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KanizsaA költészet, a zene, a tánc
együtthatását tapasztalhatták meg
a batthyányis diákok április 11-én
11 órakor a Költészet Napján. Az
intézmény udvarán több mint ki-
lencszáz torokból hangzott fel
Nagy László: Ki viszi át a szerel-
met címû verse. Ehhez Nagy Lász-
ló hangfelvétele teremtette meg az
áhítat csendjét, majd a teljes
csendbõl megépítették katedráli-
sukat a gimnazisták.  

A program ötletgazdája, dr. Hámo-
ri Zsoltné köszöntõjében kiemelte: 

– Április 11-én született József At-
tila, reménységnek és tulipánnak;
pár évvel korábban ugyanezen a na-
pon Márai Sándor. Egy költõ és egy
prózaíró. XX. századi irodalmunk
két emblematikus alakja. Amikor
õket ünnepeljük, az alkotó embert
ünnepeljük. Magyarországon ápri-
lis 11-e 1964 óta a költészet ünnepe.
De mit kezdjünk a kultúrával, az iro-
dalommal, a költészettel, a verssel,
mi, itt a harmadik évezredben? A
válasz egyszerû: A vers az, amit
mondani kell. Kányádi Sándornak
igaza van, ezt a csudát, ezt a rímes
furcsa játékot azért kaptuk ajándék-
ba, hogy mondjuk. Mondjuk ma-
gunkban mormolva, mint az imát,
mondjuk színpadon állva hangosan,
de az igazi csoda a közös versmon-
dás élménye. Ilyen ünneplésre hívta-
lak benneteket ma. Építsünk szavak-
ból katedrálist, itt ezen az áprilisi
délelõttön. Zengjenek gyönyörû
hangzóink együtt mondva kilencszáz
torokból. Mostanság szinte divattá
vált ez a fajta közös versmondás, de
Zalában talán mi leszünk az elsõk.
Saját élményemet megosztva, 2008
tavaszán részese lehettem annak a
varázslatnak, hogy az Esztergomi
Bazilika hatalmas épületének tövé-
ben állva közel ezer középiskolás
mondta el Jordán Tamás közremû-
ködésével Babits Mihály Esti kérdé-
sét. A hatás megfogalmazhatatlan
volt, csak átélni és érezni érdemes.
Segítsetek megépíteni szavakból azt
a katedrálist, ami az ünnep méltó
jelképe lehet. Nagy László versét vá-
lasztottam – szólt a fiatalokhoz a
tanárnõ –, azét a költõét, aki József
Attila költészetébõl merített erõt, és
erõre most nekünk is szükségünk
lesz. Elõször József Attila sorai fi-
gyelmeztetnek bennünket a világ-
mindenség nagyságára, az ember
parányiságára. Nagy László Him-
nusz minden idõben címû versének
már ti is részesei lehettek. 

VVeerrss 990000
ttoorrookkbbóóll
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A Költészet Napja rendezvény-
sorozat április 8-án Vidám ma-
gyar költészet címmel a Honvéd
Kaszinóban vette kezdetét. Kani-
zsai vers- és énekmondók, vala-
mint barátaik adtak költészet na-
pi ajándékmûsort a közönségnek.

A Költészet Napján, 11-én hét-
fõn színes megmozdulásra került
sor a Batthyány Lajos Gimnázium-
ban. A focipályán több mint 900 di-
áktól hangzott fel Nagy László: Ki
viszi át a szerelmet címû verse.
Kedden délelõtt Versünnep címmel
a Szivárvány Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény
felsõs tagozatos és szakiskolás di-
ákjai találkoztak és szavaltak
együtt Riersch Zoltán és Fa Ede
költõkkel. A rendezvény nyitása-
ként az intézmény valamennyi ta-
nulója megajándékozta a vendége-
ket Riersch Zoltán, Madárdalban
címû versének közös elszavalásá-
val. A Rozgonyi Polgári Egylet és a
Takács László Irodalmi Kör 13-án
szerdán tartott közös megemléke-
zést a Medgyaszay Házban a Köl-
tészet Napja alkalmából.

A Halis István Városi Könyvtár-
ban április 15-én Miklya Luzsányi
Mónikával találkozhattak az érdek-
lõdõk, aki a család értékeirõl be-
szélt. Ugyanezen a napon Menyhei
Réka: A Golgota virága címû köny-
vét mutatták be. A kötet Simon
Böske életérõl szól, aki keszthelyi-
ként a két világháború közti idõ-
szakban Európa Szépe címet nyert
el. A könyvbemutatón telefonos be-
szélgetés hangzott el a nagykani-
zsai Laky Zsuzsával, Európa Szé-
pével. Vendég volt még Horváth
Zsuzsi, Laky Zsuzsa édesanyja,
Horváthné Polai Mária és Gõcze
Istvánné, a Hölgyklub tagja, aki a
nõi szépségrõl mondott verset, il-
letve idézett a könyvbõl.

Programok aa
Költészet NNapja 
alkalmából

„Adj esélyt a jövõnek!” cím-
mel, a Romák Világnapja alkal-
mából tartottak Roma Oktatási
Konferenciát a Kanizsa Térségi
Integrált Szakképzõ Központban. 

Az elõadásokat Nagykanizsa
MJV Önkormányzata, a Nagyka-
nizsa MJV Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat, valamint a Zala Me-
gyei Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat szervezte azzal a céllal,
hogy nagyobb figyelmet kapjon a
romák oktatásának, képzésének
fontossága. Mint ahogy Cseres-
nyés Péter polgármester köszöntõ-
jében elmondta, kimûvelt ember-
fõk, jó szakmunkások nélkül Ma-
gyarország és Nagykanizsa nem

fog kilábalni a gazdasági válság-
ból. Vannak azonban olyan rétegei
a társadalomnak, amelyek eleve
hátránnyal indulnak – akár már az
óvodában is – ezek közül is a ro-
mák társadalmának a legnehezebb
az elõrejutás. Nélkülük pedig nem
fog sikerülni a gazdaság helyreál-
lítása, mert csak közösen érhetünk
el eredményeket ezen a téren. A
polgármester hozzátette, a konfe-
renciával egy lépéssel elõrébb jut-
hat a cigányság ügye. Teleki Lász-
ló, a helyi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke vette át a szót,
ismertetve a romák öt jelmondatát:
az oktatást, a felzárkóztatást,
esélyegyenlõséget, az együttélést,
és a kiszámíthatóságot. Az oktatás-

sal kapcsolatban kiemelte, még
mindig nincs roma értelmiség, és
fõként ezért kell nagy energiákat
fektetni ennek a területnek a fej-
lesztésére. Ehhez kéri a polgár-
mester segítségét is. A köszöntõket
a Vörös Rózsák Cigány Hagyo-
mányõrzõ Táncegyüttes fiataljai-
nak elõadása követte, majd Heizer
Antalt, Magyarország szlovák
nagykövetét köszöntötte a közön-
ség a vendégek körében. Látogatá-
sának apropóját az adta, hogy már
európai szinten is foglalkozni kell
a roma kérdésekkel – a problémák-
ra a roma családok külföldrõl való
hazatelepítése hívta fel a figyelmet
leginkább. Kiemelte, hazánk elõ-
rébb van például a mintaprogra-
mok szervezésében, mint a szom-
szédos országok. Ami a roma stra-
tégia kidolgozásához elengedhe-
tetlen, az a stabil, hosszú távú fi-
nanszírozása – többek között – az
oktatásnak is. 

A délelõtt folyamán még Vajda
László, a Zala Megyei Közgyûlés
Kisebbségi és Nemzetiségi Bizott-
ság elnökének, valamint Bene
Csaba, a Zsigmondy-Széchenyi
szakközépiskola igazgatójának
elõadását is meghallgathatta a kö-
zönség. 

Z.A.
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Hat testvérváros tizennyolc
mûvésze élvezheti egy héten ke-
resztül a Kendlimajor Mûvészeti
Szabadiskola vendégszeretetét,
immár harmadszorra. 

A Kisrécse mellet, 1999 óta
mûködõ Ludvig Nemzetközi Mû-
vésztelep 2005-ben és 2008-ban
már szervezett hasonló testvérvá-
rosi rendezvényt, az idei pedig a
harmadik a sorban. A Tiborcz
Trió kellemes, jazzes dallamai
könnyed, bohém hangulatot vará-
zsoltak a megnyitóra, ahol
Ludvigné Tihanyi Klára köszön-
tötte a mûvészeket. Elmondta, a
mûvésztelep ötlete a gleisdorfi

Gernot Schrampf alkotótól ered.
Az idei szimpózium rendhagyó,
hiszen ilyen sok, testvérvárosból
érkezett vendég még nem dolgo-
zott Kendlimajorban. A húsz mû-
vész közül ketten kanizsaiak, va-
lamint érkeztek többek között
Magyarkanizsáról, Gleisdorfból,
Kazanlakból, Kovásznáról, Ko-
lozsvárról és Puchheimbõl is.
Hozzátette, minden alkotó hagy
majd egy-egy mûvet Kanizsán,
amelyek színesíteni fogják mind
a város, mind pedig a mûvészte-
lep összképét. Mint Cseresnyés
Péter polgármester kiemelte,
bihácsi mûvészeket eddig még
nem üdvözölhettek a közösség

köreiben, így õket külön köszön-
tötte a város elsõ embere. El-
mondta, ha nem lenne Kendlima-
jor, akkor a Távol-Keleten való-
színûleg nem ismernék Kanizsát,
de a mûvésztelep nyitottságának,
sokszínûségének köszönhetõen
egyre nagyobb híre van váro-
sunknak, hiszen az itt tevékeny-
kedõk egyfajta arcot, arculatot is
megfestenek.

Ludvig Zoltán festõmûvész
ajándékcsomaggal köszöntötte a
vendégeket, és jó munkát kívánt az
április tizenhétig tartó tevékenyke-
déshez. 

Z.A.
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Elmondták, Magyarország nyu-
gati részében mindössze két ilyen
nagykapacitású, a digitális nyom-
tatás teljes eszköztárát felvonulta-
tó berendezés található, az egyik
itt, a másik Gyõrben. A nagykani-

zsai elõnyére kell azonban írni,
hogy ez a Xerox legújabb fejlesz-
tése, amely a digitális nyomdák pi-
acán plusz szolgáltatást is tartal-
maz, a lakkozás lehetõségét. Ezzel
a „kiegészítéssel” a régióban tehát

egyedülálló. Terveik szerint a
nagyberuházás mintegy három év
alatt térül meg, figyelembe véve,
hogy nem csak a helyi, hanem a
térségi piacot is le kívánják fedni. 

Köszöntõjében Cseresnyés Péter
polgármester kiemelte, szívesen vesz
részt minden olyan eseményen,
amely elõremutató, s a helyi vállal-
kozások optimista hozzáállást tükrö-
zi. Hiszen minden beruházás munkát
biztosít, valamint megerõsíti a város-
vezetést és az itt élõket abban, hogy
városunkban érdemes befektetni. Az
önkormányzat mindig szem elõtt tar-
totta és tartja a kis- és közepes vállal-
kozások támogatását, a munkahely-
teremtést, melyre ebben az évben 55
millió forintot terveztek. 

Mérksz Andor, a TISZK képvi-
seletében az oktatás szemszögébõl
szólt a jelenlévõkhöz, elmondta, a
legfontosabb, hogy a képzéseket
közelebb kell hozni azok felhasz-
nálóihoz, s erre kiváló gyakorlati
hely lesz a most kapacitásait bõví-
tõ vállalkozás.

H.T.

AA QQuuaalliittéé 8800 mmiilllliióóss ddoobbáássaa

Nemrégiben állt munkába városunk egyik digitális nyomdájának
legújabb fejlesztése, egy Xerox Colour 1000 típusú, professzionális,
digitális nyomdagép. A Qualité ügyvezetõje, Toperczer Zsolt, a Xerox
képviselõjével, Hulényi Bencével karöltve mutatta be a közös, mint-
egy 400 ezer dolláros beruházást. 

Tulajdonképpen már egy el-
kezdett folyamat aktuális epi-
zódjaként került sor a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszán azon rendezvényre,
melynek keretében a horvátor-
szági Kapronca (Koprivnica)
város vezetését, egyben küldött-
ségét ismertették meg a dél-zalai
város lehetõségeivel, pontosab-
ban Nagykanizsa városával való
szorosabb együttmûködés kitö-
rési pontjaival.

A hivatalos program utáni tájé-
koztatón Birkner Zoltán kampusz-
igazgatót követõen Drazen Pros,
Koprivnica város alpogármestere
ecsetelte, miért is lehet fontos a
horvát fél számára különösképp a
magyar kapcsolat. Külön kiemelte,
hogy az „alap-kapcsolatok” men-
tén jöhet létre egy olyan együttmû-
ködés, ami a jövõben egy kompak-
tabb gazdasági és turisztikai közös
munkához vezethet.

A horvát település elöljárója
már csupán azért is lehet a magyar
kapcsolatok elkötelezett híve, hi-
szen évekig hazánkban dolgozott,
s éppen ezért jó ismerõje lehet a
két város együttmûködési lehetõ-
ségeinek. Ahogy azt kifejtette, mi-
ként Horvátország számára Ma-
gyarország, úgy ezen térségben
Koprivnica számára hasonlóképp
lehet fontos a Nagykanizsával
folytatott együttmûködés a leendõ
horvát EU-tagság küszöbén.

Ugyanakkor arra is rámutatott, vá-
rosa kellõ gazdasági és infrastruktu-
rális potenciállal rendelkezik ahhoz,
hogy a magyar féllel való közös
munkát tartalommal tudja megtölte-
ni, ehhez azonban az is szükséges,
hogy a szó szoros értelmében a két
települést közelebb hozzák egymás-
hoz a felek. Ahogy fogalmazott: „Je-
lenleg a Nagykanizsa és Koprivnica
között 70 kilométer a távolság. Hogy
mi hiányzik ahhoz, hogy ez 30-40 ki-
lométerre redukálódjon? Nos, egy
híd a Dráván, illetve a mi oldalunkon
egy 2 kilométer hosszú útszakasz.”

Eddig a felek három hivatalos
találkozón vannak túl, s az eddig
vázolt tervek jó esélyt kínálnak ar-
ra, hogy nem csupán intézményi,
de városi együttmükõdési szinten
is tovább léphessenek.

P.L.

Közös iigény 
a sszorosabb 
együttmûködés

A múlt héten ülést tartott a
Nagykanizsai Kistérségi Több-
célú Társulás, melynek alkalmá-
val többek között beszámolót
tartottak a 2010-es év munkájá-
ról, valamint döntöttek a „He-
gyek-völgyek” rendezvény meg-
tartásáról és a rendezvénysátor
igénylésekrõl is.

Mint az ülésen elhangzott, a
Nagykanizsai Kistérség Többcélú
Társulásának Felügyelõ Bizottsá-
ga a társulási megállapodás szerint
végezte tevékenységét a 2010. év-
ben. Összesen nyolcszor ült össze
a társulási tanács, ezekkel az alkal-
makkor a bizottság által tárgyalt
napirendek száma ötvenhét, a ho-
zott határozatok száma pedig hat-
vankettõ volt.  

A 2010. év a társulás életében az
általános önkormányzati választá-
sok következtében a bizottságok
összetételében is változást hozott,
az új tisztségviselõk választása
2010. október 29-i ülésen megtör-
tént, a feladatokat ennek megfele-
lõen folyamatosan a tanács mûkö-
dése szerint látták el. A bizottság
tagjai munkájukért térítést nem

kapnak, azt a társulás eredményes
feladatellátásának elõsegítése érde-
kében végezték. Ami az elnökség
munkáját illeti, az éves ülések szá-
ma kilenc, a tárgyalt napirendek
száma hatvankilenc, a hozott hatá-
rozatok száma pedig nyolcvan.
Mind a bizottságok, mind pedig az
elnökség éves munkájáról szóló
beszámolókat elfogadták az ülésen.
Napirendi pontként tárgyalták az
éves ellenõrzési jelentést a társulás
2010. évi belsõ ellenõrzési munká-
járól. Tavaly az NKTT belsõ ellen-
õrzési csoportja huszonkilenc tele-
pülésen látott el ellenõrzési felada-
tokat. Mint hozzátették, még 2009-
ben indult el egy folyamat, amely-
nek célja, hogy az önkormányzatok
pénzügyi és gazdálkodási feladata-
inak személyi és informatikai
problémáin segítsenek. Ennek
eredményeként egy egységes in-
tegrált gazdálkodási rendszert
használ 2010. január elsejétõl a
kistérségbe tartozó önkormányza-
tok kilencven százaléka. A rend-
szer központi oktatása is sikeresen
megvalósult, amellyel jelentõs
költségcsökkenést értek el. Tár-
gyalták a „Hegyek-völgyek” napok

rendezvényére vonatkozó támoga-
tás kérését, amelyet a társulási ta-
nács február negyedikén tartott ülé-
sén egyszer már napirendre tûzött,
de akkor nem született döntés.
Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homok-
komárom és Magyarszentmiklós
polgármesterei közösen nyújtottak
be kérelmet a 2011. augusztusára
tervezett közös rendezvényük tá-
mogatása céljából, összesen négy-
százezer forintot kérve a társulás-
tól. A településeknek össze kellett
állítaniuk a rendezvény költségve-
tését, melynek ismeretében és át-
vizsgálását követõen a Társulás vé-
gül elfogadta a kérelmet. Határozat
született a rendezvénysátor igénylé-
seket illetõen is, amelyet megelõzött
a társulás munkaszervezete által be-
kért önkormányzati sátorigénylések
átvizsgálása. Ennek alapján összeál-
lították a kistérség településeinek ez
évi igényét, így megállapítható,
hogy ugyanarra az idõpontra nincs
többes igénylés. Az idõpontokra te-
hát rendelkezésre áll a sátor, az
újabb igényléseket az üzemeltetõvel
kell elõzetesen egyeztetni. 

Z.A.
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„Ifjúság, sólyommadár, tiéd a
világ és teérted van a világ”- ezt a
Nagy László idézetet választotta
mottóul az önkormányzattal
együttmûködõ Kanizsa Térségi
Integrált Szakképzõ Központ an-
nak a rendezvényének, amelyen
elsõsorban Kanizsa lehetõségeit
mutatta be a város középiskolása-
inak és az intézményvezetõknek. 

A rendezvény megszervezésében
az önkormányzat és a Kanizsa
TISZK mellett a Gazdálkodási Tu-
dományos Társaságok Szövetsége
is közremûködött, meghívottakként
pedig a kamarákat, a munkaügyi
központ képviselõjét, valamint a
közép- és felsõfokú oktatási intéz-
mények vezetõit, tanulóit várták.
Mint Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK ügyvezetõ igazgatója nyitó

beszédében elmondta, az elõadá-
sokkal az a cél, hogy meggyõzzék a
továbbtanulni szándékozó középis-
kolásokat a tanulmányaik befejezé-
se utáni visszatérésre. Cseresnyés
Péter polgármester is köszöntötte a
hallgatóságot, és kiemelte, találó
idézetet választottak az elõadások-
hoz. Mint mondta, a legfontosabb,
hogy a fiatalok megvalósítható cé-
lokat tûzzenek ki maguk elé, amely
mellett ki is tartanak. Hinniük kell
magukban, emellett keményen meg
is kell dolgozniuk a célok elérésé-
ért, és Kanizsa egy olyan, lehetõsé-
gekkel teli város, ahova érdemes
visszatérni a tanulmányok után.
Még ha ideiglenesen más városban
vagy külföldön gyarapítják is tudá-
sukat, akkor is Magyarországban,
és fõleg Kanizsában gondolkodja-
nak a jövõben. Ennek kapcsán Ka-

nizsáról induló, majd oda visszaté-
rõ, sikereket elért oktatók és szak-
emberek életútját és munkásságát
ismerhette meg a hallgatóság, így
például dr. Keller Krisztina, a Pan-
non Egyetem egyetemi docense
mutatta be többek között az egyete-
mi élet szépségeit Nagykanizsa,
ahová érdemes visszajönni címmel.
Dr. Etler Ottó okleveles vegyész-
mérnök A szabadgyökök és az
antioxidánsok hatása a katicaboga-
rak fejlõdésére címû elõadása után
Németh István gépészmérnök A vá-
lasztás mûvészete már induláskor
témájú prezentációját hallgathatta
meg a közönség, mindhárom elõ-
adás a rendezvény elsõ részét kép-
viselte. Ezután a mûvészet domi-
nált, így Borsos Beatrix énektanár,
Tálosi Péterné zongoratanár, vala-
mint Pulai Viktória és növendékei
mutatkoztak be. A délelõtt utolsó
eseményét pedig már minden tanu-
ló izgatottan várta, hiszen a Ma-
gyarország a soros EU elnöksége
alkalmából kiírt, magyar feltalálók-
kal kapcsolatos pályázat eredmény-
hirdetése következett, az elsõ há-
rom helyezett a következõk lettek:
1. Palini cukrászok, Balogh Zsófia,
Iványi Réka, Batthyány gimnázium
2. Elektrobuborék, Zalavári Csaba,
Cserháti szakközépiskola 3. Holog-
ramok, Nagy Diána és Tarnai Kata,
Batthyány gimnázium. 

Z.A.
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A kanizsai demokraták össze-
jövetelén Katona Tamás egyete-
mi tanár, volt pénzügyminiszté-
riumi államtitkár tartott elõ-
adást az ország költségvetési
helyzetérõl. 

A Honvéd Kaszinó nagytermé-
ben a szervezõk nevében Böröcz
Zoltán köszöntött minden balolda-
lit, jobboldalit, liberálist, konzer-
vatívot és mindazokat, akik meg-
tisztelték megjelenésükkel a ren-
dezvényt. Elöljáróban összefog-
lalta mindazt, amiben egyetértet-
tek a januári találkozójukon: Ma-
gyarország letér, vagy letérésben
van arról a közmegegyezésen ala-
puló útról, amit a rendszerváltás
elõtti kerekasztal-tárgyaláson
meghatároztak, majd az 1990-es
választások hitelesítettek. Egyet-

értettek abban is, hogy Magyaror-
szágon veszélybe került a demok-
ratikus berendezkedés, egy centra-
lizált irányú, tekintélyelvû autok-
rata irányítású rendszer kiépítésé-
nek a kísérlete folyik. Azt mond-
ták, a demokraták felelõssége ab-
ban áll, hogy képesek-e megállíta-
ni a polgári demokrácia lerombo-
lását, Orbán Viktor és csatlósai or-
száglását. Elsõsorban az MSZP fe-
lelõssége, hogy a demokratikus
erõk összefogását kezdeményez-
ze, szervezze. Kérdése az volt, mi
történt a magyar gazdasággal, mi-
ért nem felelt meg az új kormány-
nak az az út, ami a Bajnai kor-
mány gazdasági prognózisában
szerepelt és az EU is alkalmasnak
találta arra, hogy Magyarország
számára gazdasági fellendülést
eredményezzen.

Elõadásában Katona Tamás a
kormány elmúlt egy évét közgaz-
daságilag így foglalta keretbe: a
fülkeforradalomtól az elsõ Orbán
csomagig. Majd szólt a kormány
fõ törekvéseirõl, gyökeresen más
gazdaságpolitikájáról, a költségve-
tést tehermentesítõ intézkedések-

rõl, a kiadások és a személyi jöve-
delemadó csökkentésérõl, és an-
nak következményeirõl, a foglal-
koztatásról, a Széll Kálmán Terv-
rõl, amit igazi széllel bélelt terv-
nek nevezett.

B.E.
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2011 a környezetvédelem és a
szemléletformálás éve Nagyka-
nizsán. Az önkormányzat mun-
katársainak kezdeményezéséhez
cégek, intézmények, civilek is
kapcsolódtak. Céljuk minél több
hulladéklerakó felszámolása a
város területén. A kezdeménye-
zés fontosságára Cseresnyés Pé-
ter polgármester a helyszínen
hívta föl a városlakók figyelmét.

A „Szedj föl pár kilót!” akcióso-
rozat a hétvégén a Förhénci he-
gyen folytatódott. A munkában a
város önkormányzatának munka-
társai, huszonhárom polgárõr, va-
lamint tizenöt diák vett részt. A
szemétgyûjtés sikerességét az is
bizonyítja – hangsúlyozta Böröcz
Tibor, a Förhénci Polgárõr Egye-
sület elnöke –, hogy a három terü-
leten, a zalaegerszegi úttól a
Förhénci hegyig vezetõ több mint
egy kilométeres szakaszon, vala-
mint a két hegyháton több mint
hatvan zsák szemetet szedtek ösz-
sze. 

B.E.

SSzzeeddjj ffööll
ppáárr kkiillóótt!! 
aa FFöörrhhéénnccii
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Négy igen, hat nem és hét tar-
tózkodással nem támogatta a
közgyûlés a Griff Szakközépis-
kola és Szakiskola telephely be-
jegyzése iránti kérelmét.

A Griff Felnõttképzõ Központ
Nonprofit Kft. azzal a kérelemmel
fordult a Rozgonyi Úti Általános
Iskola igazgatójához, hogy a Griff
Szakközépiskola és Szakiskola
számára az általános iskola tanter-
meit esti és hétvégi képzések lebo-
nyolítására bérbe vehesse. Tartós,
hat tanévre szóló szerzõdést kíván-
tak kötni az intézménnyel annak
érdekében, hogy a Rozgonyi Isko-
lát telephelyükként is bejelenthes-
sék. A Pénzügyi Bizottság nem ja-
vasolta az elõterjesztés elfogadását
– jegyezte meg az elõterjesztés vi-
tájában Bene Csaba, a bizottság el-
nöke, majd hozzátette: a Griffnek
van érvényben lévõ, 2013-ig tartó
szerzõdése a Zsigmondy-Széc-
henyi iskolával. 

A cég ezt a szerzõdését sem tölti
ki olyan tartalommal jelen pillanat-
ban, mint ahogyan azt a megállapo-
dás szerint kitölthetné. Természete-
sen olyan szerzõdése van, ami nem
kötelezi arra, hogy a Zsigmondyban
folytassa a képzéseket. Továbbá
nem kell minden évben öt éves szer-
zõdést kötni azért, hogy egy szerve-
zet pályázni tudjon, és nincs is szó
arról, hogy a TISZK-nek vetélytársa
lenne, hiszen van más felnõttképzõ
szervezet is Kanizsán. Bene Csaba
arra is emlékeztetett, a város ponto-
san azért kötött velük öt éves szer-
zõdést, hogy biztosítsa az iskola
mûködésének a feltételét. Felhívta a
figyelmet arra is, hogy a felnõttkép-
zés feltételeinek a kialakításához
mire van szükség. Annak idején, a
szerzõdés megkötésekor is nagy vi-
ták voltak a közgyûlésben. Az ügy-
vezetõ akkor azt mondta, ha nem
szavazza meg a közgyûlés neki az
ötéves szerzõdést, akkor majd õ vá-
sárol ingatlant, és épít iskolát. 

Az elõterjesztés azt is tartalmazta,
hogy az élethosszig tartó tanulás je-
lentõségének megnövekedése szüksé-
gessé tette a hagyományos iskola-
rendszer mellett minden tervszerû for-
mális és nem formális tanulási tevé-
kenység támogatását. A város önkor-
mányzata ezért kiemelt figyelmet for-
dított a felnõttképzés feltételeinek, le-
hetõségeinek biztosítására. Ezt szem
elõtt tartva a 14/2008. (I.30.) számú
határozatával támogatta a Nagykani-
zsa Térségi Integrált Szakképzõ Köz-
pont létrehozását. Az intézmény ma
már az egyik legjobban mûködõ szak-
képzõ központ az országban, mely az
önkormányzat jelentõs költségvetési
támogatásával végzi tevékenységét. A
szakképzésben, a középfokú és a fel-
nõttoktatásban felmerülõ valamennyi
képzési igényt a Nagykanizsa TISZK
és a város középfokú oktatási intéz-
ményei kiemelkedõ szakmai háttérrel
képesek biztosítani. 

B.E.

AAzz éérrvvéénnyybbeenn lléévvõõ sszzeerrzzõõddéésstt sseemm 
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Újdonságok, 
energiahatékonyság, pályázatok

TTáárrssaasshháázzii 
kkoonnffeerreenncciiaa 
aazz IInnkkuubbááttoorrhháázzbbaann

Neves szakemberek részvé-
telével, országos szintû társas-
házi konferenciára kerül sor
Nagykanizsán az Inkubátorház-
ban 2011.04. 19. (kedd) 10 órai
kezdettel. Az országos road-
show-t szervezõ Társasházak és
Társasházkezelõk Országos
Egyesülete szeretettel várja a
társasházak kezelésével foglal-
kozó közös képviselõket és vál-
lalkozásokat. Részvételi szán-
dékot a 06-30-3344-440 tele-
fonszámon, vagy a tht@tht.hu
e-mail címen lehet jelezni. To-
vábbi információ www.tht.hu
illetve a 93/510-137 telefonszá-
mon kapható.

Tizenhárom igen szavazat és
három tartózkodás mellett a
közgyûlés jóváhagyta a Kanizsai
Dorottya Kórház kérelmét,
melyben a gyermek diabetoló-
giai szakrendelés szüneteltetésé-
nek meghosszabbítását kérte.

Az ÁNTSZ Nyugat-Dunántúli
Regionális Intézete komplex ellen-
õrzést folytatott 2009. márciusában a
Kanizsai Dorottya Kórházban, mely
érintette a Csecsemõ- és Gyermek-
gyógyászati Osztályt is. A szakfel-
ügyeleti ellenõrzés lényeges megál-
lapításai között szerepelt a gyermek-
diabetológiai szakrendelés személyi
minimumfeltételeinek a hiánya is.
Emiatt a kórház kezdeményezte a
szakrendelés átmeneti, egy éves idõ-
tartamú szüneteltetését, melyet a
közgyûlés az októberi soros ülésén
jóváhagyott, majd ennek megfelelõ-
en az ÁNTSZ is módosította a mû-
ködési engedélyt. Mivel gyermek
diabetológus szakorvos továbbra
sem dolgozik a kórházban, ismét
kérték a szakrendelés átmeneti, egy
éves idõtartamú szüneteltetését. 

B.E.

Átmenetileg
szünetel 
a ggyermek
diabetológiai 
szakrendelés

A közgyûlés tizennégy igen, egy
nem, két tartózkodás mellett elfo-
gadta az épített és természeti kör-
nyezet értékeinek helyi védelmérõl
szóló önkormányzati rendelet mó-
dosítására elõterjesztett javaslatot. 

A testület a decemberi soros ülésén
már megtárgyalta a rendelet módosí-
tásáról szóló elõterjesztést, és ezzel
kapcsolatban megalkotta rendeletét.
A rendelet-módosításra lakossági in-
dítvány alapján került sor, mivel az
Olaj utcai lakosok egy része a telkük

hátsó, nyugati telekhatárán tömör ke-
rítést szeretne építeni vagyonvédelmi
megfontolásból. A közgyûlési vitában
is felmerült, hogy az érintett lakosság-
gal célszerû lenne egyeztetést folytat-
ni, és annak eredményeként szükség
esetén a témát újra a közgyûlés elé
kell tárni. A rendelet módosításának
értelmében a MAORT-telep telkeinek
olyan hátsó telekhatárán, amely
egyúttal építési övezeti határt is jelent,
a drótfonatos kerítésen kívül a terep-
szint felett legfeljebb két és fél méter
magas tömör, falazott, és az ingatla-

non álló épület falával megegyezõ
színûre festett kerítés építhetõ. A ren-
delet módosítása javítja az ott élõ la-
kosok biztonságérzetét és nyugalmát.
Az önkormányzatra semmilyen költ-
ségvetési hatása nincs, és az érintett
lakosok számára sem jár kötelezõ ere-
jû anyagi következményekkel. A ren-
deletben foglaltak környezetre gyako-
rolt hatása minimális, de az érintett la-
kosok nyugalmát védené a garázste-
lep környékének zajhatásától. 

B.E.

ÉÉppüüllhheett aa kkeerrííttééss aa MMAAOORRTT-tteelleeppeenn

Ismét a közgyûlés napirendjé-
re került a vendéglátó üzletek éj-
szakai nyitvatartási rendjérõl
szóló rendeletének módosítása. 

Aszigorítás hatására több vállalko-
zó írásos kérelmet nyújtott be, mely-
ben sérelmezték, hogy az Eötvös tér
kikerült a belvárosi mentességi öve-
zetbõl, holott a városrekonstrukciós
program is így kezeli a teret. 

A vállalkozók szerint a rendeleti
korlátozás ellehetetleníti a vállalko-
zásukat, mert üzleteiket a hétvégi

napokon, pénteken és szombaton
csak este 23 óráig tarthatják nyitva.
Indokaikban az is szerepelt, hogy a
hétköznapi forgalom a jelenlegi
gazdasági nehézségek miatt nagyon
alacsony, a hétvégi hosszabb nyitva
tartással tudják csak a bevételeiket
növelni annak érdekében, hogy mû-
ködõképesek maradjanak, és ne
kelljen csökkenteni a dolgozóik lét-
számát. Elsõsorban a fiatalabb kor-
osztály látogatja hétvégén a vendég-
látóhelyeket, akiknek a szórakozá-
sához megfelelõ körülményeket

tudnak biztosítani, és a lakosságtól
sem érkezett panasz a mûködésük-
kel kapcsolatban. A kérelmezõk ígé-
retet tettek arra is, hogy fokozottab-
ban figyelnek vendégeik kulturált
viselkedésére, az üzletek környeze-
tének tisztaságára. A testület tagjai
tizenhat igen szavazattal elfogadták
a rendelet módosítását, mely szerint
a korlátozott nyitvatartási idõ nem
terjed ki az Eötvös téri vendéglátó
üzletekre.

B.E.

ÜÜzzlleetteekk ééjjsszzaakkaaii nnyyiittvvaattaarrttáássii rreennddjjéérrõõll
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A Tüttõ János Nótaklub életében
mérföldkõ volt az április 2-án
Veszprémben megrendezett Ma-
gyar Nótaklubok Minõsítõ Feszti-
válja. Az elmúlt tizenegy évben
„csak” a közönségtõl kaptunk
visszajelzést, biztatást, hogy jó
irányba haladunk, de most hét tagú
szakértõ zsûri elõtt kellett bizonyí-
tani jártasságunkat a magyar nóta
éneklés tudományában.

Utolsó fellépõként nagy volt az
izgalom bennünk, hogy a jobbnál
jobb kórusokat sikerül-e megelõz-
ni. Tudtuk, hogy jó néhány maxi-
mális 10 pont is kell a gyõzelem-
hez, mely csak nagyon fegyelme-
zett elõadás mellett sikerülhet. A
Major Lajos kórusvezetõ által fel-
készített 17 fõs együttes külön erre
az alkalomra összeállított mûsorral
lépett fel, melyen kilenc percben
kellett bizonyítani felkészültsé-
günket. 

A verseny hangulatára jellemzõ
volt, hogy végig vastaps kísérte a
három kategóriában (egyéni, szó-
ló, kórus) fellépõ szereplõket. Elõ-
adásunkkal nem hoztunk szégyent
Kanizsára – amely a nóta városa -,
hiszen mûsorunk után a hangos
taps mellett sorra emelkedtek a 10-
esek a magasba. A végeredmény
70 pont, egy szép serleg és egy el-
sõ helyezés. Az Arany minõsítés
mellett még „A legjobb nemzetkö-
zi magyar nóta klub” címet is kiér-
demeltük a tíz nótaklubot felvo-
nultató megmérettetésen. 

A kórus sikerét még két szólis-
tánk (Vajda Mária és Horváth Zol-
tán) is fényesítette, akik ezüst mi-
nõsítést szereztek. Szép sikerrel
szerepeltek még: Német Tibor,

Németné Lakatos Márta és Vejer
Béla, akik szintén szóló kategóriá-
ban indultak. 

Ez a nap a magyar nóta ünnepe
volt, amely visszahozott valamit e
sokak által méltatlanul elfelejtett
mûfaj szépségébõl.

Jakab Zoltán klubtag

Régen várt, nem mindennapi
vendégek érkeztek a nagykanizsai
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskolába.

Március 30. és április 2. között
egy 42 fõs minnesotai középisko-
lás diákcsoportot és 4 kísérõjüket
láttuk vendégül iskolánkban. A di-
ákok iskolájuk, a St. Anthony Vil-
lage Középiskola (Minnesota) jazz
band-jének és kórusának tagjai,
Helsinki és Salo után Budapestre
és Nagykanizsára is ellátogattak. A
vendégek március 30-án késõ dél-
után érkeztek meg iskolánkhoz,
ahol a vendéglátó családok már
várták „ideiglenes gyermekeiket”.
Az elsõ izgatott bemutatkozás után
a csoport tagjai kettesével csatla-
koztak a családokhoz, hogy eltölt-
sék együtt elsõ közös estéjüket. 

Másnap reggel iskolánkban kö-
szöntõvel és néptáncbemutatóval
fogadtuk a vendégeket, majd több
csoportban, mezõs kísérõk segítsé-
gével betekintést nyerhettek isko-
lánk hétköznapjaiba. Óralátogatá-
sokon, matematika és angol tan-
órákon vehettek részt, majd kvíz-
zel készültünk számukra, hazánk-
kal és anyanyelvünkkel kapcsola-
tos kérdésekbõl álló feladatlapot
töltöttek ki. Nagyon jó volt nézni,
ahogy a csapatok aktívan, jóked-
vûen igyekeztek közösen megol-
dani a feladatokat. Hazánk neveze-

tességeirõl, magyar találmányok-
ról és feltalálóikról, magyar híres
emberekrõl, iskolánkról és váro-
sunkról prezentációt készítettünk,
melyet nagy érdeklõdéssel figyel-
tek, majd õk is bemutatták nekünk
az iskolájukat egy általuk készített
videó segítségével. Nagy sikert
aratott a Rubik kocka bemutatása
is, amely „kirakásának” logikáját
elõször sokan nem értették, de ki-
tartóan próbálták ellesni a trükkö-
ket iskolatársunktól, Petikétõl, aki
a Rubik kocka „mestere” és így
pillanatok alatt „kirakta” a színe-
ket, és ezt nagy tapssal értékelte
„közönsége”.

Ezt követõen a két iskola diákjai
közösen sportolhattak, illetve éne-
kelhettek, zenélhettek, majd részt
vettek iskolánkban Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet Va-
rázslatos India címû tárlatának
megnyitóján. Kanizsa nevezetes-
ségeit „élõben” is megmutattuk a
vendégeinknek, elkalauzoltuk õket
többek között a Plakátházba, a Vá-
rosházához, a Török kúthoz is és
kiállítást tekinthettek meg a Thúry
György Múzeumban. A városi túra
után a Zeneiskolába kísértük a cso-
portot, ahol megismertették az in-
tézményben tanulható hangszere-
ket, képzéseket, és nagyon élvez-
ték a magyar diákok által elõadott
rövid koncertet.

Este a Honvéd Kaszinó tükörter-
mében „Miénk a színpad” címmel
a Mezõs diákok elõadásokkal, mû-
sorokkal szórakoztatták a vendé-
geket.

Pénteken kirándulást szervez-
tünk, megmutattuk a Szigligeti vá-
rat és Keszthelyen a Festetics Kas-
télyt. Este a HSMK-ban fogadtuk
a vendégeket, ahol az Orff és a Ka-
nizsa Big Band együttesek mûso-
rát követõen a nap fénypontja kö-

vetkezett – az amerikaiak léptek
színpadra, az általunk kíváncsian
várt koncertjükkel, mellyel elkáp-
ráztatták a közönséget.

Az amerikai diákok látogatásá-
nak célja az volt, hogy megismer-
kedjenek a magyar kultúrával, a
nagykanizsai diákélettel, és hogy
lehetõséget kapjanak õk is a bemu-
tatkozásra. Nagyon kedvesek, köz-
vetlenek, érdeklõdõek és barátsá-
gosak voltak a vendégeink, ezért e
rövid idõ alatt sok barátság kötõ-
dött a két iskola diákjai között.
Hamar eltelt az idõ, az elutazás
elõtti búcsúzáskor több diák sze-
mében is könnycseppek csillogtak,
ahogy búcsúzásul még egyszer
megölelték egymást. Úgy gondo-
lom, hogy érdekes, tartalmas prog-
ramokat szerveztünk, és mind a
mezõsöknek, mind az amerikai di-
ákoknak sok élményben volt ré-
szük. Érdekes élmény volt, hogy
nyelvtudásunkat anyanyelvi be-
szélõkkel gyakorolhattuk, és ki-
szakadva a megszokott tantermi
környezetbõl „élõvé” váltak a be-
szédhelyzetek.

Örülünk, hogy pozitív visszajel-
zéseket kaptunk vendégeinktõl a
programjainkról és reméljük, hogy
máskor is találkozhatunk még ve-
lük.

Kisházi Kitty, 
11.E osztályos tanuló

2011.04.10. vasárnap éjszaka fél
11. Fárasztó hétvége után a 8 éves
kisfiam több órás sírás után, 39 fo-
kos lázzal végre elaszik. A 6 éves
kislányom is éppen lehunyta a sze-
mét, õt is elfárasztotta a testvére
betegsége. Persze „anya”, és „apa”
is megviselt már… Nagyon szeret-

AArraannyy mmiinnõõssííttééss 
aa TTüüttttõõssöökknneekk

AAmmeerriikkaaii ddiiáákkookk 
aa MMeezzõõbbeenn

SSzzoollggáálluunnkk 
ééss vvééddüünnkk!!
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jük a kicsiket, rossz érzés, ha beteg
valamelyik. Éppen sikerülne ágy-
ba kerülni, csengetnek. Kinézek az
ablakon. Rendõrök állnak a kapu
elõtt. Két egyenruhás, és egy civil,
mint késõbb kiderül nyomozó fõ-
hadnagy. Kinyitom az ablakot, azt
kérik, menjek le, engedjem be
õket. Félálomba magamra kapok
valamit, és kimegyek, ajtót nyitok.
Viszonylag nyugodt ember va-
gyok, mivel tudom, hogy a család
minden tagja itthon alszik, úgy
gondolom, nagy baj nem lehet, in-
kább valami félreértés. Azt mond-
ják, a feleségemet keresik, enged-
jem be õket. Mindannyian becsü-
letes állampolgárok vagyunk, ez
az információ felettébb megdöb-
bentett. Közben a párom is lejön,
értetlenül állunk a közeg elõtt.
Közlik, hogy a párom nevén lévõ
XYZ… rendszámú gépjármûvel,
és a hozzá kapcsolt utánfutóval ma
14 óra valahány perckor egy keszt-
helyi kerítést szétbontottak, és el-
szállítottak illetéktelenek. Kicsit
megkönnyebbülök, az autót több
hónapja eladtuk. Ezt közlöm a
nyomozóval, de ahelyett, hogy
kérnék az adásvételit, azt mondják,
átkutatják a házat. Mivel gyorsan
nyugalmat szeretnénk, természete-
sen beleegyezünk. Azt közben
megkérdezem, hogy ezt miért éj-
szaka csinálják, ha délután kettõ-
kor kapták a bejelentést. Azt
mondják most értek ide, és a forró
nyomos nyomozás nagyon fontos
az ügy szempontjából. Közben
szeretnénk elõvenni az adásvételi
szerzõdést, de kiderül, hogy az
még valamelyik zsákban van a 20
közül. Néhány hete költöztünk egy
lényegesen kisebb lakásba, mint az
elõzõ, még nem mindennek sike-
rült helyet találni. Felajánlom,
hogy ettõl függetlenül szívesen el-
kísérem õket az illetõ házához, aki
megvette az autót, és másnapra
elõkeressük a dokumentumot, és
bemutatjuk. Azt mondják ez nem
így mûködik, nekik ahhoz semmi
közük nincs, õk a feleségemet jöt-
tek ellenõrizni, és a házkutatást le-
folytatni. Értetlenül állok a helyzet
elõtt. Azt mondják, ha eladtuk az
autót, ha nem, a feleségemnek
most be kell menni a rendõrségre,
és vallomást kell tennie. Próbálunk
megoldást találni, hogy a lázas, ri-
adt gyerekek mellõl ne kelljen az
édesanyának éjszaka elmenni a
rendõrökkel. Tántoríthatatlanok.

Átvizsgálják a kertet, a garázso-
kat, a házat. A WC-t is tüzetesen
megnézik, hogy nem rejtettük-e el
az ellopott kerítésmezõket. Már

azon is kezdek csodálkozni, hogy
nem motoznak meg bennünket.
Ekkor nem bírom tovább, felhí-
vom a jogvédelmi biztosítónkat.
Az ügyeletes jogi képviselõ tájé-
koztat, hogy természetesen a fele-
ségemnek vallomást kell tenni, de
egyezzünk meg egy idõpontban
másnap, mert nincs jogi alapja,
hogy éjszaka a páromat a lázas
gyerek mellõl elõállítsák a rendõr-
ségen. Ezt közlöm a buzgó, ifjú
nyomozóúrral, aki azt mondja,
meg kell beszélnie a fõnökével. Az
úr kimegy az udvarra, valakivel te-
lefonon beszél.

A fõnök úr könyörületes volt,
nem viszik be a feleségemet a ka-
pitányságra. Közlöm az urakkal,
hogy kezd már felháborító lenni a
viselkedésük, mi szeretnénk segí-
teni a munkájukat, de ne úgy ke-
zeljenek bennünket, mint egy bû-
nözõt. Az ifjú nyomozó, és egyik
egyenruhás társa mosolyra húzza a
száját. Nem bírom tovább idegek-
kel, megkérem, hogy „ne röhögjön
ki”! Közli, hogy õ nem nevetett…

Megírják a jegyzõkönyvet, meg-
egyeznek a feleségemmel, hogy
másnap 11 órakor bemegy a rend-
õrségre vallomást tenni. Én még
mindig értetlenül állok a tény elõtt,
hogy a feltételezhetõ elkövetõ nem
érdekli az urakat. Egyre türelmet-
lenebbül próbálom az értésükre
adni, hogy a saját autómmal, a sa-
ját költségemen, a saját idõmet
nem sajnálva elkísérem õket, és
segítem a „forró nyomos” nyomo-
zásukat. Közlik, hogy ez nem így
mûködik, ennek nincs jogalapja.
Én nem értek hozzá, ne szóljak be-
le, nekik azt adták ki, hogy a fele-
ségemet ellenõrizzék le. Ha a ne-
jem másnap 11 órakor vallomást
tesz, akkor majd folytatják a nyo-
mozást.

Már kételkedek benne, hogy ért-
hetõ volt, amit a felzaklatott lelki-
állapotomban közöltem a rendõr
urakkal. Türelmetlenül, és erélye-
sen, de abban a tudatban, hogy se-
gíthetek egy bûnözõ elfogásában,
még egyszer elmondom, hogy
megmutatom, hol lakik az illetõ,
mert fejbõl nem tudom a nevét, és
a címét. Leállítanak, hogyha nem
hagyom abba, akkor bajom lesz.
Nekik semmi közük az illetõhöz,
aki megvette az autónkat. A „forró
nyomos” nyomozás ma éjszakára
véget ér…

Reggel nagyon hajt a kíváncsi-
ság, megnézem. Az autó az új tulaj
háza elõtt, de már üres utánfutóval. 

Hétfõn 11órakor már teljesen
udvarias módon hallgatják ki a pá-

romat. Bár már kezdik elhinni a mi
történetünket, sikerül beazonosíta-
ni az illetõt, aki régi ismerõsük, és
megtalálható a „családi album-
ban”, azért a feleségemtõl megkér-
dezik, hogy ki vezette tegnap 14
óra x perckor az autót? Milyen au-
tója van most a feleségemnek? Mi-
lyen autója van a férjének? Kié az
autó, ami a garázsunkban állt? A
feleségem megkérdezi, hogy azért
az illetõt remélhetõleg megkere-
sik? Természetesen ez szerepel a
középtávú elképzeléseik között. A
párom, ha már ilyen vendégszere-
tetnek örvend, megkérdezi, mit
kellene tennie, hogy az autót a vá-
sárló átírassa a nevére? Tegyen fel-
jelentést? Közlik vele, hogy azt
nem tehet, mert a rendõrségnek
ehhez semmi köze. Ellenben a
nyomozó úr tesz egy javaslatot ar-
ra, hogy meg kellene keresnie az
illetõt, és rábeszélni, meggyõzni,
hogy mégis csak át kellene íratni
azt az autót a nevére. Most már a
feleségem is totálisan értetlenül áll
a praktikus tanács elõtt. Újra rá-
kérdez: úgy gondolja, hogy az
önök által is nyilvántartott sze-
mélyt, neki kell megkeresni, és
meggyõzni? A nyomozóúr válasza
egyértelmû igen…

Ez ma a magyarországi bûnül-
dözés! Hajrá nagykanizsai nyomo-
zó urak! (Tisztelet a kivételnek,
szerencsére nem ismerem a teljes
állományt, és bízom benne, hogy
ez egy kivételes eset volt) Termé-
szetesen panaszt fogok emelni az
illetékes eljáró rendõr urak ellen.

Kíváncsian várom a Nagykani-
zsai Rendõrkapitány Úr megtiszte-
lõ válaszát. 

Így neveljük gyermekeinket a
rendõrség szeretetére, és tiszteleté-
re? Szolgálunk, és védünk? Vala-
hogy nem érzem a kis történethez
illõnek…

Szomorú tény, de ideológiailag
úgy tûnik sokkal idõtállóbb a kö-
vetkezõ „gyöngyszem”: „Gyûjtsd
a vasat és a fémet, ezzel is a békét
véded!”

Egy törvénytisztelõ 
állampolgár

Április 11. napján már másod-
szorra jöttünk össze, mi, Kani-
zsai Demokraták. A találkozó

helye ismét a Honvéd Kaszinó
volt, célunk még mindig az el-
múlt 20 év demokratikus vívmá-
nyainak, a demokráciának a
megvédése, és az emberek, elsõ-
sorban a kanizsai emberek fi-
gyelmének a felhívása a ve-
szélyre, ami a demokráciánkat
fenyegeti. Ismét vegyesen vol-
tunk jelen, mind az életkort,
mind pedig a politikai véle-
ményt vagy pártállást tekintve,
csak a téma volt más: most a
gazdaság helyzetét vettük gór-
csõ alá meghívott vendégünk-
kel, Katona Tamás egyetemi ta-
nárral, közgazdásszal. Az volt a
Tanár Úrhoz a kérésünk, hogy
vezessen be minket egy picit a
magyar gazdaság jelenlegi hely-
zetébe, hogy állunk, hol állunk,
merre tartunk. Errõl bõvebben,
elsõsorban helyhiány miatt nem
is fogok írni, hiszen azt, hogy
hol állunk, az átlagpolgár, az
egyszerû melós vagy munkanél-
küli a saját bõrén érezheti. Még
csak annyit ide, hogy elv-társak,
mi állunk, csakhogy benne, a
jelszó a nyárra szerintem pedig
az lesz, hogy ne mozogj, mert
hullámzik, meg munkát, kenye-
ret, vagy legalább az egyiket. Az
elõadás elõtt egyikünk gyors
összegzést tartott az elsõ, januá-
ri összejövetelünk óta eltelt tör-
ténésekrõl. Városi szinten saj-
nos nem sok jó történt. A lámpa-
gyárból elküldtek 800 embert,
tanárok tiltakoznak és gyûjtenek
aláírásokat az iskolák összevo-
nása ellen (nyilván az összevo-
nást automatikusan fogja követ-
ni a tanárok létszámának drasz-
tikus csökkentése, a szakképzés
és tanítás színvonalának esésé-
vel egyetemben), én is aláírtam
a tiltakozó ívet, mást is erre buz-
dítok. A városban egymást érik
az üres kirakatok, most már
bankból is kevesebb van, csak a
patikák tartanak még ki, ami
nem is csoda, az egyszerû ma-
gyar melós és nyugdíjas általá-
nos egészségi állapotára is te-
kintettel. Viszont jó hír, hogy
most már annyian vagyunk a
munkanélküli hivatalban egy-
egy reggel (utoljára 2 hete vol-
tam lejelentkezni, hogy még
mindig élek és tengõdõm), hogy
lassan forradalmat (igazit) lehet-
ne velünk csinálni. Országos
szinten sem jobb a helyzet, min-
denki megkapta, hogy ha nem
vitte semmire, akkor annyit is
ér. 

(folytatás a 8. oldalon)
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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 
(folytatás a 7. oldalról)

Máskülönben alkotmányelle-
nes lett a közalkalmazottak in-
doklás nélküli elbocsátása,
mondjuk ezt a Fideszen kívül
mindenki tudta, úgyhogy a meg-
lepetés erejével csak rájuk ha-
tott. A gazdaság továbbra sem
akar beindulni, a beígért orbáni
csoda még mindig várat magára,
a benzin 380 forint, a kenyér
árát már megint emelték, na,
mondjuk a cukorét, lisztét, ola-
jét stb. is, persze csak azért,
hogy a benzinár ne érezze magát
egyedül. Egymást érik a tünteté-
sek és a demonstrációk (érdekes
az is, hogy mióta ezeket már nem
a Viktor szervezi, azóta nem is ve-
rik szét fél Pestet a „demonstrá-
lók”), a közbiztonsági helyzet is
egyre fokozódik, úgyhogy nem tu-
dom, hogy az Orbán által megígért
általános jólét, meg a „mindenki
jól fog járni” mikorra jön el, de
legalább elindulhatna már végre.
Mert ugye el fog jönni, hiszen ez a
miniszterelnök soha nem hazudik,
ugye. Ugye? Az elõadás után egyi-
künk felvetette az ötletet, hogy
miért nem veszünk fel valamilyen
szervezeti formát, miért nem ala-
kulunk meg hivatalosan is? Erre
felbolydult a demokrata találkozó,
és nagyjából 10 perc alatt eldöntöt-
tük, hogy egyesületté fogunk ala-
kulni. Két tucat kéz is a levegõbe
lendült, jelentkezve alapító tagnak.
Nagyjából átbeszéltük, pontokba
szedtük az elérendõ célokat, szabá-
lyokat. Egyik demokrata jogász
barátunk vállalta, hogy a megfo-
galmazottak alapján elkészíti a
szükséges hivatalos papírokat. Ab-
ban állapodtunk meg, hogy a kö-
vetkezõ összejövetelünkön hivata-
losan is egyesületté alakulunk, fõ
célunk pedig egy lesz: összefogni a
demokrata erõket, a Demokratákat
az ellen a tekintélyelvû, diktatóri-
kus, demokráciaellenes kormány-
zati politika ellen, ami most az or-
szágban folyik. Bárki csatlakozhat
tehát, pártállás nálunk nem szá-
mít! Kérek minden hasonlóan
gondolkodó embert, demokratát,
jöjjön el a következõ összejövete-
lünkre, legyen tagunk, pártoló ta-
gunk, vagy csak egyszerû hallga-
tó, résztvevõ, vitatkozó, javaslat-
tevõ! Tegyünk azért közösen,
hogy a 21. században, egy EU-s
országban ne egy, a múltból ittra-
gadt kiskirály, despota mondja
meg az emberek, a nép helyett,
hogy mi a jó nekünk, hogy mer-
re menjünk!

Papp Attila
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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 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

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. április 1. – május 31-ig
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A kaszinó emelete – a díszterem
és az elõcsarnok egyaránt – kifeje-
zetten szûknek bizonyult annak a
sok embernek, akik mind az Ismerõs
Arcok koncertjére várakoztak. Volt,
akinek míves lemezzel díszített tar-

soly lapult az oldalán, és türelmetle-
nül meg-meghúzta a sörösüveget, és
volt, aki halkan, nyugodtan szívta a
cigarettáját. Késve érkeztem a hely-
színre, így megpróbáltam a lehetõ
leggyorsabban átpréselõdni a rajon-

gók tömegén, de a díszteremben
próbáló banda elõtt elzárta az utamat
egy robusztus fiatalember. Aztán
büszkén meglobogtattam a sajtóbe-
lépõmet, lassan tisztázódott a hely-
zet, és egyszeriben szemben találtam
magam az Ismerõs Arcokkal. Meg-
nyugodtam. A helyi Onogur zenekar
fellépése elõtt-közben sikerült be-
szélgetnem Galambos Nándorral és
Kovacsik Tamással.

– Az Ismerõs Arcok immár ti-
zenkét éve létezik. Úgy tudom,
nem mindig mûködött a jelenle-
gi arculatával. Hogyan indult a
zenekar és mikor történt válto-
zás a zenéjében?

– Egy emlékezetes napon, 1999.
október 23-án alakultunk két zene-
karból, méghozzá a $texas és az
Udvari Bolondok fuzionált, s így
született meg az Ismerõs Arcok. Én
2002-ben csatlakoztam (Kovacsik
Tamás dobos) az együtteshez, majd
2005-ben Leczó Szilveszter billen-
tyûs játékával egészült ki az ’Arcok
zenéje. 2011 januárja óta már hatan
vagyunk Tánczos István szaxofo-
nossal, és ez a végleges felállás.
Gyökeres változást okozott a zene-

kar életében, amikor 2001-ben elõ-
ször Erdélyben jártunk. Szöveg-
írónkra-énekesünkre Nyerges Atti-
lára olyan hatással volt az erdélyi
miliõ és Wass Albert mûveinek
szellemisége, hogy ennek az uta-
zásnak a hatására változott tartal-
masabbá a mondanivalónk, színe-
sebbé a zenénk. 

– Õszintén szólva inkább az
utóbbi négy-öt évben hallottam
az Ismerõs Arcokról, elõtte nem
nagyon. Minek köszönhetõ, hogy
manapság népszerûbb az együt-
tes, mint azelõtt? 

– Valóban, míg például 2005-ben
tíz-húsz ember jött el egy-egy elõ-
adásra, addig az utóbbi években
már teltházas koncerteket adunk. A
médiának nagy szerepe van abban,
hogy melyik zenekar válik ismertté,
és úgy alakult, hogy minket soha
nem támogattak eléggé. Most már
elmondhatjuk, hogy, ugyan lassan,
lépésrõl lépésre haladva, de egyre
többet szerepelünk a médiában is. A
teltházas koncertek a legékesebb bi-
zonyítékai annak, hogy van igény
arra, amit csinálunk. Rendszeresen
fellépünk a határon túli magyarlakta

IIssmmeerrõõss aazz üüzzeenneett:: mmeerrjjüünnkk mmaaggyyaarrnnaakk lleennnnii

– Bizonyára nem ismeretlen
a kanizsai metál-zene szeretõ
közönség elõtt a Subscribe
név, de azért néhány gondolat

erejéig bemutatkoznátok ki-
csit?

– Amolyan gimis zenekarként,
barátokként alapítottuk meg az

együttest. Senki nem értett semmi-
hez, közülünk egyedül Bálint ze-
nélt egy másik zenekarban, mi pe-
dig az elsõ próbán vettünk hang-
szert a kezünkbe. Ráadásul Bálint
csak egy évre a megalakulásunk
után lépett be a Subscribe-ba, már
ekkor is voltak koncertjeink. Már
tizenkét éve zenélünk együtt,
ugyanazzal a felállással, de szerin-
tem pont az a mozgatórugója a ze-
nekarnak, hogy ugyanazok a tagok
alkotják, mint induláskor. Az elsõ
lemezünk még 2004-ben látott
napvilágot, és ez hozta meg az át-
törést, aztán született egy lemez
2007-ben, amellyel megnyertük a
Fonogram-díjat. Hosszabb kiha-
gyás után most született meg a
Bookmarks, ezzel indul az orszá-
gos turné április közepén. 

– Subscribe. Miért pont ezt a
nevet választottátok magatok-
nak?

– A névválasztás teljesen vélet-
lenszerû volt, ránéztünk egy szóra,
és tulajdonképpen az lett az együt-
tes neve…egy angol nyelvû maga-
zinban szerepelt a subscribe the
magazine, ami annyit jelent, hogy

fizess elõ a magazinra. Megtetszett
a szó, így ennél maradtunk. 

– Említettétek, hogy tizenkét
éve mûködik a zenekar ugyanaz-
zal a felállással, és ez fõképp an-
nak köszönhetõ, hogy tulajdon-
képpen egy baráti társaság
vagytok. Hogyan tartható fenn a
barátság ennyi év együtt zenélés
után is?

– Mivel barátok vagyunk, való-
színûleg amúgy is folyton együtt
lógnánk, a zenélés pedig egy rá-
adás. A kettõ így együtt nagyon jól
mûködik. Persze voltak mélypont-
ok az együttes életében, de eddig
mindig meg tudtuk oldani a konf-
liktusokat. 

– Visszatérve a zenétekre, mi-
lyen stílusok ötvözõdnek a da-
lokban?

– Az alap progresszív rock,
úgynevezett fúziós muzsika, de
több stílust ötvözünk és kísér-
leteztünk, ha az adott téma úgy
kívánja. A zenénkben fellelhetõ a
hardcore, egy kis jazz, néhol egy
kis funky, népzene, vagy épp
elektronikus zene, és az egészet
egy modern rockzenei mag tartja
össze. A „sima” rockzenénél azért
persze jóval keményebb zenét ját-
szunk. 

FFeejjeezzeetteekk aa SSuubbssccrriibbee éélleettéébbõõll

Újra városunkban koncertezett az Ismerõs Arcok zenekar, idén a
Honvéd Kaszinó adott otthont a visszatérõ vendégeknek, a Nagyka-
nizsaiak a Nemzetért Hagyományõrzõ Egyesület meghívására. Még
a fellépés elõtt beszélgettünk Galambos Nándor basszusgitárossal és
Kovacsik Tamás dobossal a zenekar jelenérõl, a nemzetrõl, mint fo-
galomról, és természetesen a készülõben lévõ új albumról.

Fo
tó

: Z
ie

gl
er

A
ni

ta

Országos koncertkörútjára indult a Subscribe együttes, ami pedig
Zala megyét illeti, a fiúk láthatóak-hallhatóak lesznek Zalaegersze-
gen és Keszthelyen is. Igaz,  Nagykanizsát nem érinti a turné, de egy
interjú erejéig városunkba is ellátogatott az együttes két tagja, Cson-
gor Bálint énekes és Reich Tamás gitáros. Velük beszélgettünk többek
között a Bookmarks címet viselõ legújabb albumukról, amely már a
MAHASZ Top 40 album- és válogatáslemez-listájának elsõ helyét is
elérte. 
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területeken, de voltunk már a tenge-
rentúlon is, legutóbb pedig Svédor-
szágba, Göteborgba hívott minket
egy ott élõ magyar közösség. 

– Visszatérve a médiaszereplé-
sekhez, mi lehet az oka a vissza-
utasítottságnak?

– Általában mi kerestük fel a té-
véket, rádiókat, de szinte minden
esetben kitérõ válaszokat kaptunk.
Biztosan nem állíthatjuk, de való-
színûleg politikai okok állhattak az
elutasítások mögött. 

– Hallottam már a nemzeti
rock jelzõt az Ismerõs Arcok
együttesre vonatkozólag is. Nem
szerencsés a skatulyázás, de ez-
zel kapcsolatban mi a véleménye
az együttesnek, illetve pontosan
hogyan jellemezné a zenéjét? 

– Az utóbbi idõben meglehetõsen
pejoratív, negatív elõjelû lett a nem-
zeti jelzõ, mert tudatosan összekap-
csolták szélsõjobboldali eszmékkel.
Ez az elnevezés az utóbbi idõben ter-
jedt csak el, mert 2001 körül, amikor
az új, líraibb hangvételû dalainkat
kezdtük el játszani, akkor még se hí-
re, se hamva nem volt a mai értelem-
ben vett nemzeti rocknak. Akik pejo-
ratívan ráaggatják az Ismerõs Arcok-
ra ezt a jelzõt, azok nem veszik a fá-
radságot arra, hogy nyitott füllel
meghallgassák a dalainkat. Pedig ha

bármelyik album bármelyik dalát
meghallgatnák, egyszerûen nem ta-
lálnának egyetlen kirekesztésre vagy
szélsõséges gondolatra irányuló szö-
veget sem. Amirõl a dalaink szólnak,
az többnyire az emberek kisebb-na-
gyobb, mondhatni mindennapi
gondjai, küzdelmei. A másik, álta-
lunk közvetített gondolat talán úgy
fogalmazható meg, hogy merjünk
magyarnak lenni, õrizzük meg tradí-
cióinkat, helyes történelmünket.
Szóval, az Ismerõs Arcok zenekar
alapvetõen magyar rockzenét játszó
zenekar, amely saját szerzeményei
mellett népzenei és irodalmi mûve-
ket is feldolgoz dalaiban. 

– Nemzeti öntudat, hazaszere-
tet. Hogyan lehet ezeket a szava-
kat definiálni, pontosabban
megfogni? Mit jelentenek ezek a
szavak az együttes számára? 

– A nemzeti öntudatunkat talán
úgy õrizhetjük meg a legjobban, ha
alaposan és a maga valóságában is-
merjük a múltunkat. Ehhez rendel-
keznünk kell a helyes nemzeti törté-
nelmi tudattal. A hazaszeretet egy-
szerre követel meg természetessé-
get, tudatosságot és alázatot. Sajnos
manapság egyre inkább kiveszõben
vannak olyan fogalmak, mint a tisz-
telet és a hazaszeretet. A határain-
kon élõ magyaroknak még nehe-

zebb magyarnak lenni, épp ezért
hozzájuk is szólunk, és ehhez kap-
csolódóan egyfajta küldetéstudattal
zenélünk: gondolatokkal szeretnénk
összehozni az embereket. Ha Er-
délybe, vagy a Felvidékre megyünk
koncertezni – ezt amúgy évi több al-
kalommal is megtesszük – minden-
hol nagy-nagy szeretettel fogadnak
bennünket, és ezzel erõt, lelkesedést
adnak nekünk. A kapcsolat amúgy
oda-vissza mûködik a zenekar és a
közönség között, nem különülünk
el, hanem egy-egy fellépést követõ-
en szívesen beszélgetünk, osztjuk
meg gondolatainkat a közönséggel.

– Legutóbb 2010-ben jelent
meg a 2009 õszi országos turné-
ról készült lemez. Mikorra vár-
ható az új album? Vannak-e ter-
vek ezzel kapcsolatban? 

– Az új lemez 2011 õszére várha-
tó, már vannak kész dalaink, ame-
lyek közül kettõt-hármat a ma esti
koncerten is játszani fogunk. Annyit
elárulhatunk, hogy az új album egy
koncepciólemez lesz, minden egyes
dal egy bizonyos történet köré rende-
zõdik, illetve a dalok egymásra épül-
nek majd. Zeneileg nem változta-
tunk, a korábbi albumokhoz hason-
lóan eklektikus lesz az új lemez is.

Ziegler Anita

– Vannak olyan együttesek,
amelyek hatással vannak rátok
mind a mai napig?

– Persze. Az ismertebbek közül
a Tool, The Mars Volta, de a mai
magyar zenekarok is hatnak ránk,
például a Turbo, az Isten háta mö-
gött, az Óriás zenekar. Szerintem
most egy izgalmas idõszak van a
magyar zenei életben, nagyon jó
bandák vannak, sokat tanulunk
egymástól, és biztos, hogy hatunk
is egymásra, mind zeneileg, mind
elõadásmódban. Nem csak zenék
hatnak ránk, hanem könyvek, fil-
mek, a nagyvilág, és ezekbõl tevõ-
dik össze az a zene, amelyet végül
létrehozunk.

– Tudom, hogy egy mondat-
ban nehéz összefoglalni, de mirõl
szólnak az új album dalai? Van-
nak magyar számok, vagy csak
angolul énekeltek? 

– Azért lett Bookmarks, vagyis
könyvjelzõk a címe az új album-
nak, mert mindegyik zenekartagról
szól egy-egy szám, „fejezet”. Az
utóbbi évek megpróbáltatásai,
amelyek a zenekar tagjait érték,
lettek a központi témái a lemez-
nek. Eddig nem voltak hasonló té-
májú dalaink, de most a nõk kerül-
nek a középpontba, hiszen szinte

mindegyikõnk most van túl egy-
egy komoly szakításon. Többségé-
ben angol dalaink vannak, illetve
az új lemezen lesz egy magyar
nyelvû szám is. 

– Miben tér el ez az új lemez
az elõzõktõl? 

– Lényegében maga a stílus vál-
tozatlan, hiszen már kialakult egy
fix hangzás, amelynek megvan az
úgynevezett Subscribe-os íze. Azt
hiszem, érettebb lett a zenénk, és
ez a Bookmarks-on már kifejezet-
ten érezhetõ. 

– Feldolgoztátok az Edda
Kölyköd voltam címû számát.
Miért pont erre a dalra esett a
választás?

– Az MTV Icon nevû rendezvé-
nyére kértek fel bennünket, hogy
készítsünk egy Edda feldolgozást,
és mi örömmel eleget is tettünk en-
nek a kérésnek. Az Eddának is tet-
szett, még a Petõfi Csarnokban
megtartott lemezbemutató kon-
certjükre is elhívtak bennünket. 

– A Bookmarks lemezbemuta-
tó turnéjának melyek a zala me-
gyei állomásai? Mit lehet tudni a
Mûvészetek Palotájában rende-
zendõ koncertrõl? 

– A múlt héten Keszthelyen, má-
jus huszonegyedikén pedig Zala-

egerszegen léptünk illetve lépünk
fel, de a fõvárosban is lesz lemezbe-
mutató koncertünk. Ami a Mûvé-
szetek Palotáját illeti, ez egy külön-
leges elõadás lesz a részünkrõl. A
koncert címe Áthangolva, mivel
swinges, jazzes beütéssel fogjuk
elõadni a számainkat, ráadásul amo-
lyan „csendben ülõs” koncert lesz. 

– Melyek voltak a Subscribe
életében a legnagyobb sikerek?

– Nos, még 2008-ban elnyertük a
Fonogram-díjat az év hazai modern
rock albuma kategóriában, ez volt
talán eddig a legnagyobb siker a ze-
nekar számára. Természetesen több
olyan esemény is van, amire szíve-
sen emlékezünk vissza, ilyen volt
például az elsõ lemezbemutató kon-
certünk, vagy amikor olyan együtte-
sek elõzenekaraként játszhattunk,
mint a Deftones vagy a Meshuggah.
Természetesen az új lemezt is elég
nagy sikerként könyvelhetjük el, hi-
szen alig pár hónapnyi folyamatos
munka eredményeként valósult
meg. A már említett, június tizenki-
lencedikei Mûvészetek Palotájában
tartandó koncert pedig ugyancsak
sikeresnek ígérkezik, hiszen már
most elfogytak a jegyek.

Z.A.

Teltházas volt 
az ütõegyüttes koncertje
Hagyományos tavaszi koncert-

jét tartotta az Orff ütõegyüttes a
Pannon Egyetem B épületének
színháztermében, a teltházas estét
több vendégszereplõ elõadása és
meglepetés is színesítette.

Az Orff-módszert alkalmazó
együttes koncertjének egyik fõ
célja, hogy a számtalan próbát
végigdolgozott gyerekek sikerél-
ményeket szerezzenek a zenélés
különleges varázsa által, és per-
sze nem utolsó sorban hogy a kö-
zönség lelkes tapsát is élvezhes-
sék. A klasszikus és modern dara-
bokból szemezgetõ orffosok elõ-
adását számos vendég elõadása
kísérte, így a Kanizsa Táncegyüt-
tes, Pulai Viktória által felkészí-
tett Baráth Éva és Kanyó Bence,
valamint meglepetésként a Best
Of Orff szülõi ütõegyüttes. A má-
sodik cd-jének kiadását tervezõ
Orff ütõegyüttes elõadását legkö-
zelebb a sárkányhajó versenyen
hallgathatja meg a zeneszeretõ
közönség. 

Arany minõsítést és 
különdíjat hoztak Sümegrõl
A sümegi Kisfaludy Mûvelõdé-

si Központban rendezték meg a
III. Dunántúli Táncversenyt.
Nagykanizsát a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ mûvészeti
közössége, a Tûzmadár Mozgás-
szín és a Hevesi Sándor Általános
Iskola modern tánc csoportja, a
Pillangó Tánckar képviselte.

A szakmai zsûri Stefán Gábor
elnökletével hatvannégy pro-
dukciót értékelt showtánc, mo-
derntánc, táncszínház kategóriá-
ban, gyermek, ifjúsági és felnõtt
korosztályban. A kanizsai cso-
portok mûvészeti vezetõje
Hikádi Mária Anna modern tánc
technikájú koreográfiákkal ne-
vezett gyermek kategóriában
(Pillangó Tánckar: „Csillag-
por”, „Showtime!”, Tûzmadár
Mozgásszín: „EGO”). Táncszín-
ház kategóriában a zsûri arany
minõsítéssel jutalmazta a Tûz-
madár Mozgásszínt, EGO címû
táncjátékáért. A látványos akro-
batikus elemeket Trombitás Mó-
nika tornaedzõ tanította be a
táncosoknak, a hiteles elõadás
Delyné Csere Andrea drámape-
dagógus munkáját dicséri. A
verseny zárásaként az összes
mûsorszámot összevetve, a zsû-
ri különdíjakkal jutalmazta a
legkiemelkedõbb alkotásokat. A
legjobb koreográfia különdíját
az „EGO” címû táncszínházi
produkció kapta.
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A hosszúra nyúlt téli idõszak
végeztével a természet gyorsan
felélénkül. Ez évben remélhetõleg
a tavaszi száraz idõszak rövidsé-
ge nem ad alkalmat jelentõs er-
dõ- és avartüzek kialakulására.

Nemsokára kirándulók keresik
fel az erdõket, ezért idõszerû a ki-
jelölt erdei tûzrakó helyek átvizs-
gálása, ha szükséges rendbe raká-
sa. A hiányzó eszközök, a tûzgyúj-
tásra vonatkozó figyelmeztetõ fel-
iratok, tûzoltó homok, stb. pótlása.

Alkalomszerû tûzveszélyes te-
vékenység biztonságos végzésé-
hez az alábbi általános elõíráso-
kat kell betartani:

Erdõben csak kijelölt tûzrakó
helyen szabad tüzet gyújtani. Tüzet
csak szélcsendes idõben szabad
gyújtani. A tûz meggyújtása elõtt,
annak tovaterjedésének akadályo-
zásához megfelelõ tûzoltóeszközt,
felszerelést (tûzoltó készüléket,
vízzel telt vödröt, homokot szóró-
lapáttal, stb…) készenlétbe kell he-
lyezni. A tûz meggyújtása után azt

õrizetlenül hagyni nem szabad, a
tevékenység végeztével a tüzet tel-
jesen el kell oltani.Ezek olyan jelle-
gû szabályok, melyeket minden
esetben be kell tartani.

Az erdõt ismerõk, azzal napi kap-
csolatban lévõk számára a fent em-
lített tûzvédelmi szabályok ismer-
tek, kézenfekvõek, az erdei kirándu-
lók kevésbé ismerik az elõírásokat,
nem érzik a veszélyt. Rendkívül
nagy jelentõséget tulajdonítok ezért
a felvilágosító munkának, a figyel-
meztetõ, tájékoztató feliratok elhe-
lyezésének. A felvilágosító munka
terén parancsnokságunk is rendsze-
resen közremûködik a sajtón ke-
resztül, a nagyközönség tájékoztatá-
sával, figyelemfelhívásával.

Elõzzük meg az erdeinkben és
a természeti értékekben a tûz
pusztítását, a tûzvédelem közös
ügyünk! Ha tûzesetet észlel, kér-
jük jelezni a 105-ös vagy a köz-
ponti 112-es segélyhívó telefon-
számon.

Bugnits-Tóth Eszter
tûzoltó hadnagy

AAzz eerrddõõkk ttûûzzvvééddeellmméérrõõll
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
66/2011.(IV.13) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatkozó-
an pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.

1. A pályázat célja: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2011. évi támogatása
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 millió forint az alábbiak
szerint: Az egyes sportágak részesedési aránya a keretbõl 1/3-1/3-1/3-ad mér-
tékû az alábbi kategóriáknak megfelelõen:

- "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legna-
gyobb tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkezõ
tevékenység. 
- "B" kategóriás sportág a nõi és férfi kosárlabda, a nõi és férfi kézilabda, va-
lamint az úszó és vízilabda szakágak.
- "C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem
tartozó sportágak. 

3. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ
és elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó
szervezetek.
4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:

1. Magasabb osztályban való szereplés elõnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányá-
nak elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel magasabb arányának figyelembevétele az egyesület össz-
költségvetéséhez képest.

b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám elõnyben részesítése; 
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányá-
nak elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéshez képest;

c.) Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelõzõ év költség-
vetésének a nem önkormányzati forrásból biztosított bevétele mértékéig terjed-
het. 
5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban,
teljes körûen kitöltve , mellékleteivel együtt személyesen legkésõbb 2011. áp-
rilis 20. napjáig kell eljuttatni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben
hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
6. A pályázathoz  - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati feltételként
csatolni kell: 

- bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének, és egyesületi alapszabályának
hitelesített másolatát, 
- az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-
szerzõdés másolatát, 
- a pályázati cél részletes leírását, 
- támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés terveze-
tét (Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyek-
re igényel önkormányzati támogatást); 
- a 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti nyilatkozatokat, 
- pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl, 
- pályázati adatlap.

Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig mellékelni kell:
- 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítésérõl (a pályá-
zónak nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tar-
tozása).
- Pályázó nyilatkozata a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lé-
võ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támo-
gatásról

7. A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõ-
dési- és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780,
93/500-753)
8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt
benyújtási határidõt követõen 15 napon belül.

Cseresnyés Péter polgármester

PPáállyyáázzaatt ssppoorrtteeggyyeessüülleetteekk ttáámmooggaattáássáárraa

A Thúry György Múzeum 
szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait
2011. április 19-én, kedden 16.30 órára 

a  Mûemléki Világnap alkalmából rendezett Építõk és építtetõk - Válogatás 
a múzeum régi tervrajzaiból címû kamara kiállítás megnyitójára 

és Kunics Zsuzsa: Vendéglátóhelyek a kanizsai Fõ téren a dualizmus 
idején címû elõadására.

A vendégeket köszönti: Száraz Csilla múzeumigazgató
Helyszín: Fõ út 5.

Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2011. április 20-án tartja a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóónnaapp
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Horoszkóp

Nem muszáj mindenki kívánalmainak
megfelelni. Fogadja könnyedén új
ismerõsei közeledését, és akkor nem érik
mindjárt csalódások. A hét végére ter-
vezzen családi kirándulást. 

Ha netán megbántja valaki ezekben a
napokban, ne sértõdjön meg mindjárt. A
negatív gondolatok csak elterelik a
figyelmét, és többet hibázhat. Tervezzen
be kellemes idõtöltést magának. 

Induljon el nagyobb szorgalommal a hét-
nek. Legyen szó akár otthoni munkáról,
kertészkedésrõl, vagy a hobbijáról. Ha
végképp nincs kedve semmihez sem, ki-
kapcsolódásként járjon többet társaságba.

Ügyei csak akkor haladnak elõre, ha tesz
is értük valamit. Nem mindig az a legjobb
megoldás, ha belefeledkezik a munkájába.
Ne menjen el a szépnek tûnõ lehetõségek
mellett, hanem élvezze az életet. 

Ezekben a napokban fogja vissza a köl-
tekezést, és csak az ünnepekre koncent-
ráljon. Magánéletében, ha rosszul alakul-
nak a dolgok, szép ajándékokkal még
helyrehozhat mindent. 

Halassza el a családjával kapcsolatos
döntéseit egy kis idõre. A pénzügyei
miatt továbbra sem kell aggódnia, csak a
nyári szabadság lebonyolítása okoz majd
némi töprengést.

Váratlan fordulatokat tartogathatnak az
elkövetkezõ hetek. A csillagok azonban
egy szép találkozást ígérnek. A foly-
tatásért önnek nem kell tennie semmit
sem, csak sodródjon az eseményekkel. 

Izgalmakkal fûszerezett napokra számíthat
szerelem terén, az egészségére viszont
nem árt, ha jobban odafigyel. Munkahe-
lyén némi konfliktusra is számíthat, de a
gondok hamar megoldódnak.

Kellemesen kezdõdik a hete, nyüzsgõ tár-
sasági élet várja. A szerelem terén azonban
ne törekedjen mindig a tökéletességre, mert
hamar csalódnia kell. Egy azonban biztos, a
családja féltõ szeretetére mindig számíthat.

Sikereket könyvelhet el magának az
elkövetkezõ napokban, ezeket azonban
csak kemény munkával érheti el. A csil-
lagok szerint új embereket ismerhet meg,
akik segítik szakmai elõmenetelében.

Ha párkapcsolatban él, a csillagok arra
figyelmeztetik, hogy óvatosan játsszon a
tûzzel. A hirtelen jött érzelmi fellángolá-
sokat nem kell komolyan vennie. Atélen fel-
szedett plusz kilókat igyekezzen leadni.

Ha továbbra is ilyen energiával dolgozik,
szakmai elismerésre számíthat a munkahe-
lyén. Bár kemény munkát tervezett a nyár-
ra is, a pihenést ne hanyagolja el, mert
késõbb szüksége lesz energiára, kitartásra. 

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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Kozármisleny SE (12.) – Nagy-
kanizsai Izzó SE (13.) 22-34 (10-
16). NB I B Nyugati csoport nõi
kézilabda-mérkõzés, 20. forduló.
Kozármisleny, 100 nézõ. Vezette:
Porogi, Tóbiás. Izzó SE : Hrankai
R. - Nagy R. 3, Ruppert B. 1, Lász-
ló R. 6, Pintér K. 5, Mátyás A.
11/2, Gyánó 6. Csere: Dabóczi A.
2, Csaba E. Edzõ: Gódor Mihály.

Munkahelyi elfoglaltság miatt
nem tudott a csapattal tartani Papp

Zsanett és Takács Andrea, míg
Gácser Klaudia belázasodott.

A kedvezõtlen elõzetes történések
után üdítõ volt a folytatás, hiszen a
vendégek gyors góljaikkal 3-0-s ve-
zetésre tettek szert. Innentõl aztán
gyakorlatilag egy percig sem volt
kétséges az Izzó SE idegenbeli gyõ-
zelme. Látványos, s ami még lénye-
gesebb, eredményes támadójátékot
produkáltak Mátyás Augusztáék, va-
lamint ezúttal a védekezés is dicsér-

hetõ volt a látogatóknál. Gyõzelmé-
vel a kanizsai csapat pontjai számát
hétre növelte, s egy egységnyire kö-
zelítette meg baranyai, egyik köz-
vetlen riválisát a tabellán.

Gódor Mihály: „Már az elõzõ
három találkozónk esetében sem
lehetett különösebb okom panasz-
ra, viszont most tényleg kitettek
magukért a lányok.”

P.L.

SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án belvárosközeli, kétge-

nerációs családi ház + plusz ud-
vari lakás szép telekkel eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
0630/282-0867 (7365K)

Újförhéncen birtok téglaépület-
tel, felszereléssel eladó. Villany
van. Érd.: 0630/282-0867 (7366K)

Nk-án a belvárosban három és
fél szobás I. emeleti lakás eladó, az
udvarban gépkocsibeálló, garázs is
megoldható. Irányár: 12,4 millió
Ft. Érd.: 0630/368-9005 (7377K)

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

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

Nk-án külön bejáratú, bútoro-
zott szoba megbízható, egyedülál-
ló hölgynek kiadó. Tel.: 0670/518-
7742 (7372K)

Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás be-
lépõjegy nélkül is igénybe vehe-
tõ.) Szolgáltatások: alakformá-
ló-, talp-, egyéb masszázs, fény-
terápia, méregtelenítés, stb. Hí-
vásra házhoz is megyek. Érdek-
lõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)

Televíziók, LCD monitorok, vi-
deók, DVD-k és távirányítók javí-
tása. Balaskó István Nk., Ady End-
re u. 11. Tel.: 0630/597-1530
(7363K)

Gyermekmegõrzést, humán
jellegû tárgyakból tanórára, ver-
senyre, felvételire felkészítést

vállalunk. Érd.: 0670/366-2111
(7373K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Bõr sarok ülõgarnitúra fotellal,
konyak színben eladó. Irányár:
195.000 Ft. Tel.: 0630/499-1195
(7374K)

Kombinált hûtõszekrény, fa-
gyasztó szekrény, mosógép (keve-

rõtárcsás) olcsón eladó. Tel.:
0630/598-0470 (7375K)

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.)

Szõnyegtisztítás
HÁZTÓL HÁZIG
a szállítás INGYENES

(Nagykanizsa, Palin, Miklósfa, Kiskanizsa)

szõnyegtisztítás 550 Ft/m2

Szennyezett szõnyegét 
elszállítjuk, tiszta szõnyegét 

visszaszállítjuk!
Megrendelés és idõpont egyeztetés: 

0620/4696-526

Álláskeresõk figyelem!
ÁLLÁSBÖRZE

2011. április 20-án szerdán 9-12 óráig
Helye: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ

(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja

Nem bíztak semmit sem a vélet-
lenre a Kanizsa Autó- és Motor-
Sport Egyesületnél, hiszen az ápri-
lis 16-án megrendezésre kerülõ
nagyszabású rendezvényük, a Ka-
nizsai Technikai Nap és I. Bánkuti
László Emlékkupa elnevezésû
szlalomverseny immár pontos me-
netrendjérõl tartottak tájékoztatót.

A szervezõknek nem kis munká-
juk fekszik abban, hogy szomba-

ton nívós és látványos autós ver-
sennyel rukkoljanak ki egész
Nagykanizsa elõtt bemutatkozás-
ként, s reményeik szerint a nézõ-
szám is méltó lesz az egykori kani-
zsai szlalomversenyekéhez.

A versenyzõk körében minden-
esetre nincs hiány érdeklõdésben,
hiszen az elõnevezéseket gyakorla-
tilag már le kellett állítani, egysze-
rûen annyian áll(t)nak sorba rajtszá-

mért hétfõig... S nem csupán a férfi
mezõny gyarapodott nagy számban,
hiszen hét hölgy is úgy gondolta ed-
dig, nekik is a volánnál a helyük.

A verseny látványos része a raj-
toló autók felvonulásával 9.30-tól
indul a Dél-Zalai Áruház parkoló-
jától, amely a Teleki utcán a 11.30-
as rajt után egészen 19 óráig tart.

P.L.

SSzzoommbbaattoonn TTeelleekkii uuttccaaii sszzllaalloomm-õõrrüülleett
Budapesten az Ormai László

Asztalitenisz Csarnokban rendez-
ték meg a jubileumi X. Országos
Asztalitenisz Diákolimpia döntõt. 

Minden megyét négy versenyzõ
(2 leány, 2 fiú) képviselt. A lenti Mó-
ricz iskola erejét jelzi, hogy tizedik
alkalommal szerepelt zsinórban, az
országos döntõben. Ebben az évben
is három sportolójuk harcolt a helye-
zésekért. A speciális tantervû iskolák
részére kiírt országos döntõ idén is
parázs csatákat, parádés labdamene-
teket hozott. Horváth Rozália, aki
megerõsített helyét a 2012-es londo-
ni asztalitenisz paraolimpiai csapat
keretében, bronzérmet szerzett.

Zalai eredmények:
Lányok: 3. Horváth Rozália,

Lenti, felkészítõ tanár: Paksa Ti-
bor, 5. Magyar Beáta Nagykani-
zsa, felkészítõ tanár: Barbarics
Galina. Fiúk: 9. Bogdán Zoltán
Lenti, felkészítõ tanár: Paksa Ti-
bor, 16. Horváth Roland, Lenti,
felkészítõ tanár: Paksa Tibor

BBrroonnzzéérreemm aazz 
oorrsszzáággooss ddöönnttõõbbeenn

HHaarrmmaaddiikk eeddzzõõ,, hhaarrmmaaddiikk ggyyõõzzeelleemm

Tájékoztatjuk az utazóközönséget, hogy 2011. április 16-án 0.00-24.00 óráig
rendezvény miatt lezárásra kerül: Eötvös tér Déli illetve a Teleki utca – Eötvös
tér – Rózsa út közötti szakasza. Az útlezárás miatt a helyi és helyközi Volán
autóbusz járatok a Rózsa utca – Platán sor – Eötvös tér kerülõ útvonalat veszik
igénybe. A Teleki út – Kórház bej. út elnevezésû megállóhely helyett a Platán
soron mindkét irányba ideiglenes megálló kerül kihelyezésre.  

Forgalomkorlátozás szombaton a Teleki utcán
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Bánki Vízisport Egyesület (6.)
– Heat Group-Kanizsa VSE 7-18 

OB I B férfi vízilabda-mérkõ-
zés, B-csoport – alsóházi rájátszás
a 10-17. helyért, 4. forduló. Buda-
pest. Vezette: Csanádi, Veilandics.

Ilyen felvezetés, vagyis egy
nagy különbségû idegenbeli gyõ-
zelem után került sor a kanizsaiak
újabb bajnokijára, melyen az
ugyancsak csupa gyõzelmmel álló
MAFC-ot látták vendégül.

Heat Group-Kanizsa VSE (1.) –
MAFC (3.) 14-11 

OB I B férfi vízilabda-mérkõzés,
B-csoport – alsóházi rájátszás a 10-
17. helyért, 5. forduló. Nagykani-
zsa. Vezette: Horváth Cs., Rubos.

A kanizsaiak a mûegyetemisták-
kal vívott versenyfutásukban ezzel
a gyõztes meccsel nagy elõnyre
tettek szert. A KVSE 18 ponttal
(vagyis az alapszakaszból hozott
két sikerrel együtt), százszázaléko-
san áll a csoport élén.

Kanizsa KK DKG East – BO-
CI Travel-Budafok-Csepel 98-69 

NB I B férfi kosárlabda-mérkõ-
zés, rájátszás a 17-24. helyért, 1.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Németh S., Dombai.

Az „összevont" kerületiek ellen
jól ment a játék a kanizsaiaknak, s
az elsõ rájátszásbeli mérkõzésü-
kön többek ponterõs teljesítmé-
nyével biztosan hozták is a találko-
zót.

P.L.
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Az akció május 31-ig tart.

Szezonzárás hetedik hellyel
Tompa Ingatlanforgalmi Kft.

-Kanizsa Sörgyár SE (7.) – ASE
Orosháza (6.) 4:6. Nõi Extraliga
asztalitenisz-mérkõzés, 16. for-
duló. Nagykanizsa. Kanizsai
gyõztesek: Tápai Tímea 2, La-
dányi Dóra 1 és a Tápai-
Ladányi páros. A mérkõzéssel
eldõlt, hogy a tabellán elõzésre
biztosan nem került sor a kani-
zsaiak részérõl, hiszen négy
pont hátránnyal maradtak a he-
tedik helyen – vagyis a táblázat
hátsó régiójában. Tápai Tímea
azonban ezúttal is kitett magá-
ért, még testvérét Tápai Évát is
legyõzte, az orosháziak viszont
elvitték Nagykanizsáról a két
pontot.

Tompa Ingatlan - Kanizsa Sör-
gyár SE (7.) – UNIVER-
Kecskeméti TE (4.) 4:6. Nõi Ext-
raliga asztalitenisz-mérkõzés, 17.
forduló. Nagykanizsa. Kanizsai
gyõztesek: Tápai Tímea 2, Ladá-
nyi Dóra 1 és a Tápai-Ladányi
páros. A dél-zalaiak dupla fordu-
lójának második találkozóján is
6:4 arányban kapott ki ellenfelé-
tõl a hazai csapat. Ahogy Jakabfi
Imre csapatvezetõ fogalmazott,
kicsi szerencsével akár pontszer-
zéssel fejezhették volna be a
2010/2011-es Extraligát. A baj-
nokság nagy nyeresége volt
Tápai Tímea megszerzése, aki az
egész idény alatt igazi húzóem-
ber volt, de sajnos az is kiderült,
hogy a kanizsaiaknak nem volt
harmadik embere...

Biztos kanizsai siker a zalai
rangadón

Z. Csuti Hydrocomp (7.) –
Aquaprofit NTSK (1.) 3,5:8,5.
NB I sakk csapat-bajnokság, 8.
forduló. Zalaegerszeg. A baj-
nokesélyes kanizsaiak érvénye-
sítették a papírformát, fõleg a
hátsó táblákon nyújtott jó telje-
sítményüknek köszönhetõen fö-
lényes gyõzelmet arattak. Ered-
mények (elöl az egerszegiek):
Gyimesi - Naidtsch 1-0, Sax -
Ivanisevics 0-1, Horváth Á. -
Héra döntetlen, Horváth J. -
Márkus döntetlen, Mészáros T. -
Gonda döntetlen, Csiszár Cs. -
Flumbort döntetlen, Horváth T.
- Bérczes 0:1, Horváth Gy. -
Pintér 0:1, Juhász - Prohászka
0-1, Csiszár Z. - Faragó döntet-
len, Dobos - Gara T 0:1, Porub-
szky - Krutti 0:1. Az Aquaprofit
NTSK együttese a tabellán 69
pontnál jár, héttel megelõzve az
ASE Paks csapatát, harmadik a
Haladás 54 egységgel.

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (12.) – Pogány-
PMFC (11.) 5-1 (1-0)

NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkõzés, 21. forduló. Nagykani-
zsa, 150 nézõ. Vezette: Bana (Deák
T., Ballér). G.: Luiz Fernando
(37.), Ujvári (59., 66.), Szõke (81.,
88.); Nagy D. (85.). Nagykanizsa:
Markek T. - Boros Z., Pozsgai,
Cserfõ, Szép D. - Ujvári (Kishar-
madás, 75.), Nagy T., Rácz Sz.,
Rubens (Budai L., 58.) - Cs. Hor-
váth G., Luiz Fernando (Szõke,
53.). Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Jobban nem is kezdhetett volna
az NTE csapata, hiszen Ujvári
Máté már az elsõ percben kapufát
bombázott, s utána is igyekezett a
kanizsai csapat a kezében tartani
az irányítást. Mivel a vendégek

egy támadóval próbáltak rohamoz-
ni, így a középpályán fölényben
voltak, amit nem volt mindig egy-
szerû átjátszaniuk a hazaiaknak.
Majd a 37.-ben megszerezte a ve-
zetést a Nagykanizsa csapata: Cs.
Horváth Gábor készítette elõ Luiz
Fernandónak a helyzetet, aki kö-
zéprõl, 8 méterrõl a kapus mellett
a hálóba gurított (1-0). A félidõ
krónikájához tartozik még egy ka-
pufa, amit szintén a brazil támadó
követett el...

Cs. Horváth G. az 59. percben
ismét elõkészítõként (egyben in-
dítóként) jeleskedett, a jobb oldal-
ról induló Ujvári Máté pedig a ka-
pus felett átemelve a kapuba he-
lyezett (2-0). S ha egy üzlet bein-
dul, hét perccel késõbb Cs. Hor-
váth G. fejelt, amit az ellenfél ka-

pusa, Bánfai Béla még hárított,
Ujvári azonban az elé kerülõ lab-
dát a kapuba továbbította (3-0).
Aztán pedig már olyannyira nem
volt megállás, hogy a csereként
pályára lépõ Szõke Ádám is fel-
iratkozott egy szép bal sarkos lö-
véssel a góllövõk közé (4-0).
Nem sokkal késõbb ugyan a ven-
dégek Nagy Dávid révén szépítet-
tek (4-1), de Szõke is eljutott a két
találatig, hiszen a pogányiak háló-
õrérõl kipattanó labdát õ is a ka-
puba lõtte (5-1).

Koller Zoltán: „A csapat szinte
maximálisan végrehajtotta a meg-
beszélteket, ilyen arányban is meg-
érdemeltük a gyõzelmet. Gratulá-
lok a játékosaimnak!”

P.L.

GGóólleessõõ aa vveerrõõfféénnyyeess nnaappssüüttééssbbeenn

A Kanizsai Vadmacskák SE
kosárlabda NB I Amatõr ligában ját-
szó nõi csapata a rájátszás 5-8. he-
lyéért csütörtökön a Soproni
MAFC-NYME együttesével mérkõ-
zött és remek dobóteljesítményének
hála, nagyarányú gyõzelmet aratott.

SMAFC-NYME – Kanizsai Vad-
macskák SE 64-91 (12-29, 15-25, 8-
19, 29-18). Amatõr NB I nõi kosár-
labda-mérkõzés, rájátszás az 5-8. he-

lyért, 1. mérkõzés. Sopron, 50 nézõ.
Kanizsa: Fekete (23/6), Fuisz

(24/3), Olasz A. (12), Jurkó (8),
Jagarics. Csere: Oros (9/3), Hegyi
(2), Kiss V. (13), Rajkai, Tóth Sz.,
Kovács K. Edzõ: Gábor Erzsébet. 

A kanizsaiaknak sikerült a sop-
roni csapat vegyes védekezését
taktikus játékkal átjátszaniuk.

Az elsõ negyedben megszerzett
tizenhét pontos vezetést a második

negyedben tovább növelték, ami-
vel gyakorlatilag már az elsõ fél-
idõben eldõlt a mérkõzés.

Összefoglalva, a védekezés is
jól mükõdött dél-zalai oldalon, a
megszerzett labdákból, leindítá-
sokból pedig gyors, könnyû kosa-
rakat tudtak elérni a Vadmacskák
kosarasai.

P.L.

VVaaddmmaaccsskkáákk aa ttoovváábbbbjjuuttááss kküüsszzööbbéénn

AAzz aallssóóhháázzbbóóll jjeelleennttjjüükk......
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Április 15-17.
CSALÁDI HÉTVÉGE
Április 15. 20 óra 
ROCKPÓDIUM
Fellép: a 15 éves Perforált 
Vakbélgyulladás együttes
Vendég: az Ouch és az Alarm
együttes. Belépõdíj: 500 Ft

Április 16. 11 óra 
BÕRÖNDMESE
mesemusical gyermekeknek. A budapes-
ti Gergely Theáter elõadása. Szereplõk:
Patai Anna (Megasztár), Bodrogi Attila,
Szûcs Réka, 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. 
MOZGÁS=EGÉSZSÉG
16 óra Gerinctorna (Vezeti: Plánder-
Illés Brigitta). 17 óra Fitness-aerobic
(Vezeti: Godzsa-Németh Diána)

Április 16. 19 óra
Medgyaszay Ház
"VÁLOGATOTT
RÖGTÖNZÉSEIM!"
Sándor György Kossuth-díjas humoral-
ista elõadói estje. Belépõdíj: elõvételben
1 200 Ft, helyszínen 1 500 Ft

Április 17. 10 óra 
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Közremûködik: Timi néni. 
Minibábszínháza, ajándékkészítés

Április 16. és 22.
AGYKONTROLLGYERMEKEKNEK
Megtanulhatod a földön már milliók ál-
tal használt, tudományosan megalapo-
zott Silva-módszert mindennapi gondja-
id megoldására. Oktató: Kelemen Gyu-
la. Jelentkezési határidõ: április 12. El-
érhetõség: 06-30/9299-752;
enekmondo@freemail.hu 

Április 16. 17 óra
SZÉP NYÁRI NAP - CSEPREGI
ÉVA KONCERT
Neoton és musical slágerek
Közremûködik: Vágó Bernadett, Szabó
Dávid. Belépõdíj: 3 000 Ft
Szervezõ: a Napraforgó Bölcsõde

Április 21. 10 óra
BÚGÓCSIGA - mondókás 
foglalkozás félévestõl 5 éves korig
10.45 óra KEREKÍTÕ
Mondókás foglalkozás 0-3 éveseknek.
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zene-
pedagógus. Belépõdíj: 500 Ft/család

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 plakátki-
állítás. Megtekinthetõ: május 10-ig

RITMUSOK, FORMÁK, GON-
DOLATOK - Z. Soós István algráfiai
alkotásai. Megtekinthetõ: május 10-ig 

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
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Toffifee 125 gr 380 Ft 3040 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK

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

Az esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

EgységárEgységár

A világ egyik legpatinásabb
autószalonjának történéseirõl
láthatunk exkluzív film-felvéte-
leket, pillanatokat az Autócso-
dák címû majd egyórás ismeret-
terjesztõ filmben, melyet a kani-
zsai moziban is vetítenek vasár-
nap 14.30-tól, mondhatni premi-
erként – és 3D-ben.

A Genfi Autószalonon Gráner
József járt 3D-s kamera-techniká-
val Nagykanizsáról, s a több száz, a
világ minden tájáról akkreditált saj-
tómunkás közül bizonyos, hogy a
leglátványosabb anyagok egyikét
elkészítve érkezhetett haza – aztán
pedig láthatott neki stábjával a
munkálatoknak, melynek eredmé-
nyeként itt a legújabb alkotása. (A
filmrõl készült elõzetes itt látható:
http://www.youtube.com/watch?v=
ODa_M0F3_sM)

„Mely stílszerûen elsõként hiva-
talosan Kanizsán kerül a nagykö-

zönség elé – kezdte a már rutinos
filmkészítõ, aki a 3D-s fényképe-
zéstõl jutott el mostani specialitá-
sáig. – Illetve helyesbítenék, hiszen
Gyöngyös, valamint Eger talán né-
hány nappal azért beelõzött...”

Kíváncsiak voltunk arra, vajon
nagyobb érdeklõdõ közönséget
vonzó központokban is van-e
esély arra, hogy a film vászonra
kerüljön...

„Természetesen, hiszen már
most bizonyos, hogy a legtöbb
nagyváros filmcentrumaiban vetí-
tésre kerülhet, a dél-zalai város
után következik Kecskemét, Sze-
ged, de a fõváros sem maradhat ki
a sorból.”

Mint kiderült, Gráner Józsefnek
nem ez az elsõ ilyenfajta alkotása,
illetve ami érdekesebb, hogy már
sorjáznak a megvalósítási szakasz-
ban is álló további ötletek.

„A debütálás a Csodálatos Uni-
verzum volt a 3D-s terepen tavaly

szeptemberben, s jelenleg hat-hét
film van a készítés stádiumában,
melyek közül lesz, ami az emberi
testrõl, de lesz olyan is, mely pél-
dának okáért Magyarország tájai-
ról, kastélyairól, várairól fog szól-
ni. Ami érdekes, hogy az univerzu-
mos témánk több helyen amerikai
filmeket vert meg látogatottság-
ban, s ez is bizonyította, a nézõkö-
zönség részérõl van igény a nívós
dokumentumfilmekre is.”

Kérdés, mi dönti el, hogy a téma
érdemes lehet-e a feldolgozásra.

„Talán a megvalósíthatóság – rö-
viden ennyi a prózai érv. – Persze,
nem állítom, hogy abszolút ismeret-
len területre tévedtünk az Autócso-
dák címû film esetében, hiszen elõt-
te számtalan autókiállítást néztem
meg én is személyesen. Amúgy meg
az is jellemzõ a mai filmiparra,
hogy mostanság minden roppant-
mód túl bonyolult technikával kerül
megvalósításra. Emellett más szem-
pontból közelítve, például kevés ter-
mészetfilm kerül be a mozikba, tehát
szinte nincs is dokumentumfilm-
irányzat a mozikban. Magyarul, itt
van egy olyan holttér a palettán,
amit érdemes lehet betölteni.” 

A 2011-es Genfi Autószalon
csodáiról készült filmes alkotás
tulajdonképpen mostantól indulhat
hódító útjára, s nem csupán az
internet, hanem a mozivásznak
világában is.

Polgár László

AA ggeennffii aauuttóóccssooddáákkrróóll –– NNaaggyykkaanniizzssáárróóll
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