Kanizsáért frakcióból Hor-
váth István és Marton István pedig
egyenesen az újság megszünteté-
sét követelte.

Lássuk, hogyan szól a cenzúra
eltörlésérõl három márciusi ifjú? 

Jókai:
De hát lehet-e hatni a nemzet

lelkületére írott szóval, nyomtatás-
sal, mikor itt nehezedik ránk az új
eszmék Herodese, a cenzúra? Min-
denkinek van itt ura; mágnásnak a
királyi jogar, parasztnak, katoná-
nak a káplárpálca, írónak, költõ-
nek a cenzori veres plajbász. Cso-
dák csodájának kellene történni,
ha a népszabadság napja mégis
felvirradna. Felvirradt. Március
15-ike volt 1848.

Petõfi:
Jókai ismét fölolvasta a prokla-

mációt s a tizenkét pontot s énve-
lem elszavaltatták a nemzeti dalt.
Mindkettõt fanatikus lelkesedéssel
fogadták, s a refrénben elõjövõ
„esküszünk”-öt mindannyiszor
visszaharsogta az egész sereg,
mely a téren állt.

ÓÓrriiáássii ppllaakkáátt 
NNaaggyykkaanniizzssáánn
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- Most menjünk egy cenzorhoz,
és vele irassuk alá a proklamációt
és a nemzeti dalt! - kiáltott valaki.

- Cenzorhoz nem megyünk - fe-
leltem -; nem ismerünk többé sem-
mi cenzort, el egyenesen a nyom-
dába!

Mindnyájan beleegyeztek és kö-
vettek.

Vasvári:
Mi a legegyszerûbb igazságokat

kénytelenültünk hosszú frázisokba
burkolni, hogy azokat a cenzor
meg ne értse, s így keresztül bo-
csássa. Ebbõl következett, hogy a
beburkolt igazságot az olvasók
századrésze sem fogta fel. Ki ismer
rá a gondolatra, ha az, mint a mú-
mia, be van göngyölgetve, s tarka-
barka színekkel ki van festve?! A
helyzetet meg kellett változtatnunk,
s mi polgártársak, azt ezen órában
végrehajtók. Nincs többé cenzor!

A minap Wass Albert mûveinek
felolvasásától óvták a Radnóti-dí-
jas versmondót. De hogyan lehet
hiteles Horváth István elõadásában
például az elõbb idézett három
szerzõ? Vagy a Szabad sajtó címû
verset is író Vörösmarty? Ki ma-
rad még neki? Érdemes feláldoz-
nia mûvészi karrierjét ezért a már
csak pár hónapos politikusi létért?

Papp János

Az MSZP-nek tavaly 1 milliárd
301 millió forint volt a bevétele,
kiadásai ezt 367 millió forinttal
meghaladták – derül ki a párt hon-
lapján nyilvánosságra hozott be-
számolóból.

Az egyoldalas, Brecskáné Nagy
Mária pénztárnok aláírásával ellá-
tott beszámoló alapján a szocialis-
ta pártnak tagdíjakból 48,2 millió,
az állami költségvetésbõl 953,7
millió, egyéb hozzájárulásokból,
adományokból 217,2 millió, ma-
gánszemélyektõl 191,7 millió fo-
rint bevétele volt 2009-ben.

Az MSZP legnagyobb adakozó-
jának a 8,4 millió forintos ado-
mányt jegyzõ egri városi önkor-
mányzat számít, de több más hely-
hatóság, köztük a nagykanizsai, a
miskolci, illetve több fõvárosi ke-
rület is milliókat adott a pártnak.

A nevesített, vagyis félmillió fo-
rint felett adakozó magánszemé-
lyek közül a legnagyobb összeget -
2,5 millió forintot – Kósáné Ko-
vács Magda volt EP-képviselõ jut-
tatta az MSZP-nek. Rajta kívül
több volt uniós képviselõ is szá-
zezreket juttatott a pártnak. Az
adományozó magánszemélyek kö-

zött vannak parlamenti képviselõk
is, például Botka László és Velez
Árpád.

A kiadások közt szerepel, hogy
vállalkozások alapítására 508 mil-
liót, eszközbeszerzésre 190 milli-
ót, mûködési kiadásokra 681 milli-
ót, politikai tevékenységre pedig
709,5 millió forintot költött az
MSZP 2009-ben.

A költségvetésbõl 1,4 milliárd
forint jut a választásokon 1 száza-
léknál jobb eredményt elérõ pár-
toknak, ebbõl az MSZP 283 milli-
ót kap a júniustól decemberig tartó
idõszakra.

www.nol.hu
***

Az www.mszp.hu Magunkról
rovatában található adatok szerint
három év alatt 5.366.000 Ft támo-
gatás szerepel Nagykanizsa város
önkormányzata mellett. - a szerk.

NNyyoommttaallaannuull

Tisztelt Hetilap Szerkesztõsége!
Amíg lapjuk, egyesek kívánsá-

gára, el nem tûnik nyomtalanul,
szeretnék írni valamit nem nyom-
talanul.

Fekszem az ágyon szombat
délelõtt. Élvezem a csendet még
egy darabig, amíg a ballagások
tartanak. Lapozom a tv-s mûsor-
füzetet. Ráakadok egy ilyen mû-
sor címre: Nyomtalanul. Nem tu-
dom, mi lehet? Megpróbálom ki-
találni.

Május elseje van, piros betûs
ünnep, a munka ünnepe. Az összes
létezõ mûsor nem tesz róla emlí-
tést. Eltûnt nyomtalanul. A munka
is eltûnt nyomtalanul. És aki még
dolgozik – ha már ballagás van –
mondjuk nevel, tanít, az is nyom-
talan.

Beugrottam volt iskolámba a
ballagásra. Bocsássatok meg
gyerekek, nemcsak rátok voltam
kíváncsi, hanem arra is, hogy a
város vezetõ testületébõl tisztele-
tét teszi-e valaki, élen a polgár-
mesterrel. De itt is a nyomtalan-
ságot látom évek óta. Évnyitó,
évzáró, ballagás, gólyabál, sza-
lagavató, fordított nap, kiállítás
megnyitók, sportversenyek, stb.
Sehol senki, nyomtalanság. A
testületbõl többen a Dr. Mezõben
érettségiztek, többnek a gyerme-
ke érettségizett ott, van, akinek
az apukája, van, aki ott tartja a
fogadóóráját, van, aki ott ebédel,
de õk is nyomtalanok ezen a szép
napon. Is. Igaz, itt nem tömik az
ember fejét répával, dödöllével,
rétessel, tejjel-vajjal, mézzel, pi-

ával. Itt nem lehet szónokolni és
csillogni-villogni. Itt ballagnak,
majd eltûnnek nyomtalanul, mint
jól látszik. 

Csak a polgármester hiszi, hogy
õ vezeti majd a következõ testüle-
tet is. Nem. Eltûnik nyomtalanul.
Eltûnnek nyomtalanul. Az eltelt 3
év is nyomtalan. A benzin árának
emelkedését magyarázzák mindig
olyan gyerekesen, ahogy elõadják
a látható munkák kezdetének csú-
szását.

Akkor rúzs nélkül, nyomtala-
nul csókollak benneteket ezen a
szép május elsején, a munka ün-
nepén egy olyan volt napon, ami-
hez hasonlót nem tudtatok adni
20 év alatt, mikor diákként az
egész várossal együtt azt ünne-
peltük, hogy ma hála Istennek
nincs munka.

Nagykanizsa, 2010. május elseje
S hogy végre ne legyen minden

nyomtalan:
Béres Sándor

Megtekintvén a Thrák Királyok
Völgye címû kiállítást, egyetértek
az Önök megállapításával! A test-
vérvárosi kapcsolatok ápolását tá-
mogathatónak találom. További jó
munkát kívánok a Szerkesztõség-
nek! 

Pais János

Jogosan a felhõtlen öröm napja-
ként megfogalmazva Marton Ist-
ván polgármester úr 2010. április
26-án bejelentette, hogy a „Struk-
túraváltoztatást támogató infrast-
ruktúrafejlesztés a Kanizsai Do-
rottya Kórházban” címû pályázat
közel 3 milliárd forintot nyert.

Ezek után talány, hogy pár
mondattal késõbb miért állította
be rosszindulatú, ostoba, szá-
molni képtelen emberekként a
Közbeszerzési Bizottság tagja-
it.

Annak a Közbeszerzési Bizott-
ságnak a tagjait, akik az elmúlt 42
hónapban egyetlen olyan döntést
sem készítettek elõ, amelyet jó
szívvel, nyugodtan nem lehetett
aláírni. Ez hitem szerint ténykér-
dés.

A kórházzal kapcsolatos döntés-
hez eredetileg a Közbeszerzési Bi-
zottságnak semmi köze nem volt,
hiszen egyszerûen alvállalkozói
szerzõdés köttetett a pályázatírás
lebonyolítására.

Bizottságunk az utolsó pilla-
natban kapott a polgármester úr-
tól felkérést, miszerint jó lenne,
ha mi is ránéznénk az ügyre. Ter-
mészetesen a kérésnek eleget tet-
tünk. Kár volt. Kár volt, mert
sebtében összeállított anyagot
kaphattunk a másnapi ülésen ki-
osztva, valamint keringõ híreket
komolynak tûnõ személyi ellen-
tétekrõl.

Igen, ott, az adott körülmények
között, figyelemmel a rendkívül
szoros, talán 75 napos határidõre, a
bizottság többsége megfontolásra
javasolta azt, hogy a biztosat kelle-
ne választani. Nem rosszindulat-
ból, hanem az egész pályázatot
féltve.

Jó, hogy nyert a pályázat,
örülünk neki, de azt is látjuk,
hogy a precíz, szakszerû pályá-
zathoz elengedhetetlen volt a
személyi ellentétek félretétele,
a kórházi dolgozók példás segít-
ségnyújtása. Ezért is köszönet
jár. 

Papp Nándor
önkormányzati képviselõ

A Közbeszerzési Bizottság
elnöke

KKaanniizzssaa –– SSzzaabbaadd vvéélleemméénnyy 2010. május 6. 7

Fényre sötétedõ és dioptriás 
napszemüveg lencse akció 10-30% között

2010. május 31-ig

MMíínnuusszzbbaann aazz MMSSZZPP

TTiisszztteelltt
SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg!!

MMiinnddeennkkii öörrüüll 
aa ffeejjlleesszzttééssnneekk
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Április 21-e a Bölcsõdék Nap-
ja Magyarországon. 1852-ben e
napon nyitották meg az ország
elsõ bölcsõdéjét Budapesten, a
Kalap utcában. A Bölcsõdék
Napja 2010-tõl államilag elis-
mert ünnep, amelyet miniszteri
rendelet szabályoz.

Az elsõ nagykanizsai Bölcsõdék
Napján a megjelenteket Körmendi
Viktória, az Egyesített Bölcsõde ve-
zetõje köszöntötte a Halis István Vá-
rosi Könyvtár konferenciatermében.
Megnyitó beszédében Marton István
polgármester azt hangsúlyozta, a fe-
lelõs döntéshozóknak most komoly
feladataik vannak, a nagykanizsai el-
látórendszert olyan szintre kell fej-
leszteni, amely megfelel a családok
mai igényeinek. Munkájuk igazi elis-
merését a dolgozók azonban a rájuk
bízott kisgyerekektõl és azoktól a
családoktól kapják meg, akik a leg-
nagyobb kincsüket, a gyermeküket
bízzák a rájuk. Végezetül azt kíván-
ta, az I. Bölcsõdék Napja legyen ré-
sze a szakmájuk elismerésének. 

Dr. Tõke Alajos, a Nyugat-Du-
nántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivata-
lának vezetõje a bölcsõdék meg-
alakulásának 158 éves történetét
vázolta fel. Demográfiai bombán
ülünk, a megyében 7533 fõ a
három év alatti gyermekek szá-
ma.

Dr. Mátay Katalin szakértõ A nap-
közbeni ellátás Magyarországon, a
bölcsõde helyzete, a gondozónõ sze-
repe a kisgyermeknevelésben cím-
mel tartott elõadást. Elöljáróban je-
lezte, ez a nap azt is jelenti, hogy a
társadalom elismeri a bölcsõdéket és
azok dolgozóit.  Ezen intézmények
léte sem a múltban, sem a jövõben
nem kérdõjelezhetõ meg. Nem akar-
nak a család helyett család lenni, de
hathatós segítséget akarnak adni a
gyerekek neveléséhez. Ma 542 a böl-
csõdék száma Magyarországon. 

Elõadásában Cseresnyés Péter al-
polgármester a család összetartó ere-
jérõl beszélt. Minden társadalom ki-
emelt fontosságot tulajdonít a jövõ
nemzedékének nevelésére, mert egy
értékrendet, kultúrát akar átadni azért,
hogy amit elkezdett, azt valaki foly-
tassa. Az értékrend átadásában a csa-
ládnak van nagy szerepe, mert azt az
értékrendet, kultúrát próbálja átadni,
és azt a környezetet megismertetni a
gyermekkel, amelyben a család fel-
nõtt, amelyet a társadalom, a nagykö-

zösség képvisel. Amikor a család sze-
repérõl, feladatairól beszélnek, gaz-
dasági, társadalmi, biológiai funkciót
szoktak megnevezni. Negyedikként,
az örömszerzés, a boldogság átadását
tette hozzá Cseresnyés Péter. Ahhoz,
hogy a család összetartó legyen,
ezeknek a funkcióknak teljesen össz-
hangban kell lenni. Ha valamelyik
többet akar a másiknál, a rend fel-
bomlik, és gondokat okoz a családi
életben. Baj van a család mint kis kö-
zösség rendszerében. Ezt mutatja,
hogy nagyon sok a válás nem csak
Magyarországon, hanem a nyugati
társadalmakban is. Nagyon sok a
nem házasságban élõ és létezõ család,
amelyik nem biztos, hogy rosszabb,
mint a házasságban mûködõ család,
csak az a bizonyos kötelék, összetar-
tó erõ ebben az esetben kisebb. Az a
bizonyos családi funkció felbomlott,
és a gazdasági funkció került elõtér-
be. Hogy mit kell tennie a társada-
lomnak? Ahhoz, hogy a problémán
felülkerekedjünk, abban a társada-
lomnak nagyon komoly szerepe lesz.
El kell fogadni egy értékrendet,

amelyben a családnak nagyon fontos
szerepet tulajdonítunk. El kell fogad-
ni azt az értékrendet, hogy nem a gaz-
dagság az egyetlen értékmutató egy
társadalomban. Vannak fontos dol-
gok más területen is. 

A nagykanizsai kisgyermekellátást
napjainkig Turzó Györgyné, a Belvá-
rosi Bölcsõde vezetõje mutatta be. A
bölcsõdék kihasználtságáról, az elkö-
vetkezõ feladatokról Körmendi Vik-
tória többek között elmondta, a leg-
utóbbi férõhelybõvítés nem oldotta
meg a városban a bölcsõdei férõhe-
lyek problémáját. Jelenleg a negyedik
telephely kialakításának munkálatai
körvonalazódnak. A megfelelõ férõ-
helyek biztosításával azonban még
nem tettek eleget korunk követelmé-
nyeinek, amelyek megfogalmazód-

nak e területen. A bölcsõde komoly
családtámogatói intézménnyé vált, hi-
szen a családok megváltozott igé-
nyekkel jelentkeznek a gyermekeik
neveléséhez. Igény mutatkozik az
idõszakos gyermekfelügyelet kialakí-
tására is a szülõk elfoglaltsága esetén.
A régióban ez természetes jelenség,
bízik benne, hogy idõvel a nagykani-
zsai és a városkörnyéki családokat is
ki tudják szolgálni.

A rendezvényt Hella Ferenc re-
formátus lelkész A család jövõje
címû elõadása zárta. 

Az Egyesített Bölcsõde Intéz-
ménye megalapította Az év böl-
csõdei dolgozója díjat, melyet
Turzó Györgyné vehetett át.

B.E.

KKaanniizzssaa –– 2010. május 6.8 KKaanniizzssaa –– SSzzeemmüünnkk fféénnyyee

Dátum Gyógyszertár neve Címe Telefonszáma Ügyeleti idõ

2010. május 1. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 08.00 - 08.00
2010. május 2. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2010. május 3. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. május 4. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. május 5. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. május 6. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2010. május 7. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 18.00 - 07.30
2010. május 8. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. május 9. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 08.00 - 07.00
2010. május 10. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2010. május 11. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. május 12. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. május 13. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 18.30 - 07.30
2010. május 14. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. május 15. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 13.00 - 08.00
2010. május 16. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2010. május 17. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 19.30 - 07.30
2010. május 18. CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278 19.00 - 08.00
2010. május 19. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2010. május 20. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. május 21. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2010. május 22. KANIZSA FÕ U. 5. 93/510-267 13.00 - 08.00
2010. május 23. GYOPÁR ADY E. U. 12. 93/510-160 08.00 - 08.00
2010. május 24. ZSÁLYA (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2010. május 25. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2010. május 26. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2010. május 27. ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2010. május 28. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2010. május 29. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2010. május 30. SZENT GYÖRGY KIRÁLY U. 53. 93/510-135 08.00 - 07.30
2010. május 31. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30

Gyógyszertári üügyelet - mmájus

BBööllccssõõddéékk nnaappjjaa
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Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv keretében 451 millió Ft
értékû uniós támogatás áramlik
a városba a kórház sürgõsségi el-
látásának fejlesztésére. Az ön-
kormányzati önrésszel kiegészít-
ve 523 millió Ft beruházás való-
sul meg. A projekt elsõdleges cél-
kitûzése, hogy a kórház ellátási
területén élõ és a térségben tar-
tózkodó valamennyi állampol-
gár sürgõsségi ellátáshoz való
hozzáférésének magas színvona-
lú feltételrendszerét megteremt-
se. Az uniós támogatásnak kö-
szönhetõen 2011 végére a kórház
sürgõsségi osztálya európai szín-
vonalú, jól felszerelt, modern
gyógyító egységgé válik.

A sürgõsségi beruházásról, an-
nak indokoltságáról, eredményei-
rõl a projekt vezetõjét, Németh Ri-
tát kérdeztük.

– Az általános fejlesztési célo-
kon túl mi indokolta a kanizsai
sürgõsségi pályázat benyújtá-
sát?

– A Kanizsai Dorottya Kórház
2007 júliusában létrehozta a sür-
gõsségi betegellátó osztályát, ame-
lyet erõteljes kompromisszumok
árán, ideiglenes elhelyezéssel 25
millió forint saját erõbõl valósított
meg. Az akkor rendelkezésre álló
forrás azonban nem volt elegendõ
ahhoz, hogy egy korszerû struktú-
rájú, eukonform ellátási forma va-
lósuljon meg az intézményben. Az
ellátás súlyponti kórházhoz méltó
elhelyezési és tárgyi feltételeinek
megteremtése indokolta a TIOP
2.2.2. pályázat benyújtását, melyet
a kórház fenntartójaként az önkor-
mányzat 72 millió forint önerõ biz-

tosításával egyhangúan támoga-
tott. Örömmel fogadtuk a támoga-
tást, mert így esélyt kapott a kór-
ház ahhoz, hogy a jelenleg fejlesz-
tési gondokkal küzdõ sürgõsségi
egysége a szakmai feltételeknek és
elõírásoknak megfelelõ korszerû
osztállyá váljék.

– Kik részesülhetnek a fejlesz-
tésbõl megvalósuló elõnyökbõl?

– Elsõdlegesen a kórház területi
ellátási kötelezettségéhez tartozó
nagykanizsai, letenyei és zala-
karosi kistérség 103 ezer fõs lakos-
sága. Ezen felül sürgõsségi ellátás
szükségessége esetén az idegen-
forgalmi és egyéb céllal a térség-
ben tartózkodó valamennyi ma-
gyar és külföldi állampolgár. Az
ellátás fejlesztése elengedhetetlen-
né vált a megépült nemzetközi M7
autópálya baleseti sebészeti ellátá-
sa céljából, mely különösen a nagy
forgalmú horvát-magyar határát-
kelõhely miatt jelentõs.

– Az osztály mely konkrét te-
rületeit érinti a beruházás?

– A több, mint félmilliárd fo-
rintból megvalósuló fejlesztés
eredményeként a sürgõsségi ellá-
tás infrastrukturális, azaz építé-
szeti és tárgyi feltételeit, mûszer-

állományát korszerûsítjük. Az
osztály személyi feltételeit a fej-
lesztés nem érinti, annak rendezé-
sére más uniós pályázati forrás áll
rendelkezésre. A projekt kereté-
ben a szakrendelõintézet folytatá-
saként újonnan épített épület-
szárnyban tervezzük az osztály
végleges elhelyezését és korszerû
orvostechnológiával való felsze-
relését. A fejlesztést követõen 744
m2 újonnan épített és 307 m2 fel-
újított területen zajlik a sürgõssé-
gi gyógyító munka. A mentõvel
történõ megközelíthetõség javul
és teljeskörû akadálymentesítés

valósul meg. Bõvül a sürgõsségi
osztály eszközparkja: 52 darab új
orvostechnikai eszköz kerül be-
szerzésre, köztük altató-, lélegez-
tetõgépek, defibrillátor és ultra-
hangkészülék. Korszerû sürgõssé-
gi mûtõt szerelünk fel a gyors,
idõveszteség nélküli azonnali be-
avatkozások elvégzéséhez. A dol-
gozók számára modern elhelyezé-
si feltételeket biztosító munkate-
rületet alakítunk ki. A projekt ke-
retében a betegellátást gyorsító
informatikai rendszer is megújí-
tásra kerül. 

– A betegek gyakran nincse-
nek tisztában, hogy a sürgõsségi
ellátás valójában mit is jelent,
hogyan zajlik…

– A vizsgálatokra történõ beteg-
behívás nem érkezési sorrendben,
hanem a beteg állapotának súlyos-
sága szerint történik. Az osztályra
érkezõ beteg felvételekor észlelt
állapotának megfelelõen besoro-
lást kap (azonnali, kritikus, sürgõs,
nem sürgõs, halasztható), mely
meghatározza az elsõ vizsgálatra
való bekerülésének sorrendjét. Ál-
lapotát a triage ápoló a várakozás
ideje alatt idõrõl-idõre felülvizs-
gálja, ha romlik a beteg státusza, a

gyorsabb vizsgálat érdekében
elõbbre sorolja. Így elõfordulhat,
hogy a kevésbé sürgõs esetek szá-
mára hosszabb lesz a várakozási
idõ. A diagnózis felállításához ki-
egészítõ vizsgálatokra van szük-
ség, mely labor, röntgen, ultra-
hang, CT vizsgálatok esetén a vá-
rakozási idõt 1-4 órával, más szak-
területektõl igényelt konzílium
esetén 1-2 órával hosszabbíthatja
meg.

– Mikor kezdõdnek az építke-
zési munkálatok?

– A kivitelezési munkafolyamat
az építõipari cég kiválasztását kö-
vetõen, várhatóan 2010. szeptem-
ber 1-jével indul. Az építkezés
megközelítõen egy évet vesz
igénybe. Ezen idõ alatt a zavarta-
lan, biztonságos és folyamatos sür-
gõsségi betegellátás biztosítására
törekszünk. Folyamatosan értesít-
jük a kanizsai és környezõ telepü-
lések lakosságát, háziorvosait az
esetleges változásokról, rendelõk
áthelyezésérõl. A lakosság foko-
zott türelmét és megértését kérjük
ezen idõszak alatt. Az építési mun-
kálatokat követõen egy új, mo-
dern, felszerelt sürgõsségi osztály
nyitja meg kapuit a rászorulók
elõtt. A projekt teljes idõtartama
alatt információs központot üze-
meltetünk, melyen a sürgõsségi
beruházással kapcsolatos kérdések
illetve észrevételek megtehetõk.
Nagy örömünkre a kórházfejlesz-
tés a sürgõsségi beruházással nem
ér véget. A 2010. április 23-án ki-
hirdetett TIOP 2.2.4. „Struktúra-
változtatást támogató infrastruktú-
rafejlesztés a fekvõbeteg-szakellá-
tásban” c. pályázat keretében to-
vábbi 3,2 milliárd forint értékû
uniós fejlesztés nyílt meg a kórház
számára. 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával 
valósul meg.

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss2010. május 6. 9

Tisztelt Kanizsai Polgárok!

Egy hiánypótló könyv megírásához kérjük segítségüket, 
melynek címe: "56 Nagykanizsán" 

Aki hiteles történettel, élménnyel, netán tárgyi emlékkel, fotóval, újságcikkel hozzá tudna járulni a
könyv megjelenéséhez, kérjük, hogy az alábbi elérhetõségeket 

szíveskedjék igénybe venni: 06/30/939-78-77, 06/30/442-66-68, tapet007@fremail.hu

Elõre is köszönjük segítségüket: Miha Tamásné ny. tanár, Udvardi Gézáné ny. tanár
Tálosi Péter okl. vill. mérnök - nyugdíjas, a Rozgonyi Polgári egylet tagjai.

AA KKaanniizzssaaii DDoorroottttyyaa KKóórrhháázz 
ssüürrggõõssssééggii eellllááttáássáánnaakk kkoorrsszzeerrûûssííttééssee
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2010. május 6.10

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

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..

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

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóóráját - a megszokottól eltérõen - 2010. május 11-e helyett 2010. május 18-
án tartja 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órá-
tól a ligetvárosi óvodában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

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 iga-
zolást 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
Hegyközség 14100134-65062249-02000008 számú, a Volksbank Zrt.
Nagykanizsai Fiókjánál vezetett számlájára kérjük befizetni, átutalás-
sal, illetve postai úton a számlaszámra való hivatkozással, vagy sze-
mélyesen a bankfiókban, Nagykanizsa, Király u. 36.) 
A mintákat a Nagykanizsai Hegyközség irodája (postai úton 8800
Nagykanizsa, Szent Flórián tér 30., vagy személyesen, munkaidõben
naponta), 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.

III. VVINALIA CCANISA
Nagykanizsa, MMedgyaszay HHáz

(2010. mmájus 221-222.)

2010. május 21. péntek, 10 óra
Kisbirtokosok Országos Borversenye

2010. május 21. péntek, 18 óra
„A bor színe alatt” - Hapák József fényképész, 
és Filakovszky György grafikus kiállításának megnyitója 
(Magyar Plakátház).

2010. május 22. szombat, 9 óra
Parasztegyetem - Kisbirtokos szõlõ-, és bortermelõk továbbképzése.
Dr. Májer János: A fajtakiválasztás fõbb kritériumai, a turizmusra építõ kispin-
cészeteknél (fehér szõlõk). Dr. Gál Lajos: A fajtakiválasztás fõbb kritériumai,
a turizmusra építõ kispincészeteknél (kék szõlõk). Dr. Kerényi Zoltán: A szü-
rettõl az elsõ fejtésig (a borkészítés döntõ mozzanatai). Zilai Zoltán: A pohár-
ba töltött bor üzenetei (a borkóstolás gyakorlata). Geönczeöl Attila: Tiszteltes-
sél kedves vendég… (a vendéglátóval szemben támasztott követelmények)
(Az elõadásokhoz kapcsolódóan, három-három bor módszertani kóstolására
kerül sor, melyhez ásványvizet, és elválasztó falatokat biztosítunk.)

2010. május 22. szombat 19. óra
Vinalia Canisa Borgála - a kisbirtokosok országos borversenyén érmet nyert
borok kóstolója. (A rendezvény keretein belül, 20 órai kezdettel tartjuk meg, a
borverseny díjátadó ünnepségét.)

Közremûködik: a FOUR FATHERS ÉNEKEGYÜTTES

RENDEZÕK: 
Kanizsai Kulturális Központ, Kisbirtokosok Országos Szövetsége Egyesület,
Magyar Szõlõ- és Borkultúra Nonprofit Kft., Nagykanizsai Hegyközség, Régi
Mozi Étterem
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2010. május 6. 11

1. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt utazási iroda) + 108 m2 pince
Az induló bérleti díj üzlet: 80 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince: 108 m2 500
Ft/m2/hó+áfa = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+áfa =  63 Ft/m2/hó. A bér-
lemény megtekinthetõ: 2010. május 12. 11 óra 30 perctõl 12 óráig. A versenytárgya-
lás ideje: 2010. május 18. 10 óra

2. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt papírbolt nem utcafronti, lépcsõházi)
Az induló bérleti díj üzlet: 28 m2 1000 Ft/m2/hó+áfa = 1250 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 50 Ft/m2/hó+áfa = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12.
11 óra 30 perctõl 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra 10
perc

3. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt Two Big Brothers)
Az induló bérleti díj üzlet: 93 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12.
8 óra 30 perctõl 9 óra 30 perc. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra 20
perc

4. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.  36 m2-es 
alapterületû üzlethelyiség (volt mobiltelefon javítási üzlet)
Az induló bérleti díj üzlet: 36 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+áfa =  125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május
12. 13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra
30 perc

5. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. fsz. 6. 237 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt Pyrmont)
Az induló bérleti díj üzlet: 237 m2 1200 Ft/m2/hó+áfa = 1500 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május
12. 12 órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra
40 perc

6. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. fsz/7. 141 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt Leonardo) 
Az induló bérleti díj üzlet: 141 m2 2500 Ft/m2/hó+áfa = 3375 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12.
13 óra 30 perctõl 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 10 óra 50
perc 

7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt festékbolt)
Az induló bérleti díj üzlet: 76 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+áfa= 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május
12. 9 órától 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11 óra 

8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. fsz/2. 64 m2-es alapterületû 
irodahelyiség (volt nyomda iroda helyiség)
Az induló bérleti díj iroda: 64 m2 2200 Ft/m2/hó+áfa = 2750 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó + áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május
12. 9 óra 30 perctõl 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11 óra 10
perc

9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt cipõbolt) 
Az induló bérleti díj üzlet: 117 m2 2700 Ft/m2/hó+áfa = 3375 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. má-
jus 12. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11
óra 20 perc

10. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 131 m2 alapterületû 
földszinti üzlet/iroda 
Az induló bérleti díj üzlet/iroda: 131 m2 3500 Ft/m2/hó+áfa = 4375 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. má-
jus 12. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11
óra 30 perc

11. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 170 m2 alapterületû emeleti 
üzlet/iroda 

Az induló bérleti díj üzlet/iroda: 170 m2 1700 Ft/m2/hó+áfa = 2125 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. má-
jus 12. 10 órától 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 11
óra 40 perc

12. Nagykanizsa Erzsébet tér 20. szám alatti 60 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (rövidáru bolt) 
Az induló bérleti díj üzlet: 60 m2 2300 Ft/m2/hó+áfa = 2875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj raktár: 40 m2 1000
Ft/m2/hó+áfa = 1250 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12. 10 órától 10 óra 30 percig. A verseny-
tárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 

13. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/3. szám alatti 114 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt GE)
Az induló bérleti díj üzlet: 114 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12.
13 órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 10 perc

14. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/8. szám alatti 63 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt Amplifon)
Az induló bérleti díj üzlet: 63 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12.
13 órától 13 óra 30 percig.  A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 20
perc

15. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/10. szám alatti 48 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt Sashalmi optika)
Az induló bérleti díj üzlet: 63 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12. 13
órától 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 30 perc

16. Nagykanizsa, Fõ út 23. fsz/1. 21 m2-es alapterületû irodahelyiség 
(volt ingatlan iroda)
Az induló bérleti díj iroda: 21 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12. 12
óra 30 perctõl 13 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 40 perc

17. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 18 m2-es alapterületû 
irodahelyiség (volt ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj iroda: 18 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ: 100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12.
14 órától 14 óra 30 percig.  A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 13 óra 50
perc

18. Nagykanizsa, Király u. 47. 2. em. 6 m2-es alapterületû irodahelyiség 
(volt ügyvédi iroda)
Az induló bérleti díj iroda: 6 m2 1500 Ft/m2/hó+áfa = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ:     100 Ft/m2/+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010 május
12. 14 órától 14 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 14 óra 

19. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületû üzlethelyiség (volt Pos-
ta)
Az induló bérleti díj üzlet: 129 m2 1200 Ft/m2/hó+áfa = 1500 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+áfa =  125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 12. 12
órától 12 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 14 óra 10 perc

20. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2 emeleti üzletek
Az induló bérleti díj üzlet: 1000 Ft/m2/hó+áfa = 1250 Ft/m2/hó, amely a villany és
a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+áfa =
125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2010. május 11.  7 óra 30 perctõl 8 óra
30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2010. május 18. 14 óra 20 perc

21. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti különbözõ alapterületû irodahelyi-
ségek
Az induló bérleti díj iroda: 1020 Ft/m2/hó+áfa = 1275 Ft/m2/hó, amely a rezsit is
tartalmazza. A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+áfa = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény meg-
tekinthetõ 2010. május 11. 13 órától 14 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2010.
május 18. 14 óra 30 perc. 
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgálta-
tó Zrt. Kis tárgyaló I. emelet Nagykanizsa Garay u. 21. Érdeklõdni: 311-
241, 30/2273-192

NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. NNaaggyykkaanniizzssaa GGaarraayy uu.. 2211.. 
nnyyíílltt vveerrsseennyyttáárrggyyaalláásstt hhiirrddeett öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú üüzzlleetteekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa
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KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2010. május 6.12

Ha már beilleszkedett a kutyus
a családunkba, a mi feladataink-
nak azért még nincs vége.
Amennyiben jól választottunk, és
jól kezdtünk neki a kutya nevelé-
sének, az alábbi szabályokkal ak-
kor is tisztában kell lennünk: oda
kell figyelnünk sajátos magatar-
tására, fajtája öröklött hajlamaira,
valamint arra, hogy cselekedetei
többségében reflexen és ösztönön
alapulnak, s ne akarjunk rá embe-
ri logikát erõltetni. Azt is tudomá-
sul kell vennünk, hogy neki is
van érzelmi élete, melyre tekin-
tettel kell lennünk.

Veleszületett készsége a ku-
tyának, hogy a falka (vagyis a
család) legerõsebb tagjának alá-
rendeli magát, erre alapozhatjuk
tekintélyünket. A nevelés, a ki-
képzés mindig a ház urának (a
falkavezérnek) a dolga. Azonban
falkavezéri tekintélyünk azonnal
meginog, ha nem tudatosan, ál-
landóan, következetesen érvé-
nyesítjük a vezetõ szerepet.

Ha helyesen lett nevelve a ku-
tyus, akkor be tud illeszkedni a
család alkotta falkába, elfogadja a
neki rendelt pozíciót, s csak raj-
tunk, embereken múlik, hogy ez a
kapcsolat sikeres lesz-e. Ilyenkor a
gyerekkel való kapcsolat is prob-
lémamentes lesz. Ennek ellenére
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül
a kutyát és a gyereket együtt!

Három oka lehet annak, ha
minden erõfeszítés és nevelés
ellenére a kutya megharap egy
embert: területének megvédése,
a szociális rangsorrend a csalá-
don belül felbomlik, azaz a ku-
tya a gazda fölé kerekedik, illet-
ve vadászat. Azonban ha követ-
kezetesek vagyunk és megfele-
lõen neveljük az állatot, folya-
matosan figyelemmel kísérjük,
ilyen nem következhet be.

A családunk minden tagjának
(vagyis a falka összes tagjának)
meg kell tanulni, hogyan bánjon
helyesen a kutyával. Ha megvan
a kölcsönös összhang, egész élet-
re kiterjedõ barátság alakul ki.

S.E.

Kutyavilág

Az alkotókat és a tárlatlátogató-
kat Nagykanizsa Város Vegyes-
karának mûsora után Marton István
polgármester köszöntötte, és a vá-

rosvezetés nevében a kiállító mûvé-
szeknek további sikereket kívánt. A
kiállítást Lehota M. János esztéta
nyitotta meg. Méltán lehetünk büsz-

kék képzõmûvészeinkre – hangsú-
lyozta. A sokszínûséget hozták el
Nagykanizsára, a Város Napjára. A
világ szépségét megjelenítõ mûve-
ikben megmutatták, egy közösség
erõs és sokszínû, és ezáltal hihetet-
len energiákat, mélységeket tud a
felszínre emelni. Ez az ünnepe
Nagykanizsának, becsüljük meg! 

A május 14-ig látogatható tárlat
kiállítói: Ambrus Márta, Bekõ Ve-
ronika, Csávás Csaba, Földvári
Zsuzsanna, Horváth Györgyi, Já-
rási Ildikó, Kassainé Szarjas Gert-
rúd, Kotnyek István, Kovács Lil-
ian, Kustár Zsuzsa, Ludvig Dániel,
Ludvig Zoltán, Melega István,
Orosz Gergely, Rákhely Zsófia, R.
Fürtös Ilona Munkácsy-Díjas tex-
tilmûvész, Röszler Mária, Stamler
Lajos, Szekeres Emil, Tarcsay Béla
és Vercz Szilvia.

B.E.

NNaaggyykkaanniizzssaaii mmûûvvéésszzeekk kkiiáállllííttáássaa

A Város Napján a hagyományoknak megfelelõen kanizsai képzõ-
és iparmûvészek legújabb alkotásaiból nyílt kiállítás a HSMK Õsze
András Galériájában. 
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Kilenc éve mûködik a képzõ-
mûvészeti tagozat a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola berkein belül.
Bekõ Veronika, a tagozat vezetõ
tanára szerint azonban sajnos
kevesen tudnak róla a városban
és a környéken, vagy csak szak-
kör jellegûnek képzelik, pedig
nem az.

Három szinten képzik a gyere-
keket: két év elõképzõben vizuális
alapismeretek tárgyat tanulnak. Az
alapképzés alatt a grafika-fes-

tészet-szobrászat fõ tárgy mellett
mûhelygyakorlaton is részt vesz-
nek. Hat év alapképzés után min-
den növendék vizsgát tesz, majd a
továbbképzõ szintre lép, amely
még négy évet jelent. A komplett
képzés végén mindannyian bizo-
nyítványt kapnak, melyet kama-
toztathatnak pontok formájában
mûvészeti középiskolába, fõisko-
lára vagy egyetemre jelentkezés
esetén.

Csoportonként heti négy órát je-
lent a képzés, Veronika mellett
Babati Csaba óraadó foglalkozik

még a tanulókkal. Évente több ki-
állítást is rendeznek, emellett so-
kan szerepelnek sikeresen pályá-
zatokon, versenyeken. Legutóbb
április közepén a IV. Országos
Grafikai Versenyen szerepeltek ki-
válóan a gyerekek. A döntõbe het-
ven fõ jutott be, közülük öten az
Aranymetszés növendékei: Farkas
Eszter, Kondákor Eleonóra Teré-
zia, Kucskó Zsófia, Püspök Zsófia
és Somogyi Dávid. Kucskó Zsófia
különdíjban részesült.

S.E.

AArraannyymmeettsszzééss:: NNeemm ccssaakk zzeennéétt ookkttaattnnaakk

A Folktronika együttes szín-
padra lépésével ismét élõzene
szólt a HSMK Rock Klubjá-
ban. 

A három éve alakult együttes
mûsorát Bartók Béla 1907-es fel-
sõiregi népdalgyûjtésekor  gramo-
fonra rögzített somogyi és bo-
gyiszlói dalai mellett, mezõségi és
moldvai népdalfeldolgozások al-
kották.  

A koncerten a mára már több-
nyire jól ismert népdalok erõtel-
jes instrumentális foglalatban
keltek új életre. Az autentikus
hangzásvilágot képviselõ hegedû

és furulya, illetve népdaléneklési
mód, az együttes tagjainak a nép-
zenében való jártasságáról árul-
kodik. A Folktronika által kreált
zenei szintézist preparált hang-
minták, groovok tették izgalmas-
sá.  

Örvendetes, hogy a Gépfolklór
és a Barbaró együttesek nyomdo-
kain, azok hagyományait követve
városunkban is megismerkedhet-
tünk a Folktronikával, az egyre
gazdagodó hazai népzenén alapu-
ló világzene újabb gyöngyszemé-
vel. 

Cz.Cs.

ÉÉllõõzzeennee aa RRoocckk KKlluubbbbaann Kiállítás az Amerikai 
Egyesült Államokról 
A Magyar Földrajzi Társaság

Zalai Osztálya, a Zrínyi Miklós
Általános Iskola és a Zala Me-
gyei Önkormányzat Pedagógiai
Intézete Good morning Ameri-
ka, how are you? címmel képes
kamarakiállítást rendezett a
Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
ban. 

A kiállítást Benedek Miklós, a
Magyar Földrajzi Társaság Za-
lai Osztályának titkára nyitotta
meg. A nagykanizsai Baptista
Gyülekezet vezetõje vetítettké-
pes angol nyelvû elõadásán kép-
zeletbeli utazásra vitte el a gye-
rekeket szülõföldjére. 
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Horoszkóp

Mostanában objektíven szemléli a vilá-
got. Ügyeivel kapcsolatban szeret tiszta
vizet önteni a pohárba. Ennek ellenére ne
fogalmazza meg kíméletlenül a vélemé-
nyét, mert megsérthet másokat.

Szabadságra vágyik, tele van ötletekkel. A
sok korlát miatt azonban csak lassú tempóban
tudja azokat megvalósítani. Meditáljon egy
kellemes helyen, lehetõleg vízcsobogás köze-
lében, és a jó gondolatok megtalálják.

Mostanában csak azzal foglalkozik, mit te-
het a párjáért. Ha kitalálta, még azon is gon-
dolkodhat, hogyan adja elõ mondandóját
hatásosan. Csodára ne számítson, legyen tü-
relmes és kitartó a cél érdekében.

Úgy érzi, ideje, hogy végre hasznot húz-
zon a tehetségébõl. Sajnos nem elég ehhez
a szakértelem, üzleti vénával is rendelkez-
nie kell. Iratkozzon be egy tanfolyamra, és
sajátítsa el az üzletkötés fortélyait. 

Szívesen vesz részt mostanában társaság-
ban, örömmel mutatkozik meg baráti kör-
ben rendezett partikon. Még anyagi hasznot
is húzhat ezeken az eseményeken, ha fi-
gyelmesen hallgat a többiek tanácsára.

Bár nincs kedve csapatban dolgozni, jó han-
gulatban lesz ezekben a napokban. Könnye-
dén meggyõzi üzleti partnereit. Kritikus
szemlélete miatt a magánéletében azonban
kevésbé lesz optimista hangulatban. 

Adjon magának több idõt álmai megvalósí-
tására. Az elsõ kudarc miatt nem kell azon-
nal leállni, és feladni mindent. Lehetõleg
töltsön több idõt a kedvesével, és a szép sza-
vak mellett lepje meg ajándékokkal is.

Lehetõleg ne vigye haza a munkahelyi
gondjait. Otthon, a szerettei körében õrizze
meg a jó hangulatot. Ha nincs más ötlete,
például gyönyörködjön egy virág szépségé-
ben, és öntözze is meg.

Úgy szervezze a hétköznapjait, hogy minden
nap történjen valami ön körül, aminek örül-
het. Ha pozitív impulzusokra vágyakozik,
hívja meg egy romantikus vacsorára azt a
személyt, aki a legközelebb áll a szívéhez.

Ha azt tapasztalja, folyamatosan félreértik
egymást a párjával, a hosszan tartó mosoly-
szünet helyett inkább segítsenek egymás-
nak. Az összetartozás érdekében nem árt, ha
megosztják egymás között a terheket.

Valami különlegességre vágyakozik érzelmi
életében. A szürke hétköznapokba is lehet
színt vinni némi fantáziával, játékkal. Lazít-
son, s a féltékenység, gyanakvás helyett a
külsõségekben is erõsítse önbizalmát.

Hódítás és csábítás. Kimondva, kimondatla-
nul, ezek a szavak motoszkálnak a fejében.
Szenvedélyes hangulatát nem csak a május,
és a csillagok okozzák. A kiváltó okot elsõ-
sorban a párja aktivitásában keresse.

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

SPORT
közvetítések
május 9-én
(vasárnap)

16 óra
NTE1866 - Nagyatád

18.30 óra
Kanizsa KK 

- Hódmezõvásárhely

Kanizsa  Rádió 
06/93/510-986

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS: 06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Miklósfán a Szentendrei úton 800

négyszögöl közmûvesített telken 58
m2-es bontásra ítélt ház eladó. Irányár:
4,5 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)

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
házrész pincével-padlással, 1185 m2

udvarral 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
alkalmas 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) 

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 Látóhe-
gyen családi háznak való ingatlan el-
adó. Tel.: 0630/500-1912 (7219K)

Nk-án városközpontban, a Bat-
thyány utcában 220 m2-es,
cirkofûtéses, korszerû, egyemeletes
családi ház 452 m2-es telken több ge-

nerációnak, akár rendelõnek is el-
adó. Irányár: 37,5 millió Ft. Érd.:
0693/316-867 (7224K)

Kiskanizsán 400 négyszögöl te-
rületen egyszobás családi ház eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: Nk,
Pivári u. 93. (7225K)

Nk-Szabadhegyen iker építési te-
lek egyben és külön is eladó. Tel.:
0670/234-6819, 0630/473-5905
(7226K)

Nk-án a Berzsenyi utcában két-
szobás, 52 m2-es, egyedi fûtéses, II.
emeleti lakás eladó. Irányár: 6,3
millió Ft. Érd.: 0693/313-723
(7227K)

Iharosberényben 100 m2-es csa-
ládi ház nagy kerttel eladó. Tel.:
0630/695-0076 (7228K)

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)

Albérlet kiadó! Városközpontban
kétszobás, erkélyes, 54 m2-es, 1.
emeleti, egyedi gázfûtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap ka-
ució szükséges. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7229K)

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

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

Esztétikailag és mûszakilag kifo-
gástalan négyütemû Wartburgot ke-
resek megvételre, részletre. Tel.:
0630/612-9471 (7230K)

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

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

Május 14-15.
ZALAI GYERMEKEK MÛVÉSZETI
TALÁLKOZÓJA
a Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény
és a Kanizsai Kulturális Központ 
szervezésében

Május 14. 10 óra
GYERMEKALKOTÁSOK 
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 5-ig

11 óra: VERS ÉS PRÓZAMONDÁS 
KATEGÓRIA

13 óra: NÉPDAL KATEGÓRIA
Helyszín: Farkas Ferenc terem

13 óra: NÉPTÁNC, NÉPI JÁTÉK,
NÉPZENE 
Helyszín: színházterem

Május 15. 10 óra
KLASSZIKUS ÉS MODERN TÁNC
ÉS EGYÉB KATEGÓRIA
BEMUTATÓJA
Helyszín: színházterem. 
A belépés díjtalan!

Május 8. 18.30 óra
TAVASZI METÁL EST
Zenekarok:
19 óra Csendet Kérünk (punk-rock)
20 óra Taste My Pain 
(thrash metal/hardcore)
21 óra Demon-Stration (gothic
death/doom metal)
22 óra Septicmen (thrash metal)
Várpalotáról

Belépõdíj: 400 Ft

Május 14. 17 óra
SZÖVÕ MÛHELY KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Balogh László a Batthyány
Lajos Gimnázium és Egészségügyi 
Szakképzõ Iskola igazgatója
Szövõ mûhely vezetõje: Zsovár Anita

NAGYKANIZSAI HONVÉD 
KASZINÓÉRT ALAPÍTVÁNY

Május 14-15.
Kárpát-medencei „Csengey Dénes”

vers-, prózamondó és verséneklõ 
verseny 

A Kanizsai Kulturális Központ 
szervezésében

Május 14. 20 óra
"MAGYAR ÍRÓK ÉS POLITIKUSOK
KARIKATÚRÁI" - Léphaft Pál 
vajdasági karikatúrista kiállítása
Megnyitja: Lengyák István pedagógus

Május 15. 9 óra 
KÁRPÁT-MEDENCEI "CSENGEY
DÉNES" VERS - , PRÓZAMONDÓ

ÉS VERSÉNEKLÕ VERSENY
DÖNTÕJE

Zsûri: Juhász Judit, a Katolikus Rádió 
vezérigazgató helyettese, a Nemzeti 
Alapítvány alelnöke, Vándorfi László, a
Pannon Várszínház igazgatója, rendezõ;
Kálloy Molnár Péter színmûvész, Gál 
Tamás színmûvész, Klujber László szí-
nész-pedagógus, Schmidt István Radnóti-
díjas rendezõ,  Virágh László színmûvész,
a Magyar Versmondó Alapítvány elnöke

20 óra
GÁLAMÛSOR
Helyszín: Medgyaszay Ház
Belépõdíj: felnõtt 800 Ft; diák, nyugdíjas
500 Ft
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… 20 esztendeje: a futball NB
II 26. fordulójában Soproni SE
(7.) – N. Olajbányász (11.) 1-0. A
motocross OB II 4. fordulójában,
a kanizsai futamon 125 ccm-ben
ifj. Vaska Kálmán (KMSC) máso-
dik lett. A sakk OB II-ben MMG
(10.) – Tungsram SE (1.) 7:7. A
nõi kézilabda NB I B-ben Olajbá-
nyász SE (3., Mátyás 14 gól) –
Bp. Áfor SC (4.) 26-16. A nõi asz-
talitenisz NB I utolsó for-
dulójäban MÁV DAC (9.) – Ka-
nizsa Bútorgyár SE (6.) 13:12.

… 15 esztendeje: az NB I ak-
tuális körében 6 ezer nézö elött
Olajbányász SE (15., g: Fuisz) -
Parmalat FC (16.) 1-4. Az NB III
Bakony csoportjában MÁV NTE
(16.) – Körmend (7.) 0-0. A me-
gyei elsõ osztályban közel
félezren látták, hogy Miklósfa (1.,
g: Horváth L. 3, Kovács F., Mó-

zes) – Kiskanizsai MSK (5.) 5-0.
Az NB I hétközi, 24. fordulójában
Stadler FC (11.) – N. Olajbányász
(16.) 0-0.

… 10 esztendeje: a PNB-ben
Nagykanizsa LinAir FC (14.) –
Kispest-Honvéd FC (9.) 0-1, a
kispestiek gólját a télen éppen a
kanizsaiaktól szerzõdtetett Hor-
váth Gyula szerezte. A férfi ko-
sárlabda NB I 9-16. helyéért
Debrecen (12.) – Kanizsa KK-
DKG EAST (14.) 89-76, majd az
utolsó fordulóban KKK-DKG
East (Horváth 21/3) – Dombóvá-
ri VMSE (13.) 91-78, amivel
Földesi Attila együttese a tizen-
negyedik helyen végzett. Dani
Diána (MÁV NTE) az egyesült
államokbeli kadett vb-n 16. lett
nõi kardban, majd a vidékbaj-
nokságon szerzett bronzot – míg
csapatban (nõi kard-férfi tõr) a

MÁV NTE lett az elsõ. A base-
ball Interligában Nagykanizsa
Ants Thury – Golovec Ljubljana
7:6.

… 5 esztendeje: a nõi kosár-
labda NB II-ben Peugeot Kampf
NTE 1866 (Toma 18/6) – PEAC
72-61, ezzel a Kovács Nándor irá-
nyította kanizsaiak megnyerték a
bajnokságot. A baseball NB I ki-
esési rangadóján Sopron West-
wind – Ants Thury 7:10. Az
endurocross II. osztályának 125
ccm-es mezõnyében Miskolc-
Sóstófalván a kanizsai Moór Atti-
la elsõ helyezést szerzett. A nõi
asztalitenisz NB I utolsó forduló-
jában Bp. Postás II (5.) – Király
Ingatlanügynökség-Kanizsa Sör-
gyár SE 13:5, s a Jakabfi Imre
edzette csapat végül a hetedik he-
lyen zárt.

P.L.

Kanizsa KK DKG-EAST (4.) -
Délkonstrukt-SZTE-Szedeák (1.)
88 - 64  (20-16, 28-11, 27-16, 13-
21.). NB I B-s kosárlabda-mérkõ-
zés, rájátszás az 1-8. helyért, 4.
forduló. Nagykanizsa, 300 nézõ.
Vezette: Forrai, Sabáli, Török Z.
Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
(13/6), Vertetics (9/3), Rodgers
(18), Hoffmann (6), Koma (20).
Csere: Filipovic (2), Mihalics (6),
Stárics (12/6), Beck, Kovács M.
(2), Lovas, Hartai. Edzõ: Kovács
Nándor.

A felsõházi rájátszás éllovasát,
az A-csoportra aspiráló szegedie-
ket fogadta legutóbb a gépgyári
csapat.

Az elsõ két játékrészben huszá-
ros rohamokat vezényeltek a kani-
zsaiak, amivel nem csak a Tisza-
partiakat, hanem saját közönségü-
ket is meglepték, s a második
negyedben 33-16-ot is mutatott már
az  eredményjelzõ. Ebben a perió-
dusban a 44 éves Filipovics Gordan
remekül kapcsolta ki a játékból a
válogatottat is megjárt Gémes Le-
ventét, társai pedig a szerzett lab-
dákból villámgyors akciókat vezet-
ve parádéztak. A hazaiak Kasza Dá-
niel utolsó másodperces triplájával
28-11-re hozták a második
negyedet, és jelentõs elõnnyel vo-
nulhattak pihenõre (20.p.: 48-27).

Fordulás után is folytatódott a
vendéglátók lendülete, s így a
befejezõ etapban Kovács Nándor
valamennyi játékosa szerepet ka-
phatott, de a jelentõsen megfiatalí-
tott kanizsai gárda is tartani tudta a
lépést ellenlábasával.

A három gyõzelem, egy
vereséggel álló KKK-nak vasár-
nap indul a rájátszás visszavágó
köre, 18.30 órakor a hódmezõvá-
sárhelyieket fogadják a KKK ko-
sárlabdázói.

További eredmények: Veszprém
(3.) - Hódmezõvásárhely (6.) 107-68,
Sopron (7.) - Eger (8) 89-72, Bony-
hád (2.) - Jászberény (5.) 91-87.

Edzõi mérleg – Kovács Nándor:
„Az eredmény önmagáért beszél. A
listavezetõ ellen végig koncentrál-
tan és motiváltan játszva arattunk
nagyarányú gyõzelmet.”

P.L.

Megvédte tavaly másodszor el-
hódított magyar bajnoki címét az
Aquaprofit Nagykanizsai Tungs-
ram Sakk Klub együttese, miután
a befejezõ, 11. fordulóban, ide-
genben gyõzte le a Dunaharaszti
MTK csapatát. A különbség több,
mint figyelemreméltó, hiszen a
kanizsai csapat 11,5:0,5-ös gyõze-
lemmel tette biztossá bajnoki cí-
mét, illetve taszította a második
vonalba a harasztiakat… Érdekes-
ség, hogy az elmúlt esztendõben
ugyanúgy nagyarányú diadalnak
örülhettek a záró fordulóban a dél-
zalaiak, hiszen akkor a Kazincbar-
cika ellen 10:2 volt a végered-
mény… Az is az egyedi kategóri-

ába tartozik, hogy a tavalyi utolsó
körös fellépõk közül kilencen
most is ott ültek az asztaloknál, s
az idei "aranyosok" közé még
Portisch Lajos, ifj. Héra Imre és
Krutti Valér is feliratkozott. Ter-
mészetesen, ez nem azt jelenti,
hogy õk csupán egyszeres bajno-
kok, hiszen már eddig is rengeteg
sikert könyvelhettek el a sport-
ágon belül. Tovább haladva a pár-
huzamok terén, ahogy a múlt évi,
11. fordulóbeli találkozón, úgy ez-
úttal sem volt "idegenlégiós" sak-
kozó az Aquaprofit NTSK tagjai
között. Ettõl függetlenül nem árt
rögzíteni, hogy 2009 novemberé-
ben még a ma is regnáló indiai vi-

lágbajnok, Viswanathan Anand is
aratott gyõzelmet nagykanizsai
színekben. Maradva a külhoniak-
nál a teljesség igénye nélkül nem
szabad megfeledkezni még Luka
Lenicrõl, Alexander Beljavszkijról
vagy éppen Arkadij Naiditschról
sem, õk is megtették a magukét az
idei kanizsai aranyéremért. No, és
a végére álljon itt azok névsora,
akiket még nem említettünk és be-
biztosították a 2010. évi bajnoki
címet: Balogh Csaba, Faragó
Iván, dr. Flumbort András, Galyas
Miklós, Gara Tícia, Gonda Lász-
ló, Medvegy Zoltán, Orsó Miklós
és Prohászka Péter. Az együttes
végül 96,5 pontot gyûjtött a pont-
vadászat során, fél ponttal marad-
va el a tavalyi rekordtól…

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((mmáájjuuss 66 - 1122..))……

HHaarraasszzttii aarraannyyccssiinnáállóókk ÍÍggyy õõrrüülltt
ccssaattaa
vváárrhhaattóó……

Angyalföldi Sportiskola Diák-
sport Egyesület (1.) - Heat Group-
Kanizsa VSE (7.) 8-9 (3-1, 3-2, 0-
3, 2-3). OB I B-s vízilabda-mérkõ-
zés, felsõházi rájátszás az 1-9. he-
lyért, 7. forduló. Budapest. Vezet-
te: Kiszelly, Gyõri.

Kanizsa VSE: Kiss Cs. - Virt,
Bedõ (4), Borszéki, Gulyás (1),
Ujházi (1), Fábry (1). Csere:
Bajnogel (kapus), Dene, Wiesner
Zs., Szabó G. (1), Kéri (2). Játé-
kos-edzõ: Szabó Gábor.

Két alapszakasz nyertes együttes
összecsapását rendezték a Hajós-
ban, hiszen míg a kanizsaiak a Fe-
hér-, a XIII. kerületiek a Zöld-cso-
port nyertesei voltak (százszázalé-
kos teljesítménnyel). A fõvárosiak
úgy is kezdtek, hiszen az elsõ két
negyedben igyekeztek a maguk ja-
vára fordítani a találkozót, s sike-
rült is elhúzniuk a vendégektõl.
Megerõsítést látszott nyerni, hogy
az angyalföldiek miért vezetik a
felsõházi rájátszás tabelláját, aztán

a szünet után éles fordulat állt be a
találkozó menetében. Összeszed-
ték magukat Szabó Gáborék, s ki-
lenc KVSE-gólból négyet vállalt
magára Bedõ Krisztián. Az alapo-
san felforgatott kezdõcsapattal víz-
be szálló Kanizsa remekül vizsgá-
zott idegenben, aminek az lett az
eredménye, hogy a tabellán egy he-
lyett ugrottak elõre, s jelen pilla-
natban 12 pontnál tartanak.  

Polgár László

AAnnggyyaallffööllddii ffeellttáámmaaddááss kkéétt ffeellvvoonnáássbbaann
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Az idén elõször egész napos
Föld napi rendezvényt szerve-
zett a Palini Iskola, amely a min-
dennapokban is kivételesen
egészséges közeget biztosít az itt
tanuló diákoknak. E napon
azonban fokozottan hívta fel a
figyelmet a téma fontosságára. A
résztvevõkben tudatosulhatott,
hogy a Föld egészsége csak kör-
nyezettudatos emberek által
tartható fenn. 

A délelõtt folyamán a gyerekek
egészségpontokon haladtak át,
melyeken az egészséges táplál-
kozásról, a helyes fogápolásról, a
helyes testtartásról, a mozgás
fontosságáról kaptak tájékozta-
tást, melyet egy, a szelektív hul-
ladékgyûjtésrõl szóló interaktív
foglalkozás követett. Mivel a
mozgásnak fontos szerepe van az
egészség megõrzésében, az isko-
la minden tanulója kilométer-
gyûjtõ futóversenyen vett részt
az iskolát körülvevõ zöld övezet-
ben. A gyõztes alsós és felsõs
osztályok „egészséges” ajándék-
csomagot kaptak. 

A rendezvények sokaságát
Gazdag Attila csillagászati elõ-
adása, valamint Dr. Kellerma-
yer Miklós, a Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem nemzetközileg
is elismert sejtkutató professzo-
ra a környezettudatos gondol-
kodás fontosságáról tartott elõ-
adása gazdagította. Mindezek
után az iskola parkjában ültet-
tek három fát az esemény tisz-
teletére. Az alsós diákok feles-
legessé vált hulladékokból fi-
gyelemfelkeltõ maketteket ké-
szítettek, melyek a Föld napja
alkalmából feldíszített faliúj-
ságokkal együtt az intézmény
aulájában láthatók. 

E tartalmas programok megko-
ronázásaként az Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézet a Palini Iskola
benyújtott pályázatát pozitívan bí-
rálta el, és az intézménynek az
ÖKOISKOLA címet adományoz-
ta.

K.H.

Egészségnap 
a PPalini
Iskolában
AA mmii FFööllddüünnkk - aa mmii
eeggéésszzssééggüünnkk!!

Makóról, Budapest és térségé-
bõl, valamint Nagykanizsáról tíz
mûvész érkezett Kendlimajorba,
hogy részt vegyen a III. Roma
Nemzetközi Mûvésztelep mun-
kájában a Magyarországi Cigá-
nyokért Közalapítvány támoga-
tásának köszönhetõen. 

A négynapos munkában festõk
és fafaragók vettek részt, esténként
a Kanizsa Csillagai, a Vadrózsák
és a fõvárosi Karaván Együttes
adott szórakoztató programot.

A Kendlimajor Mûvészeti Sza-
badiskola mûtermében az alkotó-
tábor zárókiállításán megjelente-
ket elsõként Bogdán Pál, a szer-
vezõ Dél-Zalai Cigányokért
Egyesület elnöke köszöntötte. Be-
szédében kiemelte, a cél a roma
kultúra hagyományainak életben-
tartása, bemutatása volt, hiszen
sajnos kihalófélben vannak a ha-
gyományaik. 

Az alkotók munkáit Sebestyén
János festõmûvész, a mûvészte-
lep mûvészeti vezetõje méltatta.

A mûveket – melyekben fellelhe-
tõk mitológiai motívumok, a sod-
ródás motívumai, ahogy a roma
közösség élt a történelme során; a
béke keresése a szépben, és a pa-
raszti ornamentika –, Kardos Fe-
renc, a Halis István Városi
Könyvtár igazgató helyettese ér-
tékelte. 

Teleki László országgyûlési kép-
viselõ köszöntõjében kiemelte:

– Kendlimajor mellett nagyon
nagy szükség van hasonló alkotó-
táborok szervezésére az ország
más pontjain is. Naponta tapasz-
taljuk, hogy a cigányok és a nem

cigányok elég nehezen tudják elfo-
gadni egymást. Be kell bizonyítani,
hogy ez nem így van, és nem volt
így az elmúlt évtizedekben, évszá-
zadokban sem. Békésen egymás
mellett tudtak élni romák és nem
romák.  A mai nap is jelzi –
hangsúlyozta –, hogy együtt tudtak
alkotni az elmúlt négy napban,
tudtak örülni annak, hogy érték te-
remtõdik és az már mellékes volt,
hogy ki teremtette azt az értéket. 

B.E.

IIIIII.. RRoommaa NNeemmzzeettkköözzii MMûûvvéésszztteelleepp
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Zsoldos Péter tanár ajánlotta
a megjelentek figyelmébe
Homonnay Szabolcs nyugalma-
zott pedagógus Balatoni har-
móniák címû festménykiállítá-
sát, mely a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium Galériájában nyílt
meg. 

A mûvész-tanár így vall magá-
ról: „Negyven évet tanítottam a
Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Ez a munka sok örömet és lelki si-
kert adott, tantárgyaimat, a

biológiát és a kémiát sok tanít-
ványom kedvelte meg. Szabad-
idõm nagy részét a számomra pá-
ratlan szépségû Balatonon töltöt-
tem, sokszor szó szerint rajta, mi-
vel a mai napig a vitorlázás sze-
relmese vagyok. Nem csak a víz
kápráztatott el nap mint nap új
csodáival, hanem a szûkebb-tá-
gabb környék számtalan szépsége
is, legyenek azok a természet vagy
az ember alkotásai. A természeti
és az épített környezet csodálatos
harmóniái ragadtak meg és

kényszerítettek arra, hogy három
évtized kihagyásával újra ecsetet
vegyek a kezembe. A nyugdíjazá-
som után megnövekedett szabad-
idõm szinte kényszerített a festé-
szetre, a pihentebb érzékszervek
még szebbnek mutatták mindazt,
amit korábban is észrevettem és
ismertem. Nem akartam kilépni a
Balaton környékének jól ismert
világából, mert a jól ismert táj-
ban könnyebb észrevenni a szinte
naponta változó szépségeket.
Tempera képeket festek, mással
nagyon ritkán dolgozom. Úgy ér-
zem, e festék fénytelensége job-
ban visszaadja a környék párás
fényeit. Az ábrázolt dolgoknak
nem kell fényleniük, gyönyörûek
azok tompább színekben is. Nem
vagyok igazi festõ, csak nagy rá-
csodálkozó, akinek a természet a
nagy mûvész és Õ megengedi,
hogy egyesek papírra festhessék
azt, amit a nagy mûbõl szépnek
tartanak.”

A tárlat május 17-ig tekinthetõ
meg az iskola galériájában.

K.H.

HHoommoonnnnaayy:: BBaallaattoonnii hhaarrmmóónniiáákk 
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