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Virágh Péter, a VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisz-
tikai Nonprofit Kft. irodavezetõje
és Marton István polgármester ün-
nepélyesen aláírta a „Lehetõség
kell a jelennek, hogy legyen esély a
jövõnek” – Infrastruktúra és szol-
gáltatás fejlesztése a nagykanizsai
Bolyai János Általános Iskolában
címû támogatási szerzõdést. A
szerzõdésnek köszönhetõen tovább
szépül a belváros és megújul a Bo-
lyai Iskola.

A Magyar Plakát Házban meg-
tartott aláírási ünnepségen az általá-
nos iskola tanulói adtak mûsort.
Marton István polgármester kö-
szöntõje után Virágh Péter a pályá-
zat elõzményeit ismertette, míg
Kalamár Márta igazgatónõ arról
beszélt, mit jelent majd az iskola és
az ott dolgozó pedagógusok számá-
ra a felújítás. Tárnok Ferenc osz-
tályvezetõ pedig a felújítás részlete-
it vázolta fel.

A Nyugat Dunántúli Operatív
Program keretén belül került ki-
írásra a Közoktatási infrastruktúra
és szolgáltatások fejlesztése
(NYDOP-2007-5.3.1) címû két-
fordulós pályázati felhívás. A tá-
mogatási konstrukció célja a köz-
oktatási intézmények beruházásai-
nak (infrastruktúra- és eszközfej-
lesztés) célirányos támogatása – a
közoktatási reformfolyamatoknak
és a 21. század iskolája zászlósha-
jó programnak megfelelõen –, a
minõségi oktatás megteremtéséhez
szükséges feltételek biztosítása.

A 2007 októberében benyújtott két-
fordulós pályázat egyszeri,
191.065.644 – forint vissza nem térí-
tendõ támogatásban részesült. A beru-
házás összköltsége 213.017.000 fo-
rint, melyet a tervek elõkészítésére, az
építésre, a szükséges eszközök beszer-
zésére, valamint marketingre fordíta-
nak. Az épület homlokzatának felújítá-
sát az önkormányzat jelen támogatás-
tól függetlenül önerõbõl finanszírozza.

A Bolyai János Általános Iskola
fõépülete a XVIII. században

épült, koraeklektikus stílusban. A
III-as mûemlékvédelmi kategóriá-
ba tartozó épületen az elmúlt 10-
15 évben történt javítások, felújítá-
sok ellenére – átfogó rekonstruk-
ció hiányában – a munkálatok elin-
dítása nem várhatott tovább. 

A város, az iskola 1 597 m2 alap-
területû épületrészének rekonst-
rukciójával, a fûtés- és világítás-
rendszerének energiatakarékos
korszerûsítésével, az IKT-
eszközök fogadására alkalmas te-
rek kialakításával, valamint a kap-
csolódó eszközbeszerzésekkel, a
helyi oktatás feltételrendszerét ja-
vítja. A harminc akadálymentesí-
tett, funkcionálisan megújuló okta-
tási- és közösségi tér az iskola öt-
százharminc tanulóján túl a város,
a kistérség pedagógusai számára
biztosít egyenlõ esélyt a korszerû
közoktatási szolgáltatások elérésé-
hez, kiemelt figyelmet fordítva a
sajátos nevelési igényû és a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek speciális
igényeire.

A felújítandó épületrészben, a fõ-
épület földszintjén lesznek belsõ át-
alakítások, felújítások. A földszinti
beavatkozásoknak feltétele a fõépü-
let pinceszintjének állagjavítása,
felújítása. A mûemléki, szakmai,
környezeti szempontok betartásával
kialakul: nyolc darab IKT eszközök
fogadására alkalmas tanterem, egy
funkcionálisan alakítható közösségi
tér, a mozgáskorlátozottak számára
is biztonságos közlekedést jelentõ
EU-konform épületrész (30 db aka-
dálymentesített helyiség, 1 db vizes-
blokk, infokommunikációs aka-
dálymentesítés), energiatakarékos
fûtés- és világítási rendszerrel.

Az eszközbeszerzés célja, hogy
az intézményben a szakmai mun-
kát kiszolgáló, modern oktatási-
nevelési környezet alakuljon ki, s
egyben megteremtõdjön a kistér-
ségi módszertani központként való
mûködés feltételrendszere is. 

A fejlesztést indokolja, hogy a
megfelelõ infrastrukturális feltéte-
lek megteremtése után az intéz-
mény a TIOK hálózat tagjaként, tér-
ségi referenciahelyként segíti a vá-
ros és a térség iskoláiban a kompe-
tencia alapú oktatás elterjesztését.

A projekt eredményeivel, hatásai-
val illeszkedik a város, a kistérség, a
régió közoktatási, környezetvédelmi,
foglalkoztatás-fejlesztési célkitûzé-
seinek megvalósításához. Hosszútá-
von hozzájárul a térségi felzárkózta-
táshoz, a társadalmi kohézió erõsíté-
séhez. A régió humánerõforrás fej-
lesztését, a munkahelyteremtési
szándék növelését, ezáltal a verseny-
képesség javulását szolgálja.

B.E.

LLeeggyyeenn eessééllyyee aa jjöövvõõnneekk
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Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a Körzeti Megbízotti Irodát
a Keleti városrészben ma délután.

Dr. Molnár József, Nagykanizsa
rendõrkapitánya elmondta, a Keleti vá-
rosrész a város legfrekventáltabb terü-
lete, nagy az átmenõ forgalom és a la-

kosság száma is, ezért már nagyon in-
dokolt volt a KMB-iroda ismételt felál-
lítása. Bemutatta a két körzeti megbí-
zottat is, akik rendõrjárõri tevékenysé-
get végeztek eddig, s most átminõsítet-
ték õket: Bukovecz József rendõrzász-
lós és Perényi Ádám rendõrõrmester
fogják ezután ellátni a körzeti megbí-

zotti feladatokat a városrészben. Foga-
dóórán (minden páratlan hét csütörtö-
kén 9-tõl 11 óráig – a szerk.) kívül is el
lehet majd õket érni, telefonszámukat a
rendõrkapitányság kifüggeszti minden
közösségi helyen, többek között orvosi
rendelõkben, postán. Az iroda felállí-
tásához hozzájárult az Önkormány-
zat is, a technikai eszközök beszerzé-
séhez pedig a Nagykanizsa Közbiz-
tonságáért és Közlekedésbiztonságá-
ért Alapítvány.

Mint ismeretes, Dr. Károlyi Attila,
a körzet képviselõje terjesztette a tes-
tület elé az iroda létrehozásának
szükségességét. Másfél évvel ezelõtt
szenvedélyes közgyûlési hozzászó-
lásával, amelyet a zala megyei rend-
õrfõkapitányhoz címzett, sürgette a
kmb-s iroda megvalósítását. La-
punknak nyilatkozva elmondta, bár
értetlenül áll a lassúság elõtt, de meg-
érte a hosszas lobbizás, és örömmel
veszi tudomásul, hogy végre megva-
lósult.
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Az eseménynek helyet adó
Medgyaszay Házban a megjelente-
ket elsõként Marton István polgár-
mester köszöntötte, majd Dr. Újhe-
lyi István államtitkár ismertette a
sikeres hazai pályázatokat, közöt-

tük a kanizsait is. Ebben a pályáza-
ti körben mintegy 26 sürgõsségi
betegellátó osztályt sikerül moder-
nizálni, illetve újat létrehozni. A
huszonhatból ötödikként Nagyka-
nizsán írták alá a szerzõdést.

Ünnepi beszédet Kõvári Attila
igazgató mondott. A projektet
Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési
Osztály vezetõje mutatta be.

A Kanizsai Dorottya Kórház
2007 júliusában létrehozta a Sür-
gõsségi Betegellátó Osztályát,
amelyet erõteljes kompromisszu-
mok árán, ideiglenes elhelyezéssel
25 millió forint saját erõbõl valósí-
tott meg. Az akkor rendelkezésre
álló forrás azonban nem volt ele-
gendõ ahhoz, hogy egy korszerû
struktúrájú, eukonform ellátási
forma valósuljon meg az intéz-
ményben.

Az ellátás súlyponti kórházhoz
méltó elhelyezési és tárgyi feltéte-
leinek megteremtése indokolta a
TIOP 2.2.2. pályázat benyújtását,
melyet az önkormányzat önerõ
biztosításával egyhangúlag támo-
gatott.

A TIOP 2.2.2. pályázat kere-
tében a szakrendelõ-intézet
folytatásaként újonnan épített
épületszárnyban tervezik a
sürgõsségi osztály végleges el-
helyezését és korszerû or-
vostechnológiával való felsze-
relését. 

A pályázat eredményeként 451
millió forint értékû uniós támoga-
tási forrás áramlik a városba a kór-
ház sürgõsségi ellátásának fejlesz-
téséhez. A projekt összköltségveté-
se 523 millió forint. 

A fejlesztést követõen 744
négyzetméter újonnan épített és
307 négyzetméter felújított terü-
leten zajlik a sürgõsségi gyógyító
munka. A mentõvel történõ meg-
közelíthetõség javul, és teljes kö-
rû akadálymentesítés valósul
meg. A sürgõsségi osztály esz-
közparkja bõvül, korszerûsödik:
52 darab új orvostechnikai esz-
köz kerül beszerzésre, köztük al-
tató-, lélegeztetõgépek, defibril-
látor és ultrahangkészülék. Kor-
szerû sürgõsségi mûtõt szerelnek
fel a gyors, idõveszteség nélküli
azonnali beavatkozások elvégzé-
séhez. A dolgozók számára kor-
szerû, modern elhelyezési felté-
teleket biztosító munkaterület
alakítható ki. A projekt keretében
a betegellátáshoz kötõdõ infor-
matikai rendszert is korszerûsí-
tik.

B.E.

AAllááíírrttáákk aa sszzeerrzzõõddéésstt
Dr. Újhelyi István a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Kõvári

Attila a Strukturális Alapok Programiroda igazgatója és Marton Ist-
ván polgármester ünnepélyesen aláírták a Kanizsai Dorottya Kórház
sürgõsségi ellátásának korszerûsítése címû támogatási szerzõdést.
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KKMMBB-iirrooddaa aa KKeelleettii vváárroossrréésszzbbeennMeghívó
Az Együtt Kiskanizsáért

Egyesület és a Kiskanizsai 
Polgári Olvasókör 

tisztelettel meghívja Önt 
és a kedves családját 

2010. március 6-án 
(szombat) 16 órára

a Polgári Olvasókör 
megalakulásának 140. 
évfordulója tiszteletére 
rendezett ünnepségre.

Vendégeink:
Kiskanizsán élõ és Kiskanizsáról
elszármazott médiaszemélyiségek

Helyszín: 
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház,

Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
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Ezzel a mondattal kezdte
Baracskai József, a Magyar
Szocialista Párt Zala megyei
elnöke dr. Fodor Csaba önkor-
mányzati képviselõvel, a párt
országgyûlési képviselõjelölt-
jével közös sajtótájékoztató-
ját.

A program, melyet emlege-
tett, szombaton látott napvilá-
got a párt kampánynyitó ren-
dezvényén „A tisztánlátás ked-
véért – ígéretek helyett beszél-
jenek a tények” címmel, ahol a
miniszterelnök-jelölt, Mester-
házy Attila is bemutatkozott. A
kiadvány az elmúlt év fejleszté-
seit, eredményeit taglalja, töb-
bek között szó esik a gyorsfor-
galmi úthálózatról  és a nyug-
díjrendszerrõl. Baracskai József
hozzátette, majd Fodor Csaba is
említette, hogy Nagykanizsa
soha nem látott támogatást ka-
pott ebben a nyolc évben, közel
18 milliárd forintot. Ez érinti az
önkormányzati, de a magánúton
– civil szervezetek, magáncé-
gek, alapítványok által – be-
adott  pályázatokat is. Városunk
megkapta a területén lévõ lakta-
nyákat, melyeken különbözõ
fejlesztések, beruházások való-
sultak meg, létrejött az Ipari
Park. 

– Megígértük annak idején a
kampányban, megtettük. –
mondta Fodor Csaba. – Meg-
ígértük, hogy elkészítjük az au-
tópályát és el fog érni Buda-
pesttõl az országhatárig, meg-
tettük. Megígértük, hogy elké-
szülnek az elkerülõ utak, meg-
tettük. Különös tekintettel
Palinnál, mely csökkenti a vá-
rosrész forgalmát, hamarosan
átadásra kerül az út, talán még
tavasszal. A 61-es út nagy része
burkolat-megerõsítést kapott,
most pedig épül a várost elkerü-
lõ szakasza is.

Baracskai József hozzátette,
az MSZP Zala Megyei Szövet-
ségének egész területén, minden
választókerületben rendben fo-
lyik az ajánlószelvények gyûjté-

se. Köszönetét fejezte ki a me-
gye országgyûlési képviselõi-
nek, személy szerint kiemelte
Göndör Istvánt, aki legutóbbi
nyilatkozatában kifejtette, hogy
a 2010. évi országgyûlési vá-
lasztáson személy szerint is a
Magyar Szocialista Pártot támo-
gatja.

Az MSZP Zala Megyei Szö-
vetsége megnyugvással vette
tudomásul és megköszöni Gön-
dör Istvánnak az elmúlt héten
tett nyilatkozatát arról, hogy
személy szerint is a Magyar
Szocialista Pártot támogatja a
2010. évi országgyûlési képvise-
lõválasztáson és minden kani-
zsai baloldalit az MSZP támo-
gatására szólít fel.

Akkor, amikor szélsõjobbolda-
li, rég meghaladott és nemzetek
tragédiáját okozó nézeteket kép-
viselõ pártokkal is fel kell venni a
küzdelmet, baloldali ember szá-
mára nincs más alternatíva, mint
szavazatával támogatni a szocia-
lista pártot.

Még akkor is, ha néha csalód-
tunk. Még akkor is, ha tudjuk, né-
ha tévedtek. Még akkor is, ha né-
ha úgy éreztük, van okunk mo-
rogni, van okunk mérgesnek len-
ni.   

A választókörzetben élõ balol-
dali értékrenddel bíró minden
szavazópolgárt arra kérek, hogy
az országgyûlési képviselõk vá-
lasztása során, szavazatával tá-
mogassa Dr. Fodor Csabát az
MSZP jelöltjét, és szavazzon a
Magyar Szocialista Párt listájá-
ra.

Baracskai József, 
MSZP Zala megyei Szövetség 

elnöke
Kampányrendezvény

„„NNeekküünnkk vvaann pprrooggrraammuunnkk,,
nneekküünnkk vvaannnnaakk 
eellkkééppzzeelléésseeiinnkk!!””

KKöösszzöönneett 
GGöönnddöörr
IIssttvváánnnnaakk

A fenti címmel tartotta meg
kampánynyitó fórumát Bogár
Ferenc mszdp-s önkormányza-
ti képviselõ, országgyûlési kép-
viselõjelölt a Honvéd Kaszinó-
ban múlt szerdán. A képviselõ
beszélt a szociáldemokrácia je-
lenlegi helyzetérõl (gondolata-
tait alább olvashatják), majd
bemutatkozott a megjelentek-
nek.

A 20. században jelentõs társa-
dalmi változások valósultak meg,
a gazdasági fejlõdésnek köszön-
hetõen kialakult a jóléti állam, s
megindult a globalizáció. A mun-
kásosztály mára már nem a vas-
és acélmunkásokat jelenti, hanem
a számítógép elõtt ülõ embereket.
A Kádár-korszakban a társadalom
harmada volt nehéz helyzetben.
Az élet, igaz az akkori korlátok
között, de kiszámítható és tervez-
hetõ volt, az emberek biztonság-
ban érezték magukat. Ez az érzés
1990 után megváltozott. A gazda-
gok még gazdagabbak, a szegé-
nyek még szegényebbek lettek,
megszûnt az emberek létbiztonsá-
ga, biztonságérzete. Ennek a fe-
szítõ ellentmondásnak a feloldá-
sára az elmúlt 20 évben Magyar-
országon eddig egyetlen hatalom-
ra jutott párt sem volt képes.

A „Munkát, kenyeret” követe-
lõ régi munkásmozgalmi jelszó
napjainkra ismét aktuálissá vált.
Korunk kihívásaira azonban a 21.
század követelményeinek megfe-
lelõ választ kell adnunk. Ehhez
olyan új baloldali szellemi moz-
galomra van szükség, amely nem
nacionalista, amely küzd a rassz-
izmus és antiszemitizmus ellen,
és választ ad a globalizáció kihí-
vásaira. Ezt a munkát azonban
csak a baloldal erõit összefogva,
közösen tudjuk elvégezni. Ebben
a munkamegosztásban kell meg-
találnunk helyünket a baloldali
értelmiség, a szocialisták, és a
munkáspártiak mellett nekünk
szociáldemokratáknak is.

Szociáldemokrataként elfogad-
juk a kapitalista rendszert, és a
demokratikus államstruktúrákat.
A szocializmus eszméi közül az
állam által garantált jóléti ellátó-
rendszerek fejlesztését, a szolida-
ritást, az egyenlõtlenségek csök-
kentését, az esélyteremtõ állam

kialakítását helyezzük elõtérbe.
Egyetértünk azzal, hogy a gazda-
sági növekedés a jólét szükséges
feltétele, ezért támogatjuk a piac-
gazdaság fejlõdését, és annak
szükséges reformját. Nemet mon-
dunk azonban a szociális szem-
pontokat, az emberi értékeket, a
szolidaritást háttérbe szorító, az
önérdeknek alárendelt piaci társa-
dalomra. Változatlanul képvisel-
jük a munkások, a bérbõl-fizetés-
bõl élõk, a középrétegek, és a vé-
delemre szorulók érdekeit.

A fogyasztói társadalom velejá-
rójaként napjainkra olyan jogta-
lanságok, indokolatlan kiváltságok
és kiszolgáltatottságok ütötték fel
a fejüket, amely problémákkal
nem foglalkoztunk eddig súlyának
megfelelõen, így nincs is meg-
nyugtató válaszunk erre a sokakat
érintõ problémára. Elfogadhatat-
lan számunkra, hogy a kisember
banki ügyfélként, a hivatalok bü-
rokráciájában, a korrupciós ügyle-
tekben, vagy vásárlóként csak ki-
szolgáltatott, senyvedõ ügyfél le-
hessen. Egyenrangú féllé kell vál-
nia, és ehhez biztosítanunk kell a
jogait.

Napjainkban tragikusan alul-
foglalkoztatott a magyar társada-
lom, leértékelõdött a szaktudás,
oktatási rendszerünk torzzá vált.
Nem valósult meg a szociálisan
nehéz helyzetbe került rétegek
felemelkedése. Ezért van szükség
új oktatáspolitikára, egészségügy-
re, a mobilitás elõsegítésére, me-
lyek megteremtése az eddigiektõl
gyökeresen eltérõ, új politikát kö-
vetel a szociáldemokráciától.

A szociáldemokrata mozgalom
célja olyan társadalmi-gazdasági
környezet létrehozása, amely a
nõk és férfiak, idõsek és fiatalok
számára egyaránt megteremti a
létbiztonság, az önmagukról és
hozzátartozóikról való gondosko-
dás, a tartalmas, harmonikus csa-
ládi élet feltételeit.

Mi, szociáldemokraták a jóléti
állam helyébe a jóléti társadalom
célkitûzését állítottuk. Ehhez
azonban olyan fejlõdési utat kell
végigjárnunk, melynek megvaló-
sulásához a civil társadalom al-
kotó szerepvállalásának kitelje-
sedésére és az állam mûködési
jellegének megváltozása szüksé-
ges.

Kampányrendezvény

SSzzoocciiáállddeemmookkrráácciiaa mmaa
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Az újság múlt heti számában, a
minimálbérek alakulásával próbál-
ta összemérni az Orbán-Torgyán
és a késõbbi kormányok teljesít-
ményét nem hagyva kétséget a fe-
lõl, hogy melyiket ítéli üdvösnek a
magyar ember számára.

Az Ön számtana szerint, (szán-
dékosan nem matematikát emlí-
tek) ma havonta 130.000 Ft-nak, a
metodikáját követve, 2015-ben
250.000 Ft-nak, 2030-ban pedig az
amerikai csúcsmenedzserekét is
meghaladó mértékûnek kellene
lennie a minimálbérnek Magyaror-
szágon.

Tény, az Orbán-Torgyán kor-
mány kettõ év alatt 25.500 Ft-ról
50.000 Ft-ra emelte a minimálbért,
amelynek közvetlen és közvetett
hatásai voltak a magyar gazdaság-
ra.

1./  A Fidesz-kormány, illetve
parlamenti többség által újra oszt-
ható állami bevétel mintegy 40
milliárd Ft-tal megnõtt (ennyivel
többet fizettek be a munkáltatók és
a munkavállalók).

2./ Közel 25.000 munkahely
azonnal megszûnt a vállalatoknál,
(gyakorlatilag padlóra küldte a
szövõgyárakat, tönkre tette a ruha-
ipart és ezzel utat nyitott a kínai
termékeknek, megtizedelte a
könnyûipart, és a mezõgazdasági
kistermelõket) ugyanis közel két-
szeresére emelkedtek a minimál-
bér után fizetendõ adók és közter-
hek is. 

3./ A jelentõs számú egyéni vál-
lalkozó (ekkor még nagyon sok
kényszervállalkozó) egyharmada
ment tönkre, mert nem tudta kiter-
melni a kétszeresére növekvõ adó-
és járulékterhet.

4./ A kényszerûen minimálbéren
foglalkoztató szolgáltatók közül
csak azok tudtak talpon maradni,
akik az állami intézményrendszer-
rel, állami vállalatokkal, önkor-
mányzatokkal voltak üzleti kap-
csolatban, Õk legalább részben ér-
vényesíteni tudták a költségemel-
kedésüket a szolgáltatási díjban.

5./ A minimálbéremelés önma-
gában 1,9%-os inflációt (áremel-
kedést) okozott.

A minimálbér két év alatti meg-
duplázása ellenére az érintettek
nettó jövedelem-emelkedése alig
haladta meg a két év infláció mér-
tékét, a munkáltatók ugyanis az
adómentes juttatások eltörlésével
is védekeztek a költségemelkedés

ellen (Pl.: eltörölte az étkezési je-
gyet).

A felsoroltak igazolják, hogy a
minimálbér drasztikus emelése el-
sõsorban a központi költségvetés
számára okozott többletbevételt és
természetesen a 2002-es választá-
sokat próbálta meg befolyásolni.

Valódi nettó béremelkedést a
Medgyesi-kormánynak, a mini-
málbér adójának eltörlésére vonat-
kozó intézkedése okozott, (6.000
Ft/hó) amit az adóbevétel csökken-
tésével valósított meg, tehát nem
növelte a foglalkoztatók adóterhét.

Felhívom a figyelmet arra is,
hogy az Orbán-Torgyán kormány
óta már (nagyon helyesen) nem a
regnáló kormányok, hanem az Ér-
dekegyeztetõ Tanács állapítja meg
a minimálbér mértékét, ahol a
munkaadók szövetsége és a mun-
kavállalók képviselõi bírnak döntõ
befolyással.

Tisztelettel azt javasolnám,
hogy ne tessék a gondolkodók
egyesületét megalakítani, mert
azok az emberek, akik a meggyõ-
zõdésükhöz keresnek példákat
mintegy önigazolva a saját állás-
pontjukat, általában nem képesek
önálló, minden szempontból fele-
lõsen mérlegelõ vélemény kialakí-
tására, a leegyszerûsítéseik során
gyakran tévednek, és hamis állítá-
sokat fogalmaznak meg.

És végül engedjen egy szubjek-
tív megjegyzést: Petõfi „Vén zász-
lótartó”-jának ismerete talán adhat
erkölcsi, morális vagy érzelmi
iránymutatást a 21. század embe-
rének is, azonban korunk közgaz-
dasági, pénzügyi, társadalmi kör-
nyezetének megértéséhez nem
nyújt segítséget.

Böröcz Zoltán

Nagykanizsa CKÖ vezetõjét ab-
ban a tekintetben keresem, misze-
rint az elmúlt közel másfél évtize-
de soron követem az ön munkáját.
Nagykanizsa beás roma lakosa-
ként, politikai és (2008 óta) a Haj-
léktalanok és Hátrányos Helyzetû-
ek Zala Megyei Kiemelten Köz-
hasznú Szervezetének vezetõje-
ként egyaránt.

Azt õszintén mondhatom önnek,
hogy mint (beás) politikus nagy
utat tett meg céljának eléréséhez,
mely út nagyon rögös és kínos is
egyben. Ebben a tekintetben min-
den tiszteletem az öné. De levelem
célja nem az ön fényezése (azt rá-
hagyom kollégáira), felettébb in-

kább egy felhívás a magyarországi
cigányság és egyben a nagykani-
zsai cigányság helyzetére irányul.
Munkám során, sajnálatos módon
nem találkozhatunk. Ennek okát
nem személyemben, inkább az ön
személyében látom. Sajnálatos mó-
don azt kell, hogy mondjam, ön
nagymértékben befolyásolta a ro-
mákról kialakított képet, ami kiala-
kult a Magyarországon élõ embe-
rek szemében. Hogy mért is mon-
dom ezt? Sajnos annyira nem tisz-
teli a cigányságot, hogy még a ne-
vét is történelmi magyar fõnemes-
tõl vette át! Ebben a kérdésben mi-
lyen vélemény alakulhat ki a roma
és magyarországi polgárok szemé-
lyében! De engedje meg, hogy to-
vább menjek, mert úgy gondolom,
hogy ámbár ez is nagyon fontos
szempont, de nem annyira megha-
tározó, mint amit ön elkövetett a
romákkal szemben. Ön kihasznál-
va a romák irányában okozott tör-
ténelmi katasztrófát (Holokauszt),
családjával együtt politikai karriert
megálmodva, segítségül hívva az
MSZP szervezettét, pedig tudva,
hogy roma-magyar vonatkozásban
politikai párttól függetlennek kell,
hogy legyünk a meghonosodottság
miatt Magyarországon, ami  már
megközelítõleg több évszázadra
visszamenõleg visszavezethetõ.
Tehát nem érezhetõvé kell, hogy
tegyük Magyarországon jelenlé-
tünket, mivel elsõsorban magyarok
és másodsorban romák vagyunk.
Mind a magyar társadalomban
végzett munka (nemzetépítése) er-
re enged következtetni. Ezáltal ön
elõidézte azon gondolatokat más
társadalmi csoportokban, ami nem
felel meg a valóságnak. Mire is
gondolok? A roma nem dolgozik.
A roma nem tanul. A roma nem al-
kalmas a társadalomba való beil-
leszkedésre. A romát megkülön-
böztetik. De kérem, míg ön és csa-
ládja nem töltött be szerepet a köz-
életben, az elmúlt évszázadokban
miért tudtak szüleink, dédszüleink
megférni minden nemû atrocitás
nélkül? Most mitõl lettek sérelme-
ink a magyar társadalommal szem-
ben? Azt gondolom, hogy az ön
gyermekkori szegénysége lehet a
válasz. A nélkülözés, melyet most
megtorolni látszik, és mindegy,
hogy milyen áron. Úgy, hogy ro-
ma-magyar ellenességet kiabálva
az ön szociális helyzetét megerõsí-
ti. Pénz, lakás, diploma, jólét! Úgy,
hogy a minisztériumokon keresztül
romaprogramokkal (telepfelszá-
molás, Holokauszt, oktatási, fog-
lalkoztatási) lát el bennünket ma-

gyarországi romákat úgy, hogy mi-
nisztériumokon keresztül mi ne ve-
hessük igénybe, csak ön és kedvez-
ményezettjei! A másik nagyon fon-
tos dolog: ön azt állítja, hogy
Nagykanizsa roma lakossága pél-
daértékû Magyarországon. De tisz-
telt Teleki úr, ön nem ismeri Nagy-
kanizsát? Vagy kérem, ha nem is-
meri Nagykanizsát, olvasson olyan
újságot is, mely nem önt fényezi,
és szembesül Nagykanizsa roma
gettóival, a romák problémáival,
vagy ha hazajön néha Budapestrõl,
kérem, ne haza vagy a Bogdán Kö-
zösségi Házba menjen, hanem te-
gye tiszteletét a roma lakta öveze-
tekben is. Vagy attól fél, hogy fel-
tárulnak az emlékek? Nem kell fél-
ni, higgye el, mi is emberek va-
gyunk! 

Orsos Imre

Cseresnyés Péter alpolgármester
és Karádi Ferenc önkormányzati
képviselõ sajtótájékoztatójára kí-
vánok reagálni: 

Örömmel vettem tudomásul,
hogy a sajtótájékoztatót tartó urak-
nak is fontos lett az önkormányza-
ti bérlemények bérleti díjának
csökkentése. A tájékoztatón el-
hangzottakra csak a pontosítás és a
valóság kedvéért fontos megje-
gyeznem, hogy én magam már
2009. június 15-én konkrét szá-
mokkal készítettem elõterjesztést,
mely a bérlemények díjainak 25
százalékos csökkentésére vonatko-
zott. Ezen elõterjesztést a Fidesz
többségû közgyûlés nem támogat-
ta, de mégis elértem annyit, hogy a
legalább 10 százalékos csökken-
tésrõl döntés születhetett. 

Természetesen álláspontom nem
változott, vagyis egyetértek a bel-
város vállalkozóinak ilyen módon
való támogatásával, és azzal is,
hogy ezáltal talán élet költözne,
vagy a meglévõ legalább megma-
radna Kanizsa szívében, így a ja-
vaslatot még támogatni is lehetne,
amennyiben a tájékoztatón valami
konkrét adat elhangzott volna. Fi-
gyelemmel arra, hogy csak elméle-
ti lehetséges csökkentésrõl szólt a
tájékoztató, így arról ma véle-
ményt formálni is csak általában
lehet.

A fenti hivatkozott elõterjeszté-
semben indítványt tettem továbbá
a vagyonadó típusú építményadó
eltörlésére is, de ezt a Fidesz több-
ségû közgyûlés ismételten elutasí-
totta. Igaz ez a kezdeményezés

TTiisszztteelltt
gguuddlliinnnnee@@ffrreeeemmaaiill..hhuu!!

TTiisszztteelltt TTeelleekkii LLáásszzllóó
eellnnöökk úúrr!!
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nem csak a vállalkozásoknak, ha-
nem másoknak is segítséget je-
lenthetett volna.

Az elõterjesztésemet abban az
idõben készítettem, amikor még
nem kampánykérdés volt a bérleti
díj csökkentése. Mindezt azért,
mert már 2009-ben is sajnálattal
kellett tudomásul vennünk, hogy
Nagykanizsát sem kerülték el a
gazdasági világválság nem kívánt
hatásai. Egyre több vállalkozás,
egyéni és társas vállalkozás került
nehéz helyzetbe a világgazdasági
válság hatására városunkban is. 

Természetesen tisztában vagyok
azzal, hogy az önkormányzatnak
nincs lehetõsége direkt módon
munkahelyeket teremteni, de je-
lentõs szerepe lehet abban, hogy a
jelenlegi munkahelyeket a vállal-
kozások meg tudják õrizni, s eb-
ben is egyetértek Cseresnyés Pé-
terrel és Karádi Ferenccel. Fontos-
nak tartom ugyanakkor, hogy az
önkormányzat ne csak látszatsegít-
séget nyújtson a vállalkozásoknak,
és egyes képviselõk ne csak sajtó-
tájékoztatók alkalmával jelentsék
ki „életünket és vérünket” a vállal-
kozásokért, hanem tettekkel iga-
zoljuk szándékainkat. 

A ciklus közepén az alpolgár-
mester úr és egyik képviselõ társa
50 százalékos bérleti díj csökken-
tési szándékával hívta fel a figyel-
met. E kijelentésben sok vállalko-
zás bízott, még akkor is, ha tudták,
ez minden racionalitást nélkülöz,
de benne rejlett a kisebb mérvû
csökkentés lehetõsége, amely az-
tán javaslatomra tavaly el is foga-
dott a testület. A tíz százalékos
csökkentést végül támogatta a
többség, de a határozati javaslat
többi része, mely szerint: Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lése felülvizsgálja a nem lakás cé-
lú helyiségek bérletére és az épít-
ményadó megállapítására vonat-
kozó rendeleteit, nem történt meg,
vagyis az építményadó maradt, s
ennek a felülvizsgálatát a tegnapi
napon tájékoztatót tartó képvise-
lõk továbbra sem tarthatják fon-
tosnak, hiszen nem szóltak errõl,
jóllehet egy szélesebb körnek
nyújthatna ezzel segítséget az ön-
kormányzat.

Dr. Fodor Csaba

A Jobbik Magyarországért Moz-
galom országgyûlési képviselõje-
löltjei Zala megyében a mai nappal
az összes választókerületben lead-
ták az indulásukhoz szükséges

ajánlószelvényeiket. Ezzel törté-
nelmet írtak mind a választók,
mind a jelöltjeink, hiszen hivatalo-
san Zala megyében a jobbikosok-
nak gyûlt össze elsõként vala-
mennyi helyen a szükséges kopog-
tatócédula-mennyiség. Támoga-
tottságunkra jellemzõ, hogy a Job-
bikon kívül még egy párt jelöltje
sem regisztrált a megyében.

Köszönjük mindenkinek – vá-
lasztóinknak, aktivistáinknak,
szimpatizánsainknak – azt a sok
segítséget, amelyet az elmúlt hét
során nyújtottak a munkánk során.

Az ajánlószelvényeket azóta is
végeláthatatlan mennyiségben
kapjuk tovább. Ígérjük, hogy azo-
kat erkölcsi és törvényi okok miatt
semmilyen más szervezetnek nem
adjuk át. Nem célunk mások elõl
elhalászni az ajánlószelvényeket,
aktivistáink csak a hozzájuk eljut-
tatott kopogtatócédulákat továb-
bítják a jelölteknek. Mi a cédula-
gyûjtést jogszabályi elõírásnak
fogjuk fel, nem egy mások ellen
felhasználható fegyvernek.

Kérjük az ország sorsáért fele-
lõsséget érzõ polgárainak továb-
bi támogatását, mert a jövõ kime-
netelét meghatározó igazi döntés
a szavazófülkékben születik
majd meg 2010. április 11-én. A
ránk háruló felelõsség súlyát
érezzük vállainkon, de megvá-
lasztásunk esetén letett eskünk
szerint fogunk dolgozni nemze-
tünkért.

Szebb jövõt!
Zakó László

Jobbik Zala megyei  választ-
mány elnöke, Jobbik Zala megyei

kampányfõnök, Zala megye 02.
vk. képviselõjelölt

„Ne feledkezzetek meg vezetõi-
tekrõl, akik az Isten igéjét hirdet-
ték nektek…” (Zsidókhoz írt levél
13, 7/a)

Emlékezzünk nagytiszteletû
Balogh Tibor esperes-lelkipász-
torra, aki egy évvel ezelõtt költö-
zött el e földi világból. Sokan is-
merték, népszerû ember volt, mert
látták benne azt a szeretetet, me-
lyet ajándékként kapott a mennyei
Atyától. Lelkipásztori szolgálatá-
ban kitartott az igaz hitben, bibli-
ájával a kezében tett bizonyságot
Istenrõl és az egészséges tanítás-
ról. Mint jó sáfár viselte gondját
azoknak a gyülekezeteknek, ahol
szolgált. 

(folytatás a 6. oldalon)
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MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI
(1425-1502) olasz humanisták mindketten azt írják Magyarországról,
hogy Európa népei mind írigylik a magyaroktól a Kárpát-medence
területét, az itt lévõ gazdagságot, ezért gyûlölet veszi õket körbe.
Magyarországon a leggazdagabb a föld, bõ a hal-áldás, nagymenny-
iségû a kenyérgabona, a bor pedig kiváló. 

MMaaggyyaarrookkrróóll mmoonnddttáákk

ÉÉnn kkiisszzáámmoollttaamm IIIIII..

Mint elõzõ két levelemben utaltam rá, nemcsak a nyugdíjszelvénye-
im, hanem a számláim is megvannak sok évre visszamenõleg. (Remé-
lem sokunknak megvan még!) Ezért lehetõségem van arra, hogy kiszá-
moljam az én inflációmat. Kérem tegyék ezt Önök is, számoljunk
együtt!

Mivel elsõ levelemben bizonyíthatóan kiszámoltam, hogy a nyugdí-
jasok az Orbán-kormány  4 éves ciklusa alatt összesen 76,6 %-os eme-
lést kaptak.

A szocialista kormányok 1-1 ciklusa alatt átlagosan 73,2%
nyugdíjmelést adtak, ami 3,4%-kal kevesebb a 19.000 Ft-tal és a 13.
havi, méltányossági, korrekciós juttatásokkal együtt! 

Hogy a kevesebb miért több egyeseknek, nem értem.
Emelések (%-ban)

Ciklus nyugdíj gáz villany minimálbér
1998-2002 76,6 26 47 156
2002-2006 73,2 141 51 12,5
2006-2010 73,2 19 37 17,6
Ciklus nyugdíj gáz villany minimálbér

(Ft) (m3/Ft) (kW/Ft) (Ft)
1998 20359 32 16,1 19500 
2002 35927 41 23,5 50000
2006 50504 99 35,5 62500
2010 73000 115 48,5 73500

Értékek (%-ban)
Ciklus Áremelés Jegyb. Betét Hitel 

kamat kamat kamat
1998 15,8 19 20 30
2002 5,6 9,5 7 25
2006 3.9 - - -
2010 6,4 6.0 9 35
Azt hiszem, minden fontos számítást elvégeztünk ahhoz, hogy a

mérleget el tudjuk készíteni, mielõtt április 11-én  kiállítjuk a jogosít-
ványt valakinek, aki a családunk sorsát fogja irányítani.

Az egymás mellé rakott adatok alapján néha én is meglepõdtem. „A
kétszer kettõ józansága hullt rám”. Az inflációra vonatkozó adatokat a
STADAT-ról, a jegybanki alapkamatot az MNB statisztikáiból vettem át.
Az EURO 2002-ben 242 Ft volt, ami jelenleg 271 Ft. Ez kinek volt jó?

Elnézve a gázárakat eszembe jut, ki is mondta: „ lassan mondom,
hogy Orbán Viktor is megértse: NEM LESZ GÁZÁREMELÉS”. Eh-
hez képest jól belehúztak. Gratulálunk! Ezt megcsinálták! Akkor még
nem beszéltünk a gyógyszerárakról, a „sikerágazat” fogászatról, (a re-
ceptdíjról, kórházi napidíjról, aminek tervét 10 millió embernek a sze-
mébe hazudva letagadták). Nem beszéltünk a bedõlt devizahitelekrõl,
a növekvõ munkanélküliségrõl. Ez volt az a sok jó? Most dõl a renge-
teg hitel és mégis ez van! Mi lesz, ha el kell kezdeni visszafizetni?

Azt meg kikérem magamnak, hogy ezek után valaki helyettem
akarja eldönteni, hogy számomra mi a pozitív és mi a negatív (szóró-
lap). Azt én fogom eldönteni a számításaim alapján. Tegyük el ezt az
újságot, csak a saját számainknak higgyünk, hogy utódainknak ne
kelljen feltenni azt a kérdést: MIÉRT HAGYTAD HOGY ÍGY LE-
GYEN?, hogy megismétlõdjön.

Hadd fejezzem be Babits szavaival Jónás imájából: „…bátran szól-
hassak…és ne fáradjak bele estelig vagy míg az égi és ninivei hatal-
mak engedik, hogy beszéljek, s meg ne haljak.”

gudlinne@freemail.hu

SSaajjttóókköözzlleemméénnyy

EEggyy sszzoommoorrúú 
éévvffoorrdduullóó mmaarrggóójjáárraa
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(folytatás az 5. odalról)
Ennek a sáfárkodásnak köszön-

hetõ, hogy az utód számára a gyü-
lekezet teljesen felújíthatta a lel-
készlakást. 

Sokunk szívében ott vannak bíz-
tató szavai. Ott van kedves, bátorí-
tó mosolya. Szolgálatba hívó Urá-
nak volt bizonyságtevõje a gyüle-
kezeti közösségben, és Róla tett ta-
núságot önkormányzati képviselõ-
ként is. 

Az általa életre hívott, és azóta
hagyománnyá vált Kanizsai Esték
elõadássorozatain kiváló elõadók
jönnek a gyülekezetbe közénk. A
város felé nyitott elõadássorozat
nagy népszerûségnek örvend, szí-
vesen látogatják. Valaki azonban
nagyon hiányzik, õ, aki már nem
lehet közöttünk. 

Esperesként kiemelt figyelmet
fordított a gyülekezetek, a lelki-
pásztorok mellett Somogy „elsõ
oskolájára”, a Csurgói Csokonai
Vitéz Mihály Református Általá-
nos Iskolára és Gimnáziumra.   

Nagy veszteség volt a család, a
gyülekezet, az egyházmegye és a
barátok számára az Õ elvesztése.
Ma, amikor sokunk szívében fel-
szakadnak a sebek, adjunk hálát
Istennek, hogy ismerhettük õt,
hogy életünk gazdagabb lett általa.

Gondoljunk arra, hogy Isten igéje,
oly sokszor erõt adott már, és ma
is, az emlékezés napjaiban vigasz-
talja szívünket. 

Hella Ferenc lelkipásztor

Sajnos, az idõsebb generáció
tagjaiban sokszor fel sem merül,
hogy valaki hátsó szándékkal érke-
zik – állapította meg Szukics Fe-
renc rendõrezredes a megyei napi-
lapban, keresve, mi lehet a trükkös
tolvajok eredményességének oka.
Ez a magyarázata annak is, hány-
szor hallhatjuk a címben idézett,
naivnak tûnõ választ. A hajdani ka-
nizsai piarista diák, Deák Ferenc
mondta: Ha tõlem függene, a saj-
tótörvénynek csak egy paragrafu-
sa volna: hazudni nem szabad.
Csakhogy mostanában a trükkös
tolvaj sokszor az elektronikus saj-
tón keresztül közelít.

Az olvasók nyilván megteszik,
jómagam nem tudom eldönteni: a
veterán városvezetõ melyik kate-
góriába tartozik? Aki írásában a ré-
gi lemez ennyi valótlanságát is-
métli, a média áldozata-e? Vagy
maga is részese az „értelmiség”
árulásának? Fábry Sándor nyilat-

kozta az õszödi beszéd szerecsen-
mosdatóiról: …akárhogy erõskö-
dött is Esterházy Péter a pártlap-
ban, hogy tudniillik „az egy erköl-
csi alapozású szöveg”. Nádas Pé-
ter is haladéktalanul hadrendbe
állt, amikor az opust „retorikai
csúcsteljesítménynek” nevezte.
Gyomorforgató mondatok. Egyéb-
iránt ezt az értelmiségi magatar-
tást is nyugodtan lefordíthatjuk a
büntetõjog nyelvére. Úgy hívják:
bûnsegédlet.

A Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság bûnügyi igazgatóját idéz-
tem írásom elején. Zárásként lás-
suk, mi a Magyar Hírlap olvasói-
nak véleménye Kovács M. Gábor-
nak, egy szocialista politikus ügy-
védjének a védõbeszédérõl?

Zuschlag ügyvédje kimondta az
alapigazságot: olyan politikai kö-
zegben szocializálódott, ahol ez
volt a természetes. Ennél jobban
Csurka sem mondhatta volna. Me-
lyik mszp-s vezetõ alszik éjjel nyu-
godtan? Most visszaüt rájuk a
csengõfrász.

A védõügyvédnek abban igaza
lehet, hogy védence nem hozott lét-
re bûnszövetkezetet. Erre nem volt
szükség, mert megbízói, a nagyme-
nõ milliárdos elvtársak és koalíci-
ós partnereik már jól mûködõ maf-

fiában megcsinálták a nagy biz-
niszt, a fiatal titánt torpedóként al-
kalmazták.

Akadt azonban olvasó, aki nem
tudta elfogadni az érvelést: ebben
a közegben szocializálódott. Erre
alapozva nincs az a macska, amit
pofán lehetne vágni, amikor a
konyhaasztalról lelopja a halat.

Papp János

Bárkivel beszéltek kopogtató
cédula gyûjtõink, mindenki válto-
zást akar. – fogalmazott Cseres-
nyés Péter, a Fidesz – KDNP or-
szággyûlési képviselõ jelöltje.
Mélyreható változást, mégpedig a
következõ területek mindegyikén:
a gazdaság talpra állítása, a mun-
kahelyteremtés, az egészségügyi
rendszer megmentése, a szociális
biztonság és a rend megteremtése.
Nagyon sok ember elkeseredett és
dühös az elmúlt nyolc év miatt.
Van rá okuk bõven. Most arra ké-
rem õket, hogy az igazi és valódi,
vagyis mély változás érdekében
csak a józan ész politikáját támo-
gassák.

Nem a közvéleménykutatásokat
kell megnyerni, hanem a válasz-
tást, mondta a hajdani szocialista
politikus és bizony, neki van igaza.
– folytatta – Ne engedjük kiéne-
kelni a sajtot a szánkból, mert csak
egyetlen igazi felmérés létezik,
amire adni lehet. És ez április 11-
én lesz.  Mindenki kell hozzá, aki
változást akar. Mindenki és mind-
két szavazatával. Nagykanizsa nél-
kül nem alakulhat polgári kor-
mány. Ahogy Orbán Viktor fogal-
mazott: kis különbség – kis válto-
zás, nagy különbség – nagy válto-
zás. Márpedig Magyarországnak
most nagy változásra van szüksé-
ge. Ezért mondom: van ma olyan
politikai közösség és erõ Magyar-
országon, a jobbközép, a Fidesz,
amely képes az országot fölfelé
megindítani a mostani nehéz hely-
zetébõl!

A Fidesz programja már 2007
óta ismert: az Erõs Magyarország
program. És melyek lesznek – kel-
lõ felhatalmazást kapva – az elsõ
lépések? A Fidesz képviselõinek
már a kormány megalakulása elõtt
tarsolyában vannak azok a javasla-
tok, melyek a mindennapi élet
kesze-kuszaságában rendet tesz-
nek. Ezek:  a „három csapás” tör-
vényjavaslat, a bürokráciát vissza-
szorító intézkedések, a vállalkozá-
sok mûködését segítõ javaslatok,

DDee hháátt bbeemmoonnddttaa 
aa ttéévvéé……

Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyûlési képviselõ szavai ve-
zették be kedden a Könyvtárban a
kommunizmus áldozatairól való
megemlékezést: – Középiskolás ver-
senyzõink jól tudják, Márai Sándor
szemben állt a gyûlölet és hazugság
mindkét 20. századi rendszerével, fel-
ismerte a két szélsõség belsõ rokon-
ságát, a diktatúrákat mûködtetõ em-
bertípus azonosságát. 

Majd az írónak azt a verssorát
idézte, mely kifejezi: csak önfelál-
dozás árán támad fel hazánk. S azt
is: volt értelme ’56 áldozatának!
Mert a forradalom és szabadságharc
résztvevõinek példája hajnalcsillag-
ként világít mai éjszakánkban is.
Utat mutat: az egymásnak uszítás
helyett csak az összefogás vezethet
ki ebbõl a mocsárból. A középisko-
lás vetélkedõ résztvevõit látva azt
kell mondjam, ma többszörösen is a
jövõt ünnepeljük. – adta át a szót az
eredményhirdetésnek. 

A röpke értékelésen szóba ke-
rült, Márai melyik naplójegyzeté-
ben említi a szovjet politikai rend-

õrséget régi nevén. 1949-ben
ugyanis jogos kritikával illette Fej-
tõ Ferencet, mert tanulmányában
Rajkot mártírnak és hõsnek neve-
zi. Csak egyrõl nem beszélt a
Márai által kávéházi marxistának
nevezett Fejtõ: ez a Rajk volt az,
aki a hazai rendõrállamot minden
Cseka módszerével megszervezte,
emberek százait börtönbe és vesz-
tõhelyre cipelte. A Nagykanizsai
Polgári Egyesület versenyén elsõ
helyezést ért el Gaál Szabolcs,
Sárvári Ferenc, Czémán Mátyás,
Beke Benjámin és Tuhári Attila a
Piarista Iskolából, második a cser-
hátis Horváth Alexandra, Németh
Patrícia és Bagladi Gábor. Õket az
egyik mezõs csapat: Peti Zsombor,
Ernszt István, Varga Dániel, Sze-
keres Ramóna, Vass Dóra követte.
Majd szoros versenyben még két
mezõs, még egy piarista, egy zsig-
mondys és egy keris csapat vég-
zett. Az okleveleket Balás Piri
László, a Történelmi Igazságtétel
Bizottság alelnöke adta át. A forra-
dalom résztvevõje, az orvosegye-
tem nemzetõrségének egykori tag-

ja az ezt követõ beszélgetésen
szólt 1956 mai megítélésérõl. Még
ma is van olyan politikus – Havas
Szófia –, aki ellenforradalomnak
nevezi. Továbbá zsidók után kuta-
tó nyilas bandákat emleget. Nem-
csak rosszindulatú, ostoba is ez a
nõ – jelentette ki a vendég, hiszen
az ’57-ben kivégzett Angyal Ist-
ván, a Tûzoltó utcai felkelõk, a
’61-ben kivégzett Nickelsburg
László, a Baross téri felkelõk pa-
rancsnoka maguk is zsidók voltak.
Õk jártak volna házról-házra zsi-
dók után kutatva? Börtönéveirõl
szólva a besúgóvá szervezés aljas
módszereirõl beszélt: egy cellatár-
sát felesége megerõszakolásával
fenyegették meg, ám õ beszámolt
nekik errõl, rögvest használhatat-
lanná téve magát. Nem is annyira a
tankönyveken, a tanárokon múlik,
mit kap fiatalságunk, jegyezte
meg. Neki is, a terror legkemé-
nyebb éveiben is volt olyan tanára,
aki a sorok között azért át akarta és
tudta adni az igazságot.

K.H.

……eeggyy nnéépp aazztt mmoonnddttaa:: „„EElléégg vvoolltt””

AA FFiiddeesszz aa 
mmééllyyrreehhaattóó vváállttoozzáásséérrtt
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valamint Kósa Lajos három tör-
vényjavaslata. – vázolta a Fidesz
legközelebbi terveit Cseresnyés
Péter. 

Fertig István kampányfõnök

Tisztelt Németh Tibor!
Kérem, engedje meg, hogy Ügy-

félszolgálatunkhoz elektronikus
úton továbbított észrevételére az
alábbiakban tájékoztassam.

A Magyar Posta a jövõjét, további
sorsát meghatározó, komoly kihívás
elõtt áll, hiszen az európai uniós irány-
elveknek megfelelõen a közeljövõben
Magyarország is megnyitja piacát a
postai szolgáltatók elõtt. Ettõl az idõ-
ponttól kezdve megszûnik a Magyar
Posta ma még meg lévõ monopol-
helyzete, és úgy kell mûködnie, mint
bármelyik más versenypiaci szereplõ-
nek. A versenyre pedig idõben fel kell
készülnie a társaságnak. Társaságunk
célja, hogy a piaci versenyben is meg-
bízható, kiszámítható, az ügyfelei
iránt elkötelezett szolgáltató legyen.

Fentiek figyelembevételével és a
postai hálózat átalakítási koncepció-
jának megfelelõen Nagykanizsa 4.
postahelyünk új üzletházi környe-
zetbe került elhelyezésre. Ezzel
szükségszerûen változik a postán
igénybe vehetõ szolgáltatások köre.
A frekventáltabb értékesítési kör-
nyezet, a helyben elérhetõ szélesebb
körû árukínálat például a kiskeres-
kedelmi termékek keresletének át-
strukturálódását eredményezheti.
Emellett a fizikai környezet legin-
kább  a standard postai termékek és
a viszonylag rövidebb tranzakció
idejû termékek értékesítésére ideá-

lis. Acsomag termékek esetében a tá-
roláshoz szükséges terület az üzlethá-
zakban elhelyezett felvevõposták
esetében általában nem áll rendelke-
zésre, így a csomagküldemények fel-
adási lehetõségét ebben az esetben is
meg kellett szüntetnünk. 

A városban legközelebb Nagyka-
nizsa 1 posta van, ahol 2009-ben nyi-
tott pultos átalakítás volt és ügyfélhí-
vó rendszer is telepítésre került. A
modern kiszolgálási környezetben
Nagykanizsa 1 posta elegendõ kapa-
citással rendelkezik a keleti városrész
csomag forgalmának kezelésére is.

Társaságunk törekvése, hogy vala-

mennyi postahelyét a mai kornak meg-
felelõ színvonalas, ügyfélbarát kialakí-
tású – a lehetõségek figyelembe vételé-
vel - színvonalas ügyfélkiszolgálást biz-
tosító szolgáltató helyekkel váltsa fel.

Tisztelt Uram! Megkeresését
köszönöm. Bízom benne, hogy vá-
laszomat megértéssel fogadja, s a
jövõben a kialakított új postahe-
lyen és a város többi szolgáltatóhe-
lyén is bizalommal és elégedetten
veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Tisztelettel: 
Tormáné Krisztián Márta ügyfél-

szolgálati irodavezetõ, Magyar Posta
Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Iroda
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) rendelete
módosítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési
Bizottsága a 154/2009. (IX. 28.) számú, majd az ezt kiegészítõ 198/2009.
(XI. 23.) valamint a 10/2010. (I. 28.) sz. határozataival döntött Az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
rendelet 1. sz. mellékletében szereplõ, helyi védelem alatt álló objektumok
listájának felülvizsgálatáról, melyben javaslatot tett az indokolatlanul
szereplõ tételek törlésére, illetve számos további épület, szobor, emléktábla,
síremlék, kereszt és egyéb köztéri alkotás helyi védelem alá helyezésére.

A listát fenti rendelet 3.§ (5) bekezdése értelmében a Közgyûlési döntést
megelõzõen 30 napra közszemlére kell tenni.

A rendelet 1. sz. mellékletének módosított listáját - a helyi védelem alatt álló,
illetve védelemre javasolt objektumok körét - a vonatkozó hatályos jogszabá-
lyok elõírásaira figyelemmel - 2010. március 17-ig kifüggesztjük a Polgármes-
teri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A helyi védelem körét érintõ észrevételek, javaslatok a Polgármesteri
Hivatalban a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-
735) címzett levélben jelezhetõk.

HHeellyyii vvééddeelleemmrrõõll sszzóóllóó rreennddeelleettmmóóddoossííttááss

Ügyintézõ: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a
Nagykanizsa, Király u. 25. sz. alatti ingatlant érintõ építéshatósági ügyben.
Szám: 6/606-4/2010

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/606-2/2010. számú határozatában a Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti
41. hrsz-ú ingatlanon létesítendõ vegyes rendeltetésû épületek és 9 beállásos
garázs elhelyezése ismételt építéshatósági ügyében a benyújtott építési engedé-
ly kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárásban a szomszédos ingatlannal rendelkezni
jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az
alábbiak szerint.

A hirdetmény 2010. február 18-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16.). 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/59/2009., tárgya: építési
engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Jazzloft Kft. Nagykanizsa, Deák tér 10.
8800. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, Király u. 23-
23/a. és Vásár u. 17. sz. alatti, 43. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:  8-12, 13-17, péntek: 8-12.

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen
fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg 66//660066-44//22001100..

Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és fõiskolai hallgatókat, akik
2009. õszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-as tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolá-
suk eredeti példányát legkésõbb 2010. március 30-ig juttassák el a Mûvelõdési
és Sportosztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az elsõ félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
idõközben befejezõ hallgatók a hallgatói jogviszony igazolás helyett az aláírá-
sukkal hitelesített diplomamásolatukat adják be. 

Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl a hallgatói jogviszony igazolást kiállító in-
tézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történõ oda-visz-
sza utazás diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes költsége. Az ösztön-
díjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait megszakítja,
félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem rendelkezik. 

„„HHaazzaavváárruunnkk”” öösszzttöönnddííjj ffoollyyóóssííttáássaa

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

Február Március Idõpont
961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 24. 10. és 24. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. – telephely 5.350.050 Ft + áfa 24. 10. és 24. 10:00
1188/3/A/5.  
1188/3/A/6. Fõ út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 10:30
3779/17.  Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 11:00
3779/21.  Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 24. 10. és 24. 11:30
A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda 
(Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

OOllvvaassóónnkk vváállaasszztt
kkaappootttt aa KKiissppoossttaa
üüggyyéébbeenn
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2010/2011 - ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa
Nagykanizsa, Iskola u. 10.
Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Csiky Gergely u., Csengery

u. 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Gárdonyi Géza u., Hóvirág u.,
Hõsök tere, Iskola u., Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u., Marek
József u., Mátyás király u., Miklósfa u., Nagy Lajos u., Parkerdõ u., Patak
köz, Pityer u., Szentendrei utca, Szentgyörgyvári u., Teleki Blanka u., Ver-
ess Péter u., Móriczhely, Liszó, Nemespátró, Belezna.

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin
Nagykanizsa, Alkotmány u. 81.
Alkotmány u., Durgó Katalin u., Egerszegi u., Felsõerdõ u., Förhénc u.,

Gesztenyés u., Herkules u., Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u., Lazs-
nak u., Majorkert u., Magvetõ u., Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szarvas u.,
Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy,
Fûzvölgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely.

Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek

köz, Bornemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ
temetõ u., Fenyõ u., Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis István u.,
Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kos-
suth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert u., Március 15. tér,
Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári u., Ráckert
u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetneki u., Szigeti u.,
Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike u., Vágóhidi út, Varasdi u.,
Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz.

Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bagoly u., Báthory u., Belus József

u., Bethlen Gábor u., Corvin u., Csalogány köz, Damjanich János u., Dankó
Pista u., Dózsa György u. 1-51-ig, illetve Dózsa György u. 2-46-ig, Egry
József u., Erzsébet tér, Fülesbagoly u., Garay u., Halvax u., Hársfa u.,
Hegyalja út, Ifjúság u., Ilona u., József Attila u., Kalmár u., Kaposvári út,
Kinizsi Pál u. páros oldal, Kisbagolai hegyhát,  Kórház u., Lámpagyár u.,
Látóhegy, Magyar u., Május 1. u., Nagybagolai hegyhát, Napraforgó tér,
Nyárfás u., Nyírfa u., Sandi u., Sikátor u., Szentgyörgyvári hegyhát, Terv u.,
Új élet u., Úttörõ u., Ûrhajós u., Vár u., Vásár út, Virág Benedek u.

Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Alsó Szabadhegyi u., Betyár u., Cseresznyés u., Felsõ Szabadhegyi út,

Harang u.,  Harmat u.,  Hegybíró u., Hevesi Sándor u., Kanyar u., Kazanlak
krt., Kõkereszt u., Mészáros Lázár u., Munkás u, Pásztor u., Patak u., Péter-
fai u. Récsei u., Szabadhegy u., Tersánczky u., Tüskés u., Vadvirág u.,
Városkapu körút.

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Csokonai u. 1.
Árok u., Bagolai sor, Bartók Béla u., Búzavirág u., Csokonai u., Hadi u.,

Ibolya u., Kaán Károly u., Kodály Zoltán u. 4-tõl, Laktanya u., Levente u.,
Liszt Ferenc u., Mária u., Muskátli u., Õrház u., Pipacs u., Rózsa u. 1., 2. és
4., valamint 15-tõl végig Sánci u., Semmelweis Ignác u., Táncsics Mihály
tér, Tavasz u., Téglagyári u., Teleki u., Thúry György u., 

Péterfy Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Attila u. 2.
Attila u., Bajza u., Balatoni u., Bakónaki u., Eötvös tér, Irtás u., Kisberki

u., Kishegyi út, Kodály Z. u. 1-3-ig, Madách Imre u., Platán sor, Postakert,
Rózsa u. 5-tõl 14-ig, Szekeres József u., Toldi Miklós u., Zala György u.,
Zemplén Gyõzõ u.

Rozgonyi Úti Általános Iskola, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
Bedõ Albert u., Berzsenyi Dániel u., Bolyai János u.,  Dózsa György út

53-tól végig, illetve Dózsa György út 48-tól végig, Erkel Ferenc u., Fáy
András u., Fõ út páratlan oldala,  Gábor Áron u., Honvéd u., Hunyadi u.,
Huszti tér, Jókai Mór u., Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u.,  Kinizsi Pál u. párat-
lan oldal, Királyi Pál u.,  Kölcsey Ferenc u., Muraközi u., Múzeum tér, Petõ-
fi Sándor u., Rákóczi Ferenc u., Rozgonyi u., Sugár u. Takarék u., Vörös-
marty u.

Zrínyi Miklós Általános Iskola, Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
Ady Endre u., Babóchay u., Bajza u., Batthyány u., Bõsze Kálmán köz,

Csányi László u., Csengery u. 100-ig, Deák Ferenc tér, Erdész u., Fõ u. páros
oldal, Gyulai köz, Határõr u., Herman Ottó u., Kassa u., Katona József u.,
Király u., Kisfaludy Sándor u., Kossuth tér, Ligeti u., Maort u., Nagyváthy u.,
Olaj u., Papp Simon sétány, Só u., Széchenyi tér, Szemere u., Szent Imre u.,
Tárház u., Tripammer Gyula u., Vasút u., Vécsey u., Wlassics u., Zárda u.,
Zrínyi Miklós u., Sormás, Surd.

KKöötteelleezzõõ ffeellvveevvõõ kköörrzzeetteekk - áálltt.. iisskkoolláákk

2010/2011 - ÓVODÁK

Attila Óvoda, Nagykanizsa, Attila u. 7.
Attila u., Balatoni u., Honvéd u., Irtás u., Kisberki u., Madách Imre u.,

Postakert u., Toldi Miklós u., Zala György u.
Hétszínvirág Óvoda, Nagykanizsa, Corvin u. 2.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bedõ Albert u., Belus József u.,

Bethlen Gábor u., Bolyai János u., Corvin u., Dózsa György u., Egry József
u., Erkel Ferenc u., Fáy András u., Gábor Áron u., Garay u., Halvax u., Hárs-
fa u., Ifjúság u., Kinizsi Pál u. 50-végig, Lámpagyár u., Lékay Gyula u., Ma-
gyar u., Május 1. u., Napraforgó tér, Nyírfa u., Rákóczi Ferenc u., Sikátor u.,
Sugár út 50-tõl végig, Takarék u., Ûrhajós u., Virág Benedek u., Vörösmar-
ty u.

Hevesi Óvoda, Nagykanizsa, Rózsa u. 17/b.
Hevesi Sándor u., Kazanlak krt., Munkás u, Péterfai u. Récsei u., Rózsa

u. 14-tõl végig, Városkapu körút.
Kertvárosi Óvoda, Nagykanizsa, Csokonai u. 5.
Alsó Szabadhegyi u., Árok u., Bagoly u., Bartók Béla u., Betyár u., Búzavirág

u., Csalogány köz, Cseresznyés u., Csokonai u., Damjanich János u., Dankó Pis-
ta u., Egerszegi u., Felsõ Szabadhegyi út, Fülesbagoly u., Hadi u., Harang u., Har-
mat u.,  Hegyalja út, Hegybíró u., Ibolya u., Ilona u., József Attila u., Kaán Kár-
oly u., Kanyar u., Kaposvári út, Kisbagolai hegyhát, Kishegyi út, Kõkereszt u.,
Laktanya u., Látóhegy, Levente u., Muskátli u., Nagybagolai hegyhát, Nyárfás u.,
Õrház u., Patak u., Pásztor u., Pipacs u., Sandi u., Sánci u., Szabadhegy u., Szent-
györgyvári hegyhát, Táncsics Mihály tér, Tavasz u., Téglagyári u., Tersánczky u.,
Tüskés u., Új élet u., Úttörõ u., Vadvirág u.

Micimackó Óvoda, Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
Ady Endre u., Csányi László u., Csengery u. 100-ig, Fõ út páros oldala, Kis-

faludy Sándor u., Nagyváthy u., Szemere u., Szent Imre u., Zárda u., Zrínyi
Miklós u.

Pipitér Óvoda, Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek

köz, Bornemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ te-
metõ u., Fenyõ u., Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis István u.,
Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kos-
suth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert u., Március 15. tér, Mun-
kácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári u., Ráckert u.,
Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetneki u., Szigeti u.,
Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike u., Vágóhidi út, Varasdi u.,
Vár út, Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz.

Rozgonyi Óvoda, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
Báthory u., Berzsenyi Dániel u., Erzsébet tér, Fõ út páratlan oldal, Hunya-

di u., Jókai Mór u., Kalmár u., Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u.,  Kinizsi Pál
u. 1-50-ig, Király u., Királyi Pál u.,  Kölcsey Ferenc u., Muraközi u., Múze-
um tér, Petõfi Sándor u., Rozgonyi u., Sugár út 1-50-ig, Terv u., Vásár út.

Rózsa Óvoda, Nagykanizsa, Rózsa u. 7.
Kodály Zoltán u., Liszt Ferenc u., Rózsa u. 1-tõl 14-ig, Zemplén Gyõzõ

u., Mészáros Lázár utca.
Vackor Óvoda, Nagykanizsa, Platán sor 8/b
Deák Ferenc tér, Eötvös tér, Huszti Gy. tér, Teleki u., Platán sor, Semmel-

weis Ignác u., Széchenyi tér.
Kossuth Óvoda, Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
Bajza u., Bagolai sor, Batthyány u., Hermann Ottó u., Katona József u.,

Kossuth tér, Kórház u., Mária u., Thúry György u., Ligeti Szekeres József u.
Általános Iskola és Óvoda Miklósfa, Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.
Babóchay u., Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Bõsze Kál-

mán köz,. Csiky Gergely u., Csengery u. 100-tól végig, Dr. Szentendrei Ed-
gár u., Erdész u., Gárdonyi Géza u., Gyulai köz, Határõr u., Hóvirág u., Hõ-
sök tere, Iskola u., Kassa u., Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u.,
Maort u., Marek József u., Mátyás király u., Miklósfa u., Nagy Lajos u.,
Olaj u., Papp Simon sétány, Parkerdõ u., Patak köz, Pityer u., Só u., Szent
György u., Szentgyörgyvári u., Tárház u., Teleki Blanka u., Tripammer
Gyula u., Vasút u., Vécsey u., Veress Péter u., Wlassics u., Móriczhely,
Liszó, Nemespátró.

Általános Iskola és Óvoda Palin Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.
Alkotmány u., Felsõerdõ u., Forrás u., Förhénc u., Gesztenyés u., Herku-

les u., Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u., Lazsnak u., Magvetõ u., Ma-
jorkert u., Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szarvas u., Udvarház u., Vadalmás
u., Vadrózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homokkomárom,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely.

KKöötteelleezzõõ ffeellvveevvõõ kköörrzzeetteekk - óóvvooddáákk
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TÁJÉKOZTATÁS BÖLCSÕDEI BEIRATÁSRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülõket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölc-

sõdében a 2010/2011. nevelési évre 2010. március 1-jén és 2-án 8-17 óráig
beiratkozást tartanak az Egyesített Bölcsõde székhelyén, a Rózsa Bölcsõdében
(Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.). A beiratkozással kapcsolatban további felvilá-
gosítást a helyszínen kaphatnak. A jelentkezési lapok letölthetõk a bölcsõde
honlapjáról: http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu. A tagbölcsõdékben (Belvárosi
Bölcsõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Napraforgó Bölcsõde -
Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A)
2010. február 20-án Bölcsõdenyitogató rendezvényt tartanak, ahol a
beiratkozni szándékozók megtekinthetik a bölcsõdéket.

BBööllccssõõddeeii bbeeiirraattááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel
kínál hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti, valamint külterületi ingatlanokat a
Cserfõi-, Szentgyörgyvári-, Mórichelyi-, valamint a Förhénci hegy és azok
vonzáskörzetében. Érdeklõdni:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó)
címen és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

ZZáárrttkkeerrttii,, kküülltteerrüülleettii iinnggaattllaannookk

Dr. Csákai Iván az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadónapot tart 2010. március 1-jén 18 órakor a Péterfi Sándor Általános
Iskolában. Meghívott vendég: Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ,
Nagykanizsa MJV alpolgármestere.

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

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2010. március 3-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó
irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága
számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában. 

Bogár Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2010. március 3-án
16 órakor az MSZDP nagykanizsai irodájában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I. em.)

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart  2010. március 3-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor
Általános Iskolában. 

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajc-
sai kirendeltség épületében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet három
általános iskola és három középiskola magasabb vezetõi álláshelyére.

Megpályázható intézmények  magasabb vezetõi álláshelye:
Bolyai János Általános Iskola  (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.),

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin  (8800 Nagykanizsa, Alkotmány
u. 81.), Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), Cser-
háti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 74/a.), Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Sza-
kképzõ Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.), Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképzõ Iskola (8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)

A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2010. március 8-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 8800 Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott
intézmény nevét és az „igazgatói pályázat” jeligét.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekinthessenek.

Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010.
január 29-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.

Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sport Osztályon Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

IIsskkoollaaii mmaaggaassaabbbb vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeekk 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a  2010. évi kulturális alap támogatás
elnyerésére

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támo-
gatása. Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális ren-
dezvények támogatása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, mag-
yarországi és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint a cégbíróság
által bejegyzett civil szervezetek mûködésének támogatása. Kulturális szolgál-
tatások és kiadványok támogatása. 

A pályázók köre: természetes személy, közösség, nonprofit szervezet, kul-
turális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény. Megjegyzés:
Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az elmúlt évekhez hasonlóan – csak
jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszervezeten (lebonyolító) keresztül
pályázhatnak. 

A támogatás formája: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási
szerzõdést köt és a benyújtott programhoz, vissza nem térítendõ támogatást
nyújt. A finanszírozás módja: elõfinanszírozás.

Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be:
intézmény, intézményegység „saját nevében” négyet, civil szervezet „saját
nevében” kettõt, természetes személy egyet. 

Pályázni 2011. március 31-ig megrendezésre kerülõ, fent meghatározott tár-
gyban lehet. 30.000 Ft feletti támogatás esetén a kötelezõ önrész a pályázott
összeg minimum 30 %-a. 

A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér
7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adat-
lapon egy példányban a Mûvelõdési és Sport Osztályra kell benyújtani. A
pályázathoz csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érin-
tettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2009. március 12. (péntek) 13.00
óra.

22001100.. éévvii KKuullttuurráálliiss AAllaapp

Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2010/2011. tanévre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben

az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket az intézmények
2010. március 3-4-én fogadják - mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott
óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott általá-
nos iskola. A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ
osztályok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredmé-
nyérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2010. május
31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.

Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2010.
október 1-ig betölti a harmadik életévét.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- gyermekorvosi igazolás, 
- lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyer-

meknek, aki 2010. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2004. május 31.
elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az
óvoda, illetve a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képes-
séget Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye igazol.

Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 2004.
május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét
az óvoda, illetve a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Ké-
pességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság igazolja.

A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de
felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi körze-
tében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos.

A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ fel-
vételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt, amelyrõl a szülõ-
ket 8 napon belül írásban értesíti.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda illetve a Térségi Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Re-
habilitációs Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, gyermekorvosi iga-
zolás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi
igazolvány, vagy lakcímkártya.

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii jjeelleennttkkeezzéésseekk
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Honlap: www.nakkik.hu

Országos Gazdasági 
Évnyitó 2010.
Február 18-án a Magyar Ke-

reskedelmi és Iparkamara Gaz-
dasági Évnyitóján dr. Parragh
László a MKIK elnöke részletes
helyzetértékelõ elõadást tartott a
magyar gazdaság állapotáról és a
kiútkeresés lehetséges megoldá-
sairól. A bevezetõnek szánt elõ-
adás jól szemléltette az elmúlt 8
év neoliberális gazdaságpolitiká-
jának gazdasági életünkre gyako-
rolt hatásait. (Az elõadás honla-
punkon megtalálható.) A terem-
ben jelenlévõ 230 vezetõ gazda-
sági szakember között megjelent
Demján Sándor, dr. Tolnay Lajos,
dr. Erdei Tamás, Hernádi Zsolt,
Dávid Ferenc, Lázár Vilmos,
Krisán László és a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnök-
sége.

Dr. Orbán Viktor a Fidesz
MPP elnöke elõadásában a
pénzkapitalizmus válságának
bemutatásával folytatta a kama-
ra elnöke által megindított kö-
zös gondolkodást. Lényeges

alapvetésként rögzítette, hogy a
spekuláció helyett a termelést
kell elõtérbe állítani, és csak az
új érték elõállításából származó,
többletjövedelmet lehet jóléti
célokra elosztani. Fontos fel-
adatként említette, hogy helyre
kell állítani a munka becsületét,
és 10 év alatt 1 millió új munka-
hely megteremtését kell megol-
danunk.

Az egyöntetû elismerést ki-
váltó gondolatok befejezése-
képpen a Fidesz elnöke közös
nyilatkozat aláírását kezdemé-
nyezte, mely szerint: „Az alá-
írók egyetértenek abban, hogy
a leendõ magyar kormány és a
gazdaság egészének érdekérvé-
nyesítését törvényi felhatalma-
zás alapján ellátó köztestület, a
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara együttmûködése kívá-
natos és szükséges. Az aláírók
kezdeményezik, hogy a válasz-
tási kampány után, az eredmény
ismeretében és annak függvé-
nyében vonják be a kormány-
program kidolgozásába a Ma-
gyar Kereskedelmi és Iparka-
marát.”

LOKÁLPATRIÓTA KAMARA
- HELYI VÁLLALKOZÓKAT

TÁMOGATÓ 
ÖNKORMÁNYZAT

Elnökségi ülés

Kamaránk elnöksége február
15-én tartotta ez évi elsõ ülését.
Az elnökségi ülés napirendi
pontjai között szerepelt a 2009.
évi gazdálkodás és a 2010. évi
költségvetés-tervezet megvitatá-
sa, az építõipari kivitelezõi re-
gisztráció tapasztalatai, a helyi
kis- és közepes vállalkozások
támogatási lehetõségei. Az el-
nökség kezdeményezte egy gaz-
daságfejlesztõ team felállítását
és a kamarai lobbikör kiszélesí-
tését.

A Közbeszerzési 
Szabályzat módosítása
Február 9-én a harmadik

egyeztetõ megbeszélés zajlott le
kamaránknál arról, hogy a helyi

kis- és közepes vállalkozások ho-
gyan támogathatók az Önkor-
mányzat közbeszerzési eljárásai-
nak során.

Az egyeztetésen részt vett ka-
maránk elnöke dr. Polay József,
Draskovics Szilárd, a Kézmûves
Tagozat elnöke, és Kovács Mik-
lós, Bálint Pál, Gerócs László ka-
marai tagok és a Városfejlesztési
Osztály képviseletében Filebics
Tamás.

Parkolási díjkedvezmény
Nagykanizsa MJV Közgyû-

lésének 20/2009. (V. 08.) számú
rendelete értelmében: „Ameny-
nyiben egy nagykanizsai telep-
hellyel rendelkezõ vállalkozás
egy idõben több teljes árú, éves
parkolási bérletet vásárol, úgy
az összes vásárolt bérletre az
alábbi kedvezményeket veheti
igénybe: 4-6 bérlet esetén 20 %,
7-tõl több bérlet esetén 40 %.
Nagykanizsai telephellyel ren-
delkezõ vállalkozások minden 3
fõ foglalkoztatottjuk után jogo-
sultak egy kedvezményes bérlet
vásárlására.”

Bérleti díj kedvezmény
A kamara javasolja, hogy az

önkormányzati bérleményeket
2010. évben is 15% bérleti díj-
kedvezménnyel vehessék bérbe a
vállalkozások. 

Pályázati felhívás 
vállalkozások számára
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-

ros a Városrehabilitációs Prog-
ram II. ütemében lehetõséget biz-
tosít vállalkozások számára, fej-
lesztési elképzeléseik támogatá-
sára.

A rendelkezésre álló forrásból
egy pályázó 5-20 millió Ft támo-
gatásban részesülhet. Egyéni vál-
lalkozók, mikro-, és kisvállalko-
zások esetében a beruházási költ-
ség 50%-a, középvállalkozások
esetében 40%-a adható. A pályá-
zatok benyújtása: 2010. március
5. (8800 Nagykanizsa, Garay út
21.) 

Kamarai javaslatok 
a város Közgyûlésének 
munkatervéhez
A kamara javaslata alapján vá-

rosi közgyûlés 2010. évi munka-
tervének napirendi pontjai közt
szerepelnek az alábbi témák: Be-
számoló a nagykanizsai vállalko-
zások eredményességérõl az ön-
kormányzat pályázatain; A szak-
képzés új, regionális és helyi irá-
nyai; Munkahelyteremtés ered-
ményei; A multik és a helyi vállal-
kozások egymás mellett élésének
kérdései.

Márciusban újra kiírják a 
telephely-fejlesztési pályázatot
A fejlõdés útjai Nagykanizsán

címmel, a Vagyongazdálkodási
ZRt.-vel  közösen tartott fóru-
munkon Varga Gábor, a Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség me-
nedzsere prezentációjában jelez-
te, hogy a nagy érdeklõdésre va-
ló tekintettel, várhatóan márci-
usban újra elérhetõ lesz a telep-
hely fejlesztésekre szolgáló EU-
forrás.

Formálódó kamarai 
lobbikör  - FELHÍVÁS! 

Folyamatosan feltérképezzük,
hogy kik azok a Budapesten
vagy külföldön, akár Brüsszel-
ben élõ, elõkészítõ, döntési pozí-
cióban lévõ, nagykanizsai kötõ-
désû emberek, akik a munka-
helyteremtésben, a pályázati
pénzek megszerzésében segítsé-
gére lehetnek városunknak. Fel-
vettük a kapcsolatot a nagykö-
vetségekkel is, hogy ajánlják vá-
rosunkat saját befektetni szándé-
kozó vállalkozóiknak. A lob-
bikör tagsága jelenleg 5 fõ. Sze-
retnénk bõvíteni a létszámot,
ezért felhívással élünk a váro-
sunk polgárai felé, hogy ajánlja-
nak ismeretségi körükbõl váro-
sunk iránt elkötelezett, érte tenni
akaró személyeket a lobbisták
csapatába. Fenti elérhetõségeink
bármelyikén szívesen fogadjuk
ajánlásaikat.

TÁMOGATOTT
MESTERKÉPZÉS!

Újabb pályázat beadására ké-
szülünk, amely a korábbihoz ha-
sonlóan, 80%-ban támogatott
mesterképzéseket tesz lehetõvé.
Az igényfelmérés érdekében tisz-
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telettel várjuk jelentkezésüket va-
lamennyi mesterszakmában.

PROGRAM ELÕZETES

Március 10-én 11 órától a Szé-
chenyi Kártya road show kama-
ránkhoz érkezik. 

MIÉRT SZÉCHENYI 
KÁRTYA? 
- A NÉV HITELEZ

- Olcsó, hiszen a kamat mérté-
ke jelenleg havi 1% alatt van.

- Legkedvezõbb kondíciókkal
rendelkezik a piacon.

- 2 hét alatt akár 25 millió fo-
rint hitelhez juthat.

- Gyors és egyszerûsített hitel-
bírálat, csökkentett adminisztrá-
ció.

- Akár ingatlanfedezet, ne-
gyedéves feltöltési kötelezettség
nélkül.

Igényelje nálunk  az Ady u. 1.
szám alatti irodánkban.

Március 18-án 9 órától tartjuk
a környezetvédelmi termékdíjról
szóló elõadást kamaránkban.

A részletes programokról tájé-
koztatást küldünk kamarai tagja-
inknak.

Szeptember 9-12.
Pécs.  A Monarchia
kamaráinak kong-
resszusa. A PBKIK
a Pécs 2010. Euró-
pa Kulturális Fõvá-

rosa projekt keretében kong-
resszust és üzleti találkozót
szervez 13 ország kamaráinak
részvételével. Kamaránk dele-
gációt szervez a rendezvényre,
amelyre elsõsorban a környezet-
, egészség-, élelmiszer- és krea-
tívipari vállalkozások jelentke-
zését várjuk.

LEHETÕSÉGET KÍNÁLUNK
KAMARAI TAGJAINK 
BEMUTATKOZÁSÁRA

Az országos TOP 100 
kiadványban kamaránk 
tagja a SIROMA-PLAST KFT.

Kurucz István ügyvezetõ igaz-
gató bemutatja a cégét:

Cégünk idén fogja ünnepelni
20 éves megalakulását és meg-
tiszteltetés számunkra, hogy az
APEH és a Kamara közös orszá-
gos TOP 100 kiadványában be-
mutatkozhattunk, annak ellenére,
hogy 3,1 Mrd Ft árbevételünkkel
nyilvánvalóan nem tartozunk a
legnagyobb 100 vállalkozás kö-
zé.

A Siroma-Plast Kft. 1990-ben
az akkori Gas Mess Technik cég-
csoport gázmérõ gyártásának ki-
szolgálására alakult átlagos német
technológiával, hat fõvel, bérelt
csarnokban, német-magyar joint-
venture-ként.

A hõre lágyuló mûanyagok
fröccsöntése ugyan Magyaror-
szágon is ismert technológia
volt, mégis erõs kihívást jelentett
a hat fõs cég számára a hét nap,
huszonnégy órás, „szellemi mû-
szakokkal” tûzdelt folyamatos
üzem fenntartása, miközben két
német és egy magyar cég adott
mérõinek teljes alkatrészellátását
kellett biztosítanunk.

Mára a létszámunk meghaladja a
130 fõt, árbevételünket pedig a vál-
ság miatti 22 fõs létszámcsökkenés
ellenére sikerült szinten tartani.

Az elsõ öt évben a tulajdoni
struktúra letisztult, és gyakorlatilag
a Siro-Plast GmbH családi vállalat
tulajdonába és gyártási tevékenysé-
gébe ágyazódtunk be. 1995-tõl
2004-ig szinte két évente újabb és
újabb, már saját telephelyen épült
csarnokkal és vevõkörrel bõvül-
tünk és az alakuláskor 100 %-ot ki-
tevõ gázipar és az anyavállalati 100
%-os kötöttség egy 15-20 % közöt-
ti gázipari részesedéssé és egy 10-
12 % közötti anyavállalati kötõdés-
sé zsugorodott.

2005-tõl mind építészetileg,
mind technológiailag a világ min-
den pontján "eladható cégként" a
cég tevékenységét teljesen átfogó
integrált termelésirányítási rend-
szerrel és ISO 9001/2000 minõ-
ségirányítási rendszerrel szolgál-
juk ki a gázipar mellett az autó-
ipar, az elektronikai ipar és a ház-
tartási gépipar világhírû cégeit.
Ez a tudatos, cégcsoporttól és
iparágtól független több lábon ál-
lás már többször átsegítette a cé-
get a világban létrejövõ válságo-
kon, melyet sok esetben a multi-
nacionális cégcsoportok termelõ
beruházásainak világméretû moz-
gása követett Magyarországról,
ill. Európából. 

A széles portfólió azonban
semmire sem lenne garancia, ha a
sikerek mögött nem állna egy, a
világ technológiai  élvonalához
tartozó gyártás, az autóipari gyár-
tási eljárásokhoz való megfelelést
tanúsító ISO TS 16949 minõségi
bizonyítvány, a környezettudatos-
ságot igazoló ISO TS 14001 tanú-
sítvány, a vevõközpontú gondos
gyártás, fegyelmezett gazdálko-
dás és az egyre magasabb szintû
technológiát kiszolgálni képes és
akaró ember elkötelezettsége és
szorgalma.

Tipikus beszállítóként az elkö-
vetkezendõ évek talpon maradá-
sának és fejlõdésének is az a felté-
tele, miképpen tudunk egyre ma-
gasabb színvonalon beágyazódni
a versenyképes európai munka-
megosztásba, melynek vélemé-
nyünk szerint alapfeltétele a társa-
dalmi és a cégen belüli oktatás.

Vevõink is elismerik és becsü-
lik azon elkötelezettségünket,
mely szerint Európában a potenci-
ális vevõinknél a legjobb, ill. a 3
legjobb beszállító egyikévé kívá-
nunk válni, ill. kívánjuk ezen po-
zíciónkat megtartani.

Regisztrált építõipari 
vállalkozásunk 
a K.L. Renova Bt.

Kozma László, a K.L. Renova
Bt. ügyvezetõje mutatja be vál-
lalkozását:

1965 nyarán kezdtem meg te-
vékenységemet egyéni vállalko-
zóként. 1968-ban mestervizsgát
tettem mint szobafestõ. 1993-
ban alakítottam meg a Kozma
László Renova Bt., amely név-
változtatás után lett K. L. Reno-
va Bt. 

A vállalkozás fõ tevékenysége
az általános lakásfelújítás, kar-
bantartás. Szobafestéssel, tapé-
tázással, külsõ homlokzati szige-
teléssel, kisebb javítási munkák-
kal, gipszstukkók, díszlécek és
egyéb díszítõ elemek felrakásá-
val foglalkozunk. A vállalkozás
2009-ben 8 fõ alkalmazottal dol-
gozott. Részt vettünk a festõ ta-
nulók gyakorlati képzésében is.
Eddig körülbelül 50 tanulót fog-
lalkoztattunk, ezzel elõsegítve a
fiatalok szakmai gyakorlathoz
jutását. 

Elismeréseink:
1985-ben a Kanizsai KIOSZ

székház, majd 1987-ben a Zala-
egerszegi KIOSZ székház építé-
sénél végzett társadalmi munkáért
emlékplakettet, 1997-ben a Vesz-
prémi Egyetem Nagykanizsai Te-
lephelyén végzett társadalmi
munkáért oklevelet, 1998-ban a
Kanizsa Kiállítás és Vásáron Ka-
marai Díjat kaptunk. 

Referenciamunkáink: 
A Petõfi úti leánykollégium, a

Zárda utcai fiúkollégium, a
Thúry György Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépisko-
la, a régi úttörõház általános fel-
újítási munkáit, nyári tisztasági
festéseket, karbantartási munká-
kat végeztünk. A Vasútnak
1990-es évek elejétõl 2004-ig
végeztünk általános felújítási
munkákat a megyén kívül is.
Dolgoztunk az IKV-nak, a Kani-
zsa Kft.-nek, a Délzalai Vízmû
Zrt.-nek. 

Jelenleg a Vöröskereszt Nagy-
kanizsai Szervezeténél végezzük
az általános felújítást. 

Tisztelettel várjuk céges és la-
kossági megrendeléseiket.

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa2010. február 25. 11

Ha Ön is kamaratag
és élni kíván

a lehetõséggel, kérjük, 
rövid bemutatkozó 
anyagát küldje meg 

elérhetõségeink
valamelyikére!
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A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
programjairól tartott sajtótájé-
koztatót a HSMK-ban Tóthné
Hegedûs Erzsébet, a fesztivál tit-
kára és Horváthné Gelencsér
Edit munkatárs.

Március 1-jén 19 órakor – leg-
alábbis a kultúrában – megkezdõ-
dik a tavaszt hozó kulturális prog-
ramsorozat, a Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál. A fesztivál nyitányaként
a sokak által kedvelt ExperiDance-
Román Sándor Tánctársulata mu-
tatja be a Boldogság 69:09 címû
mûsorát. 

Az alkotóstáb ezúttal napjaink
és közelmúltunk, 1969 és 2009
Magyarországát választotta törté-
nete színteréül. Válságok és refor-
mok korát éltük akkor is, és éljük
ma is. Az üzenet erõsítésére a ze-
nei kulisszát 2009. party-zenéi és
1969 slágereinek világa adja. Fõ-
szereplõik a mai és az akkori hu-
szonévesek, akikbõl mára hatvana-
sok lettek, és értetlenül szemlélik a
változásokat, amelyeken társadal-
munk egy generáció alatt átesett.

Ugyancsak a HSMK-ban tekint-
hetõ meg március 12-én 17.30 óra-
kor Vendégségben – fiatal iparmû-
vészek formabontó otthon címû
kiállítása. Akik belakták: Kovács
Lilian kanizsai szobrászmûvész és
barátai: Király Fanni ötvösmû-
vész, Kurucz Ildikó öltözéktervezõ
iparmûvész, Haber Szilvia kerami-
kus, Király Ditta szobrászmûvész,
Kárpáti Tibor grafikus és Terbe Já-
nos designer. Az április 10-ig meg-

tekinthetõ kiállítást Lehota M. Já-
nos esztéta mutatja be. 

Aznap este 19 órakor a Móricz
Zsigmond Mûvelõdési Házban a
Dresch Mihály Quartet játszik.
Március 14-én 19 órakor a HSMK-
ban ad koncertet az 1976-ban Bu-
dapesten megalakult Téka Együt-
tes. Célkitûzésük a magyar népze-
ne eredeti hangzásvilágának meg-
õrzése. Tagjai a falun élõ zenész-
mesterektõl gyûjtötték a dallamo-
kat, együtt muzsikáltak velük la-
kodalmakban, táncházakban.

18-án 17 órától Fába faragott
álom címmel Sándor János, szé-
kely fafaragómûvész kiállítását
nyitja meg az intézmény galériájá-
ban Sata-Lugosi László. Sándor
János dombormûvei a szülõföldjén
kívül eljutottak több magyar nagy-
városba, valamint Franciaország-
ba, Németországba a hannoveri vi-
lágkiállításra és Svájcba. Megfa-
ragta már a történelmi Magyaror-
szág valamennyi vármegyéjének
címerét, amelyek az Országos Szé-
chenyi Könyvtárban láthatók.

18 órakor, szintén a HSMK-ban
Medvezsoltár címmel, Dóczy Pé-
ter Nagy László estjét hallgathat-
ják meg az érdeklõdõk. Nagy
László gondolatai, azok megkez-
dettsége és befejezetlensége miatt
nagyon is maiak, mondhatnánk
örök-maiak. Az emberi szellem, a
lélek küzdelme a kívülrõl rettentõ,
támadó gonosz erõk ellen – el nem
múló valósággá nõtt a földön. A
kultúra otthonában egy profán li-
turgia spirituális eszközeivel ele-

venedik meg az ember szenvedés-
története.

19-én 11 órakor a Magyar Pla-
kát Házban a Thrák Királyok völ-
gye címû kiállítást Prof. Dr. Ivan
Marazov akadémikus, a Bolgár
Tudományegyetem Akadémiai
tagja nyitja meg. 19-én 19 órától a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban a Murka László Trió és a
NIGUN együttes játszik. 

20-án 10 órakor a Zalai Gyer-
mekek Mûvészeti Találkozójának
ad otthont a HSMK. Szintén e na-
pon, 19 órakor a Kanizsa Big Band
és a Bágyi Balázs Quartet koncer-
tezik a Móriczban. A tavasz elsõ
napján, 21-én 19 órakor az Adagio
három elbûvölõ és sármos fiatal-
embere énekel a HSMK színpa-
dán. 

22-én 19 órakor a Bartók vonós-
négyes ad hangversenyt szintén a
HSMK-ban. Az együttest a világ
vezetõ vonósnégyesei között tart-
ják számon. Eddig megjelent
hangfelvételeik közül hat Bartók-
vonósnégyes megkapta az Európai
Kritikusok Nagydíját.

25-én 13 órakor Dráfi Mátyás
Jászai-díjas Érdemes Mûvész a
magyar beszéd szabályairól, és a
versmondás mûvészetérõl tart elõ-
adást a Batthyány Gimnáziumban.
29-én 19 órakor Marie Jones Kö-
vek a zsebben címû darabját lát-
hatja a közönség Rudolf Péter és
Kálloy Molnár Péter fõszereplésé-
vel. 

B.E.

TTaavvaasszzii MMûûvvéésszzeettii FFeesszzttiivvááll

A városrekonstrukciót érintõ
sajtótájékoztatót követõen – me-
lyet Marton István polgármester,
dr. Fröhlich Klára divízióvezetõ
és Horváth István mûszaki me-
nedzser tartottak a polgármeste-
ri hivatalban –, múlt csütörtö-
kön került sor a „Vállalkozások
a belvárosrehabilitációban” cí-
mû, vállalkozóknak szóló tájé-
koztató fórumra.

Közel harmincan jelentek meg
a Vasemberház Dísztermében, s
általuk elhangzottak többek kö-
zött finanszírozásra vonatkozó
kérdések, s érdeklõdtek a megva-
lósítás lehetõségeirõl is. Kérdés-
ként merült fel, hogy az egy lakó-
tömbben üzletet bérlõk és/vagy
birtoklók adhatnak-e be közös pá-
lyázatot, mely természetesen le-
hetséges.

Folyamatos az érdeklõdés a
pályázat iránt – tudtuk meg dr.
Fröhlich Klárától. Többen is ke-
resték õt és munkatársát telefo-
non, s kérték a további informá-
ciókat. Az egyetlen ok, mely mi-
att a vállalkozók egy része még-
sem készíti el pályázatát, az,
hogy a támogatás mértéke maxi-
mum 50%-os lehet, s így az üz-
lettulajdonosok nem tudnak ön-
erõt biztosítani. A válság és a
gazdasági nehézségek ellenére
azonban nagyobb az érdeklõdés a
vártnál. Marton István a fórumon
bejelentette, hogy a beadási ha-
táridõt meghosszabbítják, az új
dátum 2010. március 19. péntek.
A pályázatokat zárt borítékban,
„Kis és középvállalkozások a
belvárosrehabilitációban” felirat-
tal a Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési
Divíziójához (8800 Nagykanizsa,
Garay út 21. fszt. 5. ajtó) kell be-
nyújtani.

Egyéb információkat az ér-
deklõdõk továbbra is a
w w w . n a g y k a n i z s a . h u
weboldalon, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamará-
nál, illetve a +3630/693-24-49-
es telefonszámon kaphatnak.

S.E.

AA vváállllaallkkoozzóókk
éérrddeekkllõõddnneekk

MMeegghhoosssszzaabbbbííttoottttáákk
aa bbeeaaddáássii hhaattáárriiddõõtt

Tizenötödik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Központ
által szervezett Négyévszak Ku-
pa. A fiatalok megmérettetésérõl
Kondákor Andrást, a Kupa fõ-
szervezõjét kérdeztük:

– A gyerekeket szalámis-sajtos
szendvicsekkel vártuk reggel és
természetesen – az  egészséges
életre nevelésbõl adódóan – gyü-
mölccsel. A tornán tizenkilenc
csapat vett részt. Problémát je-
lentett a magas nevezési szám, hi-
szen mindössze egy pályán, a
Zsigmondy-Széchenyi csarnok-
ban zajlottak a meccsek, de ez
nem gátolta meg a jó hangulatot.

Öt csoportban folytak a küzdel-
mek, így minden csoportból csak
az elsõk és a legjobb második ju-
tott tovább, összesen hat csapat.
Ezután kettõ háromfõs csoportot
alakítottunk ki, ahol a csoportel-
sõk a döntõbe jutottak, a másodi-
kak a 3. helyért játszhattak. A
rendezvényen 179 fõ vett részt.
Reggel 8 órától este 18 óráig fo-
lyamatosan zajlottak a meccsek,
komoly fennakadás nélkül. Külön
örömet jelentett számunkra, hogy
nem csak Kanizsáról neveztek,
hanem Becsehelyrõl, Szepet-
nekrõl, Pogányszentpéterrõl,
Iharosberénybõl és a nagykani-
zsai kistérségbõl is jöttek a fociz-
ni vágyók. Több srác magasabb

szinten is ûzi ezt a sportot, volt
aki a Kaposvári Rákócziból jött,
vagy éppen Szombathelyrõl. Egy
biztos: egy tartalmas, izgalmak-
kal teli napot töltöttünk együtt a
gyerekekkel, ahol a mozgás és az
egészséges életmód játszotta a fõ-
szerepet.

Az eredmény a következõkép-
pen alakult: 1. Joshi Barát FC 2.
Somogyi válogatott 3. Imba Party
Time 4. Csontdarálók.

A rendezvényt a “Jövõnk az if-
júság” Gyermekek és fiatalok in-
tegrációs programjai Nagykani-
zsán TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-
0228 támogatta.

S.E.

NNééggyyéévvsszzaakk KKuuppaa ttiizzeennööttööddsszzöörr
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Horoszkóp

Erõ és dinamizmus jellemzi ezekben a na-
pokban. Bármit elérhet a munkájában vagy a
szerelemben. Érzelmi élete is fellángolóban
van, újra meghódíthatja kedvesét. Ha szing-
li, most bárkinek elcsavarhatja a fejét.

A hétvégén érzékeny lesz a Holdra és a Vé-
nuszra is. Nem találja otthon a helyet, min-
dig csak menne valahová. Ha magányosnak
érzi magát, egy vonzó személy megjelené-
se felforrósíthatja ön körül a levegõt.

Régóta változást szeretne. Járjon gyakrabban
társaságba, ha bizonytalan valamilyen lépésé-
ben, jó tanácsokkal láthatják el akár a barátai
is. Egyet azonban ne feledjen el. Van már ön
mellett valaki, akivel a gondjait megoszthatja.

Rengeteg fölösleges energiája van. Meg-
oldhatná kisebb-nagyobb munkáját, de ké-
nyelembõl mégsem kezd neki. Elfelejtette,
hogy minden kezdet nehéz. Ne halogassa a
megoldást, ne mondjon csütörtököt! 

Hangulatváltozás jellemzi ezen a héten. Sze-
rencséjére nem kap sem szidást, sem elisme-
rést, ami még jobban felborzolhatná kedé-
lyét. Erõsítse kompromisszumkészségét, így
könnyebben elfogadják a környezetében.

Ha nem is mondja ki hangosan, valami vál-
tozást szeretne az életében. Több szabadsá-
got, jobb munkalehetõséget. Ha kicsit elgon-
dolkodik, egy-kettõre rájöhet, hogy szinte
minden kívánságát teljesítik a csillagok. 

Nézeteltérések okozhatnak feszültséget ön-
ben ezen a héten. Úgy érzi, hogy kihasznál-
ják tudását, idejét. Gondjait beszélje meg
családjával, és akkor megnyugszik. Ne fe-
ledje: bármikor fordulhat a kocka.

Meglepetéseket hozhat ez a hét. Környeze-
te ismét felfigyel önre, olyan kellemes be-
szélgetõtárs lesz, mint régen. Könnyebben
megold minden feladatot. Ha magányos,
rátalálhat a várva várt szerelemre.

Társasági életre vágyik, így örömmel fo-
gad minden meghívást. Megnyerõ játékos
az élet színpadán, szemlélje vidámabban
az életet is. A párjával se vitázzon, ha kell,
halassza el néhány napra.

Bár többet süt a nap, mindjárt itt a tavasz,
mégis feszültséget jeleznek önnek a csil-
lagok. Feszültségétõl szabaduljon meg
minél gyorsabban. Leghatásosabb, ha
bulizással kezdi a „görcsoldást”.

A megszokottnál sokkal jobban mutassa ki a
szeretetét a környezetében. Gondoljon erre
akkor is, amikor ajándékvásárláson töri a fejét.
Párkapcsolatában az elkötelezõdés ideje lehet
ez a hét. Okozzon kellemes meglepetést!

Jelentõs változásokra számíthat a héten. Von-
zerejével mindent elér, akár az élete is megvál-
tozik. Nem mond nemet önnek a partnere sem.
Arról azonban ne feledkezzen meg, hogyha
kapni akar valamit, akkor adnia is kell.

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

DÉL-ZALAI
MOZAIK

A KANIZSA RÁDIÓ
KÖZÉLETI

MAGAZINJA
MINDEN

VASÁRNAP
18:05

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Városkapu krt.-on egyedi sza-

bályozós, központi fûtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújí-
tandó lakás eladó.  Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)

Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas la-
kás (pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)

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

Kodály Z. u. 6/D. alatt földszin-
ti, 38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfûtéses lakás beköltözhetõ álla-
potban eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)

Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul ven-
déglátásra alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felsõ
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedõ, fürdõ, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)

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

Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 128 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, ét-
kezõ) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken,  reális áron el-
adó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)

Berzsenyi utcában I. emeleti,
két szobás, 55 m2-es, egyedi fûté-
ses, részlegesen felújított lakás el-
adó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
+3620/345-3391 (7174K)

Nk-án a Dózsa Gy. 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es,
3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: +3630/396-1910
(7176K)

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

Kazanlak körúton két és fél-
szobás, felújított, szigetelt, egyedi
hõmennyiség-mérõs, II. emeleti
lakás garázzsal vagy anélkül el-
adó. Érd.: +3620/287-5757,
+3620/287-5800 (7181K)

Nagybagolai hegyen, a busz-
megállótól 10 percre, lakható hét-
végi ház eladó. Víz, villany az
épületben. Érd.: +3620/389-3872
(7182K)

Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás lakás-
ban egy szoba kiadó egy fõnek,
négyemeletes, központi fûtéses
házban. A szoba bútorozott, kony-
ha fürdõ felszerelt. Kábeltévé,
Internet van. Pékség, bevásárlókp.,
buszmegálló a közelben. Tel.
+3630/847-8816. (7165K)

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

Hatszemélyes sarokétkezõ 12.000
Ft-ért, F8 kéményes konvektor 5.000
Ft-ért, Quadriga 150 literes, hõtárolós
vízmelegítõ 25.000 Ft-ért eladók.
Érd.: +3620/345-3391 (7178K)

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

Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534

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

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

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

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

Új MLM-hálózat építéséhez
munkatársakat keresek. Érd.:
+3620/9591-157 (7186K)

Bármilyen, végzettséghez nem
kötött, lehetõleg részmunkaidõs
állást vállal egy sokoldalú, gya-
korlatias, megbízható férfi
Nagykanizsán és környékén, va-
lamint Letenyén és környékén
akár munkaviszonyban, akár
beszámlázva.  Autóval rendelke-
zem. Tel.: +3630/374-6481
(7172K)

Takarítást vállalok. Érd.: na-
ponta 17-20 óráig 0693/325-867.
(7185K)

CSAK NÁLUNK! Nagykanizsa
városközpontjához közel, a Platán soron, 2.
emeleten 1,5 szobás, gázkonvektoros, francia
erkélyes, mûszakilag pár hónapja teljesen
felújított társasházi lakás eladó! Irányár: 5,8
millió Ft. Hivatkozási szám: 2010/DI/65

Nagykanizsától 10 km-re, Újudvaron
egyszintes, egyszobás, 68 m2-es, kandallós,
fedett teraszos, szépen felújított családi ház
eladó! Irányár: 6,1 millió Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/96

CSAK NÁLUNK! Nagykanizsa keleti
városrészében, 3. emeleten, 2 szobás,
gázkonvektoros, erkélyes, részben felújított,
nagyon jó állapotú társasházi lakás eladó!
Irányár: 6,7 millió Ft. Hivatkozási szám:
2010/DI/30

CSAK NÁLUNK! Nagykanizsán, a
Munkás utcában 2. emeleten, kétszobás, egye-
di kialakítású, gázkonvektoros, teraszos,
igényesen, 90%-ban felújított, klímás tár-
sasházi lakás eladó! Irányár: 8,2 millió Ft.
Hivatkozási szám:2010/DI/64

Nagykanizsa keleti városrészében földsz-
inti, 1+3 félszobás, központi fûtéses, teljesen,
szépen felújított társasházi lakás eladó!
Irányár: 8,4 millió Ft. Hivatkozási szám:
2010/DI/12

Nagykanizsán, a  városközpont közelében
1. emeleti, nappali + 2 szobás, gázkonvek-

toros, erkélyes, ízlésesen, teljesen felújított,
jó állapotú társasházi lakás (teljesen beren-
dezve is) eladó! Irányár: 9,1 millió Ft.
Hivatkozási szám:2010/DI/43

Nagykanizsán, a városközpont közelében
3. emeleti, galériás, amerikai konyhás nap-
pali + 1 szoba + 2 félszobás, cirkofûtéses,
igényesen kialakított, újszerû társasházi
lakás, zárt udvarra nézõ erkéllyel, két
fürdõszobával, sok tárolóhellyel eladó!
Irányár: 14,7 millió Ft. Hivatkozási szám:
2009/DI/296

CSAK NÁLUNK! Nagykanizsa
városközpontjában, a Fontana lakóparkban 1.
emeleti, nappali + 3 félszobás, cirkofûtéses,
zuhanyzós és fürdõkádas, erkélyes, újszerû,
szép társasházi lakás eladó! Irányár:15 millió
Ft. Hivatkozási szám: 2010/DI/3

Nagykanizsától 8 km-re tetõtérbeépítés-
es, 120 m2-es, 3 szobás + nappalis,
cirkofûtéses és kandallós, teraszos, újszerû,
igényesen kialakított családi ház eladó!
Irányár: 17 millió Ft. Hivatkozási szám:
2010/DI/39

Nagykanizsán egyszintes, 4 szobás, pad-
kás cserépkályhás és egyedi gázfûtéses, nagy
teraszos, ízlésesen, teljesen felújított, nagyon
jó térelosztású családi ház eladó! Irányár:
20,7 millió Ft. Hivatkozási szám:
2010/DI/29

Érdeklõdjön ingatlanközvetítõ irodánkban: Draskovics Ingatlan, 
Nagykanizsa, Sugár út 2 . Internetes elérhetõségünk:www.draskovicsingatlan.hu

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!

Bõvebb felvilágosítás: +36/70/263-8607 Gyõzze le a félelmeit!

Szeretne megismerkedni 
Internettel?

Nincs, aki érthetõen elmagyarázná 
a kezelését?

Márciusban kedvezményes alapfokú
INTERNET tanfolyamot indítunk 

Nagykanizsán, 50 év felettiek részére!
Fedezzen fel egy új világot, 

és jelenkezzen most!
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… 20 esztendeje: a sakk OB
II-ben Haladás VSE – N.
Tungsram SE 6:7 és Tungsram –
Ajkai Bányász 6:8. Az ülõröplab-
da Magyar Kupa pécsi döntõjében
második lett a Hamburger SK.
Megkezdõdött nyolc NB-s csapat
részvételével (köztük az Ola-
jbányász és a Tungsram nõi csap-
atával) a kanizsai Felkészülési
Kupa. A kaposváriak nyerték az
MHSZ-IKKV klubja által
szervezett búvárúszó Kanizsa
Kupát. A nõi teke NB II Nyugati
csoportjában Kanizsa Sörgyár (2.;
Majorosné 432 fa) – Gyõri
Richards (1.) 5:3. A nõi kosárlab-
da NB I 14-19. helyéért Ikarus SE

(17.) – MÁV NTE (14.) 60-82.
… 15 esztendeje: a nõi kosár-

labda NB I-es rájátszás megyei
rangadóján MÁV NTE-Kanizsa
Sörgyár – Zala Volán TE 58-63. A
férfi teke NB I-ben Kanizsa Sör-
gyár (Németh S., 681) - Bp.
Erõmû 4:4. Svélecz Lászlót (tek-
intélyes summáért) kölcsönadta
az Olajbányász SE labdarúgó
együttese a horvát másodosztályú
Hodosannak. A sakk NB I-ben N.
Tungsram SE (9.) – BEAC (12.)
7:5.

… 10 esztendeje: a PNB
tavaszi nyitókörében a megyei
rangadón 12 ezer nézõ elõtt
Zalahús ZTE FC (10.) –

Nagykanizsa-Linair FC (15.) 0-0.
A sakk NB I-ben a bajnoki
címvédõnél Miskolc (1.) – N.
Tungsram SK (2.) 6,5:5,5.

… 5 esztendeje: a IX. CWG
Vízilabda Kupát a horvát VK
Zagreb nyerte. A férfi kosárlabda
NB I B-ben Kanizsa KK-DKG
East (Volf Dávid 24/6 pont) –
Közgáz 93-63. Jubileumi
ökölvívó gálán ünnepelték a
Kanizsa Box Klub tízéves fen-
nállását. Alsóházi rangadót nyert
a Nagykanizsai Izzó SE férfi NB
I B-s kézilabda-csapata a Pénzü-
gyõr SE otthonában (30-25; Kiss
J. 8 gól).     

Polgár László

Szombaton nagyszabású kor-
csoportos szabadfogású viadalt
rendez a Kanizsai Birkózó Sport-
egyesület a Zsigmondy-torna-
csatornában. Konkrétan diák kor-
csoportú országos (egyben nem-
zetközi) rangsorversenyrõl van
szó, tudtuk meg sajtótájékoztató
keretében Szatmári Zsolt vezetõ-
edzõtõl. Egyebek mellett az is ki-
derült a szakember beszámolójá-
ból, hogy elsõsorban a diák I-es,
vagyis az 1997-98-as korosztály
képviselõi versengenek majd a
különbözõ súlycsoportokban, s a
kanizsai (az újpesti után) a máso-
dik állomása a sorozatnak, mely-
nek keretében a sportolók kvalifi-
kálhatják magukat a júniusban
sorra kerülõ országos bajnokság-
ra – aminek Kaposvár ad majd
otthont. (A dél-zalai helyszín
után még Orosházán lesz egy se-
regszemle az ifjú birkózók részé-
re.)

A kanizsai eseményre fókuszál-
va elõzetesen 33 egyesület neve-
zett, ami kedd estig bezárólag 250
indulót takart. A nemzetközi beso-
rolását pedig az adja, hogy a szé-
kelyföldi Székelyudvarhelyrõl és
a felvidéki Bõsrõl is érkeznek fia-
talok. A kanizsaiak tizenegyen
lesznek a nevezettek között, s
edzõjük különösen nagy reménye-
ket fûz Béli Attila, Egyed Balázs,
valamint Németh Márton verseny-
zéséhez.

Ezt már csak azért is teheti jog-
gal, hiszen a kanizsai rendezvény
elõzményeként sorra került (11 klu-
bot felvonultató) Egerszegi Kupán
remek dél-zalai eredmények szület-
tek. A diák I korcsoportban Béli At-
tila (50 kg) és Nagy Kornél (+85
kg) végzett az elsõ helyen, Ceglédi
Bertalan (35 kg) második lett, míg
Faludi Máté (38 kg) harmadikként
zárt. Diák II-ben Takács Andor 41
kg-ban szerzett második helyezést,

míg Polai Kristóf (41 kg), Baj Atti-
la (szintén 41 kg), Cimmerman Ri-
chárd (45 kg) és Kutasy Ferenc
(+55 kg) bronzérmet érdemelt ki. 

Egerszegen emellett a gyermek
korcsoportúaknál Kalmár Kristóf
(20 kg) a dobogó elsõ, Salamon
Máté (28 kg) a második, Kalmár
Benedek (26 kg) és Nemes Benjá-
min (+41 kg) a harmadik fokára
állhattak.

Csapatversenyben az Eger-
szegiek nyertek a Szombathely és a
Kanizsai Birkózó Sportegyesület
elõtt.

Visszatérve a Zsigmondy Csar-
nok szombati programjára, a ver-
senyt hivatalosan délelõtt 10 óra-
kor nyitják meg, ezt követik a se-
lejtezõk. Az elõdöntõkre és a dön-
tõkre már a délután folyamán kerül
sor, s az eredményhirdetések
17.30-ra várhatóak.

P.L.

Kosárlabda. A diákolimpia VI.
korcsoportos országos döntõjébe
jutott a Mezõ Gimnázium lány
együttese. Az elõdöntõ találkozóit
Nagykanizsán játszották, s a me-
zõsök elsõként a pécsi Leõwey
Gimnázium csapatát verték nagy
csatában 60-55-re. Másik mérkõ-
zésükön a szombathelyi Bolyai
Gimnázium volt soron, nos, elle-
nük könnyebben ment, hiszen 67-
16-ra lépték le ellenlábasukat a ka-
nizsai kosaras lányok. A legered-
ményesebb Fuisz Viktória és
Olasz Adriána voltak, akik már (jó
ideje) a Kanizsai Vadmacskák so-
raiban pallérozódnak, s az edzõk,
Gábor Erzsébet, Béres Sándor és
Farkas József elõtt a feladat, hogy
együttesüket felkészítsék a márci-
us 12-14-i országos döntõre, me-
lyet Tiszaújvárosban rendeznek.
Egy házzal arrébb a férfi kosárlab-
da NB I B-s bajnokságban a Kani-
zsa KK DKG East színeiben fõvá-
rosi mérkõzésen mutatkozott be a
dél-zalaiak új igazolása, az ameri-
kai Chris Rodgers. Az NB I A-
csoportjában is már szerepelt játé-
kos a Veszprém ellen megsérült
Filipovics Gordan pótlására érke-
zett, s asszisztjaival máris sokat
segített új csapatán, s a KKK (2.)
nyert az ELITE Basket (7.) ellen
105-86-ra.  

Teremfoci. Tizedik alkalommal
bonyolították le az NTE-csarnok-
ban a korcsoportos teremlabdarúgó
Lokomotív Kupa küzdelmeit, me-
lyet ezúttal is a nemzetközi jelzõvel
illethettünk, hiszen két horvát egye-
sület is indította csapatait. A házi-
gazda NTE UFC mellett a Nagya-
tád VSE, a ZTE, valamint az NK
Podravina Ludbreg és az NK Kral-
jevcan képviselõi mérkõztek kör-
mérkõzéses formában U13-as és
U16-os korosztályban. A remek
hangulatú mini-tornán a fiatalab-
baknál az egerszegiek gyõztek (itt
az NTE UFC B lett a második), míg
az idõsebbeknél az NK Podravina
képviselõi nyertek helyenként im-
ponáló játékkal. A kisebbek egyéni
elismeréseibõl Kanizsán maradt a
legjobb mezõnyjátékosé (Pál Mar-
tin – NTE UFC "B"), valamint a
legtöbb gólt (6) szerzõé (Zsirai Pé-
ter –  NTE UFC "A").

Úszás. Szombaton és vasárnap
rendezi meg a Délzalai Vízmû SE
a Városi uszodában a XXII. Kani-
zsa Kupát, melyre elõzetesen (or-
szágos szinten) tizennyolc csapat
küldte el nevezését. A hétvégi
programok szombaton 13 órától
kezdõdnek, s vasárnap a délutáni
órákig tartanak. 

A Zsigmondy-csarnok adott ott-
hont az idei tanév asztalitenisz diák-
olimpia országos egyéni döntõinek
a II-IV. összevont korcsoportban.
Az egész ország területérõl a fiúk és
lányok mezõnyében a megyei elsõk
indulhattak, illetve a fõvárosból két-
két gyõztes versenyzõ nevezhetett.
Így a népes sportoló hadnak volt
feladata bõven, s ezért már a dél-
elõtt folyamán nekigyürkõztek a
párharcoknak. Fiú egyéniben a Bat-

thyány Gimnázium növendéke,
Szerdahelyi Péter is kitett magáért
hazai környezetben, hiszen végül a
nagykõrösi Sós Péterrel együtt a
harmadik helyen végzett. Második
az apagyi Kozma Mihály, míg elsõ a
veszprémi Kramarics Gergõ lett. A
vigaszágon a celldömölki Mogyoró-
si Erik nyert, második a mohácsi
Varga Adalbert, míg harmadik a ka-
posvári Erdõs Dániel és a
cserkeszõlõi Gulyás Ákos lett. A lá-

nyoknál az egervölgyi Iszak Vivien
nyert, másodikként a kiskunhalasi
László Lilla, míg harmadikként két
fõvárosi, Kása Diána és Korda Kit-
ti zárt. A vigaszkupa esetében Gál
Alexandra Cserkeszõlõrõl lett az el-
sõ, második Makovics Ágnes Esz-
tergomból, harmadikak pedig
Krausz Dóra (Székesfehérvár) és
Béres Zsófia (Miskolc).

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((ffeebbrruuáárr 2255 –– mmáárrcciiuuss 33..))
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Február 25. 14 óra
Felsõs bérlet - Arany János: TOLDI
- zenés költõi játék. A gyõri Forrás
Színház elõadása. Belépõdíj: 1000 Ft

Február 26. 19 óra
Rock klub - TÓTH JÁNOS 
RUDOLF ÉS A MEETING POINT
EGYÜTTES KONCERTJE. 
Belépõdíj: 800 Ft. A rendezvényso-
rozatot az OKM a PANKKK prog-
ram keretében támogatja.

Február 27. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Falikép készítés szalvéta technikával
Vezeti: Marics Zsuzsa

Március 1. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál 
keretében – „BOLDOGSÁG 69-
09” Az ExperiDance - Román Sán-
dor Tánctársulata. Belépõdíj: I. hely
4500 Ft, II. hely 4000 Ft 

Március 2-4.
Gyermekszínházi bérletek
Németh Ervin: SZIVÁRVÁNY
SZÉP KAPUJÁBAN
zenés mesejáték. A Forrás Színház
(Gyõr) elõadása

Március 2. 10 óra Mazsola bérlet,
14 óra Hápi bérlet. Március 3. 10
óra Vackor bérlet, 13 óra Mókus

bérlet, 14.30 óra Tapsi bérlet. 
Március 4. 10 óra Táltos bérlet, 
14 óra Manó bérlet. 
Belépõdíj: 600 Ft

Február 25. 14.30 óra
Ifjúsági Filharmóniai bérlet
"LISZT FERENC ÉS 
A MÛVÉSZETEK" - az Ifjúsági
Filharmónia Hangversenye 
(diavetítéssel)
Belépõdíj: 200 Ft 

Február 26. 19 óra
"LE VAN A SZÍVEM ZÁRVA" 
A 25 éves Boglya Együttes 
lemezbemutató koncertje 
Belépõdíj: 900 Ft. A rendezvény 
támogatója: a Nemzeti Kulturális
Alap "Tengertánc" programja

Február 27-28.
MÓRICZ-METÁL
LÉGTECHNIKA AMATÕR 
ASZTALITENISZ KUPA
Páros Versenyek, Egyéni versenyek
Gyermek-ifjúsági (16 éves korig) -
nevezési díj nincs! Felnõtt: nevezési
díj: páros 300 Ft/fõ, egyéni 600 Ft/fõ
Gyermek és ifjúsági kategóriában
igazolt versenyzõk nem indulhatnak!
Helyszín: Móricz Zsigmond 
Mûvelõdési Ház

AKCIÓ! AZ ALAPLENCSE ÁRÁBAN
SUPER H-VISION 3x KARCÁLLÓBB SZEMÜVEGLENCSE

Szeretné
megtakarítani

otthona 
és vállalkozása 

egy havi
gázszámláját?

Ha igen, 
kérem hívjon!

Péntek Roland
Telefonszám: 
0620/317-2590

gas.hu tanúsítványszám:
GTR/112/2009.

Laminált padlók és szegélyek kiárusítása

a                     Áruházban!
Laminált padlók:
- 8 mm-es C31 szürke hajópadlómintás ingyen alátéttel 990 Ft/m2

- 7 mm-es C31 csíkos dió, ingyen szegéllyel, ingyen alátéttel 1490 Ft/m2

- Kifutó típusok 990 Ft/m2 és 1490 Ft/m2-es egységáron
- 1-3 m2-es maradékok 100 Ft/panel
Szegélylécek:
- sérült, fóliahibás 800 Ft helyett 50 Ft/szál
- kifutó színek / vegyes színekben: 2000 Ft helyett 150 Ft/szál

Nagykanizsa, Récsei u. 19. Tel.: 06-93/323-118
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-18 óráig, 
szombaton 8-13 óráig

2010. március 5. 16.45 óra
Cseresnyés Péter a Fidesz-KDNP országgyûlési képviselõjelöltje tart

kampánynyitó fórumot a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Farkas
Ferenc termében. Vendég: Schmitt Pál, az Európai Parlament alelnöke.

Kampánynaptár
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