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gépkezelõ (targonca, emelõgép 
és földmunkagép) 

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes tankönyvkölcsönzés

115500 éévveess aa BBuuddaa-KKaanniizzssaa vvaassúúttvvoonnaall
Április 1-én éppen százötven

éve, hogy kigördült az elsõ sze-
mélyszállító vonat a mai Déli
Pályaudvar elõdjének számító
Budai Indóházból. A másfél-
századik évfordulónak emlé-
ket állító rendezvénnyel –
amely a pályaudvar falai kö-
zött zajlott – a fõvárosban kez-
detét vette az a nagyszabású
ünnepségsorozat, amellyel az
egykori Déli Vasút, Buda–Ka-
nizsa vasútvonal 150 éves meg-
nyitásának is emléket állít a
MÁV Csoport.

A nyár végéig a kanizsai vonal
több pontján kerül sor hasonló
programokra. Az események so-
rából kiemelkedik június 25-e,
amikor „megy a gõzös Kanizsá-
ra”, azaz gõzvontatású nosztal-

giavonat indul a Délibõl Kanizsá-
ra, majd este vissza. A nap házi-
gazdája Szarvas Ferenc elnök-ve-
zérigazgató lesz, aki több illuszt-
ris vendéget is invitált az utazás-

ra. Siófokon és Nagykanizsán
egész napos programok várják a
közönséget, melyekbe a vonat
utasai is bekapcsolódhatnak
majd.

A nagy Thury György halálá-
nak 440. évfordulója alkalmából
megemlékezést szerveztek a
nagykanizsai és környékbeli
honvéd hagyományõrzõ egyesü-
letek.

A Thúry György Baranta kö-
zösség, a HUN Sandi Íjász Ha-
gyományõrzõ Sport Egyesület és
az NTE 1866, Egyesület Íjász
szakosztálya szombat reggel a
várkapunál, Thury György mell-
szobránál gyülekezett. Az ünne-
pi megemlékezést követõen a

talpas és lovas vitézek portyára
indultak Orosztonyba, Thury
György halálának a helyszínére.
A belvároson keresztül a Petõfi
utcai víztorony irányába halad-
tak, érintve azt a helyet, ahol a
híres bajvívó kapitányt eltemet-
ték. A régi hetesen a kisrécsei el-
ágazó felé Nagybakónakra tal-
paltak, ahol még csatlakoztak
hozzájuk hagyománytisztelõk. A
portyával némi földi erõpróbát
gyakoroltak, mely az akkor él-
teknek mindennapos igénybevé-
tel lehetett.

TThhuurryy GGyyöörrggyy hhaalláálláánnaakk éévvffoorrdduullóójjaa
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A Vakok és Gyengénlátók Za-
la Megyei Egyesülete Megyei fó-
rumtalálkozót szervezett a Hon-
véd Kaszinóban. 

A fórumon, mint partnerszervezet
részt vett a Mozgáskorlátozottak Nagy-
kanizsai Városi Egyesülete, a Mozgás-
sérültek Zala Megyei Egyesülete, a
SINOSZ Zala Megyei Szervezete és az
Értelmi Fogyatékossággal Élõk Zala
Megyei Közhasznú Egyesülete.

Zala megye területén közel ötezer
fõt meghaladó fogyatékos személy
él. A fogyatékkal élõ embertársaink
hatékonyabb érdekképviselete céljá-
ból 2008. április 16-án alakult meg a

ZALAFESZT „Zalai Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsa”
elnevezésû társadalmi szervezet, Ko-
vács Béla elnök vezetésével. A hosz-
szú távú együttmûködés célja a me-
gye területén élõ fogyatékos embe-
rek szervezeti tevékenységének ösz-
szehangolása. Az esélyegyenlõség és
akadálymentesítés biztosításának
elõsegítése, növekvõ aktivitás kifej-
tése annak érdekében, hogy a fogya-
tékos ügy általános fejlõdése ered-
ményesen megvalósuljon. 

A Vakok és Gyengénlátók Zala
Megyei Egyesülete, mint fõpályá-
zó szervezésében, a Nemzeti Civil
Alapprogram pályázati támogatá-

sával közös konzultációkra került
sor a szervezetek között. A mosta-
ni Fogyatékos ügyi fórumtalálko-
zó témája a fogyatékos személyek
társadalmi kirekesztettsége volt. 

Aszakmai elõadó Dr. Kaszás Gizella
beszélt a fogyatékos állapotról és annak
társadalmi elfogadottságáról az õskortól
napjainkig, a különbözõ történelmi kor-
szakok tükrében.  A három alkalomból
álló találkozó célja a tanács tevékeny-
ségének megismertetése, a hosszú tá-
vú szakmai együttmûködés erõsítése,
valamint az érdekképviselethez szük-
séges feltételek javítása volt.

B.E.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Megtartotta éves közgyûlését
a Kós Károly és Podmaniczky-
díjjal kitüntetett Nagykanizsai
Városvédõ Egyesület. 

A 2010-es év tevékenységérõl
és gazdálkodásáról szóló beszá-
molójában Cserti Tibor elnök ki-
emelte, a céljaik eléréséhez szük-
séges társadalmi és anyagi támo-
gatás szerény mértékben, de nö-
vekvõ tendenciát mutat, és örven-
detes az is, hogy gyarapodott az
egyesület taglétszáma. 

Az elmúlt évben is kiemelt fi-
gyelmet fordítottak a városrende-

zési szempontból frekventált terü-
letek rendezésére vonatkozó hosz-
szabbtávú elképzelések szakmai
elõkészítõi munkájára, tervegyez-
tetéseire, a szervezett lakossági fó-
rumokon való részvételre. Az
együttmûködõi és támogatói meg-
kereséseknek továbbra is örömmel
tettek eleget. Ez megnyilvánult a
városban mûködõ civil, valamint
önkormányzati kezdeményezések-
re egyaránt. Évközben több támo-
gató nyilatkozatot adtak ki az ön-
kormányzat által készített helyi
közösségi fejlesztést, felújítást
érintõ pályázati anyaghoz. E téren

jó együttmûködést alakítottak ki a
polgármesteri hivatal pályázatíró
irodájával, valamint a városi fõépí-
tésszel. Az elmúlt évben négy ki-
advánnyal gyarapították a város-
védõk a Honismereti Füzetek szá-
mát. Cserti Tibor hangsúlyozta, to-
vábbra is összefognak a hasonló
tevékenységet végzõ szervezetek-
kel, és bármikor készen állnak a
város tanuló ifjúsága számára a
korábbi években hagyományossá
vált városismereti vetélkedõsoro-
zat felújítására. 

B.E.
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Tisztújító közgyûlést tartott a
Zala Megyei Lovas Szövetség. A
napirendi pontok sorában a kül-
döttek megvitatták, mit kell tenni a
lovassport fellendítése érdekében. 

Elhatározták, megalakítják a Zalai
Túralovas Egyesületet, melynek
szervezõmunkájában jelentõs szere-
pet vállal a szövetség is. Szeretnék a
fenékpusztai ménes területét vissza-
állítani. Az ott kialakított pihenõ-
helyrõl indulna a Keszthelyi Helikon
Kastélymúzeummal együttmûködve
egy folyamatosan közlekedõ posta-
kocsi-járat a régi Zala megye egész

területére, Lendva, Csáktornya érin-
tésével. Az elsõ lovasprogram május
22-én a Nemzeti Vágta Zala Megyei
fordulójával kezdõdik Gyenesdiá-
son. A Rádiházi Pünkösdi Díjugrató
Verseny idõpontja június 12., míg a
döntõ szeptember 11-én, a Nemzet-
közi Military pedig július 1-3-án
lesznek a Csónakázó-tónál. A fogat-
hajtással kapcsoltban változások vár-
hatók, szabadidõs rendezvények
szervezésével szeretnék jobban be-
kapcsolni a fogatosokat a megye
lovaséletébe. 

A közgyûlésen díjazták és meg-
köszönték a legjobb zalai lovasok

munkáját is. Díjugratásban kezdõ
lovas kategóriában Novinszky Petra
(Keszthely, Georgikon Lk), Ifjúsági
kategóriában Nagy Zsófia (Nagyka-
nizsa Lk) kapott kupát. Megyei fel-
nõtt kategóriában Hollé Lilla (Hé-
víz), lovastusában Tamás Bianka
(Kanizsa Lovasklub) és Hollé Sára
(Utánpótlás gyermekválogatott, Hé-
víz) kapott elismerést. 

A küldöttek újraválasztották
Dobri Lajost elnöknek, Banka Évát
elnökhelyettesnek, Nagy Lajost tit-
kárnak.

B.E.

IIssmméétt DDoobbrrii LLaajjooss aa lloovvaassookk eellnnöökkee

Szabadságot Budaházynak!
Tüntetést szerveztek a Nagykani-
zsaiak a Nemzetért Hagyomány-
õrzõ Egyesület tagjai és szimpati-
zánsai a Deák téren lévõ Turul
szobornál Budaházy György sza-
badon bocsátásáért. A demonstrá-
lók a hazaárulók bebörtönzését és
a hazafiak szabadon bocsátását
követelték.  Emellett az 1848.
március 15-én, a forradalom kitö-
résének napján megfogalmazott
12 pont tizenegyedik pontjára, an-
nak betartására hívták fel a figyel-
met, amelyben a politikai státusú
foglyok szabadon bocsátását kö-
vetelték.

Thúry Rambói és a Moncsi-
csi õrs is jól szerepelt. Városunk-
ból két középiskola is jól szerepelt a
24 óra alatt a Föld körül Kaposvári
Ifjúsági Kupa megmérettetésein,
amelyet április elsején és másodi-
kán tartottak a somogyi megye-
székhelyen. A Batthyány Lajos
Gimnázium BLG Vasemberek csa-
pata technikai okok miatt sajnos
visszalépett (videójuk azért felke-
rült a KIK 24 honlapjának videó-
galériába), így a Thúry és a Cserhá-
ti szakközépiskola képviselte váro-
sunkat a vetélkedõkön. Méghozzá
szép eredményekkel, hiszen a
Thúry Rambói a második lett, míg a
Moncsicsi õrs a harmadik. Hogy az
összesített eredményeket is lássuk,
a nyolc lelkes, vidám csapat, akik
végül nekivágtak a 24 órának, a kö-
vetkezõ eredményeket érte el: 1.
Táncsics Serege 383 pont (Táncsics
Mihály Gimnázium-Kaposvár). 2.
Thúry Rambói 363 ponttal (Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi SZKI-
Nagykanizsa) 3. Moncsicsi õrs 348
pont (Cserháti Sándor Mûszaki
SZKI és Kollégium-Nagykanizsa)
4. Majd Rájössz 335 pont (KE-
Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium-
Kaposvár) 5.  Zûrhajósok 285 pont
(KE-Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázi-
um-Kaposvár) 6. TITánok 282 pont
(TIT Alapítványi KözépIskola és
Szakiskola-Kaposvár) 

Akár zumbázhattak is. Moz-
dulj Kõrösi! felszólítással és ter-
mészetesen az egészség jegyében
szervezett sportnapot a Kõrösi ál-
talános iskola, amelyen új mozgá-
si lehetõségekkel – például a zum-
bával – is megismerkedhettek a ta-
nulók. Ügyességüket és állóképes-
ségüket is letesztelhették a kõrösis
diákok az iskola sportnapján, ahol
a hagyományos néptánc és vásári
célbadobás mellett zumba fit-
nesszel, zenés tornával és íjászat-
tal is munkára foghatták izmaikat. 
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Közgyûlés utáni sajtótájékoz-
tatót tartott Cseresnyés Péter
polgármester, amelyen a legfon-
tosabb, közérdeklõdésre számot
tartó döntéseket ismertette.

A polgármester elmondta, sze-
retné rendszeressé tenni a közgyû-
lést követõ tájékoztatást, kiemelve
a legfontosabb ügyekben született
döntéseket. A közgyûlésen közel
ötven napirendi pontot, elõterjesz-
tést tárgyaltak meg, ezek közül
emelt ki a polgármester a sajtótájé-
koztatón hármat. A zárt ülésen sze-
mélyi döntésekrõl volt szó, így a
Város Napján átadandó kitünteté-
sekrõl és a bírósági ülnökök meg-
választásáról tárgyalt a közgyûlés.

A nyílt ülés alkalmával döntés szü-
letett arról, hogy a közterületeken
tilos lesz a galambetetés, az állatok
ugyanis már eddig is sok kellemet-
lenséget okoztak a városlakóknak,
irtásukról viszont nem lehet szó. A
másik fontos módosítás a belváros
területén lévõ vendéglátóipari egy-
ségek éjszakai nyitva tartására vo-
natkozott. Az Eötvös tér egy részét
eddig kivették a belváros övezeté-
bõl, a mostani közgyûlésen viszont
arról döntöttek, hogy a tér teljes
egészében a belvároshoz tartoz-
zon. Az ott lakók jogosan panasz-
kodnak a hangosan dorbézoló, a
társas együttélés szabályait sem-
mibe vevõ mulatozókra. Cseres-
nyés Péter kiemelte, nem önkor-
mányzati rendelettel kell szabá-
lyozni az emberek szórakozási le-
hetõségeit, hanem a rendõrség és a
hatósági osztály feladata, hogy
kontrollálja a helyzetet. Az önkor-
mányzat sem a tisztességesen mû-
ködõ vállalkozásoknak, sem a kul-
turáltan szórakozni vágyóknak
nem szeretne gátat szabni, ezért
mindenképpen beszélgetéseket
kezdeményez a rendõrséggel és a
hatósági osztály munkatársával a
helyzet megoldása érdekében.

Vitát váltott ki a százhetven ol-
dalas gazdasági koncepció, amely
nem véletlenül lett ilyen  nagy ter-
jedelmû, hiszen a város olyan
helyzetbe került gazdaságilag,

amely részletes helyzetelemzésre
szorul. A tervezet legfontosabb
eleme a munkahelyteremtés, a ma-
ximális foglalkoztatás elérése, va-
lamint a pénzügyi helyzet javítása.
Ezeknek a céloknak a megvalósí-
tása öt-hat évre szól, és minden
olyan  beruházást és fejlesztést,
amely munkahelyeket teremt, tá-
mogatni fog az önkormányzat. A
belvárosi üzlethelyiségek bérleti
díjának csökkentése után már szá-
mos komoly érdeklõdõ jelentke-
zett. A polgármester hangsúlyozta,
ötven millió forint támogatást
szánnak munkahelyek létrehozásá-
ra, és a múlt év végétõl ez év végé-
ig a tervek szerint hét-nyolcszáz új
munkahely fog létrejönni. 

A harmadik pont fõleg az oktatás-
ra vonatkozó fejlesztési terv megtár-
gyalása volt, hiszen ez az a terület,
amit a legfõképpen a munkaerõpiac-
hoz kell igazítani. A Jari Vilén finn
nagykövettel folytatott beszélgetés
is megerõsítette azt, hogy a külföldi
cégek számára elengedhetetlen a
megfelelõ szakképzés, ez egy fontos
szempont számukra, amikor újabb
beruházásokban gondolkodnak. Ka-
nizsának is fel kell mérnie, hogy
mennyire rugalmas a szakképzõ
rendszere, hiszen alapvetõ érdeke,
hogy képzett szakemberek kerülje-
nek ki az intézményekbõl. 

Z.A.

A 2009 szeptemberében kezdett
és június 30-án befejezõdõ Zalai
Irka projekt részeként a Kanizsai
Kulturális Központ 2011 tava-
szán megszerezte a legmagasabb
szintû felnõttképzési jogosultsá-
got, az intézmény akkreditációt –
jelentette be a Medgyaszay Ház-
ban tartott sajtótájékoztatón Far-
kas Tibor igazgató. 

A rendezvényen adta át az év
elején befejezõdött képzések hall-
gatói számára a tanúsítványokat
Farkas Tibor, Sárváryné Kiss Ka-
talin szakértõ, valamint Nagy Csa-
ba projektmenedzser.

Az akkreditáció négy évre szól.
Az intézményi akkreditáció azt sza-
vatolja, hogy az intézményben folyó
felnõttképzési tevékenység megfele-
lõ minõségû, és a különféle törvényi
elõírásoknak megfelel. A tanúsítvány

megléte pedig azt szavatolja, hogy a
felnõttképzés abban az intézmény-
ben a szabályoknak megfelelõ, ellen-
õrizhetõ, átlátható körülmények kö-
zött zajlik. A KKK és a Zalakomári
Mûvelõdési Ház közösen adta be a
pályázatot, melyen a két intézmény
mintegy 70,8 millió forintot nyert. A
KKK jogosulttá vált felnõttképzési
tanfolyamok szervezésére és indítá-
sára, melyek ingyenesek a hátrányos
helyzetû csoportokba tartozóknak,
munkanélkülieknek, pályakezdõ fia-
taloknak, GYES-en lévõknek és ro-
ma származásúaknak. 2010-ben
megtörtént az intézmény saját dolgo-
zóinak felkészítése. A projekt költ-
ségvetésébõl tizenkét mobil számító-
gépet, hozzá projektort, fényképezõ-
gépet, nyomtatót vásároltak, mellyel
lehetõvé vált, hogy a KKK bárme-
lyik intézményi egységében be tud-
nak rendezni egy tizenkét fõs oktató-

termet. Az elmúlt év nyarán sor ke-
rült hat saját képzési program akkre-
ditálására. Az intézmény jogosulttá
vált a nagyi segítõ, rendezvényszer-
vezõ-kisegítõ, beás nyelv alapok,
erõszakmentes kommunikáció,
munkavédelem és érintésvédelem,
valamint graffiti mentesítés nevû
akkreditált képzések szervezésére és
megtartására. Zala megyében jelen-
leg harmincnyolc, Nagykanizsán
összesen kilenc akkreditált felnõtt-
képzési intézmény és vállalkozás
mûködik. (nyelviskolák, autósisko-
lák, szakképzõ intézmények). A
keszthelyi Goldmark Mûvelõdési
Központ és a zalaegerszegi Keresz-
tury ÁMK után a kanizsai intézmény
Zala megye harmadik olyan közmû-
velõdési intézménye, mely megkap-
ta ezt a jogosultságot.

B.E.
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„Betty Memorial” 
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Összefogással a 

kábellopás visszaszorítására
Mennyit ér a betegek 

érdeke?
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tanároknak
Idõstársaik szolgálatára 

álltak
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Kõrösiben
Az élet értelmét kutatva
Fonyódi mûvészek a

Voke-ban
Bakonyi Bernadett 

kiállítása
A PEN-es Buzsics
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Harmadikos 

bankárok
Nem ment 

a kaposváriak ellen, 
de gyõzelem 
a gyõriekkel szemben

Vasárnap a nagy sakk
rangadó következik

Hetedik hely 
Tatabányáról

Hevesis és kõrösis
kosaras-elsõség

Hogy naponta 
képben legyen
Kanizsáról...
mert az interneten 
többet lát.

www.kanizsaujsag.hu
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hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!
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Sorozatunkban a végeken já-
runk. Arra vagyunk kíváncsiak,
milyen kérdésekkel, problémák-
kal keresik fel a város peremke-
rületein élõk önkormányzati kép-
viselõiket. Sajni József a 10. szá-
mú egyéni választókerület máso-
dik ciklusban megválasztott kép-
viselõje. SZDSZ támogatottsága
után most függetlenként jutott a
testületbe.  Miklósfa, Ligetváros,
valamint az Erdész utcától a vas-
úti sorompóig terjedõ terület tar-
tozik hozzá. 

– Miklósfán a legtöbb problémát
a saját erõbõl épült Mindenki Házá-
nak a mûködése okozza. Az õsszel
fejezõdött be a huszonnyolc millió
forintos felújítása, fejlesztése az ön-
kormányzat nyolcmillió forintos
hozzájárulásával. A többit a magán-
személyek és vállalkozók tették
hozzá anyagban, munkában. Mind-
ez azonban nem fedte le a teljes ki-
adást, a hiányzó hárommillió jelen-
leg komoly akadálya a ház mûködé-
sének. Az intézmény csak úgy tud
tovább mûködni, ha az önkormány-
zat biztosítja a mûködési kiadások
jelentõs részét, mivel nincsenek

olyan bevételei, mellyel gazdálkod-
hatna. A kért ötmillió helyett a köz-
gyûlés hárommillió forintot szava-
zott meg, ami közel egymillió fo-
rinttal kevesebb a tavalyinál, miköz-
ben a házban funkcióbõvülés tör-
tént. Az intézmény biztosítja a pihe-
nõhelyet a polgárõröknek, a köz-
hasznú munkát végzõknek, bõvült
könyvtárral, és még egy e-ponttal is.
Ennyit mindenképpen meg kell,
hogy kapjon a várostól a két és
félezer lakosú településrész. Újra
fogom kérni a kiegészítést a köz-
gyûléstõl. Gyakoriak a betörések,
lopások, melyet megkönnyít az átjá-
rást biztosító két útvonal is a 61-es
útra, valamint a Szentgyörgyvári-
hegyi zárt kerteken Miklósfa irá-
nyából való szabad áthaladás. A tol-
vajokkal szemben az egyik vissza-
tartó erõ a térfigyelõ kamerarend-
szer kiépítése lehetne. Beszéltünk
már róla, ha másképpen nem megy,
létre kellene hozni a Miklósfa Köz-
biztonságáért Alapítványt, és pályá-
zati segítséggel legalább négy pon-
ton ki kellene építeni a kamerákat.
Régóta megoldásra vár a belvíz és a
csapadékvíz elvezetése. Az árok-
rendszer nagyobb esõzések alkal-
mával képtelen elvezetni a vizet, ki-
önt és eléri az udvarokat, lakásokat.
Belvíz esetén több hektár is víz alá
kerül. Hiányzik a megfelelõ út
(Parkerdõ utca) és több helyen a
megfelelõ járda. A Miklósfa út kele-
ti oldalán a Bem József utcai elága-
zótól a gyalogosoknak a forgalmas
úttesten kell végigmenni. Korábban
ez tervezett beruházás volt, de végül
elmaradt. A település más utcáiban,
különösen a Gárdonyi és a Szent-
györgyvári utcában találhatók negy-
ven évvel ezelõtt épült széttörede-
zett járdák. A választókörzethez tar-

tozó zártkerti murvás utak folyama-
tos karbantartását várják el az ingat-
lanadót fizetõ tulajdonosok.

– Beszéljünk az eredményekrõl is.
– Örömteli, hogy a Regionális

Operatív Program pályázatán
százmillió forintot nyert az önkor-
mányzat az óvoda teljes felújításá-
ra. A jövõ év márciusától induló
beruházás tartalmaz tornaszoba
építést, gépészeti felújítást, hõszi-
getelést. Sajnos az iskola felújítá-
sára nem lehetett pályázni, mivel
városi szinten 2001-2009 között
több, mint huszonöt százalékkal
csökkent az általános iskolás korú-
ak száma. A mi intézményünkben
ugyan nõtt a gyermeklétszám, de
az elõbb említett ok miatt nem vált
jogosulttá. A másik jó hír, idén
mintegy harmincnégymillió forint-
tal megújul a gyermek és a házior-
vosi rendelõ, melynek az alsó
szintjére kerül a védõnõi szolgálat. 

– Most induljunk Ligetváros
felé...

– Ott a szociális bérlakás-építési
programmal egy idõben halmozód-
tak a problémák. Az idetelepültek
egy része nem tudja fizetni a bérle-
ti díjakat. Talán a legnagyobb hiá-
nyosság, hogy nincs a területen egy
olyan közösségi tér és helyiség,
ahol a szabadidejük nagy részét
kulturáltan eltölthetnék a gyerekek
és a felnõttek egyaránt. Az esti
órákban áldatlan állapotok uralkod-
nak. Elvileg van rá lehetõség, az
óvoda mögötti északi épületrészt, a
katasztrófavédelem használaton kí-
vüli raktárát át lehet alakítani ilyen
célra. A régi építésû bérlakások kül-
sõ felújítása két éve civilek segítsé-
gével elkezdõdött, idén a vízmû be-
járatától északra lévõ tömb lakásai
újulnak meg. A legnagyobb bajt a

területen továbbra is a közbiztonság
hiánya, a régi épületek közötti utak
állapota, és a szemételhelyezés
okozza. Többen foglalkoznak vas-
gyûjtéssel, ami egyrészt zavarja a
szomszédokat, másrészt szemete-
léssel jár. Az egyedi kukás rend-
szert a fizetési nehézségek miatt
nem lehetett bevezetni, ezért közös
konténert helyeztek ki, ami mellé
mindenféle hulladékot odaszórnak.
A kóbor kutyák szabadon járnak-
kelnek, szaporodnak, veszélyezte-
tik a lakosság biztonságát. Nagy
szükség lenne egy olyan gondnok-
ra, aki napközben állandóan fel-
ügyelné a területet. Van rá ígéret,
hogy Ligetvárosban lenne a körzeti
megbízott állomáshelye. Az õ je-
lenléte biztosan visszatartó erejû
lesz, de gondnok alkalmazását is
fontosnak tartanám, hiszen sok a
rongálás, szétszedték a játszóteret,
és nincs gazdája semminek sem. 

– Milyen kérésekkel keresik fel a
MAORT-telepen élõk?

– A védetté nyilvánított MAORT-
telepen a felújításokat csak nagyon-
nagy költséggel lehet elvégezni az
országos építési szabályzat miatt.
Egy hetvenezer forintos ablak beépí-
tése nyolcvanezer forintos költség-
gel jár. A polgármester úrnál már
kezdeményeztem, hogy jogszabály-
módosításra lenne szükség, mivel a
helyi építési hatóság nem tud ettõl
eltekinteni. Ha például az ablaktok-
hoz nem nyúl hozzá senki, csak az
ablakszárnyat akarja kicserélni, eh-
hez is engedélyt kell kérni, és meg
kell terveztetni, ami negyven-ötven-
ezer forintba kerül. A legutóbbi fo-
gadóórámon a vagyont és életet ve-
szélyeztetõ elöregedett platánfákra
hívták fel a figyelmünket, és kérték
az ágak visszavágását az ott élõk.
Ennek megoldása jelenleg ügyinté-
zés alatt áll. A terület nyugati oldalán
a kerítésépítéssel kapcsolatos kérdé-
sek is megoldódtak. A rendelet mó-
dosítása a héten került a közgyûlés
elé. A városközpont felé haladva a
Csengery úti udvarokban áldatlan
állapotok uralkodnak, folyamatosan
zavarják egymást a lakók. Dicséren-
dõ dolog azonban, hogy a Sétakert
megújítását, fásítását a civil szerve-
zet segíti. Örökös téma a kishíd visz-
szaállítása, amit még a vasút-villa-
mosítás során kellett volna megten-
ni. Hogy mikor lesz rá pénz, azt egy-
elõre nem lehet megmondani. 

B.E.

MMiikkllóóssffáárróóll,, LLiiggeettvváárroossrróóll,, SSééttaakkeerrttrrõõll
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GGõõzzeerrõõvveell
A múlt pénteken megkez-

dõdtek a belváros rekonstruk-
ciójának Erzsébet teret érintõ
munkálatai. Elsõ lépésként az
építési terület körbekerítésére
került sor. 

A tér és a nagy parkoló tel-
jes lezárására hétfõn került
sor. Az érintett útszakasz-
okon közlekedõktõl fokozott
figyelmet és türelmet kérnek
a kivitelezõk, valamint a pro-
jekt vezetõi.
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A március 31-én összeült soros
közgyûlés tizenegy igen, hat nem
tartózkodó szavazattal elfogadta
az önkormányzat 2011-2014. évi
idõszakra vonatkozó gazdasági
programját. A vitában számosan
szót kértek, de érdemi javaslat
nem volt.

Az alábbiakban a gazdasági
program céljáról, a várható ten-
denciák elõrejelzésérõl, a munka-
helyteremtésrõl, a befektetés-ösz-
tönzésrõl és az adópolitikáról eme-
lünk ki részleteket.

A gazdasági program meghatá-
rozza az önkormányzat részére
mindazon célkitûzéseket, feladato-
kat, amelyek a költségvetési lehetõ-
ségekkel összhangban, a helyi társa-
dalmi, környezeti, gazdasági adott-
ságok átfogó figyelembevételével –
a kistérségi területfejlesztési kon-
cepcióhoz illeszkedve – az önkor-
mányzat által nyújtandó kötelezõ és
önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálják. A gazdasági
program elkészítésének célja, hogy
az önkormányzat a 2011-2014. cik-
lus alatt egységes, elõre meghatáro-
zott, koncepcionális cél és érték-
rendszernek rendelje alá a ciklus
idõtartama alatt meghozatalra kerülõ
döntéseit. A cél egy átfogó, az ön-
kormányzati feladatokon is túlmuta-
tó program elkészítése, amely az ön-
kormányzati választási ciklus idejé-
re kijelöli az önkormányzati munka,
benne az éves költségvetések moz-
gásterét, fõ irányait. A gazdasági
programnak tartalmaznia kell az ön-
kormányzat fejlesztési elképzeléseit,
a helyi munkahelyteremtés feltétele-
inek elõsegítésére vonatkozó irány-
elveit, a településfejlesztési politika,
az adópolitika célkitûzéseit, az
egyes közszolgáltatások biztosításá-
ra, színvonalának javítására vonat-
kozó megoldásokat, továbbá a be-
fektetés-támogatási politika, város-
üzemeltetési politika célkitûzéseit. A
közgyûlésnek a gazdasági program
elfogadását követõen az ágazati do-
kumentumok, koncepciók, tervek
átdolgozását is tervbe kell vennie,
mert az önkormányzati feladatokat
ennek tükrében konkretizálni kell. 

A gazdasági válság kirobbanása
óta az ingatlanpiacon folyamato-
san csökkent a lakásépítések, az
iroda és egyéb épületek építése, és

az ingatlanok forgalma is jelentõ-
sen visszaesett. 2010-ben a ma-
gyar gazdaság lassacskán, de kife-
lé jött a válságból, ugyanakkor a
piaci szereplõk magatartására a ki-
várás volt jellemzõ. A gazdasági
növekedés mértéke a GKI becslése
szerint 1,2 százalék volt, miközben
a beruházások 4 százalék, a fo-
gyasztás 1,8 százalék körüli mér-
tékben estek vissza. A vevõoldalon
mutatkozó kereslethiány Nagyka-
nizsán is gátat szabott a lakás és
egyéb ingatlanok jelentõs számú
vásárlásának, az ingatlanpiac
gyors élénkülésének. A következõ
tizenkét hónapra vonatkozó vára-
kozások – az építési telkek piaca
kivételével – Nyugat-Magyaror-
szágon enyhén javuló helyzetet ve-
títenek elõre, a piac azonban még
nem mozdult ki a holtpontról. Ér-
demi ingatlanpiaci fellendüléssel
csak a fizetõképes kereslet növe-
kedése és a hitelezés újbóli beindí-
tása esetén lehet számolni. A ban-
kok jelenleg korlátozottan folyósí-
tanak devizaalapú hiteleket, és je-
lentõsen szûkültek az ingatlanokra
felvehetõ jelzálog-hitelek is. A fo-
rint alapú banki kölcsönök kamata
relatíve magas, ezért az ezek se-
gítségével történõ ingatlanvásárlá-
sok is jelentõsen visszaestek. Meg-
állapítható, hogy jelentõs fogyasz-
tásra, ezen belül is jelentõs ingat-
lan-beruházásra és ingatlan-fej-
lesztésre a válságfolyamatok eny-
hülését követõen a 2011. év köze-
pétõl számíthatunk. A gazdasági
fejlõdés üteme 2011-ben várható-
an 2,7 százalékkal gyorsul. A
2011. évi gazdasági növekedés az
EU átlagánál kissé magasabb üte-
mû lesz, a Széchenyi terv kereté-
ben nyújtott támogatások követ-
keztében a beruházási kedv, a
munkahelyek száma, egyenesen
arányosan pedig a fogyasztás is
emelkedni kezd. A forint árfolya-
ma éves átlagban valószínûleg
stagnál, az infláció négy százalék
alatt várható. 

A pénzügyi és a gazdasági vál-
ság velejárójaként a munkaerõ-pi-
ac válsága is egyre erõteljesebben
jelentkezett városunkban. A válság
hatására jelentõsen növekedett a
regisztrált álláskeresõk száma, il-
letve megváltozott az összetételük
is. Az álláskeresõk száma 2009-

ben egész évben magas értékekkel
jelentkezett. A 2010-es év a gazda-
ság élénkülését, a foglalkoztatás
növekedését jelezte már a város-
ban. A pályakezdõk beáramlására
jellemzõ június-júliusi idõszakot
leszámítva szinte folyamatos csök-
kenés volt tapasztalható. A regiszt-
rált álláskeresõk számának növe-
kedésében a GE Nagykanizsai
gyárának létszámleépítési folya-
mata is erõteljesen megmutatko-
zott. A gyárból elbocsátott regiszt-
rált munkanélküliek száma ugyan
alacsony volt, a munkaerõpiacon
való megjelenésük azonban csök-
kentette a bejelentkezett álláskere-
sõk elhelyezkedési lehetõségeit. A
pályakezdõk, a fiatalok munkata-
pasztalatok hiányában az elhelyez-
kedésben nehéz helyzetben van-
nak. Hasonlóan nehéz az idõsebb,
az 50 év feletti korosztály helyze-
te. A városban jellemzõen magas
az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkezõk száma. Az elkövetke-
zõ hónapokban a regisztrált állás-
keresõk számának csökkenése
prognosztizálható. Érzékelhetõ ha-
tásként jelenik meg a közfoglal-
koztatás, illetve a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központja által nyúj-
tott foglalkoztatási támogatások
intenzív hatást gyakorolnak a fog-
lalkoztatás élénkítésére. A Nemze-
ti Közfoglalkoztatás Program cél-
ja, hogy az önkormányzat minél
több munkára képes és kész aktív
korú, szociálisan rászoruló ember
számára biztosítson munkalehetõ-
séget. Önkormányzatunknál 2011-
ben rövidebb idõtartamú közfog-
lalkoztatás keretében negyven-
négy fõ kerül alkalmazásra. 

A mintegy 495 millió forint be-
ruházási költséggel az Ipari Park-
ban kialakított nagykanizsai Inku-

bátorház és Innovációs Központtal
az önkormányzat a helyi és a vá-
rosba települni szándékozó kis- és
közepes vállalkozásokat segíti. Az
inkubátorház a jövõben szerepet
vállal az innovatív kezdeményezé-
sek feltérképezésében, a terület
potenciális partnereinek felkutatá-
sában és együttmûködések kialakí-
tásában. Így e fejlesztési folyama-
tok eredményeképpen bekapcso-
lódhat a város az innovációba,
mely jelenleg az EU egyik legfon-
tosabb és kiemelten támogatott te-
rülete. 

Városunk a dél-zalai és egyben
az észak-nyugat somogyi régió
körzetközpontja is. Kitûnõ közle-
kedési adottságokkal, fejlett inf-
rastruktúrával, ipari és kereskedel-
mi kultúrával rendelkezik. A von-
záskörzetben élõ százhuszonöt-
ezer fõs lakónépesség megélheté-
sét a város fejlett ipara – az olaj-
ipar, a fa- és bútor, az élelmiszer-,
az elektronikai-, és a gépipar –, va-
lamint a kereskedelme biztosítja.
A nemzetközi tendenciáknak meg-
felelõen az elmúlt idõszakban az
ipar részesedése csökkent, a szol-
gáltatás és a kereskedelem aránya
növekedett. A város foglalkoztatá-
sában meghatározó súlyt képvisel-
nek a fõként külföldi érdekeltségû
multinacionális szervezetek, ame-
lyek termék-elõállítását fejlett
munkakultúra és termelékenység
jellemzi. A helyi iparûzési adóbe-
vétel növekedése a gazdasági vál-
ság hatására lelassult, és 2010-ben
szinte alig volt mérhetõ a növeke-
dés. A gazdasági teljesítményben
betöltött fontos szerepük miatt kü-
lönös figyelmet kell fordítani a he-
lyi kis- és középvállalkozások fej-
lesztésére és versenyképességének
megõrzésére. Ez a szektor alkal-
mazza a munkaerõ jelentõs hánya-

AAzz öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt ggaazzddaassáággii pprrooggrraammjjáárróóll
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BBeeffeekktteettééss-
öösszzttöönnzzééss

Tisztelt Kanizsaiak!
A kanizsai demokraták második összejövetelére 

szeretettel várunk mindenkit, aki értékrendjének felvállalása 
mellett, demokratának vallja önmagát.

A rendezvény keretében Katona Tamás egyetemi tanár, 
volt pénzügyminisztériumi államtitkár tart elõadást 

az ország költségvetési helyzetérõl.
A rendezvény helye: Honvéd Kaszinó nagyterem

Idõpontja: 2011. április 11. 18.00
A szervezõk nevében: Böröcz Zoltán
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dát, fontos forrása a jövedelemter-
melésnek, ezért alapvetõ fontossá-
gú a kis- és középvállalkozások
biztonságos mûködését elõsegítõ
gazdasági környezet megteremté-
se, a vállalkozások tevékenységé-
nek ösztönzése. Városunk stratégi-
ai célként fogalmazta meg a mun-
kahelyteremtés támogatását. En-
nek érdekében megalkotta a támo-
gatásáról szóló helyi rendeletét,
amelynek értelmében a pályázó
vállalkozás minden létrehozott új
munkahely után négyszázezer fo-
rint, illetve ötszázezer forint visz-
sza nem térítendõ támogatást kap. 

A helyi önkormányzatok forrása-
it az éves költségvetési törvények-
ben az államháztartás egyensúlyá-
nak javításával összefüggõ intézke-
dések fokozatosan csökkentették.
Az önkormányzatok feladatai és
forrásai közötti összhang hiánya
minden évben újratermelõdött.
Mind nagyobb mértékben kerül be-
vonásra a kötelezõ feladatok finan-
szírozásába a saját bevétel, amely a
helyi adókapacitások egyre na-
gyobb mértékû kihasználását tette
szükségessé. Az elmúlt évek adópo-
litikai célkitûzéseinek megvalósulá-
sa – a mozgástér behatároltsága és a
központi adópolitikai döntések gya-
kori módosulása miatti bizonytalan-
ság ellenére – jelentõs szerepet ját-
szott a költségvetési egyensúly
megõrzésében, javításában. Váro-
sunkban a vagyoni típusú helyi
adók közül az építményadó, a kom-
munális jellegû adók közül az ide-
genforgalmi adó, illetve a gazdasági
tevékenységhez kapcsolódó ipar-
ûzési adó került bevezetésre. A helyi
adók bevételi szerkezetében a domi-
náns szerep az iparûzési adóé (80,7
%), az építményadó részaránya 9,5,
míg a gépjármûadó arányszáma 9,1
százalék. Önkormányzatunk a többi
önkormányzatot csaknem két évvel
megelõzve, 2007. január 1-tõl men-
tesítette a mikro-vállalkozásokat az
iparûzési adó megfizetése alól. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a
vállalkozások közel hatvan százalé-
ka nem fizetett iparûzési adót az el-
múlt években. Az építményadó
2011. évi mértéke az üzleti célú
építmények után 500 Ft/m2, a maxi-
málisan alkalmazható mérték 2011-
ben 1.581 forint lehetne. Az alkal-
mazott adómérték nem éri el a ma-
ximális érték harmadát sem.

K.H.
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AAddóóppoolliittiikkaa,, 
hhaattóóssáággii áárraakk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Pénz-
ügyi Bizottsága a vállalkozások támogatásáról szóló több-
ször módosított 20/2005.(V.9.) számú önkormányzati ren-
delet alapján 2011. évre vonatkozóan pályázatot hirdet
munkahelyteremtés  támogatására.

1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a

foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának
csökkentése. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5
millió forint.

3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a mûködõ nagykanizsai  székhelyû, telephelyû il-

letve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek
vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén
valósítják meg.

- A támogatásra azok a vállalkozások pályázhatnak,
amelyek új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltéte-
lekben részletezettek szerint. 

Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik
egy zárómérleggel, valamint a nagykanizsai székhely, te-
lephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása
között egy év eltelt.

A pályázaton nem vehet részt:
- költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
- az a szervezet: amely csõdeljárás, felszámolási eljárás

vagy végelszámolás alatt áll; amelyet a pályázat benyújtá-
sának hónapját megelõzõ két évben 500 Eft-ot elérõ mun-
kaügyi bírság megfizetésére köteleztek; amelynél a pályá-
zat benyújtását megelõzõ egy év alatt a foglalkoztatottak
létszáma csökkent; akinek a pályázat benyújtásakor lejárt
esedékességû  meg nem fizetett köztartozása van;

4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely ese-

tében a pályázó:
- vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás -  munkahe-

lyet teremt;
- vállalja, hogy  nagykanizsai székhelyén, telephelyén il-

letve fióktelepén a támogatási igény benyújtása elõtti éves
korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest
a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását
követõ - a legfeljebb 50 fõt foglalkoztató pályázó esetén -
kettõ hónapon belül, - az 50 fõnél többet foglalkoztató pá-
lyázó esetén - 1 éven belül  megvalósítja, és azt legalább
kettõ évig folyamatosan fenntartja;

- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályá-
zati anyagban szereplõ adatokat, illetve szerzõdéskötés ese-
tén a vállalások teljesítését  helyszíni ellenõrzés keretében
ellenõrizze;

- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati
anyagában arról, hogy három éven belül volt-e egyéni vál-
lalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volt-e gaz-
dasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társa-
ság neve, címe, cégjegyzék- és adószáma);

- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat be-
nyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön
munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a támogatási
rendszerben vállalt többletlétszám ellenõrizhetõ;

- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik
a vállalkozás által a megelõzõ két pénzügyi évben és a fo-
lyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély
összegû (de minimis) támogatásról;

A helyi munkahely-teremtési támogatást additív támoga-
tásként igénybe vehetik azok a vállalkozások is, akik a köz-
ponti támogatásra pályázatot nyújtanak be a Nemzetgazda-
sági  Minisztériumhoz, vagy a Vas Megyei Kormányhiva-
tal  Munkaügyi Központja Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központjához.

5.  Pénzügyi feltételek:
-   A pályázható támogatás (vissza nem térítendõ) össze-

ge a legfeljebb  50 fõt foglalkoztató pályázó esetén a  vál-
lalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidõs

munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás
részére folyósított támogatás összege egy naptári éven be-
lül nem haladhatja meg az 5  millió forintot.

-   Amennyiben a foglalkoztatottak létszáma meghaladja
az 50 fõt a pályázónál és az új munkahelyek létesítésének
aránya a  pályázat benyújtását megelõzõ 5 év közül a leg-
magasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva megha-
ladja az 25 %-ot,  a vállalkozásnak nyújtható támogatás
összege minden egyes új teljes munkaidõs  munkahely után
400.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósí-
tott támogatás összege egy naptári éven belül nem halad-
hatja meg a 40  millió forintot.

- Az önkormányzat által nyújtott támogatás csekély
összegû (de minimális) állami támogatásnak minõsül,
amelyre az uniós 1998/2006/EK bizottsági rendelet, vala-
mint a 85/2004.(IV.19.) számú kormányrendelet elõírásai
az irányadóak.

- Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû
támogatási jogcímen odaítélt támogatás összege - három
pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a 200
000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.

-  Minden egyes új csekély összegû (de minimális) támo-
gatás odaítélésekor az adott  pénzügyi évben, valamint az
elõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt de minimális támogatás
teljes összegét kell figyelembe venni.

6. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszer-

zõdések bemutatását követõ  30 napon belül esedékes,
amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig
bankgaranciát biztosít.

Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek  szerint
vette igénybe és a támogatás igénybevételét követõ két
éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökken-
tett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét,
részteljesítés esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) be-
kezdése szerinti kamattal együtt egy összegben köteles
visszafizetni.

- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség  lejár-
tát követõ 30 napon belül esedékes, amennyiben a támoga-
tott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem
biztosít. 

Az  a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint
veszi igénybe, azonban a vállalt létszámfejlesztést nem,
vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási  ösz-
szeg arányosan csökkentett részére jogosult.

7.  A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitölté-

sével és az abban meghatározott mellékletekkel - kell be-
nyújtani a Pénzügyi Bizottsághoz. Formai vagy tartalmi hi-
ányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással ki-
egészítheti pályázatát. A pályázat elbírálását - max. 30 nap
határidõn  belül - a Pénzügyi Bizottság végzi.

A pályázatok  benyújtásának határideje folyamatos a
közzététel napjától számítva, a végsõ határidõ 2011. no-
vember 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek
listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osz-
tályvezetõnél vehetõk át.

8.  Szerzõdéskötés
A Pénzügyi Bizottság pozitív döntése alapján, a pályáza-

ti feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó tá-
mogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval,  a
döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt ada-
tain túlmenõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti el-
lenõrzési és szankcionálási részleteket is.

Nagykanizsa MJV. Közgyûlésének 
Pénzügyi Bizottsága

A pályázati adatlap, illetve a pályázathoz csatolandó
mellékletek megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu honla-
pon a Felhívások menüpont alatt is.

PPáállyyáázzaatt mmuunnkkaahheellyytteerreemmttééss ttáámmooggaattáássáárraa 
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A pályázat célja: Nagykanizsa megyei jogú város kulturális életének támo-
gatása. 

Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális rendez-
vények dologi költségeinek támogatása. A nagykanizsai mûvészeti csopor-
tok, együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének dolo-
gi költségei, valamint a cégbíróság által bejegyzett „kulturális profilú" civil
szervezetek mûködési költségeinek támogatása. Kulturális szolgáltatások és
kiadványok támogatása.

A pályázók köre: Természetes személy, nagykanizsai székhellyel bejegy-
zett társadalmi szervezetek, kulturális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és ne-
velési intézmény. Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az el-
múlt évekhez hasonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszerveze-
ten (lebonyolító) keresztül pályázhatnak.

A támogatás formája: A sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatá-
si szerzõdést, pénzeszköz-átadási megállapodást köt. A benyújtott részletes
költségvetéssel alátámasztott programhoz az önkormányzat vissza nem téríten-
dõ 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 2012. március 31-ig
megrendezésre kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet. 30.000 Ft feletti tá-
mogatás esetén a kötelezõ önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a, amely-
lyel a pályázónak a támogatott összeggel együtt kell elszámolnia. Reprezen-
tációs és kommunikációs költségre nem használható az alap. Pályázati cél és
határidõ nem módosítható. A támogatás összege, más civil szervezettõl ren-
delt szolgáltatás ellentételezésének kiegyenlítésére nem használható fel.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.) portáján, illetve a

város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatlapon egy példányban
a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a
közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiá-
nyáról szóló nyilatkozatot. A pályázat beérkezésének határideje: 2011. április
22. (péntek) 13.00 óra.

KKuullttuurráálliiss AAllaapp 22001111..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Pol-
gármesteri Hivatal Közterület Felügyeletére közterület felügyelõ
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kozig-
allas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon.

KKöözztteerrüülleettffeellüüggyyeellõõtt kkeerreessnneekk

Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata "Testvérvárosi Pályázat
2011" címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesz-
tése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködé-
sének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából. 

A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. 
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai és baráti városai – Akko,

Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Ptuj,
Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében mûködõ partnerszer-
vezet aktív együttmûködésével 2011. július 1. és 2012. június 30. között kell
megvalósulnia. A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése cél-
jából lehet pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott pro-
jektre. 

A pályázatok támogatásáról a polgármester legkésõbb 2011. június 30-ig
dönt. Az elnyert támogatást - legfeljebb 100 ezer Ft-ot - részletes elszámolás-
sal, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az ön-
rész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot. 

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölt-
hetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidõ-
ben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal portáján.

A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.

TTeessttvvéérrvváárroossii ppáállyyáázzaatt 22001111..

Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere „Civil Pályázat - 2011” cím-
mel pályázatot ír ki civil szervezetek 2011. évi támogatására.

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

A pályázat célja a nagykanizsai civil szervezetek Nagykanizsáért végzett ön-
kéntes, közhasznú munkájának támogatása. A pályázati célra fordítható összeg
összesen egymillió Ft. A támogatás utófinanszírozás, amely a támogatási szer-
zõdésben megjelölt célok elérése, a pályázati feltételek betartása, és az elszá-
molás elfogadása esetén kerül folyósításra. A támogatás 2011. január 1. és
2011. december 31. között keletkezett fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére
használható fel. A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.

A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és adatlap elektronikus
úton letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában
személyesen  átvehetõ munkaidõben a Polgármesteri Hivatal portáján az Erzsé-
bet tér 7. és Eötvös tér 16. szám alatt. 

CCiivviill PPáállyyáázzaatt 22001111..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkor-
mányzati tulajdonú Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. Nagykani-
zsa, Csengery u. 49. ügyvezetõi tisztségének betöltésére 

Az ügyvezetõ fõ feladatai: A nagykanizsai önkormányzat tulajdonában lé-
võ "B" fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery u. 49.)
önálló üzemeltetése, a fürdõvezetõi feladatok ellátása, a Gt. valamint a Kft.
alapszabálya által az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet,  fõiskolai
vagy egyetemi gépészmérnök, villamosmérnök, építõmérnök, épületgépész
üzemmérnök végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Apályázatban benyújtandó dokumentumok: a kft. vezetésére vonatkozó koncep-
ció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló ok-
irat közjegyzõ által hitelesített másolata, a feltételként elõírt gyakorlat hivatalos igazolá-
sa, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tar-
talmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
a pályázó nyilatkozatait az alábbiakra vonatkozóan, hogy részérõl az ügyvezetõi tiszt-
ség betöltése a Gt. 23. §-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a alapján össze-
férhetetlenségi ok nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény 3. és 5. §-ai szerinti vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja, a pályázati anyagát az elbírálásban részt vevõk
megismerhetik,  a pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázati eljárás során
az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend-
nek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.

(A pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlásnak nincs helye.  Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a bizottsági
meghallgatáson be kell nyújtani.)

Az ügyvezetõt a Közgyûlés határozott idõre, 2011. június 1. naptól kezdõdõ-
en 2016. május 31. napjáig tartó 5 évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a
megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen
megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a köz-
lésétõl számított 4 hónap. 

Az ügyvezetõi tisztség ellátása a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a dí-
jazás - a Kft. Javadalmazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével -
megállapodás alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Cseresnyés Péter polgármesternek cí-

mezve, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7.

A pályázat elbírálásának módja és határideje: 
A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bi-

zottság a pályázók meghallgatásával véleményezi és javaslatot tesz a díjazásra.
A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A pályázatról a Közgyûlés a bizottsági vélemények
ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2011. május havi soros
ülésén, legkésõbb 2011. május 31. napjáig dönt. A pályázat kiírója fenntartja a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Cseresnyés Péter polgármes-
ter (Tel: 06-93-500-701)

PPáállyyáázzaatt aazz uusszzooddaa üüggyyvveezzeettõõii áálllláássáárraa
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Százhat résztvevõvel idén is
megszervezte a 80-as években há-
zi versenyként indult, idõközben
városi versennyé kiteljesedett
Arany János Szavalóversenyt a
Rozgonyi úti Általános iskola.

A versenyt Jeszenõi Csaba, az
intézmény igazgatója nyitotta
meg, majd az iskola tanulói kö-
szöntötték ünnepi mûsorral az
óvodás és általános iskolás ver-
senyzõket, felkészítõ tanáraikat és
szüleiket. Elsõ helyezést ért el:
Molnár Kitti, Rozgonyi iskola (1-
2. osztály); Leposa Dávid, Általá-
nos Iskola Palin (3-4. osztály),
Tulezi Adrien, Marcali, Talentum
iskola (5-6. osztály); Horváth Pat-
rícia, Zalaszentbalázs, Petõfi isko-
la (7-8. osztály), Tomasi Merylin,
Általános Iskola Kiskanizsa (5-6.
osztály). Az óvodások közül
Kosztrics Ákos (Rozgonyi), Erdé-
lyi Barnabás (Kiskanizsa) és Ma-
jor Viktória Maja (Szivárvány Fej-
lesztõ óvoda) versmondója érte el
a legnagyobb sikert. A megyei

szintû József Attila Szavalóver-
seny is Nagykanizsán kerül
megrendezésre. 
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Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)

Tel.: 0630/936-3923
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra

Bolero italpor 8 gr 50 Ft 6250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Tej- és mogyoró-
krémes csokitojás 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra  1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Tchibo Family 1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg

Karaván 250 gr 470 Ft 1880 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK

MEGÉRKEZTEK A HÚSVÉTI TERMÉKEK!
Nyuszicsomagok, csokinyulak, töltött- és üreges csokitojások

Az esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

EgységárEgységár

SSzzaavvaallttaakk aa kkiissiisskkoolláássookk

A IX. Országos Berczik Sára
Emlékversenyt 2011. március
tizenkilencedikén rendezték
meg Budapesten, a Marczibányi
Téri Mûvelõdési Központban.
A HSMK mûvészeti csoportja, a
Tûzmadár Mozgásszín vett részt
a rangos eseményen, szép sikere-
ket elérve. 

A tizenhat fõbõl álló táncos
közösség mûvészeti vezetõje Hi-
kádi Mária Anna (modern tánc),
akrobata edzõje Trombitás Móni-
ka, drámapedagógusa Delyné Cse-
re Andrea. 

Az ifjúsági korosztály ver-
senyében elsõ helyezést értek el
Álarcosbál címû karaktertáncuk-

kal és második helyen végeztek A
tánc mágiája címû modern táncuk-
kal.

A gyermek korosztályban har-
madik helyezést szereztek Gyer-
mekkor címû modern tánc kore-
ográfiájukkal. A zsûri tagjai: Nagy
Grácia, Szilágyiné Katona Olga,
Szabó Erzsébet. A táncosok: Faller
Nóra, Neubauer Nóra, Varga Re-
beka, Rosta Melinda, Horváth
Bianka, Zsohár Zsófia Szonja,
Hajdu Virág, Varga Laura, Lorna
Emma Jones, Tamás Karolina,
Paizs Dominika, Lendvai Zsófia,
Sólyom Emese, Csepreghy Réka,
Szalai Boglárka, Varga Heléna. 

Z.A.

SSzzáárrnnyyaallttaakk aa TTûûzzmmaaddaarraakk
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A zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendez-
vénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható. 

Zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve idõ-
pontban tartott, a vendégek szórakoztatását szolgáló zenés, táncos esemény.

Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló
építményben, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben (300 fõ-
nél nagyobb befogadóképességû helyiség, épület), illetve szabadan tartanak és ez eset-
ben a résztvevõk létszáma az 1000 fõt meghaladja.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illet-
ve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban
meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: mûködési engedély iránti kérelem, bejelen-
tés kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.).

Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl
szóló jogszabály szerinti mûködési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel
együtt is benyújtható.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üze-
meltetõjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezõjének kell benyúj-
tani az erre rendszeresített nyomtatványon, amelynek illetéke 2.200 Ft. 

A kérelemhez csatolandó okiratok: Biztonsági terv; Tûzvédelmi szabályzat
(amennyiben ezt külön jogszabály kötelezõvé teszi); Építészeti-mûszaki dokumentáció
két példányban és tervezõi nyilatkozat (az építésügyi hatóság szakhatósági közremûkö-
déséhez szükséges, a külön jogszabályban meghatározottak szerint); Építmény, terület
használatának jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével); A zenés, táncos ren-
dezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének idõpont-
járól szóló nyilatkozat.

A rendeletet nem kell alkalmazni:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyûlésekre;
c) a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szer-

tartásokra, rendezvényekre;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.
Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat (

Budapesten a kerületi önkormányzat ) jegyzõje adja ki. 
A rendezvénytartási engedély iránti kérelem eljárásában szakhatóságként részt

vesz: Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv  Nagy-
kanizsai, Letenyei, Zalakarosi Kistérségi Népegészségügyi Intézete, Hivatalunk
Építési Osztálya, mint elsõfokú építésügyi szakhatóság (kivéve, ha a rendeltetésre
vonatkozóan az engedély iránti kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül
használatbavételi vagy fennmaradási engedély került kiadásra); Nyugat-Dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség (9700 Szombathely,
Vörösmarty utca 2.); Nagykanizsa MJV. Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága,
Rendõrkapitányság Nagykanizsa - Közrendvédelmi Osztály (8800 Nagykanizsa, Ki-
rály utca 49.)

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktala-
nul köteles bejelenteni a jegyzõnek.

A kérelemhez csatolandó biztonsági terv tartalmazza: a zenés, táncos rendezvény
helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás
rendjét; a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges
rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; a biztonsági követelmé-
nyek érvényesítésében közremûködõk tevékenységének leírását; a biztonsági sze-
mélyzet létszámát; az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó
utalást; valamint szabadtéri rendezvények esetében az Országos Meteorológiai
Szolgálat elõrejelzését.

Az üzemeltetõ, illetve a szervezõ kötelezettsége:
- A zenés, táncos rendezvény szervezõje felel a biztonsági tervben meghatározott elõ-

írások betartásáért.
- A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és

befejezésének idõpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tûzriadó terv-
nek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhetõ
helyen történõ elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlap-
ján való közzétételéért az üzemeltetõ és a szervezõ felel.

- A zenés, táncos rendezvény szervezõje gondoskodik elsõsegély nyújtására képzett
személyzet helyszíni jelenlétérõl.

A szervezõre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok:
- Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetõje, vagy kulturális rendezvényszer-

vezõi, vagy rendezvény és konferenciaszervezõi képesítéssel rendelkezõ rendezvény-
szervezõ szervezhet.

- A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín
jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú bizton-
sági személyzet végzi.

- Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz fõt el-
éri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezõi, legalább
három tagjának rendezvénybiztosító képzettséggel kell rendelkeznie.

- A rendezvény szervezõje, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét iga-
zoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magá-
nál tartani és hatósági ellenõrzés esetén felmutatni.

2011.június 16. után zenés, táncos rendezvény csak engedély birtokában tartható.

ZZeennééss,, ttáánnccooss rreennddeezzvvéénnyyeekk eennggeeddééllyyeezzééssee

A Kanizsa Turizmusáért Egye-
sület megújult erõvel folytatja
idén is a munkát. Céljaink nem
változtak, szeretnénk minél több,
változatos, aktív kikapcsolódást
nyújtó programmal megörven-
deztetni a városunk lakóit és a
hozzánk érkezõ turistákat. To-
vábbá tevékenységünkkel szeret-
nénk aktív részesei lenni a város
turisztikai fellendítését célzó tö-
rekvéseknek. – tájékoztatott a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
a minap.

Az idei év elsõ rendezvénye, áp-
rilis 9-én, a technikai sportokhoz
kapcsolódik, „Gurulj velünk! cím-
mel második alkalommal szerve-
zik meg az autós kalandtúrát és
közlekedésbiztonsági napot. A ta-
valyi hagyományokat folytatva
idén is számos programmal várják
a kicsiket és nagyokat a Kanizsa
Centrumba. A nap fõ attrakciója az
autós kalandtúra lesz, mely során
egy kb. 100 km-es útvonalat kell a
jelentkezõknek teljesíteni egy iti-

ner segítségével. Az útvonal telje-
sítése mellett turisztikai szempont-
ból érdekes helyszíneket is felke-
resnek az autósok, hogy ott játékos
feladatokat oldjanak meg. 

Természetesen a helyszínen is
számos kísérõprogram várja az ér-
deklõdõket. A Kanizsai Autó és
Motorsport Egyesülettel együtt-
mûködve ügyességi versenyre vár-
ják a bátrakat a parkolóba. Újra
szeretnének a város autókereske-
dõinek lehetõséget biztosítani,
hogy megismertessék kínálatunkat
a város lakóival. Az iskolákat is
megszólítják: 10 fõs iskolás cso-
portoknak szerveznek 3 feladatból
álló versenyt értékes fõdíjért. A
versenyszámok mellett természe-
tesen számos más kísérõprogram
közül is válogathatnak, akik a nap
folyamán ellátogatnak a rendez-
vény helyszínére: elektromos au-
tós pálya gyerekeknek, kerékpáros
akadálypálya, szimulátorok, kiállí-
tók és számos fellépõ színesíti a
programot.

Kanizsa Turizmusáért Egyesület
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Idõs emberek múltidézését
hallgatva megesik, hogy meg-
hökkentõ, néha idillikus vallo-
másokat hallunk történelmünk
véres napjairól. Az idõ olykor
megszépíti a múltat, ám az is
igaz, a diktatúra által átírt tör-
ténelem átélõinek emlékezete
görcsbe rándul, ha a felszaba-
dulás szót hallja. A múltidézés-
re riportalanyt találni az idõ
elõrehaladta miatt egyre nehe-
zebb, de van, aki még emlék-
szik a kötelezõen dalolt
strófára: „Április négyrõl szól-
jon az ének”.

Páder Sándorné, Ági néni 91
éves, szellemileg friss, a mai napig
is jógázik. Nagykanizsai születésû,
1946-tól ismét itt él. Mikor a 40-es
évek elején, Budapesten kereste a
boldogulást még nem gondolta,
hogy életének talán legtragikusabb
éveinek néz elébe. Ági nénit a ke-
leti városrészben lévõ otthonában
arról kérdezem, hogyan élte meg a
„felszabadulást”. Az idõ valóban
megszépíti a múltat?

– Mint vöröskeresztes ápolónõ
1941-tõl Budán, a Jurányi utcai
205-ös számú hadikórházban telje-
sítettem szolgálatot. Võlegényem
a Budapesti Rendõr-fõkapitánysá-
gon, a lopási osztályon volt elõ-
adó. Budapest körül 1944. decem-
ber 24-én zárult be a gyûrû. Võle-
gényem este üzent városmajori la-
kásunk szomszédságából, ahol ak-
kor légóparancsnok volt, hogy az
oroszok már a János Kórháznál
vannak. Állandó készenlétben vol-
tunk, hátizsákba pakolva menekül-
tünk le a légópincébe. Késõbb, a
rendõrfõkapitány felhívására, a fõ-
kapitányság pincéjébe mentünk át
kalandos körülmények között a
pesti oldalra. 

Embertelen körülmények vol-
tak akkor, földig bombázták fö-
löttünk az épületet. Esténként a
Dunára nézõ egyetlen ablaknál
szívtunk friss levegõt. Onnan lát-
tuk, hogy a nyilasok a gettó felõl
terelik a népet a Lánchíd alá. Zsi-
dókat és nem zsidókat egyaránt.
(Ezt egy túlélõtõl tudom, akit a
pincénkben lévõ rendõrökbõl
verbuválódott mentõcsapat tagjai
– életük kockáztatásával – sebe-
sülten húztak ki a Dunából). Utá-
na már csak a sorozatokat hallot-
tuk. Szörnyû volt. A bombázások
is állandósultak, bombatölcsére-

ken, holttesteken át menekültünk
vissza Budára. Búvóhelyek sora-
it jártuk végig: lakásokat, pincé-
ket. Mindenhol vegyes összetéte-
lû társaság volt: egyenruhások,
civilek egyaránt. Nem volt vi-
zünk, de ételünk sem. Összes
kincsem egy zseblámpa volt,
amíg a nyilasok ránk nem talál-
tak, és el nem vették. Aztán elve-
zettek bennünket kihallgatásra a
pártszékházukba. Veréseket kap-
tunk, és a pincében lövések is
dördültek. Utólag Máté György
Budapest szabad! címû könyvé-
bõl tudtam meg, hogy Kun And-
rás páter „vendégszeretetét él-
veztük”. Õt késõbb háborús bû-
nökért kivégezték.

Késõbb egy segítségünkre kül-
dött rendõr õrnagy és csapata sza-
badított ki minket a nyilasok kar-
maiból. Budán, a Vérmezõnél
egy iskolában kaptunk menedé-
ket. Ott akkor már házról házra
folytak a harcok. A lakosság a há-
zakat összekötõ pincerendszeren
keresztül engedte át az oroszokat,
mert február elejére mindenkinek
elege volt már mindenbõl. Ne-
kem rengeteg sebesültet kellett
volna ellátnom, de kötszerem
nem volt. Vizünk is úgy, ha havat
olvasztottam. Élelmünk sem volt
néhány kilogramm kockacukron
kívül. Az tartott életben, meg a
hólé. 

Aztán tovább menekültünk a
Logodi, majd a Mészáros utcába.
Mindenhol tömegnyomor és em-
bertelen körülmények voltak. Vi-
szontagságos körülmények kö-
zött menekültünk a Lánchíd bu-
dai hídfõjénél lévõ alagúthoz,
ami biztonságosnak ígérkezett.
Késõbb kiderült, itt nem marad-
hatunk a rengeteg sebesült miatt.
Ezt követõen egy Hunyadi János
utcai pincében kaptunk menedé-
ket, ahol egy sebesült tisztet ápol-
tam. Itt ért bennünket február 11-
e, amit manapság kitörés napja-
ként emlegetnek. Hitler csoda-
fegyvere helyett megismerked-
tünk az orosz katyusák üvöltõ
hangjával. Egy idõ után már meg
tudtuk különböztetni a harci gé-
pek és a becsapódó lövedékek
hangját. Százával feküdtek a ha-
lottak mindenhol: utcákon, tere-
ken, kapualjakba bedobálva. 

Aztán a hónapokig tartó bor-
zalmak után megjöttek az oro-
szok. Voltak köztük olyanok,

akik csokoládét, kenyeret oszto-
gattak. Voltak, akiknek igazolvá-
nyokat, dokumentumokat ígér-
tek, köztük a páromnak is. Én ak-
kor láttam õt utoljára. Legtöbben
a GULAG-on végezték. A pá-
rom, mint késõbb megtudtam, öt
évet húzott le Szibériában. Haza-
érkezésekor az állomáson az
ávósok várták, vitték további
kényszermunkára. Tehát én ott
maradtam a pincében, közben az
oroszok puskákat, órákat keres-
tek. Nagy csereberék történtek,
hatalmas volt a káosz. Volt, aki
szült, volt, aki haldokolt. Este
kezdõdött a komolyabb járõrö-
zés. Én, mint nõ nem érdekeltem
õket, mert nagyon megviselt ál-
lapotban voltam. A hajamat be-
púdereztem, így teljesen õsznek
tûntem és egy nagyon ronda
drótkeretes szemüveget tettem
fel, mert hallottunk már egyet-
mást. A mellettem lévõ asszony
már nem volt ilyen elõvigyáza-
tos. Ott volt vele a gyermeke, és
mások szeme, illetve füle halla-
tára történt meg az, amire a pro-
paganda figyelmeztetett. A ré-
szeg katona nem volt tekintettel
semmire és senkire. Aztán reggel
lett. Jött a többi orosz, hogy
„davaj krumplit pucolni!”

– Már megbocsásson, de úgy
hallottam, a „krumplipucolás” az
oroszok olvasatában egészen mást
jelentett. Tévedek?

– Nem! Aki megtetszett nekik,
azt megerõszakolták. Ez így volt.
De akadtak tényleges krumplipu-
colók is. Sõt, más munkákat is
kaptunk. Halottakat válogattunk,
állati tetemeket takarítottunk el.
Fagyos utat csákányoztunk, tég-
lát hordtunk. Téglahordás köz-
ben, amikor lazult az õrség fi-
gyelme, sikerült meglépnem. Az-
tán sorba vettem ismerõseimet,
hogy hova mehetnék. Így kezdõ-
dött botorkálásom a romok és
hullák között barátnõimet, roko-
naimat keresve. A fedélnélküliség
érzésével egy életen keresztül
visszatérõ rémálmot szereztem
be.

Miután a megtalált ismerõseim-
nél, rokonaimnál nem maradhat-
tam, elhatároztam, hogy Budapes-
tet otthagyva elindulok Somogyba
võlegényem szüleihez. Ám az már
egy másik történet…

Czene Csaba 

ÁÁpprriilliiss nnééggyyrrõõll sszzóólljjoonn aazz éénneekk......

Öt napon keresztül peregtek a
vetítõvásznon Sára Sándor Per-
gõtûz címû dokumentumfilmjé-
nek kockái a Medgyaszay Ház-
ban. Szombaton délután az V.
rész levetítése után az érdeklõ-
dõk találkozhattak, kérdéseket
intézhettek a neves filmrendezõ-
höz. A monstre program közön-
ségtalálkozójával zárult az idei
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál ren-
dezvénysorozata.

Az 1980-as években készült do-
kumentumfilm korabeli filmhír-
adókból kölcsönvett tudósításait
és a II. világháború doni poklát
megjárt magyar katonák, illetve
azok hozzátartozóinak visszaem-
lékezéseit, vallomásait keltette
életre. A filmsorozat idõrendi sor-
rendben játszódó eseményei az
1920-as évek háborúra való felké-
szülésétõl a médiumok hangulat-
keltésén, a mozgósításon, bevonu-
láson, a trianoni döntés értelmé-
ben elcsatolt területek visszafogla-
lásán keresztül juttatta el a nézõt a
Don-kanyarig, a II. Magyar Had-
sereg vesztõhelyéig. A filmben
hallható tanúvallomások rávilágí-
tottak a több mint 200 000 áldo-
zatot követelõ tragédia haditechni-
kai és morális okaira. 

Sára Sándor a film levetítését
követõen felidézte az 1980-as
évek politikai hangulatát, azt a
politikai légkört, ami körülvette
õt a film forgatása közben. Meg-
tudtuk, hogy az eredetileg 25 ré-
szes dokumentumfilmje a televí-
zió megbízásából készült, és ak-
koriban Krónika címmel a késõ-
esti órákban került vetítésre a Du-
na Televízióban. Az általunk lá-
tott moziváltozatot Pergõtûz cím-
mel már több mint félszáz ország-
ban vetítették. A II. Magyar Had-
sereg, egyben a magyar nemzet
képekbe sûrített, sokkoló tragédi-
áját bemutató film számos hazai
és nemzetközi fesztivál elõkelõ
díját nyerte el. 

Cz.Cs.

PPeerrggõõttûûzz
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A kanizsai kötõdésû, Francia-
országban élõ szerzõ, dr. Horto-
bágyi Ferenc, Események a bal-
káni hadszíntéren az elsõ világ-
háborúban – Az elfelejtett zász-
lóalj – Kutatási jegyzetek címû
könyve a napokban került a vá-
roslakók kezébe. A kötet a nagy-
kanizsai 20/II. népfelkelõ had-
tápzászlóalj I. világháborús tör-
ténetét dolgozza fel. 

– Mindenki ellenezte a kutatási
jegyzetek feliratot – magyarázza a
szerzõ a beszélgetés során. Ez elõ-
készítõ, hézagpótló munka, nem le-
het véglegesnek tekinteni. Az édes-
anyám itt született Nagykanizsán –
folytatta a történetet dr. Hortobágyi
Ferenc. – Ha ezelõtt tíz évvel valaki
azt mondja nekem, hogy Kanizsán a
saját könyvemrõl fogok beszélni, azt
nagy gyanakvással szemléltem vol-
na. Látszólag semmi okom sem volt,
hogy foglalkozzak a témával. Kép-
zettségem szempontjából, mint re-
pülõmérnök, semmi sem ösztönzött
arra, hogy a 20/II-es hadtápzászló-
alj történetével foglalkozzam. Hogy
mégis így történt, annak az az oka,
hogy elõkerült a családomban har-
minc tábori postai levelezõlap az I.
világháborúból, amit nagyapám írt
a családnak. Fölkeltette az érdeklõ-
désemet, és úgy gondoltam magam-
ban, talán mégis jó lenne egy kicsit
jobban megérteni, mirõl szólnak a
levelezõlapok, és milyen körülmé-
nyek között íródtak. Ez a magyará-
zata a könyv megszületésének. 

Dr. Holló József Ferenc altábor-
nagy, a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
fõigazgatója többek között e sza-
vakkal ajánlja olvasásra a kötetet:

az angolszász történetírás napja-
inkban alkalmazott módszerével,
vagyis a hétköznapok embere, Lá-
nyi Pál népfelkelõ százados és csa-
patteste történetén keresztül igyek-
szik bemutatni a világháború, illet-
ve a balkáni hadszíntér eseménye-
it az unoka. A levéltári forrásokkal
bõségesen alátámasztott családi le-
velezés megjelenítésével egy a
soknemzetiségi Monarchiát jel-
lemzõ, középosztálybeli família
regényével is megismerkedhetünk.
Munkája értékét, érdekességét az
1918 október-novemberében tör-
téntek francia forrásokkal is támo-
gatott bemutatása, elemzése is
emeli. Munkája fontos forrás a
korszak kutatói és a korszak iránt
érdeklõdõk számára. 

– Nagyapámról, Lányi Pálról
viszonylag kevés dolgot tudok. Ka-
nizsai polgár volt, épített itt egy
házat, amelyet 1945 után átalakí-
tottak, és a Kodály Zoltán Mûvelõ-
dési Ház mûködik benne. Ide szól-
tak a tábori postai lapok. 1872-
ben született Görgõn, Szepes Vár-
megyében. Az országnak ezen a ré-
szén ismert történelmi okokból sok
családban legalább három nyelven
értettek és általában beszéltek is.
Magyarul, németül és szlovákul. A
nagymama Csáktornyán született,
õ magyarul, németül és horvátul
tudott. Amikor megismerkedtek,
német volt a társalgás nyelve. Ké-
sõbb is használták a német nyelvet,
fõleg azért, hogy én ne értsem, de
a levelezõlapok felét németül, felét
magyarul írta nagyapa. Mint gye-
rek, megjegyeztem néhány szavát.
Ilyen volt a Durazzo. A képesla-
pokon azonban Durazzoról szó
sem esett, pedig a környékérõl jöt-
tek a lapok. Ez is ösztönzõ volt szá-
momra, és utánanéztem. Így indult
el a kutatás. A munkámat az is se-
gítette, hogy én ebben a két or-
szágban éltem, ahol a lényeges
események lezajlottak. Az egyik

Magyarország, az Osztrák-Ma-
gyar Monarchiának ez a része, a
másik pedig Franciaország. A bal-
káni, az úgynevezett keleti hadse-
reg vezetõsége, parancsnoksága
francia volt. A magyar és a párizsi
hadtörténeti levéltárban lehetett
érdekes dolgokat találni, már amit
lehetett, mert ennek az alakulatnak
az irattára elveszett. Ami konkré-
tan szerepel, azok véletlenül bele-
kerültek például a 20/III-as zászló-
alj anyagába. A történet 1914. jú-
lius 26-án kezdõdik és 1918. de-
cember 10-én a leszerelésével vég-
zõdik.

„Lányi Pál népfelkelõ katonatiszt
édesapja Lányi Mihály jogtanácsos,
a Szepesi Tudományos Társaság ala-
pító és bizottmányi tagja. 1895. júli-
us 1-vel hadnagyi ranggal a császári
és királyi 44. gyalogezred hivatásos
tiszti állományába sorolják. 1897 év
vége felé kérvényezi tartalékos tiszti
állományba kerülését. 1899-ben be-
hívják továbbképzésre a budapesti 4.
Hadtáposztályhoz. Ez a szakmai
képzés késõbbi sorsára meghatározó
lesz. A Császári és Királyi Honvé-
delmi Hadügymisztériumban õrzött
1906. évi minõsítési lapon a követ-
kezõket olvashatjuk: a tartalékos
hadnagynak a hadseregbõl történõ
önkéntes kilépését 1907. január 15-
ével jóváhagytuk. A nevezett népfel-
kelõ tiszti beosztásra alkalmas. 

A 42. születésnapját 1914-ben
nem ünnepelheti nyugodt, békés
körülmények között. Azt megelõ-
zõen hirdetik ki a diplomáciai vi-
szony megszakítását Szerbiával.
1914. július 25-én részleges moz-
gósítási parancs jelenik meg. A Za-
la címû újság július 25-i rendkívü-
li kiadásának egész oldalas címe:
„Itt a háború!” és a mozgósítás.
Születésnapja utáni napon pedig
megtörténik a hadüzenet. Katonai
alakulata: a világháború kitörése-
kor a Magyar Királyi Nagykani-
zsai 20. honvéd gyalogezred, II.

népfelkelõ hadtápzászlóalj, I. szá-
zad. A népfelkelõ jelzõ magyará-
zataként emlékeznünk kell a had-
sereg személyi állományának fõ
forrására. Az állomány gerincét a
hivatásos katonák adták. Ezt egé-
szítették ki a katonaidejüket letöl-
tött, vagy tartalékba helyezett ka-
tonaviseltek. A tartalékos elneve-
zés azonban korhatárhoz volt köt-
ve. Akik ezt a korhatárt meghalad-
ták, a népfelkelõk kategóriájába
kerültek. A korhatár a 37. életév
volt. A birtokunkban lévõ tábori
levelezõlapokon 1915 októberétõl
kezdve a zászlóalj megnevezésbõl
elõbb eltûnt a „hadtáp”, majd meg-
jelenik a „gyalog” jelzõ. 

A zászlóaljat feloszlatják. Lányi
Pál a nagyváradi 4/IV. népfelkelõ
gyalogzászlóaljba kerül beosztásra. 

A kanizsaiak harcolhattak a Bal-
kánon is. Hogy kik úszták meg
ezeket az ütközeteket, arról mit
sem tudtak meg. A balkáni arcvo-
nal kitüntetett tisztjei között szere-
pel Lányi Pál is.”

– A kezdeti szerény szándékunk
– olvasható a könyvben – mind-
össze ezen emlékek jobb megértése
volt. Arra törekedtünk, hogy a sze-
mélyes forrásokat rendszerezve és
kiegészítve beleillesszük a balkáni
hadszíntér szakleírásokból megis-
merhetõ történéseinek sorába. Va-
lójában ily módon a gyéren érkezõ
tábori postai lapok lakonikus sorai
új értelmet nyertek. Megvilágoso-
dott az események háttere, a kör-
nyezet, amelyben lejátszódtak. A
levéltárak hozzáférhetõvé vált szi-
gorúan bizalmas anyaga pedig
egészen életközelbe hozta a tragi-
kus emberi színjátékot. Lányi Pál
személyes sorsa és családjának
szánt intim közleményei egy kato-
nai alakulat világháborús történe-
tének részeivé váltak. A balkáni
front eseményeinek szerves részei-
vé. Igyekeztek a történeteket a ren-
delkezésre álló források alapján a
lehetõ legteljesebb hitelességgel
felidézni. 

Bakonyi Erzsébet

A Doni Kopjafánál rótták
le kegyeletüket az emléke-
zõk a második világháború
egyik legsúlyosabb magyar
katasztrófa  áldozatainak
tiszteletére egy-egy szál vi-
rág és mécsesek elhelyezé-
sével a Városi Köztemetõ-
ben.

A hadtörténetírók a legnagyobb
magyar katasztrófaként említik a
Don menti csatát, amelynél a Má-
sodik Magyar Hadsereg számtalan
katonája veszítette életét a harcok
következtében. A Kanizsai Kultu-
rális Központ, a Hadiárvák és Ha-
diözvegyek Nagykanizsai Szerve-
zete, Keppel Julianna, valamint a

Thúry György Múzeum szervezte
a megemlékezést. A Doni Kopjafá-
nál Sára Sándor filmrendezõ is le-
rótta kegyeletét, akinek filmjét, a
Pergõtûz ötödik részét tekinthették
meg a résztvevõk, immár a
Medgyaszay Házban. 

Z.A.
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Igazán szerencsésnek mond-
hatják magukat a jazz kedvelõi
Nagykanizsán. Az elmúlt két hét
bõven nyújtott lehetõséget a mû-
faj iránt érdeklõdõknek. 

A sort a Kanizsa Big Band kon-
certje nyitotta március 19-én a Ma-
gyar Plakát Házban. A vendég ez-
úttal Kollmann Gábor a Budapest
Jazz Orchestra szaxofonosa volt.
Az együttes mûsorának gerincét a
tavalyi Országos Big Band talál-
kozó alkalmából játszott program
adta. Ebbõl egy Nat King Cole és
egy Dizzie Gillespie szerzemény
aratott nagy sikert. Az új számok
közül Sigmund Romberg legis-
mertebb jazz szerzeményét, a Soft-
ly-t is mûsorra tûzték. 

A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
zenei programjainak részeként lé-
pett a HSMK színpadára az újjá-
szervezett Csáktornyai Big Band.
A big band repertoárja eléggé ve-
gyes volt, hiszen a Rocky filmze-
néje, Bobby McFerrin és Billy Joel
számai mellett, a jazz nagyjainak
szerzeményei is elhangoztak. Az
együttesvezetõ Mario Jagec saját
kompozícióit is bemutatták az est
folyamán. A hangulatos koncert
mindenképpen alkalmas volt a
jazz iránti érdeklõdés felkeltésére
és a jazz-fanoknak is kellemes per-
ceket okoztak a Count Baise,
Miles Davis és Herbie Hancock
adaptációk. Az együttes erõsségét
elsõsorban a jó hangszerelésbõl

adódó zenekari hangzás adta, míg
a szólókon van még mit finomíta-
ni. A múlt pénteken aztán tetõzött
a tavaszi „jazz-hullám”. 

A Móricz Zsigmond Mûvelõdé-
si Házban a Magyar Jazz Ünnepe
alkalmából két koncertet tartottak.
Szinte ugyanebben az idõben a
HSMK-ban Amerikai-Magyar Ze-
nei Estet tartottak, míg a Móricz-
ban a „horvát-magyar jazzhíd” ke-
retében a Csáktornyai Dixieland
Band magas színvonalú mûsorára
került sor. A tradicionális dixie-k
mellett, a híres ragtime muzsikus
Scott Joplin és a világhírû Duke
Ellington egy-egy slágere is fel-
csendült. A vidám, jó hangulatú
számoknál természetesen a fúvó-
sok vitték a prímet. A zenekarve-
zetõ Ladislav Varga klarinét, Mar-
jan Novak trombita és Cok Danijel
pozan szólói profi módon szólal-
tak meg. 

A jazz-történeti múlt után a jelen
következett a budapesti East Side
Jazz Company elõadásában. Az
együttes valamennyi tagja profi
jazz zenész és évek óta a hazai jazz
élvonalához tartozó formációkban
játszanak. Mûsorukban, Csuhaj-
Barna Tibor (bõgõ) szerzeményei
domináltak. A Bora, a Magyaros
és egy tradicionális cigány dal fel-
dolgozása mellett, reveláció erejé-
vel hatott, Csuhaj-Barna és Laka-
tos Ágnes (ének) duójának produk-
ciója, a hazánkban kevéssé ismert
Avishai Cohen adaptációja nyo-

mán. Elek István szaxofonos,
György Mihály gitáros, Jeszenszky
György dobos hozta a tõlük meg-
szokott igényes és pontos játékot.
Akit viszont ki kell emelni az East
Side Jazz Companyból, az Lukács
Miklós cimbalmos, aki évek óta
sokat tesz azért, hogy a nem kife-
jezetten jazz hangszernek számító
cimbalom létjogosultságot nyerjen
a jazz zenében. Virtuóz játékát
nem elõször láthatta a kanizsai kö-
zönség, de még mindig rácsodál-
kozhattunk. A modern jazz mellett
a tradicionális zene, sõt a rock ala-
pú zenékben is állta a sarat. 

Az Amerikai-Magyar Zenei Est
is méltán tarthatott számot az ér-
deklõdésre, hiszen az Orff Együt-
tes, és az õket követõ Kanizsa Big
Band koncertje után színpadra lép-
tek az Egyesült Államokból érke-
zett diákok. A Minnesota államban
található St. Anthony Village közép-
iskolásai egy jazz zenekarral és
egy kórussal lepték meg a kanizsai
közönséget. A koncert hallgatósá-
gától származott információk
szerint az amerikai diákok nagyon
ügyesek voltak, különösen a kórus
produkcióját emelték ki. A Dr. Me-
zõ Ferenc Gimnázium és a város
vendégszeretetét élvezõ St. Antho-
ny Village High School kapcsolata
folytatódik és talán egyszer a mél-
tán híres baseball csapatuk is be-
mutatkozik Nagykanizsán.

H.Gy.

AAmmeerriikkaaii,, hhoorrvváátt ééss mmaaggyyaarr kkoonncceerrtteekk 

SSzzeenntt KKrriissttóóff ppáárrttffooggáássáátt kkéérrttéékk
Mirõl lehet felismerni a vidám

motorost? Legyek vannak a fogai
között. – ezt a faviccet valószí-
nûleg sokan ismerik, és talán a
motorosok sem veszik zokon a
tréfát. A hétvégén megtartott mo-
torszentelés mindenesetre vidá-
man telt, a H-Turul Motoros
Klub tagjain kívül még sokan
kérték az Úr áldását a biztonsá-
gos közlekedésért. A rendezvény
már-már hagyományosnak
mondható, hiszen a tavasz bekö-
szöntésével kezdetét veszi a mo-
toros szezon is. Az áldás után
szentképpel felvértezve sokan út-
nak is indultak egy-egy kisebb
túrához a száguldás szerelmesei
közül.

Z.A.

A H-Turul Motoros Klub által szervezett motorszentelésen bárkit
szívesen láttak, aki áldást szeretett volna kérni a balesetmentes köz-
lekedés érdekében. A Felsõtemplomban megtartott szentmisét köve-
tõen a Deák téren hintett szentelt vizet Fliszár Károly atya a kétkere-
kûekre és tulajdonosaikra.

Fo
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Újabb kezdeményezéssel
rukkolt elõ a Kanizsa Térségi
Integrált Szakképzõ Központ
– ezúttal a város ifjú mûvésze-
it megszólítva – az „Alkotó If-
júság Galéria és Kávéház”
Mûvészeti Pályázat meghirde-
tésével.

A Nagykanizsán tanuló diáko-
kat – általános- és középiskoláso-
kat, egyetemistákat – szólítja
meg a pályázat, amelyre a képzõ-
és iparmûvészet bármely ágában,
tetszõleges technikával készített
munkákat vár a Kanizsa TISZK.
Az alkotások folyamatosan, hó-
napról hónapra lennének kiállítva
a Kanizsa TISZK Csemege,
Ajándék Tanboltban, az elsõ pá-
lyázat határideje pedig április hu-
szadika.

– Úgy gondoljuk, a városban
sok tehetséges tanuló tevékeny-
kedik, akik most bemutatkozhat-
nának és megtölthetnék mûveik-
kel a tanbolt üresen árválkodó
falait. A pályázati anyagok lehet-
nek képzõmûvészeti alkotások,
fotók, vagy akár a népi kismes-
terségek körébõl kikerülõ mun-
kák is. Hónapról hónapra leg-
alább tíz-tizenöt mûvet állíta-
nánk ki, amelyek folyamatosan
frissülnének, még nyáron sem
szünetelne a galéria. A mûvésze-
ti tevékenységet folytató egyete-
mistáknak is remek alkalom ez a
bemutatkozásra, a kezdeménye-
zéssel ráadásul az egyetem is
tudna nyitni a város felé. Terve-
ink szerint a tanbolt kávézója
egyfajta kultúrhelyként színesíte-
né a város képét. A gyerekeknek
rövid pályarajzzal, elérhetõsé-
gekkel, az iskola nevével és a mû
címével, az alkalmazott techni-
kával, méretével, valamint – ha
el szeretné adni az alkotást – ár-
ral együtt kell leadniuk a Kani-
zsa TISZK képzõhelyén, termé-
szetesen kiállításra kész állapot-
ban. Az alkotások lehetnek ha-
gyományosak vagy újszerûek, ki-
állításukról pedig szakemberek-
bõl álló kuratórium dönt. – fog-
lalta össze Mérksz Andor ügyve-
zetõ igazgató. 

Z.A.

Ifjú
mûvészeket
vár aa TTISZK
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Horoszkóp

A kellemes idõ felpezsdülést hoz az életé-
ben. Nem tud megállni egy percre sem, ál-
landóan tenne valamit otthona körül. Ha úgy
érzi, tegyen-vegyen nyugodtan, de a környe-
zetében élõket ne kényszerítse erre. 

Ha kreatív tevékenységbe akar fogni ezek-
ben a napokban, most itt az alkalom. A boly-
góállások szerint siker koronázza a próbálko-
zásait. Törekedjen a lelki békére, és próbálja
meg a jókedvet is belopni az életébe.

Sok fontos eseményre számíthat a közel-
jövõben. Az Uránusz hatást gyakorol a
mindennapjaira, melynek eredménye-
ként új lehetõségekkel ismerkedhet meg.
Anyagi gyarapodásra is számíthat.

Hamar megtérül mindaz az energia, amit
az elmúlt hetekben befektetett anyagi
ügyei rendezésébe. A munkahelyén pozitív
kritikákra számíthat, melynek eredménye-
ként emberi kapcsolatai is bõvülnek.

Minden megerõltetés nélkül hódolhat a hob-
bijának. A családja nem gördít semmiféle
akadályt az elképzeléseivel szemben. A Sza-
turnusz hatására azonban kételkedõvé válik,
és egy kicsit megtorpan a kivitelezésben.

Nem hagyja semmirõl sem lebeszélni magát
a családjában. Azt fontolgatja, néhány közeli
ismerõsével megszünteti a kapcsolatát. A Ju-
piter bolygó hatására új barátokat keres, és
teljes odaadással végzi tovább a munkáját. 

Jelentõs változásokat szeretne elérni a ma-
gánéletében. Hallgassa meg a barátai ötle-
teit, de a döntésnél csak a saját igényeit ve-
gye figyelembe. Koncentráljon a kellemes
kihívásokra, és a kudarcokat felejtse el.

Az elmaradt feladatai arra kényszerítik,
hogy minél elõbb fejezze be õket. Egy várat-
lan szerelem azonban letéríti az útjáról, de
emiatt ne töprengjen. Foglalkozzon az érzel-
mi életével és törekedjen a boldogságra. 

Sok változásra számíthat az elkövetkezõ
idõben. Tudásának köszönhetõen jelen-
tõs anyagi gyarapodást tudhat majd ma-
gáénak. Nehézségekkel, anyagi akadá-
lyokkal nem kell számolnia.

Ne feledkezzen meg szerencseszámáról, a
hármasról, ha lottózni indul. Ha netán dön-
tést kell hozni anyagiakat érintõ ügyekben,
nyugodtan hagyatkozzon a hatodik érzékére.
Így elkerülheti a fölösleges kiadásokat.

Kellemes hatással lesznek a bolygók az embe-
ri kapcsolataira. Szívesen segít akár az isme-
retlen embereknek is, de figyeljen arra, hogy
ne használják ki. Szerencseszámát, az ötöst
gyakrabban vesse papírra, ha netán lottózik.

A harmóniára vágyakozik ezekben a hetek-
ben, és szeretne hosszú távon tartozni valaki-
hez. Változtasson stratégiát, és hallgasson a
belsõ hangjára. Ha nem veszíti el a realitás-
érzékét, könnyebben megtalálja az igazit.

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

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Csónakázó tónál (Látóhe-

gyen), a Szõlõskerttõl 5 percre, pano-
rámás, 577 m2-es telek villannyal, víz-
zel, épülettel, alatta pincével, szõlõvel
eladó. Érd.: 0693/325-840, 0630/227-
3636 (7331K)

Belvárosi 140 (+30) m2-es, igényes
kivitelû családi lakóház extrákkal
29,98 millió Ft-ért eladó. Képes is-
mertetõt e-mail-en küldök. Tel.:
+3630/901-9013 (7352K)

Nk-án téglaépítésû, földszintes,
kertrészes, tárolós, padlásteres, UPC-
s, egyedi fûtéses, 49 m2-es társasházi
lakás eladó. Ára: 28.200 CHF, az
OTP napi forint középárfolyamán  +
500.000 Ft. Érd.: +36-20-254-2679
(7360K)

Nk-án belvárosközeli, kétgene-
rációs családi ház + plusz udvari la-
kás szép telekkel eladó. Irányár: 15
millió Ft. Érd.: 0630/282-0867
(7365K)

Újförhéncen birtok téglaépülettel,

felszereléssel eladó. Villany van. Érd.:
0630/282-0867 (7366K)

Nk-án Katonaréten teljeskörûen
felújított 90 m2-es családi ház garázs-
zsal eladó. Tel.: 0630/377-8044
(7367K)

Surdon régi típusú, 90 m2-es csalá-
di ház sürgõsen eladó. Tel.: 0620/588-
8394 (7369K)

Belvárosi családi házban kétszobás
lakás elsõsorban irodának, kaucióval
kiadó. Érd.: 0630/369-5352 (7370K)

20 m2-es üzlethelyiség kiadó Nagy-
kanizsa, Platán sor 5. Érd.: 0670/931-
1611 (7371K)

Nk-án külön bejáratú, bútorozott
szoba megbízható, egyedülálló hölgy-
nek kiadó. Tel.: 0670/518-7742
(7372K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgálta-

tások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon le-
het. (6273K)

Gyakorlattal rendelkezõ köny-
velõ vállalja társas és egyéni vállal-
kozók könyvelését és beszámolók
készítését. Tel.: 0630/348-9669
(7340K)

Televíziók, LCD monitorok, vide-
ók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István Nk., Ady Endre u. 11.
Tel.: 0630/597-1530 (7363K)

Gyermekmegõrzést, humán jel-
legû tárgyakból tanórára, verseny-
re, felvételire felkészítést válla-
lunk. Érd.: 0670/366-2111 (7373K)

Munkalehetõség! Minimum kö-
zépfokú végzettségû agilis személyek
jelentkezését várjuk. Tel.: 0630/227-
3636 (7368K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 0620/555-
3014 (7362K)

Bõr sarokülõ garnitúra fotellal, ko-
nyak színben eladó. Irányár: 195.000
Ft. Tel.: 0630/499-1195 (7374K)

Kombinált hûtõszekrény, fagyasz-
tó szekrény, mosógép (keverõtárcsás)
olcsón eladó. Tel.: 0630/598-0470
(7375K)

Satupad (80x300 cm), valamint
gyári, fémvázas polcok olcsón el-
adók. Érd.: 0620/9591-157 (7376K)

Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 

15 szóig egy alkalommal: 600 Ft 
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, 

úgy a másodiktól 300 Ft.). 
Vállalkozási apró 

15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft 
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, 

úgy a másodiktól 600 Ft.)

Az akció május 31-ig tart.

Az Ippon Shotokan Egyesület
nagykanizsai karatékája, Feszt
Norbert (képünkön) a közel-
múltban sikeresen vizsgázott 2.
Dan fokozatra Büki Gyula sen-
sei elõtt, így az European Sho-
tokan Karate Do-szövetség dip-
lomájával jöhetett haza a kétna-
pos edzõtáborról, Zalaegerszeg-
rõl.

A Nagykanizsa Shotokan Ka-
rate SE – az ország legnagyobb
– Japán Karate Szövetség
(JKA) Dunántúli régiójának
versenyén vett részt Sárváron,
ahol 18 klub közel 200 verseny-
zõje indult.

Az induló egyesületek közül há-
rom nem ennek a szövetségnek
tagja, ami azért érdekes, mert van-

nak olyan szövetségek, melyek
nem engednek kívülálló klubokat
versenyezni.

A kanizsai Shotokan SE hat ver-
senyzõt nevezett, s közülük három
karatéka szerzett dobogós helye-
zést a Sárvár Kupán:

Vincze Kármen 8-9 évesek leány
Kata (formagyakorlat) 2. hely

Vincze Kármen 8-9 évesek le-
ány Kumite (küzdelem) 3. hely

Hajdár Máté 12-13 évesek fiú
Kumite (küzdelem) 3. hely

Csizmadia Márk 12-13 évesek
fiú Kumite (küzdelem) 3. hely

Mivel ez jubileumi verseny volt
– tizedik alkalommal rendezték
meg a vasi kisvárosban –, ebbõl
az alkalomból a kõszegi ATARU
TAIKO japán dob-formáció nívós
elõadása zárta az amúgy is magas
színvonalú sporteseményt.

Több fronton is mozgalmas
tehát a kanizsai karatékák élete.

P.L.

Komlói Bányász SK (12.) –Nagy-
kanizsai Teke SE (5.) 2:6 (2929:3023
fa-, 9:15 szettpontarány). NB II Dél-
Nyugat férfi teke csapatbajnoki-mér-
kõzés, 21. forduló. Komló. Pontszer-
zõk: dr Molnár József 565 fa,
Bukovics László 491 fa ,Tóth Tibor
478 fa és Bende Zsolt 511 fa; Pankász
István 531 fa és Matyó Márk 496 fa. 

A kanizsai együttes a szentgott-
hárdiak (6:2), valamint a TK
Resznek (8:0) elleni siker után a
sereghajtó otthonában is biztosan
gyõzedelmeskedett.

Az országos diákolimpián is in-
dultak kanizsai tekézõk, akik az
FTC-tekepályán bizonyíthatták tu-
dásukat. Nos, Katona Terézia (Roz-
gonyi Általános Iskola) mezõnyé-
ben a második helyen végzett 475
fás teljesítménnyel, míg Hajdu An-
nabella (Dr.Mezõ Gimnázium) ne-
gyedik lett 463 fával. A serdülõknél
Tollár Sára (Hevesi Általános Isko-
la; 232 fa) ötödik lett, míg Vigh Le-
vente (Palini Általános Iskola; 241)
hetedikként zárt.

IItttt eeggeerrsszzeeggii vviizzssggaa,, ootttt ssáárrvváárrii éérrmmeekk GGyyõõzztteess sszzéérriiáábbaann
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Mint arról honlpunkon be-
számoltunk, a Neckermann
Nagykanizsa Ants baseball
együttese számára gyökeres
változásokat hoz az idei ver-
senyévad, hiszen idén kimarad
számukra a nemzetközi Interli-
ga és a Magyar Kupa küzde-
lem-sorozata is.

– Erre nagyon egyszerû a ma-
gyarázat, hiszen költségkímélés vé-
gett kényszerültünk ezen lépések
megtételére – fogalmazott Fertig
István csapatvezetõ. – Tömören fo-
galmazva kevés pénzünk van, s evé-
gett a versenyszezont le kellett úgy-
mond csupaszítnunk. Illetve igyek-
szünk mind inkább a serdülõ kor-
csoport felé tekinteni,  az utánpót-
lás hátterét megteremteni, de a fel-
nõtt együttesrõl sem feledkezünk
meg.

– Már csak azért is...
– ... mert a saját nevelésû

Daróczi János után egy másik já-
tékosunk, Lóki Attila is a német
Bundesligába távozott. Ez ameny-
nyire sajnálatos csapatunk erõssé-
ge végett, annyira örömteli is, hi-
szen Németországba azért nem
mindennap igazolnak a magyar
bajnokságból.

– Amely mikor is kezdõdik a
Hangyák számára?

– Az elsõ játéknapunk április
23-án lesz, akkor az Óbuda Brick
Factory-hoz látogatunk.

P.L.

Szigetvári KSE – Nagykani-
zsai Izzó SE 25-22 (11-9)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, felsõházi rá-
játszás, 3. forduló. Szigetvár, 200
nézõ. Vezette: Gál J., Illés. Nagyka-
nizsa: Bolla - Füle Cs. 3, Kovács
B., Répási 3, Horváth Balázs, Kiss
G. 10/3, Németh R. 6. Csere: Felde,
Nagy B., Sziva, Horváth Bence,
Gilitsch. Edzõ: Tóth László.

Nem szokásunk különösképp a
mindenkori játékvezetéssel foglal-
kozni, fõleg úgy, hogy az idegenbeli
mérkõzésekrõl úgymond csak má-
sodkézbõl értesülhetünk, de ezúttal

több oldalról is megerõsítést nyert,
hogy Szigetváron roppant nehéz
dolga volt az Izzó SE-nek, s nem
csupán a házigazdák játéka végett.

A vendégek gyakorlatilag eddig
soha nem látott kezdõcsapattal áll-
tak fel aktuális felsõházi találkozó-
jukra, melyen trénerük, Tóth Lász-
ló idõvel piros lapot kapott. Ügyé-
nek fegyelmi tárgyalását csütörtö-
kre datálták a szövetségben, s ezzel
arra is megvan az „esély”, hogy a
soron következõ ercsi bajnokin
nem ülhet le a kanizsai kispadra...

„Most egy olyan ponton va-
gyok, hogy át kell gondolnom, így

van-e értelme tovább csinálni a
dolgokat – hangzottak még egy
nappal az összecsapás után is
rezignáltan Tóth László szavai. –
Ilyen játékvezetéssel lerombolni
szinte egy egész év munkáját, úgy
vélem, roppant elkeserítõ. Bár azt
is hozzáteszem, már elõtte is tar-
tottam ilyen szempontból a mér-
kõzéstõl, ami alapvetõen a játékot
tekintve mondhatni könnyû is
volt...”

Akikre viszont a szakvezetõ sze-
rint nem lehetett panasz együttesé-
bõl, elsõsorban Kiss Gergely és
Németh Róbert voltak. 

Nagykanizsai Izzó SE (13.) –
Gyõri Audi ETO KC II (2.) 32-
36 (15-16)

NB I B Nyugati csoport, elõreho-
zott mérkõzés a 23. fordulóból. Nagy-
kanizsa, 70 nézõ. Vezette: Kóbor, Tas-
nádi. Nagykanizsa: Buspataki - Nagy
R. 3, Gácser 2, László R. 4, Pintér K.
4, Mátyás 13/5, Gyánó 6. Csere: Rup-
pert, Takács A. Edzõ: Gódor Mihály.

Tartani lehetett attól, hogy az
elsõ számú kapus hiánya az egyik
élcsapat ellen megmutatkozik a
találkozón, nos, nem így történt...

P.L.
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Az Újpesti Torna Egylet ren-
dezte a vívók Reménység Körver-
senye ötödik fordulóját. Rekord-
létszám indult a fõvárosiaknál, hi-
szen közel 300 versenyzõ állt pást-

ra gyermek, újonc és serdülõ kor-
osztályban. A kanizsai utánpótlás
vívók ezúttal is jól szerepeltek, kö-
zülük Dobó Istvánnak ismét sike-
rült megszereznie korosztályában
az elsõ helyet – sorozatban immár
negyedik aranyérmét szerezve.

A Nagykanizsai TE húsz fõvel
nevezett, õk az alábbiak voltak:
Osvald Anna, Áfra Eszter, Karosi
Flóra, Dobó István, Erdõs Péter,
Bagarus András, Flumbort Sára,
Erdélyi Vanessza, Kungli Borbála,
Vernyel Sára, Balogh Ádám,
Vernyel János, Bécsi Bálint, Abay
Nemes Ádám, Milassin Mór, Gás-
pár Péter, Szamosi Richárd, Hor-
váth Márton, Farkas Márton és
U23-ban Somoskeõy Péter.

Akiemelkedõ kanizsai eredmények: 
Gyermek nõi kard (1998-ban

születettek): 3. hely Flumbort Sá-
ra, 5. hely Erdélyi Vanessza

(mindkettõjük edzõje: Piecs Adri-
enn) 

Újonc férfi kard (1997): 1. hely
Dobó István (edzõ: Piecs Adrienn)

Serdülõ nõi kard (1996): 2. hely
Osvald Anna (edzõ: Kiss György) 

Újoncnõi kard (1996): 3. hely
Kungli Borbála, 7. Vernyel Sára
(mindkettõjük edzõje: Piecs Adri-
enn)

A következõ verseny, amire ké-
szülnek a vívók, az utánpótlás Vi-
dékbajnokság, valamint a kadet- és
junior korúak diákolimpiája lesz
Veszprémben – ezen a hétvégén.

A Reménység Körversenybõl
még egy állomás van vissza, illet-
ve a gála, továbbá következnek
még a sorban a 13-14-15 évesek
számára kiírt magyar bajnoksá-
gok.

P.L.

Az év elsõ szabadfogású rang-
sorversenyét a Diák I korcsoporto-
sok (12-13-évesek) számára Nagy-
kanizsán rendezték meg a Kani-
zsai Birkózó Sportegyesület és a
Zsigmondy Winkler DSE szerve-
zésében. A verseny kvalifikációs
lehetõség is volt egyben a június
18-án, Újpesten lebonyolításra ke-
rülõ diák korosztályos országos
bajnokságra. Huszonhat egyesület
122 birkózója mérlegelt, köztük
egy erdélyi csapat Zetelakáról és
az ausztriai Wolfurtból. A dél-zala-
iak közül öten kaptak lehetõséget,
hogy megmérettessék magukat
itthoni körülmények között.

A kínálkozó lehetõséggel leg-
jobban a 35-kg-os súlycsoportban
indult Egyed Balázs tudott élni, aki
négy ellenfelét legyõzve lett
aranyérmes. A 32-kg-os Németh
Márton bronzérmet szerzett és 50-
kg-ban is harmadik lett Béli Attila.
A legtechnikásabb versenyzõnek
járó serleget is otthon tartották a
nagykanizsaiak, amit végül Egyed
Balázs vehetett át.

A verseny vendége volt Komá-
romi Tibor háromszoros világbaj-
nok, Gáspár Tamás Európa-baj-
nok, valamint Kruj Iván is, aki ki-
lenc olimpián vett részt és a Nem-
zetkõzi Birkózó Szövetség 2008-

ban a halhatatlan sportolók közé
választott.

A verseny erõsségét mutatta, hogy
tizenhárom súlycsoport közül hétben
olyan versenyzõ lett az elsõ, aki a ta-
valyi évben országos bajnoki címet is
szerzett. Az érmes kanizsai birkózók
elért eredményeikkel kvalifikálták
magukat az országos seregszemlére.

Egy másik helyszínen, Soltvad-
kerten a serdülõ korcsoportnak
(14-15-évesek) már a második or-
szágos rangsorversenyét rendezték
szabadfogásban, és a Kanizsai Bir-
kózó Sportegyesület versenyzõje,
az 50-kg-os Krasznai Bence, négy
mérkõzést nyerve állhatott a dobo-
gó legtetejére.

P.L.

AA vvíívvóó DDoobbóó IIssttvváánn iissmméétt nnaaggyyoott ddoobbootttt 

KKaanniizzssaaii rraannggssoorroolláássssaall

A  nnémet 
bajnokságba
adtak jjátékost
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Április 9. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL.
Zene: Adria Band: Cziczeli Ferenc,
Cziczeli Száva, Imre Tibor
Belépõdíj: 1 500 Ft. Vacsora: Csányi
Vendéglõ (igény szerint 1700 Ft/fõ)

Április 15-17.
CSALÁDI HÉTVÉGE

Április 15. 20 óra - HSMK
ROCKPÓDIUM
Fellép: a 15 éves Perforált Vakbélgyul-
ladás együttes. Vendég: az Ouch és az
Alarm együttes. Belépõdíj: 500 Ft

Április 16. 11 óra - HSMK
BÕRÖNDMESE - mesemusical
gyermekeknek. A budapesti Gergely
Theáter elõadása. Szereplõk: Patai Anna
(Megasztár), Bodrogi Attila, Szûcs Ré-
ka, Miskovics Róbert. Írta és rendezte:
Gergely Róbert. Belépõdíj: gyermek 500
Ft, felnõtt 800 Ft

Április 16 14 óra - HSMK
"LAKÓHELYÜNK, A FÖLD"
Játékos vetélkedõ - városi sétával egy-
bekötve -  a Föld Napja alkalmából csa-
ládok részére. Várjuk 3-5 fõs családi
csapatok jelentkezését a 06-93/311-468-
as telefonszámon

Április 16. - HSMK
MOZGÁS=EGÉSZSÉG
16 óra Gerinctorna (Vezeti: Plánder-Illés
Brigitta). 17 óra Fitness-aerobic (Vezeti:
Godzsa-Németh Diána)

Április 16. 19 óra -
Medgyaszay Ház
"VÁLOGATOTT RÖGTÖNZÉSE-
IM!" - Sándor György Kossuth-díjas
humoralista elõadói estje. Belépõdíj:
elõvételben 1200 Ft, helyszínen 1500 Ft.

Április 17. 10 óra - HSMK
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Közremûködik: Timi néni minibábszín-
háza, ajándékkészítés

Április 8. 20 óra
ALTER-CLUB
Fellépnek: 20 óra Kistehén Tánczene-
kar, 22 óra Heaven Street Seven. Kon-
cert után alterdizsi! Belépõdíj: elõvétel-
ben 1500 Ft, helyszínen: 2000 Ft

Április 9. 19 óra
CSENDET KÉRÜNK! - NAGY-
KANIZSA - Rock-koncert sorozat
Fellépõk: Paediatrician - Zalaegerszeg;
Fanatic Attack - Budapest; Taste My Pain.
Belépõdíj: 500 Ft, büfé a helyszínen

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet kiállítása. Megtekinthetõ: május 10-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: szeptember 10-ig 

INVOCATIO
Színházi plakátkiállítás
Megtekinthetõ: május 10-ig
RITMUSOK, FORMÁK, 
GONDOLATOK
Z. Soós István algráfiai alkotásai
Megtekinthetõ: május 10-ig 

F u t b a l l - m e -
zek, aláírt re-
likviák és
j e l v é n y e k
g a r m a d á j a .
Melyek szinte
mindegyikéhez
egy külön tör-
ténet tarto-
zik. Tóth
Béla a gyûj-
temény gazdá-
ja, már majd
harminc esztende-
je kezdte hobbiját,
ami talán már több is an-
nál. S egy dolog a gyûjtemény,
egy másik pedig az egész rend-
szerezése. 

– Kezdjük azzal, ami számomra
az egyik legfontosabb téma, vagyis
a lokálpatrióta jelvények sora –
kezdte a gyûjtõ, miközben már az
elsõ jelvénytartó párna landol is az
asztalon. – Itt van például a Nagy-
kanizsai Torna Egyleté, melynek
eredeti színe piros-fehér volt, de kü-
lön érdekesség az 1934-es alapítá-
sú Nagykanizsai Vasutas Torna
Egyesület kitûzõje is, mely klubbal
a késõbbiekben az NTE fuzionált.

Ahogy már említettük, a gyûjte-
mény külön varázsa a rendszere-
zettsége. Képzeletben akár Mis-
kolctól Sopronig is megfordulha-
tunk, utóbbi város méltán büszke
az 1860-as (!) alapítású SMAFC-
ára, mely egyesület Selmecbányá-
ról tette át székhelyét annak idején
a Lõvérek aljára – s nem is egy jel-
vény árulkodik dicsõ múltjáról.

Nem csoda, hogy a beszélgetés
átsiklott sporttörténeti elemzésbe,
fõképp úgy, hogy ismét „hazai pá-
lyán” kutakodtunk:

– Az akkori második vonal nyer-
tese, vagyis a MAORT Munkás SE
azt az egyedi tényt mondhatja el
magáról, hogy kanizsai csapatként
elõször jutott fel a legmagasabb
labdarúgó osztályba az 1948/49-
es idény után – folytatta Tóth Béla.
– A becses darab tulajdonképpen a
MAORT vállalat logója volt, majd
utána következett a Bányász-Olaj-
bányász elnevezésû idõszak az
„olajos” klubnál. Egy ilyen
anyagnál persze, már el kell mon-
dani, hogy nagyon sokat segítettek
összeszedésében az itteni sporto-

lók, edzõk, akik
nem csupán a fut-

ball területén
dolgoztak.
Adódik persze

a kérdés, például
az ’50-es, ’60-as
évek mütyürjei

között válo-
gatva (éppen

azt a bizonyos
„elszúrt” évszá-

mos, 1864-es
MÁV NTE jelvényt

vizsgálgatva…), hogy
hol készültek?

– Az az ominózus „Vasút”-címer
ismereteim szerint Szabadkáról ke-
rült ki, hiszen a jugóknál is nagy ha-
gyományai voltak a kitûzõk gyártá-
sának. Már egész kis széria esetén is
elkészítették õket, de minõségre pél-
dául a zágrábiak esetében sem lehet
panasz. Jelenleg pedig nagyon jó re-
ferenciái vannak például egy
pozsonyi kapcsolatnak,
ahonnan – marad-
va Kanizsánál –
a 2003-as ala-
pítású UFC
j e l v é n y e i
kerültek ki.

Ha vala-
ki igazán
belemerül,
már a kidol-
gozás ismér-
vei is felszínre
kerülnek, s igen-
csak fontossá válik
az is, egyáltalán hol le-
het hozzájuk jutni. Fõleg
egy adott szint után, amikor egyre
bõvül az otthoni „kontingens”…

– Mindig is remek kidolgozásúak
voltak a csehek szép zománcozású
darabjai, de korábban a magyarok is
nagyon figyeltek a minõségre, vi-
szont a legszebbek talán a svédeké.
Továbbá külön jelentõsége lehet an-
nak is például, hogy egy jelvény tûs,
„gomb-lyukas” vagy éppen kapcsos-
e? Mindezekhez a különbözõ börzé-
ken lehet(ett) hozzájutni csere formá-
jában, de mivel már mi gyûjtõk is ha-
ladunk a korral, a net hozzánk is be-
tört. Na, meg az a gondolkodásmód,
hogy egy-egy ritka darabon szépet
akar szakítani a tulajdonosa is. Szá-
momra e téren a legfontosabb, hogy
az emberi lépték megmaradjon…

Ha még csupán jelvényekrõl be-
szélhetnénk... De sorra kerülnek elõ
az igazi ereklyék, vagyis a futball-
mezek, természetesen az azokat még
egyedibbé varázsoló sztár-aláírások-
kal. S maradva a magyar labdarú-
gásnál, talán egy korabeli Újpest,
egészen pontosan egy Újpesti Dózsa
felsõ viszi a prímet. Méghozzá, töb-
bek között a még patinásabb jelleget
adó hímzett címerrel a közepén,
amibõl a jellegzetes D-betû sem hiá-
nyozhat. (Gondoljunk csak bele, ha
akkor nincs a „dózsás-ötlet”, a lilák
szurkolhattak volna a budapesti Di-
namónak is a Megyeri úton, vagy
épp' a Népstadionban...) A nagy
becsben tartott szöveten pedig ott dí-
szelegnek az aláírások Benétõl
Göröcsig bezárólag. S ha már Bene
Ferenc, Béla azt is elárulja, hogy a
somogyi származású csatár a legna-
gyobb kedvenc, s õriz egy olyan ké-
pet is, melyen a támadó Franz Beck-
enbauerrel szerepel egy BEK-mér-
kõzés elõtt  – a felvételen pedig a
Császár köszöntõ sorai Bélának,
egyenesen Salzburgból, a kétszeres
aranylabdás lakhelyérõl...     

Megtudtuk, van kiemelt terület a
gyûjtés terén, bár azt rögtön tegyük

hozzá, akár európai szin-
ten is egyedülálló

anyaggal talál-
k o z h a t u n k .

Hiszen hol
vannak ma
már olyan
k l u b o k
(épp a
b e l g a -
szekció-
nál lera-

gadva…),
melyek ne-

vei még a kö-
zelmúltban is jól

csengtek: a RWD
Molenbeek, az RFC

Liege, vagy épp a KSV Waregem …
No, de vissza a bekezdés-indítóhoz:
ahogy Tóth Béla fogalmazott, legin-
kább a magyar jelvények vannak
elõtérben, azokra figyel elsõsorban.
Külön rendbe szedve például a Du-
nántúl, Tiszántúl vagy épp a fõváros
szerint. Talán már kiderülhetett, a li-
la szín az uralkodó, de azért csak-
csak odaböki az egyiknél: 

– Látod ezt, milyen? Kérlek szé-
pen, ez egy „horthys” Fradi-cí-
mer. Vagy nézd meg például ezt a
német nyelvterületrõl származót…
Mintha a zöldekérõl mintázták vol-
na, pedig Pischelsdorf településé-
nek csapatáról van szó…”

Polgár László

AAhhooll aa lliillaa- ééss zzöölldd-ffeehhéérr 
eeggyymmáássssaall jjóóll mmeeggfféérr
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