
XXIII. éévfolyam 115. sszám
2011. ááprilis 221.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

KanizsaEgész napos program várta az
érdeklõdõket a Kanizsai Techni-
kai Nap és az I. Bánkuti László
Emlékkupa szombati rendezvé-
nyének helyszínén, a Teleki ut-
cán.

A tíz órakor kezdõdött felvonulás
és pályabejárás után mindjárt Go-
kart és Quad-Stunt bemutató kötöt-
te le a technikai napra érkezõk fi-
gyelmét. A Himnusz elhangzását
követõen a rendezvényt Cseresnyés
Péter polgármester nyitotta meg.
Bánkutiné Dobri Noémi, a szervezõ
Kanizsa Autó- és MotorSport Egye-
sület elnöke köszöntõjében a nyolc-
vanas évek, és a mostani verseny-
zõk mellett bemutatta Nagykanizsa
I. autószerelõ mesterét, a 84 éves
Sipos Józsefet, akit e naptól az
egyesület tiszteletbeli tagjává vá-
lasztottak. Józsi bácsi késõbb egy
kört is ment a saját maga által fej-
lesztett motorjával. Az elnök ezután
bemutatta Bánkuti Lászlónét,
Csikosné Bánkuti Esztert és Bánku-
ti Krisztiánt, az emlékverseny név-
adójának legközelebbi hozzátarto-
zóit is. Emlékbeszédet dr. Károlyi
Attila, Bánkuti László volt navigá-
tora mondott. A pályát hivatalosan
Mester Zoltán nyitotta meg egy ah-
hoz hasonló Trabanttal, mint ami-
lyen annak idején Bánkuti László-
nak volt. A Trabi versenyautóba
utasként beült Szabadics Józsika
gyógyulófélben lévõ kisfiú, és vé-
gigautózott néhány kört a pályán. A
nagy autók után a kis autók foglal-
ták el a versenypályát. A háromkö-
rös verseny elsõ részét modellezõ
versenyzõk bemutatója zárta.

Kicsik és nagyok együtt színezték
ki Nagykanizsa belvárosát a Város-
fejlesztési Divízió által szervezett
„Színezd újra!” program keretében a
Kanizsai Technikai Nap és I. Bánku-
ti László emlékkupa kísérõ rendez-
vényeként. Ugyanitt lehetõség nyílt –
a kivitelezõ Szabadics Közmû- és
Mélyépítõ Zrt. támogatásával – hogy
a gyerekek közelebbrõl is megis-
merkedhessenek egy markoló géppel.

Legkevesebb két-két és félezer
nézõ állta körül (nem beszélve az
„idõszakos” érdeklõdõkrõl..) a Te-
leki utcán kialakított néhány száz
méteres versenypályát, melyen a 

(folytatás a 12. odalon)

PPaaddllóóggáázz

KKiisszzíínneezzttéékk 
aa bbeellvváárroosstt

TTöövviigg nnyyoommttáákk aa
ggáázzppeeddáálltt......
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Péter apostol elsõ levelébõl
vett idézettel kezdte II. János Pál
pápa 1985 Virágvasárnapján a
világ ifjúságához intézett levelét,
melynek alábbi húsvéti, nem-
csak fiataloknak szóló sorait a
szentatya jövõ vasárnapi bol-
doggá avatása alkalmából közöl-
jük. 

Ez a szenvedélyes kérdés az
evangéliumi ifjú ajkán így hang-
zik: mit kell tennem, hogy elnyer-
jem az örök életet? Olyan nyelven
beszél az az ember, aki ilyen for-
mában teszi fel a kérdést, amelyen
a mai emberek még értenek? Nem
az a generáció vagyunk-e, amely-
nek a látóhatárát teljesen a világ és
az elõrejutás igénye tölti ki? Gon-
dolkodásunk elsõsorban földi ka-
tegóriákban folyik. Ha földünk ha-
tárait átlépjük, azért tesszük, hogy
más égitestekre való repülésre vál-
lalkozzunk, hogy jelzéseket ad-
junk, vagy ûrszondákat küldjünk
feléjük. Ez a modern civilizáció
tartalma. A tudomány a techniká-
val együtt összehasonlíthatatlan
módon felfokozta az ember lehetõ-
ségeit az anyagvilágban, de ugyan-
akkor gondolkodásmódja, képes-

ségei, törekvései és szenvedélyei
is ennek uralma alá kerültek. De
ha Krisztus elé lépünk, ha ifjúsá-
gunk problémáit rábízzuk, akkor
nyilván nem tehetjük föl másképp
ezt a kérdést, mint az evangéliumi
ifjú: Mit kell tennem, hogy az örök
életet elnyerjem? Életünk értelmé-
rõl és értékérõl mást nem is kér-
dezhetnénk Krisztustól. Minden
más kérdés elégtelen és lényegte-
len. Hisz Krisztus nemcsak a jó
mester, aki nekünk ezen a világon
az életutakat megmutatja. 

Õ annak a végérvényes rendelte-
tésnek is tanúja, amelyet az ember
magában az Istenben talál meg. Az
ember halhatatlanságának tanúja.
Az örömhírt, amelyet hirdetett,
végleg megpecsételte keresztjével
és feltámadásával a húsvéti misz-
tériumban. A halálból feltámadt
Krisztus nem hal meg többé; a ha-
lálnak nincs többé hatalma fölötte. 

Föltámadásában Krisztus állan-
dó jele lett az ellentmondásnak
minden olyan programmal szem-
ben, amely képtelen az embert a
halál korlátain átsegíteni. Sõt

ezekkel a korlátokkal megfosztják
az embert életének értékétõl és ér-
telmétõl. Ezekkel a programokkal,
világnézetekkel, ideológiákkal
szemben Krisztus mindig újra
megismétli: Én vagyok a feltáma-
dás és az élet. Ha tehát – kedves
testvérem – Krisztussal beszélni
szeretnél, miközben elismered ta-
núságának teljes igazságát, akkor
egyrészt szeretned kell a világot,
mert Isten úgy szerette a világot,
hogy egyszülött Fiát adta értünk,
de ugyanakkor le kell mondanod
arról a gazdag és elbûvölõ való-
ságról, melyet a világ eléd állít.
Szánd rá magad, hogy az örök élet
felõl kérdezõsködj: Mert elmúlik e
világ, és mindegyikünk alá van
vetve a mulandóságnak. Az ember
a látható világ keretébe úgy szüle-
tik, hogy már halála napjára tekint;
de ugyanakkor magában hordja -
mert létalapja, hogy önmagát túl-
lépje – mindazt, ami túlmutat ezen
a világon. Mindaz, amivel az em-
ber önmagában túllépi a világot –
bár továbbra is benne gyökerezik -
abban leli magyarázatát, hogy Is-

ten képére és hasonlatosságára va-
gyunk teremtve, és ennek bélyegét
kezdettõl fogva magunkban hord-
juk. És mindaz, amivel az ember a
világot túllépi, nemcsak igazolja
az örök életre vonatkozó kérdését,
hanem azt egyenesen elengedhe-
tetlenné teszi. 

Ez a kérdés az emberekben kez-
dettõl fogva ott él, és nemcsak a
keresztények között, hanem má-
sokban is.  

Himnuszunk kezdõszavaival
zárta II. János Pál pápa 1991-es,
elsõ magyarországi látogatásán
repülõtéri beszédét. Húsz évvel
ezelõtti gondolatai közt több, ma
különösen is idõszerût olvasha-
tunk: 

Azért találkozom majd veletek,
szeretett testvéreim, hogy meg-
erõsítsem Krisztusba vetett hite-
teket és tanúságtevõ elkötelezett-
ségeteket a világban. Az elnyo-
más évei alatt sokan közületek hi-
tük, emberi méltóságuk, polgári-
és vallás-szabadságuk miatt koc-
káztatták, sõt esetenként fel is ál-
dozták életüket. Most a béke és
szabadság új korszaka kezdõdött
el. Ennek a korszaknak olyan em-
berekre van szüksége, akik önzet-
lenek és nagylelkûek, akik ké-
szek arra, hogy életüket elköte-
lezzék Krisztus példája szerint,
aki feláldozta önmagát az egész
emberiségért.

Elõdeitek gyakran ismételték a
hagyományossá vált mondást: Él
magyar, áll Buda még! Ezt a derûs
biztonságot elsõ szent királyotok
hite oltotta belétek, aki egy fájdal-
mas pillanatban így kiáltott fel: Ha
Isten velem, ki ellenem? Törhetet-
len népetek ezért tudta minden
nagy nemzeti csapás után újra
kezdeni az ország felépítését. Sõt,
elõdeitek nemcsak azt állították
helyre, ami elpusztult. Nem mene-
kültek a múltba, hanem mindig
valami újat akartak építeni,
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

„Legyetek mmindig kkészen aarra, hhogy mmegfeleljetek mmindenkinek, 
aki ccsak kkérdezi, mmi aaz aalapja aa bbenneteket eeltöltõ rreménynek”

MMiitt kkeellll tteennnneemm,, hhooggyy
éélleetteemmnneekk lleeggyyeenn 
éérrttéékkee,, éérrtteellmmee?? 

IIsstteenn,, áálldddd mmeegg 
aa mmaaggyyaarrtt!!

Archív fotónkon II. János Pál kanizsai zarándokoknak nyújtja a kezét
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olyant, ami jobban megfelel az új
lehetõségeknek és követelmé-
nyeknek.

Hogyne emlékeznénk a múltbe-
li és az újabb üldözésekre! Az osz-
mán seregek által megtámadott
Regnum Marianum, Mária orszá-
ga összeomlott: az egész lakossá-
got megtizedelték, és egyik napról
a másikra nehézzé vált az Evangé-
lium tanítása szerint élni. Most pe-
dig az utolsó negyven évben egy
vasöklû szervezet ateista álkultú-
rát és életformát kényszerített a
nemzetre. Ezekhez a külsõ erõk-
höz, amelyek fellázadtak az Asz-
szony és Fia ellen, csatlakozott a
rosszra való hajlam, az Isten Or-
szágával szembeni gyûlölködés
csírája. Ez szétroncsolja az embe-
ri lelket, és sajnos a hívõket is ma-
gával ragadja a hitetlenség és a
bûn szakadékába. Így tehát az a
harc, amelyrõl a Jelenések könyve
beszél, leginkább az ember szívé-
ben bontakozik ki: ezért van szük-
ségünk az egyre radikálisabb meg-
térésre.

A családi élet zarándokútja nem
nélkülözi a nehézségeket és koc-
kázatokat. Ti, házastársak ezt jól
tudjátok. De ha van hitetek, akkor
tudjátok azt is, hogy nem vagytok
egyedül. Isten mellettetek áll, így
nem hiányzik majd kegyelmének
segítsége, ha bizakodva kéritek
ezt tõle imában és a szentségek
gyakori vételében. Legyetek meg-
gyõzõdve róla: fontos ugyan,
hogy részt vegyetek a különbözõ
evilági teendõkben, de még sokkal
fontosabb, hogy lélekben növe-
kedjék kapcsolatotok Krisztussal
azáltal, hogy hallgattok az Õ sza-
vára és megtartjátok törvényét. A
földi érdekek és a lélek vágyai
nem zárják ki egymást, de össz-
hangba és egységbe kell õket hoz-
ni egymással. 

Az idõk jelei közé tartozik a
megosztott keresztények közötti
kapcsolatnak egy további ténye
is, ahol a Szentlélek irányítása kü-
lönösen sokatmondó. Ma jobban
tudatában vagyunk annak, hogy
az ökumenizmus fejlõdése magá-
ban foglalja a metanoiát, a megté-
rést.

Fontos tehát, hogy hasztalan si-
ránkozás nélkül a Lélekre hallgas-
sunk és kitartó következetességgel
nekirugaszkodjunk a jövõnek. Úgy
azonban, hogy a körülmények fé-
nyénél meglássuk, hogyan lehet és
kell a jelen pillanatban Isten Or-
szágát építeni. Megtörténhet, tisz-
telendõ Testvérek, hogy a keresz-
tény hagyományoknak a családok-

ban és a társadalom szélesebb réte-
geiben történõ gyengülése láttán
így kiáltotok fel: Missziós területté
váltunk! Nos, én azt mondom nek-
tek, eljött a pillanat, hogy megvál-
toztassátok az ilyen megállapítá-
sok hangnemét és tartalmát, és föl-
emelõ programot adó célkitûzéssé
alakítsátok át: missziós egyház
akarunk lenni!

Ne várjátok azt, hogy mások
gondoskodjanak rólatok. Legyetek
vállalkozó szellemûek és nagylel-
kûek. Házatok akkor lesz igazán a
tiétek, ha magatok építitek. Ha
holnap visszagondoltok mai fárad-
ságos törekvéseitekre, akkor még
nagyobb örömötöket találjátok
majd benne.

Juliusz Janusz érsek, apostoli
nuncius 2010. szeptemberi kani-
zsai látogatásán, a Pompiliusz-
mise után lapunknak még így
nyilatkozott: Ha egy boldoggá
avatás késik, az jó, mert mélyül az
iránta való tisztelet. Azonban bi-
zonyára õ is velünk örül, hogy
XVI. Benedek pápa május 1-jén
teljesíti milliók óhaját. Bizony, mi
is hozzájárultunk a tisztelet elmé-
lyítéséhez. Érdemes felidéznünk a
tavaly márciusi eseményt. 

II. János Pál pápa tisztelõi a vá-
ros minden részébõl érkeztek a
boldoggáavatásáért bemutatott
misére. A meghívók nevében Cse-
resnyés Péter országgyûlési kép-
viselõ köszöntötte Veres András
szombathelyi püspököt: – Joggal
hívják õt a szabadság pápájának.
A mi nemzedékünknek nagy aján-
dék, hogy a miénk lehetett. – mél-
tatta a szentatyát, majd Orbán Vik-
tor elemzését idézte: – Az egész
közép-európai átalakulás indító
mozzanata Czêstochowában tör-
tént 1979-ben, amikor a szentatya
elõször hazalátogatva Lengyelor-
szágba szentmisét celebrált, ahol
összegyûlt egymillió ember. Ez
volt az a lelki élmény, amelybõl
aztán egy évvel késõbb kinõtt a
lengyel Szolidaritás, melyet a
nyolcvanas években katonai erõ-
vel sem lehetett eltiporni. Ez báto-
rította a többi közép-európai or-
szágot, hogy valamifajta ellenál-
lást kezdjenek kifejteni az akkor
fennálló renddel szemben, aminek
a végén 1990-ben megtörténtek a
szabad választások a közép-euró-
pai országokban. Ezért a Szent-
atya személyes közremûködése ál-

lapítható meg az egész közép-eu-
rópai rendszer átalakításában, a
kommunista rendszer összeomlá-
sában.

– Emiatt majdnem az életével fi-
zetett 1981. május 13-án az ellene
elkövetett merényletben. – állapí-
totta meg a megyéspüspök. Veres
Andrásnak alkalma volt, hogy a
kápolnában közelrõl láthatta a pá-
pát miséje elõtti imádságában,
melynek teljesen átadta magát. –
Ki lehetett tapintani Isten jelenlé-
tét. – fogalmazott. – Milliók hitét,
bátorságát, reményét adta vissza,
a tanítás mellett legalább annyira
fontosnak tartotta a személyes ta-
lálkozásokat. (Õ volt a történe-
lemben az elsõ pápa, aki hazánkba
látogatott, sõt: már 1988-ban mi-
sézett magyar tömegeknek. Ha
Magyarországra nem engedték be,
akkor a burgenlandi Darázsfal-
ván.) – Életének három pillérét
adta a munka, az imádság és a
szenvedés. Azzal, hogy betegen is
vállalta a nyilvánosságot, a szen-
vedés értékére figyelmeztetett. A
szentatya fiatalkoráról, hivatásá-
nak kibontakozásáról szólva a
Szentlélek mûködését ismerhetjük
fel. – szögezte le Veres András. –
Nem is akart pap lenni, az iroda-
lom, a színház vonzotta. Amikor
Németország és a Szovjetunió
megszállta Lengyelországot, el-
vesztette családját is, lelkivezetõje
ébresztette rá, emberhalászként
tehet a legtöbbet a hazájáért. Eb-
bõl az idõbõl származik bátor rá-
hagyatkozást kifejezõ jelmondata:
Totus tuus ego sum, Maria (Egé-

szen a Tiéd vagyok, Mária!) Em-
berfeletti bátorság és kitartás jel-
lemezte. 

Egyfajta örömünnep volt teme-
tése, annyira biztos volt mindenki
abban, õ már célba, Istenhez ért. A
szertartás egy pontján a koporsó,
még egyszer, visszafordult a Szent
Péter Bazilika kapujából a téren ál-
lók felé, akik ovációban törtek ki.
II. János Pál szokása volt minden
búcsúzáskor még egyszer vissza-
inteni. Halálával elkezdõdött má-
sodik pápasága, mondták róla, ki-
fejezve, közbenjáróként segít to-
vábbra is minket. 

Veres Andrást maga az egyházfõ
szentelte püspökké. A szombathe-
lyi püspök rendszeresen kéri a
szentatya imáit, s tavaly március-
ban a kanizsaiakkal együtt még
csak remélte, hogy hamarosan bol-
dogként tisztelhetjük. Amikor
meghalt, a 2005 Húsvétja utáni
szombaton a Szent Péter téren
szárnyra kapott a kiáltás: Santo
subito, azaz avassák azonnal
szentté! Azóta ez megfertõzte az
egész világot, és most beteljesedik. 

Május 1-jén, az idei Húsvétot
követõ vasárnapon – melyet Õ
rendelt az Isteni Irgalmasság
Ünnepének – XVI. Benedek pá-
pa ünnepélyesen boldoggá avat-
ja Karol Wojty³át. Az ünnep a
Szent Péter téren délelõtt 10 óra-
kor kezdõdik, a közszolgálati te-
levíziók (m1, m2, Duna, Duna
Autonómia) élõ adásban adnak
hírt róla. A technika segítségével,
mi kanizsaiak is vegyünk részt
rajta minél többen!

JJóóll iimmááddkkoozzttaakk 
aa kkaanniizzssaaiiaakk
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Észrevétlen ragyogás 4,2
milliárdért – Kanizsai érin-
tettel

Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
(Böröcz Zoltán olvasói 
levele+válasz)

Együtt mûködünk -
pályázatot nyert a HEMO

Thália világát idézve
Hétköznapi eszközök

nem hétköznapi faragással
Origamik 3D-ben
A Zsigmondy sem maradt

el sikerekben
„Vigyázz rám! 

– a fiatalokat érintõ 
veszélyek napjainkban”

A jövõ értelmisége a
PEN-en

Nagyobb merítési
lehetõséggel

70 éve alakult az
OMBKE Dunántúli 
Olajvidéki Osztálya

Hello London!
Majdnem tökéletes 

forduló Kaposváron
Negyedenként három

gólra hitelesítve
Több szakmunkásra 

van szükség

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

www.kanizsaujsag.hu

Kattintson,
hogy mmég
többet ttudjon
Kanizsáról!

Cseresnyés Péter polgármes-
ter, a tervezõ és kivitelezõ cég,
valamint a Magyar Urbaniszti-
kai Társaság képviselõje ünne-
pélyes keretek között rakta le a
Városrehabilitációs Program-
ban megújuló Erzsébet tér alap-
kövét. 

A város funkcióbõvítõ fejleszté-
sének egyik központi eleme az Er-
zsébet tér megújítása. Az év végé-
re megszépülõ fõtér kialakításánál
a hangsúlyos szempont a közössé-
gi funkció erõsítése és a város tör-
ténelmiségébõl adódó hangulat
visszaállítása volt. A helyszín bejá-
rása során Horváth István divízió-
vezetõ bemutatta a tér terveit az új-
ságíróknak és az érdeklõdõknek.

A belvárosi fejlesztések elsõ lát-
ványosabb eredménye a város fon-
tos forgalmi csomópontjának, a
Huszti téri körforgalomnak a ki-
alakítása volt, melyet tavaly no-
vemberben adtak át. A belvárosi
forgalomcsillapítás további fontos
eleme az Arany János és Petõfi ut-
ca összekötése, valamint a Zrínyi
utca kikötése a Teleki utcáig. Így
az Erzsébet tér egy forgalomcsilla-
pított környezetben szépülhet meg,

és válhat valódi központi térré. A
megújítás során a terület két térele-
me, a Rozgonyi és a Vásár utcákat
összekötõ út megszüntetésével
egybeolvad. Egy része parkként,
középsõ része rendezvénytérként
funkcionál majd. Utóbbi területen
kerül elhelyezésre a zenepavilon,
az Erzsébet királyné szobor és egy
új szökõkút. A téren kap helyet a
„Testvérvárosok kútja” elnevezésû
ivókút, valamint a Kanizsa vár ma-
kettje. Az Erzsébet téren 2007-ben
folyó földmunkák során megtalál-
ták a hajdani vár sarokbástyájának
cölöpmaradványát, melynek kö-
szönhetõen sikerült pontosítani a
városfal és az azt kísérõ sáncárok
keleti szakaszának nyomvonalát.
A téren a megtalált várfal, vala-
mint egy korabeli városmakett lesz
látható egy lefedett biztonsági
üvegfelületen keresztül. A Vásár
utcával szemben található majd a
testvérvárosok kútja. A tér felsõ
harmadában, a jelenlegi Török kút
helyén állítják fel a Kossuth téren
álló Szentháromság szobrot. A fej-
lesztéseknek köszönhetõen a tér
forgalmi terhelése jelentõsen csök-
kenni fog. A beruházás teljes költ-
sége 828.884.212 forint. 

A bejárást követõen Cseresnyés
Péter polgármester elmondta: –
Bennünket kanizsaiakat azon túl,
hogy bizonyos kényelmetlenséget
okoz a forgalomkorlátozás, elsõ-
sorban az érdekel, hogy mi lesz
majd az építkezés befejezése után. S
hogy miért most van az alapkõleté-
tel, amikor már tavaly õsszel neki-
álltak a munkának, és elsõ eleme, a
Huszti tér átadása már megtörtént?
Azért, mert most vagyunk abban a
munkafázisban, amelyik a beruhá-
zás legnagyobb részét jelenti ösz-
szegszerûen, munkában, és látvány
tekintetében is. Abban az esetben,
ha a tér átadásra kerül, elmondhat-
juk, hogy Nagykanizsa megújulása,
megszépülése elkezdõdött. Már dol-
gozunk azon, hogy komoly anyagi
nehézségek vállalása révén is to-
vább folytatjuk ezt a beruházást,
melynek eredményeként az Eötvös
tértõl egészen az Erzsébet térig
megújul a város. Mindannyiunk ér-
deke hogy ez megtörténjen. Nem
csak azért, mert munkát adhat jó
néhány kanizsai vállalkozónak, és
komoly pénzösszeget tudunk beru-
házni uniós segítséggel, amit önál-
lóan nem tehettünk volna meg. Az
építkezés legfõbb célja az, hogy
Nagykanizsa belvárosa újra élõ
belváros legyen, és mint turisztikai
látványosságot, megcsodálhassák
az Erzsébet teret az idegenek is.
Természetesen nem csak látvány-
ként szeretnénk használni, hanem
rendezvénytérré szeretnénk emelni,
melynek a zenepavilon lenne a fõ
eleme, ahol a Nagykanizsán mûkö-
dõ tehetséges mûvészeti csoportok
felléphetnének. 

A polgármester köszöntõje után
Berkecz Balázs, a Magyar Urba-
nisztika Társaság képviselõje és
Szálka Miklós tervezõ szólt a beru-
házás jelentõségérõl. Végül a tá-
mogatási szerzõdés, a tér tervezé-
sért kapott Európai-díj és az Erzsé-
bet tér térképének másolata került
a hengerbe, majd az alapkõbe.

B.E.

ÉÉrrttüünnkk sszzééppüüll
ÜÜnnnneeppééllyyeess aallaappkkõõlleettéétteell aazz EErrzzsséébbeett ttéérreenn
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Az Európai Sport Hagyo-
mányõrzõ Egyesület szervezésé-
ben Horvátországban folytató-
dott az „Együtt-egymásért”
nemzetközi projekt. 

Csáktornyán és Varasdon szak-
mai civil kerekasztal, majd kirán-
dulás és városlátogatás szerepelt a
programban. Zágrábban került sor

a Hrabri Zagreb-Hamburger SE
Nagykanizsa ülõröplabda mérkõ-
zésre, ahol nagy küzdelemben a
hazai csapat 4-1 (25-15, 25-19,
11-25, 30-28, 27-25) arányban
nyerte meg a mérkõzést. A baráti
fogadás után, a helyi játékosok
idegenvezetésével Zágráb neveze-
tességeit nézték meg a küldöttség
tagjai. Az út eredményesnek

mondható, hiszen a két ország ci-
vil egyesületei megállapodtak a
folytatásban. Az NCA Nemzetkö-
zi Civil Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiuma támogatá-
sával megvalósuló projekt záró
rendezvényére a vajdasági Ma-
gyarkanizsán kerül sor.

K.H.

„„EEggyyüütttt-eeggyymmáásséérrtt”” HHoorrvvááttoorrsszzáággbbaann
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Nincs szerencséje a mostani vá-
rosvezetésnek. Elõdeik több intéz-
ményt, köztük négy általános isko-
lát, a Hunyadit, a Petõfit, a Nagy-
rác utcait, a Vécseyt zárták be vég-
legesen. A mostani tiltakozók ak-
kor szavukat sem hallatták. Most,
hogy humánus módon csupán kö-
zös igazgatás alá kívánja vonni ok-
tatási intézményeit a városvezetés,
mégis élénk az ellenállás. A nyil-
vánosságra került tervezetbõl meg-
tudható, hogy az összevonások
csak vezetõi szinteken érintenek
személyeket. A tanulók továbbra is
alma materükbe járhatnak.

Menjünk akkor sorba.

Dénes Sándor alpolgármester
és Szmodics Józsefné, a Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztályának
vezetõje tartottak sajtótájékoz-
tatót a város iskola-összevonása-
ival kapcsolatban.

Mint Dénes Sándor alpolgármes-
ter elmondta, Nagykanizsa önkor-
mányzata, a város jelenleg kilenc
alapfokú intézménnyel és öt közép-
iskolával látja el a közoktatás fenn-
tartásával kapcsolatos feladatait. A
város vezetése természetesen to-
vábbra is stabil rendszerû, modern
közoktatási rendszert szeretne mû-
ködtetni, amely megfelelõ felké-
szültséget biztosít a tanulóknak a
továbbtanulásra vagy a megfelelõ
szakképesítés megszerzésére.

– Március végén a közgyûlés el-
fogadta Nagykanizsa Város közok-
tatás-fejlesztési tervét, amelyben az
intézményhálózat racionalizálásá-
val kapcsolatosan az intézmények
már tájékozódhattak az iskola-ösz-
szevonások felõl, így az egyes intéz-
mények vezetõi szinten való össze-
vonásának, integrálásának okai is-

mertek. A gyermeklétszám-csökke-
nés, valamint a gazdasági-költség-
vetési gondok erõsítették meg ben-
nünk azt a döntést, hogy a város
egyes általános-és középiskoláinak
vezetését összevonjuk. Továbbra is
azt szeretnénk, hogy iskoláink azo-
kat a változatos képzési lehetõsége-
ket biztosítsák, amelyeket eddig. A
hatékonyabb feladatellátás érdeké-
ben történne tehát a vezetõi szintû
összevonás, integráció. Hangsúlyo-
zom, nem fogunk iskolákat bezárni,
az intézmények arculata, hagyo-
mányrendszere továbbra is megma-
rad. Egymással együttmûködve az
eddigi oktatómunka minõsége nem
csökkenhet, sõt még jobbá válhat. A
diákok érdekei természetesen nem
sérülhetnek, és a tanulók nem ke-
rülnek át egyik intézménybõl a má-
sikba. Az igazgatókkal már megtör-
tént az egyeztetés, egy intézmény, a
Cserháti Sándor Szakképzõ Iskola
részérõl tapasztaltunk ellenállást,
melynek okát nem értjük. A tanárok
a szülõk és a diákok bevonásával
jövõ hét kedden, délután fél ötkor a
Deák téren demonstrálásra készül-
nek az iskola elsorvasztása miatt.
Az összevonásokról szóló elõter-
jesztés már elkészült, ezeket minden
érintett intézmény megkapja. A
konkrétumok a következõk. A belvá-
rosi általános iskolák közül a Bo-
lyai János Általános Iskolát a Zrí-
nyi Miklós Általános Iskolával sze-
retnénk vezetõi szinten összevonni.
A két intézmény közül a Zrínyi Mik-
lós Általános Iskola lenne a szék-
hely, a Bolyai pedig a tagintézmény.
Az igazgatásra felkért vezetõ poszt-
ja egy évre szól, amellyel Faller
Zoltán igazgató urat bíznánk meg.
A másik két általános iskola a
Kõrösi Csoma Sándor és a Péterfy
Sándor Általános Iskola lenne,
amelyek közül a tagintézmény a
Péterfy, a székhely intézmény a
Kõrösi iskola, az igazgatási felada-
tokat pedig  Kókainé Hámorszki
Éva látná el. A középiskoláknál a
hasonló profilú intézmények integ-
rációját szeretnénk megvalósítani,
így a két mûszaki intézményt, a
Cserháti Sándor Mûszaki Szakkép-
zõ Iskolát a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolával vonnánk egy
vezetés alá.  Kétféle lehetõséget vá-
zoltunk fel az elõterjesztésben. Az

„A” változat szerint a székhelyin-
tézmény a Zsigmondy, a tagintéz-
mény pedig a Cserháti szakközépis-
kola lenne, az igazgatói posztra
Bene Csabát, tagintézményve-
zetõnek pedig Farkas Tünde igaz-
gatónõt kértük fel. Minden esetben
igazgatóhelyettesek segítik a mun-
kájukat. A „B” változat szerint egy
fõigazgatóval és egy fõigazgató he-
lyettessel mûködnének az intézmé-
nyek, és mindkét iskola tagintéz-
mény lenne, Hunyadi utcai szék-
hellyel. A másik két iskola a Dr. Me-
zõ Ferenc Gimnázium és a Thúry
György Kereskedelmi Szakközépis-
kola, amelyeknél az „A” változat-
nál a székhelyintézmény a Mezõ, a
tagintézmény a Thúry iskola lenne.
Egy évre Szermek Zoltán lenne az
igazgató, a tagintézmény-vezetõ pe-
dig Göncz Ferenc. A B változatnál
a fõigazgató Szermek Zoltán, és
mindkét intézmény tagintézmény
lenne. – foglalta össze Dénes Sán-
dor alpolgármester.

A sajtótájékoztató a hozzáértõk
elõtt ugyan világossá tette a város-
vezetõk szándékát, azonban a hát-
térben mozgolódó erõket újabb
szervezkedésre ösztönözte. Gábris
Jácint jobbikos önkormányzati
képviselõ után megszólalt a Cser-
háti Közalkalmazotti Tanácsa is.

A Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Közalkalmazotti Tanácsa iskolánk
és a Zsigmondy Vilmos és Széche-
nyi István Szakképzõ Iskola terve-
zett összevonása, valamint a vá-
rosban tervezett nagyarányú iskola
összevonások elleni tiltakozásul
2011. április 19-re 16.30 órai kez-
dettel tiltakozó demonstrációt
szervez a nagykanizsai Deák térre.
A beszédek elhangzása mellett
kulturális programok is színesítik
az eseményt. A rendezvényre vár-
juk a többi nagykanizsai iskola pe-
dagógusait, szülõket és mindazon
városi polgárokat, akik nem érte-
nek egyet a város oktatását, jövõjét
véleményünk szerint súlyosan ve-
szélyeztetõ intézkedések terveze-
tével. Az eseményre ezúton meg-

hívjuk Nagykanizsa MJV képvise-
lõtestületének tagjait is. Ezért is le-
gyünk minél többen, álljunk ki ér-
tékeink megõrzése mellett!

A demonstráció pártoktól füg-
getlen, kizárólag Nagykanizsa ok-
tatásügyérõl szól. Ezért megké-
rünk mindenkit, aki rendezvé-
nyünkön részt kíván venni, hogy
politikai pártokra, irányzatokra
utaló jelvényeket, transzparense-
ket, zászlókat ne hozzanak maguk-
kal. Köszönjük mindenkinek, aki
támogatja céljainkat, hiszen váro-
sunk és mindannyiunk jövõjérõl
van szó, ezért kérjük, hogy ennek
tudatában mindenki méltósággal,
felelõsségteljesen támogassa
ügyünket. Köszönjük.

A Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium

Közalkalmazotti Tanácsa

Egy internetes portálon illetve
a Facebook-on fórumozók to-
vábbra is iskolabezárásokat vizi-
onálnak. Az önkormányzat nyi-
latkozatot ad ki.

Felesleges, hangulatkeltõ de-
monstrációra készül a Cserháti
szakképzõ iskola közalkalmazotti
tanácsa. Olyan ellen tiltakoznak –
ami nincs. A tervezett ésszerûsítés
egyetlen nagykanizsai diákot sem
érint hátrányosan. Mindenki
ugyanoda járhat, ugyanazt tanul-
hatja, mint eddig. 

A vezetõi szintû átszervezés nyolc
nagykanizsai oktatási intézményt
érint. Ezek közül mindössze a Cser-
háti Sándor Mûszaki Szakképzõ Is-
kola és Kollégium tüntetésre buzdító
közalkalmazotti tanácsa nem érti, a
jelenlegi helyzetben a leghumánu-
sabb intézkedést készíti elõ az önkor-
mányzat. Más városokkal ellentét-
ben Nagykanizsán nem lesz iskola-
bezárás, pedagógus-elbocsátás, és az
ésszerûsítés csak az igazgatói szintet
érinti, a diákok õsztõl is ugyanabba
az intézménybe járhatnak majd,
amelyben eddig is tanultak. 

Így megmarad a város sokszínû
képzési kínálata, nem kerülnek ve-
szélybe egzisztenciák, és ami a
legfontosabb: a diákokat sem éri
semmifajta érdeksérelem. Szimpá-
tiatüntetés helyett azonban mégis
tiltakozásra készül, az utcára hív a
Cserháti szakképzõ iskola közal-
kalmazotti tanácsa. 

Olyan eszközhöz nyúlnak, ami
iskolabezárás esetén érthetõ lenne,

(folytatás a 6. oldalon)

KKöözzööss vveezzeettééssûû,, öönnáállllóó 
iinnttéézzmméénnyyeekk mmaarraaddnnaakk aazz iisskkoolláákk,,

FFeellhhíívvááss 
ddeemmoonnssttrráácciióórraa!!

CCsseerrhhááttiiss ttüünntteettééss:: iiggaazzggaattóóii sszzéékkeekk mmeeggttaarrttáássááéérrtt ffoollyyiikk aa hhaarrcc

KKii bbeesszzééll iitttt 
iisskkoollaabbeezzáárráássrróóll??

KKii mmoozzggaattjjaa 
aa sszzáállaakkaatt??
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(folytatás az 5. oldalról)
jelen helyzetben viszont csak

hangulatkeltésre, az indulatok fe-
lesleges felkorbácsolására alkal-
mas. Egyetlen iskolaként szánta rá
magát erre a lépésre a nyolc érintett
oktatási intézmény közül a Cserhá-
ti. A többi tantestület és szülõi kö-
zösség megértette, elfogadta: ez a
leghumánusabb intézkedés, amely-
lyel megelõzhetõ, elkerülhetõ egy
drasztikus lépés, és megõrizhetõ
Nagykanizsa oktatási rendszerének
stabilitása. Persze, ezekben az in-
tézményekben nem a rosszindulatú
politikai érdek, nem a zavarkeltés
szándéka mozgatja a szálakat. 

Világosan látni kell, néhány
éven belül egy iskolányi gyermek
hiányzik majd Nagykanizsáról. Az
önkormányzat mégsem zár be
egyetlen intézményt sem, hanem
gyakorlatilag fájdalommentes ész-
szerûsítéssel próbálja biztosítani
az oktatási rendszer stabilitását.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata tovább foly-
tatja az egyeztetéseket az érintett
iskolák tantestületeivel, és elutasít
minden hangulatkeltõ, esetleg a di-
ákokat felhasználó, öncélú akciót. 

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata

AAzz éésssszzeerrûûssííttééss tteerrvvee

A nyilatkozat mellé, hogy min-
denki megismerhesse a városve-
zetés elképzelését, a hivatal nyil-
vánossá tette az elõterjesztés tel-
jes szövegét.  

Néhány éven belül egy iskolányi
gyermek hiányzik majd Nagykani-
zsáról. Az önkormányzat mégsem
hoz drasztikus intézkedést, a terve-
zett ésszerûsítés, amely kizárólag
vezetõi szintet érint, semmifajta
hátránnyal nem jár a diákokra néz-

ve. Ugyanabba az iskolába járhat-
nak és ugyanazt tanulhatják, mint
eddig. Az érdeklõdõk tájékoztatá-
sára Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata közzéteszi
a tervezett ésszerûsítésrõl szóló
elõterjesztést. 

Ez a www.kanizsaujsag.hu-n, a
http://www.kanizsaujsag.hu/up_i
mage/%C3%B6sszevon%C3%A
1s.pdf linken olvasható.

Közben, ahogy mondani szok-
ták, a helyzet tovább fokozódott.
Az internetes felszólalók már az
iskolák tanulóinak összetételét
is kritizálták. A zsigmondysok
ez ellen szólaltak fel.

Sajtóbeszélgetés keretein belül
fejtette ki a véleményét a Zsig-
mondy-Széchenyi szakközépisko-
la Közalkalmazotti Tanácsa a
Cserháti SZKI keddi tüntetésével
kapcsolatban. 

Mint ahogy múlt héten Dénes
Sándor alpolgármester sajtótájé-
koztatóján elhangzott, a Cserháti
iskola tüntetést szervez a Zsig-
mondy-Széchenyi középiskolával
való, vezetõi szintû egyesítés ellen.
A Zsigmondy-Széchenyi SZKI ve-
zetõsége ezzel kapcsolatban fejezte
ki álláspontját, miszerint minden-
kinek joga van véleményének
megfogalmazására, ugyanakkor el-
fogadhatatlannak tartja, hogy ez a

gyerekek felhasználásával történ-
jen. Úgy vélik, mindemellett erõ-
sen hangulatkeltõ célzat is húzódik
a demonstrálás mögött. Másfelõl
azt is nehezményezi a Zsigmondy-
Széchenyi, hogy úgy állítják be in-
tézményüket, mintha az csak hátrá-
nyos helyzetû tanulók iskolája len-
ne, mintha szégyen lenne az intéz-
mény tanulójának lenni. Ezek a vé-
lemények meglehetõsen sértik az
iskolát, a sajtóbeszélgetéssel pedig
az volt a céljuk, hogy nyomatéko-
sítsák: a Zsigmondy-Széchenyi is
van olyan szintû intézmény, mint
bármely más középiskola a város-
ban. Egyik iskola sem jobb, mint a
másik, az intézmények csupán fel-
adatkörükben különböznek egy-
mástól. Hozzátették: mindenkinek
az az érdeke, hogy ne híresztelé-
sek, hanem szakmai kérdések dönt-
sék el az összevonás kérdését, a
Cserháti iskolában pedig nem el-
lenséget látnak. 

SSaajjttóónnyyiillaattkkoozzaatt

A hangsúlyozottan politika-
mentes demonstráció mellett
kiáll a Jobbik.

A városvezetés végsõ elkeseredé-
sében az „oszd meg és uralkodj” el-
vet követi, össze kívánják ugraszta-
ni az érintett iskolákat. Nagyon el-
ítélendõ és ellenszenves módszert
választottak! Ha ekkora ellenállás
látszik valamely oktatási intézmény
részérõl, a többieknek pedig állítá-
suk szerint ennyire megfelel min-
den, akkor miért ne tarthatná meg az
ellenérdekelt iskola a teljes önálló-
ságát? Miért akarnak ennyire kény-
szeredetten és mindenáron össze-
vonni? Ne kényszerítsenek erõszak-
kal olyat az iskolákra, amit nem
akarnak, fõleg akkor, ha kimutatha-
tó haszna nincs is.

Lehet, hogy a városvezetõ több-
ség sorozatosan megfeledkezik ar-
ról, hogy elõzõ hetekben mit nyilat-
kozott, de a város nem. Több eset-
ben nem mondtak igazat, és elhall-
gattak fontos információkat az isko-
la-összevonásokkal és Nagykanizsa
oktatási jövõjével kapcsolatban. 

Szomorúak vagyunk, hogy ideáig
süllyedtek. Az igazság úgyis igazol-
ja mindazokat, akik a mai napon a
város jövõjéért, a saját iskolájukért
küzdenek a Deák Ferenc téren!

Aki olvasni tud, az a közgyûlési
elõterjesztésben és a közoktatási
fejlesztési tervben jól láthatta mind-
azon problémás gondolatokat, ame-
lyeket a diákok, a szülõk, a tanárok
és a városban élõk szóvá tettek.

Városvezetõink nagyon rossz útra
tévedtek! Felszólítjuk õket, hogy
hagyják abba az értelmetlen károko-
zást, a választópolgáraik semmibe
vételét, az arcukba hazudozást, a fer-
dítést és politikai hatalmi pozíciójuk
kiépítését! Helyette ideje lenne végre
érdemben nekilátni a városért tenni!

A Fidesz Nagykanizsán sem mél-
tó a „demokrata” szó használatára!
A „despota” szó jobban illik rájuk.

A demagóg, elcsépelt és elõre
gyártott szónoklat-paneleiket pe-
dig egymás között használják! 

Köszönjük!
Jobbik Nagykanizsai 

Alapszervezete

KKöözzlleemméénnyy

A mérsékelt hangnemre, az
egymást tiszteletére figyelmezte-
tõ zsigmondys felhívásra vála-
szul a cserhátisok közleményt
adnak ki.

Mi, a Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium ta-
nárai megdöbbenéssel hallgatjuk a
híreket, a sajtótájékoztatókat és

AA mmiinnõõssííttéésssseell 
vvaann aa bbaajj
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nem hiszünk a fülünknek. Olyan
mondatokat adnak a szánkba,
olyan kijelentéseket tulajdonítanak
nekünk, amelyeket mi soha nem
mondtunk ki. Természetesen nagy-
ra becsüljük a Zsigmondy-
Széchenyi tanárainak munkáját,
akadnak ott barátaink és elismerés-
sel adózunk erõfeszítéseiknek.
Hisszük, hogy esetükben a hozzá
adott pedagógiai érték szerepe óriási,
és ez tõlük komoly áldozatot követel.

Mi az iskolánk szuverenitásáért
küzdünk, azért, hogy a Cserháti
önálló maradhasson, hogy tovább
vihesse értékeit, hagyományait.

Sajnos a médiában elhangzó nyi-
latkozatokban Nagykanizsa oktatá-
sának jövõjéért tett erõfeszítésein-
ket, demonstrációnkat, többen han-
gulatkeltésnek aposztrofálják. Va-
lójában az a helyzet, hogy most ép-
pen ellenünk keltenek hangulatot.
Teszik ezt úgy, hogy megpróbálják
az egyes intézmények tantestületeit
egymásnak ugrasztani. Szomorú,
hogy egy az oktatásban dolgozók
érdekeit képviselni hivatott szerve-
zet is felült ennek a provokációnak.
Kedves Zsigmondy-Széchenyi-ben
tanító kollégák: Mi nem ellenetek,
hanem értetek is küzdünk.

A Cserháti közösségét nem má-
sok iránti negatív érzelem vezeti,
hanem az iskolánk, diákjaink, a
város oktatásának jövõje iránt ér-
zett felelõsség, értékeink védelme,
hagyományaink tisztelete.

Számunkra úgy tûnik, mindez
mesterségesen, kívülrõl gerjesz-
tett. Visszautasítunk minden olyan
vádat, hogy mi bárkit manipulál-
nánk!

A lényeg, amirõl a minket lejá-
ratni szándékozók nem beszélnek, a
következõ:  a tervezett intézkedé-
sek teljesen megszüntetik az intéz-
mények önállóságát, egyedi arcula-
tát, károsak a minõségi oktatásra
nézve, ellehetetlenítik a hatékony
munkavállalói érdekvédelmet.

A legfontosabb pedig az, hogy
az oktatással kapcsolatosan felve-
tett problémák közül egy olyan
sincs, amit a jelenlegi önálló intéz-
ményi struktúrával ne lehetne ke-

zelni. Éppen ezért az intézmények
összevonása véleményünk szerint
felesleges és káros. Mindezek mö-
gött biztosan nem szakmai érvek,
hanem sejthetõen politikai érdekek
állnak. Erre szeretnénk felhívni
mindenki figyelmét.

Kérünk mindenkit, hogy saját
szemükkel, fülükkel bizonyosod-
janak meg az igazságról, jöjjenek
el a Deák térre ma délutén 16.30-
ra, és hallgassák meg érveinket.

A Cserháti Sándor Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
dolgozói nevében:  

az intézmény 
Közalkalmazotti Tanácsa

A Zsigmondy-Széchenyi szak-
középiskolával való egyesítés
ellen tüntettek a Cserháti Sán-
dor Mûszaki Szakképzõ Iskola
tanárai, diákjai és a szülõk. 

A késõ délutáni idõpontban so-
kan meg-megálltak az eleinte
még diákokból és tanárokból álló
gyülekezet elõtt, így rövid idõn
belül több száz fõssé duzzadt a
tömeg. Sokan voltak kíváncsiak
arra, vajon milyen célból tartják a
magasba rendíthetetlenül a Nem,
nem soha! és a Nem adjuk fel!
Cseri transzparenseket a tizen-
éves fiatalok. Hamarosan ez is ki-
derült, hiszen az alkalmilag felál-
lított pódiumon Horváth Zsolt, a
Cserháti Közalkalmazotti Taná-
csának elnöke elmondta, egy cé-
lért, a Cserháti szakközépiskola
és a Zsigmondy-Széchenyi kö-
zépiskola vezetõi szintû összevo-
nása ellen gyûltek össze a tanárok
és diákjaik. Rövid köszöntõjét a
tanulók break-bemutatója szakí-
totta meg, majd Dóber Valéria, a
Cserháti egyik tanára szólt a mik-
rofonba. – Intézményünket önálló
OM kóddal, a 037645 számmal
jelölik az iskolák országos nyil-
vántartásában. A Cserháti egy
önálló, hetven éves iskola, eddigi
teljesítményei és eredményei bi-
zonyítják, hogy méltó az ország
legjobb százötvenhét iskolája kö-
zötti helyre. Felteszem a kérdést:

a városnak nincs szüksége a mi-
nõségi oktatásra? Egy egyetem-
mel büszkélkedõ város elképzel-
hetõ magas színvonalú középszin-
tû oktatás nélkül? Miért kell az
önkormányzatnak ezt az elsietett
döntést meghoznia? Miért kevés
az iskolánkban tanuló hétszáz-
húsz diák? Kérjük a képviselõ
testületet, hogy szakmai szem-
pontok átvizsgálásával és ne poli-
tikai megfontolásból hozzák meg
a végsõ döntést! – fogalmazott
Dóber Valéria. Horváth Zsolt
még felolvasta a tantestület nyi-
latkozatát is, amelyben kijelentik,
a tanárok kiállnak az intézmény
önállósága, pedagógiai és szak-
mai értékei mellett. – Hisszük,
hogy Kanizsa a magas szintû
szakképzés nélkül nem életképes.
Egy mamutiskola létrehozásával
pont ezek az értékek vesznének el,
ezért követeljük a város elöljáró-
itól, hogy hagyjanak meg minket
önálló iskolának. – mondta el. A
demonstrálás alkalmával még
több diák is felszólalt, záró moz-
zanatként pedig David dalait hall-
gathatta meg az egybegyûlt tö-
meg. 

Dr. Etler Ottó a Szántó Miklós
vezette Civel Összefogás Nagyka-
nizsáért Egyesület önkormányzati
képviselõje is jelen volt a de-
monstráción. A februári közgyûlé-
sen a szó szerinti jegyzõkönyv sze-
rint ezt mondta: „2800 fölött van
az önkormányzati alkalmazottak
száma. Amit a polgármester úr
szépen fogalmazott, hogy majd
strukturális átalakulás, majd szer-
kezeti változás, az magyarul azt je-
lenti, hogy ezt a létszámot 2800-
ról bõven le kell nyomni 2000 alá.
Ezt sajnos ki kell tudni mondani,
egy 45000-es város nem tart el
2800 alkalmazottat.”

Ez ellen nem tûntetett senki.

Ha a célok azonosak, vajon mi-
ért kellett utcai performance-t
szervezni? A Cserháti-tüntetést po-
litikai érdek, a zavarkeltés szándé-
ka motiválta. 

"Hisszük és valljuk, hogy a vá-
rosnak magas szintû szakközépis-
kolai képzésre van szüksége: a kö-
zépfokú végzettségû érettségizett
és technikus szakemberek nélkül
Nagykanizsának nincs jövõje. A

város fejlõdését, gazdasági meg-
újulását nélkülük elképzelhetetlen-
nek tarjuk. Csak így követhetjük
akár Kecskemét és Gyõr példáját
(Mercedes és Audi), hiszen ezen
városokban meghatározó szem-
pont volt az ottani kiemelkedõ kö-
zép- és felsõfokú mûszaki képzés
jelenléte a munkahelyteremtésben.

Végzett diákjaink és technikusa-
ink a városban és annak vonzás-
körzetében helyezkednek el, vala-
mint jelentõs bázisát képezik váro-
sunk és a régió felsõfokú képzései-
nek. Jelentõs azon diákjainknak a
száma is, akik a felsõoktatásban
diplomát szerezve visszatérnek
szülõvárosukba."

Ez az idézet a Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kol-
légium tantestületének múlt héten
közzétett nyilatkozatából szárma-
zik, amellyel elõkészítették a mai
utcai demonstrációt. Ez az idézet
pontosan tükrözi Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának szándékát, így érthetetlen,
hogy miért vagy mi ellen hívták
utcára ma a Cserháti szakképzõ is-
kola dolgozói az embereket. 

A vezetõi szintû ésszerûsítés a
diákok szempontjából semmifajta
érdeksérelemmel nem jár: ugyan-
abban az épületben és ugyanazt ta-
nulhatják, mint eddig. Vagyis az
iskolák értékei, hagyományai,  pe-
dagógusai, oktatói is megmarad-
nak. 

A demográfiai folyamatok szük-
ségessé teszik, hogy a város átala-
kítsa oktatási rendszerét. Öt éven
belül ugyanis egy iskolányi diák
hiányzik majd Nagykanizsáról.
Míg 1982-ben 6786 általános isko-
lás tanult a városban, addig a mos-
tani tanévben  már csak 3256. A
középiskolákban 2007-ben 5300
tanuló volt, most pedig 5004.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata mégsem hoz
drasztikus intézkedést. Így okkal
feltételezhetõ, hogy a demonstrá-
ciót jól behatárolható politikai ér-
dek mozgatta. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata megõrzi a vá-
ros oktatásának stabilitását, minõ-
ségét; az intézkedés ezt a célt szol-
gálja. Ha a ma demonstrálók való-
di(!) célja is ez, vagyis az oktatás -
benne a szakképzés - minõségének
megõrzése, fejlesztése, akkor ezért
iskolán belül is sokat tehetnének.
Ehhez nincs szükség felesleges,
hangulatkeltõ demonstrációk szer-
vezésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
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NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

MMiiéérrtt vvaaggyy mmii eelllleenn
ddeemmoonnssttrráállttaakk??

TTüünntteettééss 
ppiirrooss lluuffiikkkkaall

DDrr.. EEttlleerr uuttccáárraa tteennnnee
ttaannáárrookkaatt iiss

15.qxd  2011.05.11.  10:00  Page 7



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2011. április 14.8

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 281/2009. (VI. 15.) számú
határozatával döntött a Nagykanizsa, 7. sz. fõút - Kemping utca - Õrtorony u.
folytatása - Principális-csatorna általhatárolt tömb rendezés alá vonásáról,
melyet a B & H Régió Bt. készített el.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befe-
jezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett,
de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a pol-
gármesternek legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni
azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek" - Ezért a módosított tervet 2011. május 18-ig
kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon
megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatal-
ba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

Cseresnyés Péter polgármester

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás
útján értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár
1. 30155/3 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek 4.080.000 Ft + ÁFA
2. 30155/4 Nagykanizsa, Iskola utca, 2410 m2 építési telek 4.080.000 Ft + ÁFA
A pályázat beadásának határideje: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10 óra, (2.) 11
óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. em. VII. iroda (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Módja: személyesen vagy postai úton.
Pályázat bontásának idõpontja: 2011. május 5. (csütörtök) (1.) 10.15 óra, (2.)
11.15 óra. Helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala I. emeleti tárgyaló (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Pályázati tárgyalás idõpontja: 2011. május 5.
(csütörtök) (1.) 10.30 óra, (2.) 11.30 óra. Helye: NK MJV Polgármesteri
Hivatala I. emeleti tárgyaló (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
A részletes pályázati kiírás megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlap Befek-
tetõknek/Ingatlan értékesítés menüpont alatt, valamint NK MJV Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., II.
em. 6. iroda, tel.: 93/500-724; 93/500-778) kérhetõ.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk

Bizzer András a 6. sz. választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig párat-
lan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2011. április 29-én
(pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

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

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

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

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

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

A pályázatok beérkezésének határideje 2011. május 10.

TTeessttvvéérrvváárroossii ppáállyyáázzaatt 22001111..

Az akció május 31-ig tart.
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1. Nagykanizsa, Sugár u. 53. szám alatti 171 m2 alapterületû 
üzlethelyiség
Az induló bérleti díj üzlet 108 m2, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1000 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj raktár 48
m2, 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 688 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA=63
Ft/m2/hó. 
Az induló bérleti díj pince 15 m2, 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 375 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. A bérlemény
megtekinthetõ 2011.04.26. 13 órától - 13 óra 30 percig. A versenytárgyalás
ideje: 2011. 04.27. 9 óra.

2. Nagykanizsa, Csengery u. 4. fsz. 1. 87 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt OTP Garancia iroda) 
Az induló bérleti díj üzlet 87 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011.04.26. 8 óra 30 perctõl - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
9 óra 10 perc.

3.  Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 4. 80 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt  utazási iroda) + 108 m2 pince 
Az induló bérleti díj üzlet 80 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA= 1313 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. Az induló bérleti díj pince 108
m2, 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 625 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011.04.26. 8 óra 30 perctõl - 9 órá-
ig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27. 9 óra 20 perc.

4. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 3. 28 m2 alapterületû 
üzlethelyiség (volt papírbolt nem utcafronti, lépcsõházi) 
Az induló bérleti díj üzlet 28 m2, 700 Ft/m2/hó+ÁFA = 875 Ft/m2/hó. A licit-
lépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011.04.26. 8 óra 30 perctõl - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011. 04.27.
9 óa 30 perc.

5. Nagykanizsa, Csengery u. 6. fsz. 1. 93 m2 alapterületû üzlethelyiség
(volt Two Big Brothers) 
Az induló bérleti díj üzlet 93 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. 
A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthe-
tõ 2011.04.26. 8 órától - 8 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011.04.27. 9 óra 40 perc.

6. Nagykanizsa, Csengery u. 5. fsz. 13 m2 alapterületû üzlethelyiség (volt
trafik)
Az induló bérleti díj üzlet 13 m2, 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1500 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2011.04. 26. 8 óra 30 perctõl - 9 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
9 óra 50 perc.

7. Nagykanizsa, Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. 36 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt mobiltelefon javítási üzlet) 
Az induló bérleti díj üzlet 36 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011.04.26. 9 órától - 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
10 óra.

8. Nagykanizsa Erzsébet tér 10. fsz/1. 76 m-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt festékbolt) 
Az induló bérleti díj üzlet 76 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011.04.26. 9 órától - 9 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27.
10 óra 10 perc.

9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 18. fsz/2. 117 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt cipõbolt) 
Az induló bérleti díj üzlet 117 m2, 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2250 Ft/m2/hó. A
licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011.04.26. 9 óra 30 perctõl - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.
27. 10 óra 20 perc.

10. Nagykanizsa. Erzsébet tér 20. fsz.130 m2 alapterületû üzlet /iroda
(volt Erste Bank )
Az induló bérleti díj üzlet/iroda 130 m2 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2250
Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ 2011.04.26. 9 óra 30 perctõl - 10 óráig. A versenytárgyalás
ideje: 2011.04.27. 10 óra 30 perc.

11. Nagykanizsa, Fõ út 8. fsz/8. szám alatti 48 m2-es alapterületû 
üzlethelyiség (volt Optika) 
Az induló bérleti díj üzlet 48 m2, 1050 Ft/m2/hó+ÁFA = 1313 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011.04.26.10 órától - 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.
27. 10 óra 40 perc.

12. Nagykanizsa, Bartók u. 8. 129 m2-es alapterületû üzlethelyiség 
(volt Kisposta) 
Az induló bérleti díj üzlet 129 m2, 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125 Ft/m2/hó. A li-
citlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011.04.26. 11 órától - 12 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.27. 10
óra 50 perc.

13. Vásárcsarnok emeletén különbözõ alapterületû 20-42 m2 emeleti 
üzletek 
Az induló bérleti díj üzlet 1000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1250 Ft/m2/hó, amely a vil-
lany és a víz kivételével a rezsiköltséget is tartalmazza. A rezsiköltség mér-
téke 700 Ft/m2/hó+ÁFA, a bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, tehát összesen
1000 Ft/m2/hó+ÁFA. A licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bér-
lemény megtekinthetõ 2011.04.26. 7 óra 30 perctõl 8 óra 30 percig. A ver-
senytárgyalás ideje: 2011.04.27. 11 óra.

14. Nagykanizsa Petõfi u. 5. (Leánykollégium) I. és II. emeleti 
(2x562 m2 = 1124 m2) alapterületû helyiségek 
Az induló bérleti díj iroda 400 Ft/m2/hó+ÁFA = 500 Ft/m2/hó. A bérleti dí-
jon kívül a rezsiköltséget is meg kell fizetni, melynek mértéke 700
Ft/m2/hó+ÁFA = 875 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2011.04.26. 12 órától - 13 óráig. A
versenytárgyalás ideje: 2011.04.27. 11 óra 10 perc.

15. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 99 m2 (48 m2 iroda, 51 m2

galéria) 
Irodahelyiség. Az induló bérleti díj iroda 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125
Ft/m2/hó. Galéria 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 563 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ iroda 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó, galéria 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ 2011.04.26. 10 órától - 10 óra 30 percig. A ver-
senytárgyalás ideje: 2011.04.27. 11 óra 20 perc.

16. Nagykanizsa Rozgonyi u. 1. szám alatti 33 m2 alapterületû (23 m2

iroda, 10 m2 galéria) irodahelyiség   
Az induló bérleti díj iroda 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1125 Ft/m2/hó. Galéria 450
Ft/m2/hó+ÁFA = 563 Ft/m2/hó. A licitlépcsõ iroda 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125
Ft/m2/hó. Galéria 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekint-
hetõ 2011.04.26. 10 órától - 10 óra 30 percig. A versenytárgyalás ideje:
2011.04.27. 11 óra 30 perc

17. Nagykanizsa Deák tér 10. fsz. 4. szám alatti 44 m2 alapterületû (volt
KIWI Szolárium egy része) üzlethelyiség 
Az induló bérleti díj üzlet 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1875 Ft/m2/hó. A licitlép-
csõ üzlet 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 125 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2011. 04. 26. 9 óra 30 perctõl - 10 óráig. A versenytárgyalás ideje: 2011.04.
27. 11 óra 40 perc.

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa 
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 

Nagykanizsa Garay u. 21.   Kis tárgyaló I. emelet
Érdeklõdni: 

0693/311-241, 0630/2273-192 telefonszámon

NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. NNaaggyykkaanniizzssaa GGaarraayy uu.. 2211.. 
nnyyíílltt vveerrsseennyyttáárrggyyaalláásstt hhiirrddeett öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii ttuullaajjddoonnúú üüzzlleetteekk bbéérrbbeeaaddáássáárraa
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(folytatás a címlapról)
Kanizsa Autó- és MotorSport

Egyesület szervezésében bonyolí-
tották a Kanizsai Technikai Nap,
egyben I. Bánkuti László Emlék-
kupa autós szlalomversenyét.

A benzingõzös, illetve fõleg gu-
mifüstös egész napos programban
11.30-kor kezdõdött az elsõ (kézi)
visszaszámlálás az induló verseny-
gép(ek) szélvédõje elõtt, hogy az-
tán az „igaziból” ralipáros baranyai
Popovics László – Leutsch István
vágjon elsõként neki a több fordí-
tóval is tûzdelt pályának...

A versenyzõk, akik létszáma
több tucatnyira rúgott, háromszor

vághattak neki a szlalompályának,
s a legjobbak egy percen belüli
idõkkel is büszkélkedhettek. Akik
pedig idõnként kiestek a ritmusból,
és tudták, hogy adott helyzetben
nincs esélyük versenyképes idõre,
nos õk adtak a látványosságnak, s
majdhogynem driftelésbe csapóan
igyekeztek autózni – a közönség-
nek... 

Végeredmények
„A“ kategória (900 ccm-ig): I.

Ludascher Lóránd (Trabant) 53,95
mp, II. Bogár Ferenc (Trabant)
63,50 mp, III. Tóth Máté (Trabant)
64,84 mp. „B“ kategória (901 ccm-
1300 ccm): I. Kovács Tamás (Fiat

Proto) 60,03 mp, II. Pávlicz Ric-
hárd (Suzuki) 64,10 mp, III.
Domján János (Volkswagen) 64,91
mp. „C“ kategória (1301 ccm-1600
ccm): I. Ludascher Ákos (Honda)
64,04 mp, II. Laczkó Gábor (Lada)
68,67 mp, III. Dömötör Norbert
(Suzuki) 69,04 mp. „D“ kategória
(1601 ccm-2000 ccm): I. Popovics
László (Peugeot) 60,79 mp, II.
Horváth István (Opel) 63,50 mp,
III. Németh Lajos (Opel) 67,33
mp. „E“ kategória (2000 ccm fe-
lett): I. Galamb János Tamás (Fiat)
79,38 mp, II. Velner Sándor
(Subaru) 79,75 mp, III. Szabó
Krisztián (BMW) 106,64 mp. „F“

kategória (Nõi): I. Vörös Alexand-
ra (Kia) 84,34 mp, II. Kappéter Be-
áta (Mini) 87,45 mp, III. Hadnagy
Gertúd (Nissan) 99,90 mp. „G“ ka-
tegória (Quad): I. Málnási Ferenc
(TGB) 70,16 mp, II. Szabó Balázs
(Honda) 71,88 mp, III. Balázs Ar-
nold (Polaris) 84,67 mp. Összetett
abszolút legjobb idõ: I. Ludascher
Lóránd (Trabant) 53,95 mp, II. Ko-
vács Tamás (Fiat Proto) 60,03 mp,
III. Popovics László (Peugeot)
64,84 mp. Abszolút legjobb futam
idõ (Vándorkupa): Ludascher Ló-
ránd (Trabant) 53,85 mp.

B.E. - P.L.
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Horoszkóp

Minden úgy alakul a húsvéti ünnepek alatt,
ahogyan ön szeretné, mégsem lesz
elégedett. Nem árt elgondolkodnia azon,
hogy mi lehet ennek az oka. Az is elképzel-
hetõ, hogy túl sokat vár el a szeretteitõl.

Nem kell mostanában féltenie az állását, mert
olyasmit tud, amit mások nem. Párkapcso-
latát azonban feszültségek nehezítik meg.
Mielõtt végleges szakításra kerülne a sor,
nézzen önmagába, és változzon meg.

A húsvéti ünnepekig jelentõs változásokra
számíthat a magánéletében. Ne gondoljon
a negatívumokra, hiszen azoknak nem lesz
semmilyen valóságalapja. A szerelem
felpezsdülést hoz magánéletében.

Az ünnepekre szedje össze magát, és
béküljön meg azokkal a rokonaival, akikre
valamilyen okból már régóta neheztel.
Elõbb-utóbb be fogja látni, hogy az élet
nehéz helyzeteiben csak rájuk számíthat.

Igyekezzen közös témát, közös célt találni
a párjával, mert a kapcsolatuk hamarosan
unalmassá válhat. Költekezését egy kicsit
fogja vissza, mert a régóta tervezett külföl-
di nyaralását nem tudja megvalósítani.

Egyre többet foglalkozik szabadidejében
az ezotériával. Elõfordulhat, ha a környe-
zetében nem találnak megfelelõ magyará-
zatot a váratlan történésekre, azt gondolják
önrõl, hogy varázslásra is képes. 

Boldognak, kiegyensúlyozottnak érezhe-
ti magát ezekben a napokban. Ha beleve-
ti magát a munkájába, abban is jelentõs
eredményeket érhet el. A késõbbi hóna-
pokban sem kell spórolnia.

Sokféle adottságai közül most az üzletem-
beri énje kerül elõtérbe. A húsvéti ünnepek
alatt lehetõleg ne forgácsolja szét az
energiáit, mert késõbb mindebbõl hátránya
származhat, s anyagilag rosszabbul jár.

Kedvére való feladatokkal halmozzák el, ame-
lyeket élvezettel valósít meg. Jó esélye van arra
is, hogy fõnökei felfigyelnek teljesítményére,
és magasabb beosztásba kerül. A húsvéti
ajándékvásárlásról ne feledkezzen meg.

Az igaz, hogy a barátai a saját problémáikkal
vannak elfoglalva, de ha segítségre szorul, még-
iscsak õrájuk számíthat. Erõsítse az immunrend-
szerét sok mozgással, sétával, de ne feledkezzen
meg arról, hogy alvásra is szüksége van .

Lehetõleg tartsa távol magát a munkahe-
lyi vitáktól az elkövetkezõ hetekben. A
felgyülemlõ feszültségét ne csak az esti
eszegetéssel oldja fel, hanem sétával,
kerti munkával.

Elképzeléseinek megvalósítása kemény ellen-
állásba ütközhet a családjában. Ne adja fel egy-
könnyen a harcot, várja ki a viták végét türel-
mesen, s akkor lépjen. Meglátja, ön nevet a vé-
gén, és a nyereséget is ön zsebelheti be.

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

Ismét kosár és foci
élõben a Kanizsa

Rádióban!

KKK - Tiszaújváros
péntek 18 óra
NTE - Siófok 

szombat 16 óra 
SMS szám:

06-30/
4-956-956

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án belvárosközeli, kétgene-

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

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

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

Lada-Samara 1300-as jó álla-
potban, érvényes okmányokkal
eladó. Tel.: 0630/448-5777
(7379K)

Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belé-
põjegy nélkül is igénybe vehetõ.)
Szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, egyéb masszázs, fényterá-
pia, méregtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklõdni és
bejelentkezni: a +3630/481-2323
telefonszámon lehet. (6273K)

Gyermekmegõrzést, humán
jellegû tárgyakból tanórára, ver-
senyre, felvételire felkészítést
vállalunk. Érd.: 0670/366-2111
(7373K)

Kertészeti segédmunkára (nyí-
rás, ápolás géppel, ültetés, föld-
munkák, stb.) keresek két meg-
bízható munkaerõt Nagykanizsá-
ról és Letenyérõl. Önállóan dol-

gozni tudás, jogosítvány elõny.
Tel.: 0630/9932-534 (16 óra után)
(7378K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi né-

pi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7362K)

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

Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 

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

úgy a másodiktól 300 Ft.). 

Vállalkozási apró 
15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft 

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, 
úgy a másodiktól 600 Ft.)

Az elsõ mérkõzésen megszerzett
27 pontos elõnye birtokában a Kani-
zsai Vadmacskák második vonalbeli
nõi kosárlabda-együttese a visszavá-
gón pontatlan volt a játék több ele-
mében és hétpontos vereséggel zárta
hazai mérkõzését. A továbbkerülés
viszont így sem forgott veszélyben.

Kanizsai Vadmacskák SE –
SMAFC-NYME  62-69 (13-18,
19-14, 11-19, 19-18)

Amatõr nõi NB I kosárlabda-
mérkõzés az 5-8.helyért, visszavá-
gó. Nagykanizsa, 50 nézõ. Kani-
zsa: Fekete (20/12), Fuisz (22/6),
Olasz A. (2), Jurkó (1), Jagarics.
Csere: Oros (6/6), Hegyi, Rajkai
(4), Kiss V. (7), Tóth Sz. Edzõ: Gá-
bor Erzsébet. Továbbjutott: Kani-
zsai Vadmacskák (153-133) 

A találkozó elején a vendégek
szerezték az elsõ pontokat, de a
negyed közepén már a kanizsaiak-
nál volt az elõny. Ezután viszont
támadásaik pontatlanná váltak, do-
bóhelyzeteiket nem tudták értéke-

síteni, így már a vendégeknél volt
a vezetés. Kiss Virág negyed vé-
gén szerzett pontjaival öt pontra
azért felzárkóztak a hazaiak.

A folytatásban idõvel feljavul-
tak a vendéglátók, támadójátékuk
pontosabb lett és Fekete Csilla, va-
lamint Fuisz Viktória pontjaival a
negyed végére ki is egyenlítettek.

Fordulás után egy ideig nem
tudtak ellépni egymástól a csapa-
tok, késõbb azonban a vendégek
elhúztak hét ponttal.

A záró tíz percet is a soproni
csapat kezdte jobban, de a végjá-
tékban Fekete hozta magát és zsi-
nórban szerzett 11 pontjával hét
pontosra apadt a vendégelõny.

A tavaly szinte „titokban meg-
szerzett” 18. hely után idén az 5.
helyért mehet a Vadmacskák csa-
pata, melyért a Kecskeméti KC-
val mérkõzhet.

Idõközben a Vasas SC Pasaréti
Sportcentrumában rendezték meg
az országos serdülõ leány kosár-

labda bajnokság elõdöntõjét, ahol
a tét döntõbe kerülés volt.

A Kanizsa DKK csapata a Mis-
kolci Sportiskola, Kecskeméti
Sportiskola és a Vasas-Csata B
együtteseivel került egy csoportba
és mindhárom mérkõzését maga-
biztosan megnyerve csoportelsõ-
ként jutott be az országos serdülõ
bajnokság legjobb nyolc csapata
közé.

A kanizsai klub elõdöntõbeli
eredményei mellett válogatott
kerettagokkal is büszkélkedhet. 

Az U18-as nõi válogatott az au-
gusztusban Miskolcon megrende-
zésre kerülõ Európa-bajnokságra
készülõdvén edzõtáborozott Fuisz
Viktóriával a soraiban.

Az U14-es lány válogatott ke-
ret szintén a fõvárosban volt
Bernáth Rékával, Kiss Virággal
és Nagy Dórával – a KDKK játé-
kosaival.

Az U12-es válogatott kerethez
pedig Herman Aliz, Kardos Réka,
és Tóth Alexandra csatlakozott,
edzõjükkel, Gábor Erzsébettel.

P.L.

AAkkáárr ööttööddiikkeekk iiss lleehheettnneekk 
Hatodszor rendezték meg a Sá-

fár Kupa karate versenyét, melyen
17 egyesület karatékái vettek részt,
összesen száz barna és fekete öves
sportoló készülhetett a Cserháti-
csarnokban, köztük a magyarok
mellett németek és románok.

A verseny fõbírája Sáfár László
9. danos karatemester, a kanizsai
Sensei Sáfár Shotokan Egyesület
elnöke volt. Végül a házigazdák-
nál maradt a Sáfár Kupa, melyet
Mészáros Martin kapott négy
arany-, illetve egy bronzérmével.

Kanizsai aranyérmesek: 12-13
éves fiú - kata: I. hely Mészáros
Martin. 12-13 éves leány - kata: I.
hely Kucskó Zsófia. 12-13 éves fiú
- kumite: I. hely Mészáros Martin.
10-13 éves csapat - kata: I. hely
Mészáros Martin-Néber Ádám-
Oláh Tamás. 14-16 éves rotációs
csapat - kumite: I. hely Mészáros
Martin-Néber Ádám-Oláh Tamás.

P.L.

MMéésszzáárrooss MMaarrttiinnéé 
aa kkaarraattee SSááffáárr KKuuppaa

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykani-
zsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja az alábbi szakmákban,
illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

CO, AWI hegesztõ szakirányú 110 000 Ft
varrógépmûszerész szakirányú megegyezés szerint
könyvelõ szakirányú 150-160 000 Ft
ápoló, gondozó szakirányú KJT. szerint
esztergályos, marós szakirányú megegyezés szerint
belföldi tehergépkocsi
vezetõ (C+E) szakirányú 150 000 Ft
megváltozott 
munkaképességû asztalos szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
varró szakirányú 100 000 Ft
kárpitos szakirányú 100 000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú 170 000 Ft
autófényezõ szakirányú 130 000 Ft
autószerelõ szakirányú megegyezés szerint
festõ szakirányú 100-120 000 Ft

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Vas Megyei Kor-
mányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szol-
gáltató Központja, 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00
- 15.00 óra között, péntek: 8.00 - 12.00 óra

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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Komlói Bányász SK (15.) –
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh (10.) 0-3 (0-1)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 22. forduló. Komló,
150 nézõ. Vezette: Hegyi A. (Ba-
bos, Nagy A.). G.: Cs. Horváth G.
(11.), Nagy T. (51.), Budai L.
(84.). NTE: Markek T. - Kotnyek,
Pozsgai, Cserfõ, Szép D. - Kishar-
madás, Nagy T. (Billege, 88.),
Rácz Sz., Rubens (Budai L., 46.) -
Luiz Fernando, Cs. Horváth G. Ve-
zetõedzõ: Koller Zoltán.

Az utóbbi két forduló akár gól-
különbség javító beavatkozásnak
is tekinthetõ az NTE szempontjá-

ból, hiszen 8-1-gyel tudták le a két
utolsó ellenfelüket. Cs. Horváth
Gábor korai találata megadta a ta-
lálkozó alaphangját, majd Nagy
Tamás gólja már megnyugtató
elõnyt jelentett, míg a csereként
beállt Budai Lajos pedig már a te-
kintélyt parancsoló különbségrõl
gondoskodott. A középpályás az
NB III 2007/08-as idénye után volt
ismét eredményes a harmadik vo-
nalban.

További kanizsai labdarúgó
eredmények:

Megyei I. osztály: Z. Becsali
Tungsram SE (13.) – Miklósfa
SE (16.) 2-1. Miklósfai g.: László

Roland. Megyei II. osztály, Déli
csoport: Kiskanizsai Sáskák (2.) –
Söjtör DFSE (12.) 3-1. Kiskaniz-
sai g.: Földesi (2), Tóth M. Fel-
sõrajk SE (7.) – Nagykanizsa-
Bagola VSE (8.) 3-4. bagolai g.:
Csöndör (2), Popovics, Kovács K.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Palini FC (4.) – Baktüttõsi SE
(3.) 1-2. Palini g.: Császár. Nyuga-
ti csoport: Bajcsa SE (10.) – Lenti
TSZ SE (3.) 0-2.

Nõi NB II Nyugati csoport:
NTE 1866 (4.) – Szegedi AK (1.)
0-3.

P.L.

HHáárroomm NNTTEE-ppoonntt hháárroomm ggóóllllaall KKoommllóórróóll

Nagykanizsai Izzó SE – DRB-
Siklós KC 21-25 (12-10)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, felsõházi ráját-
szás, 5. forduló. Nagykanizsa, 70
nézõ. Vezette: Horváth J., Jancsó.
Izó SE: Dolezsár - Füle Cs. 4, Ba-
logh Z. 2, Baranyai N. 4/2, Horváth
Balázs 1, Kiss G. 5, Németh R 3.
Csere: Bolla (kapus), Felde, Hor-
váth Bence, Kovács B 1, Senger,
Nagy B. 1. Edzõ: Tóth László.

Az elsõ játékrész a bajnokság to-
tál gyõztesének kikiáltott Siklós
KC ellen a lehetõ legjobban sike-
rült, hiszen a hazaiak a vezetést
magukhoz ragadva irányították a
találkozót. Hogy ebben mennyi ré-
sze volt annak, hogy edzõjük Tóth
László a születésnapját ünnepelte,
nem tudjuk, de a felettébb emléke-
zetes alkalomhoz minden adva volt
– ehhez mindössze a baranyaiakat
kellett legyõzni. Az elsõ játékrész
záró kulcsmomentuma talán abban
mutatkozott, hogy 13-9 helyett 12-
10-et mutatott az eredményjelzõ.

A második harminc percben heroi-
kus küzdelem alakult ki a játéktéren,
a vendégek elõbb egyenlítettek, majd
három góllal is elléptek, aztán jött a
sárga lap – a hazaiak edzõjének... Ba-
ranyai Norberték azonban nem adták
fel, fel is jöttek egy gólra, viszont az
egyenlítés helyett a rossz döntések
sora volt az úr hazai oldalon. Ekkor
sajnos szakadt a cérna Kiss Gergely-
nél, aki piros lappal a kizárás sorsára
jutott, és ezt követõen még egy „ap-

ró” ámokfutást is rendezett, jelentjük
a flakont is oly' pontosan bombázta,
ahogy góljait az idény során a hálóba.
(Azért nem szívesen lettünk volna
egyetlen tárgy sem az útjában, ami-
kor ilyen õserõ megindul felindulásá-
ban...) De vissza a találkozó meneté-
hez, hiszen a siklósiak bátran állhat-
tak rá a megfontolt játékra, mivel idõ-
vel már csak arra kellett ügyelniük,
hogy három gólos elõnyüket legalább
megtartsák.

Az Izzót ettõl függetlenül dicsé-
ret illeti, hiszen lehetõségeihez
mérten összeszedett együttes be-
nyomását keltette, s elõlegezzük
meg számukra a bizalmat, amikor
azt írjuk, lehetnek még kellemet-
len pillanataik a még Kanizsára lá-
togató ellenlábasoknak...

Tóth László: „Az a nagy problé-
mánk, hogy sokáig tart a bajnok-
ság, s az alapszakasz során talán
túl is teljesítettük az elvártakat.
Egyszerûen kevesen vagyunk ah-
hoz, hogy a rájátszásban kiugró si-
kereket érjünk el. Ennek ellenére
mondom, hogy a dobogón szeret-
nénk végezni, s a hátralévõ mérkõ-
zéseken ennek tudatában játszani.”

Nagykanizsai Izzó SE (12.)
–Tolna KC (14.) 58-17 (30-7)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 21. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Felhõ, Öcsi. Nagykanizsai Izzó
SE: Hrankai - Nagy R. 9, Pintér K.
5, Ruppert 4, Mátyás 13/1, László
R. 11, Gyánó 7. Csere: Gácser 1,

Takács A. 1, Papp Zs. 5, Anek D.
1, Rozs 1. Edzõ: Gódor Mihály.

A kanizsai csapat mintha vala-
milyen csúcsot vett volna célba,
eltökélte, hogy gólrekordot dönt,
hiszen már a 10. percben 12-1 volt
az eredmény. Talán még (az ellen-
felet le nem becsülve...) edzõ-
meccsnek is gyenge volt a találko-
zó. Bár, a sportemberi hozzáállás
alapja, hogy az ilyen ellenlábast
sem szabad lekezelni, vagyis a
nem sokkal késõbbi 15-2 is remé-
nyeink szerint a jó szándékú gon-
dolkodás hozadéka volt.

A második játékrészben is tartot-
ták sokáig a hazaiak a perc-per-gól
ritmust, a koncentráció és a lendület
tehát nem lankadt. Az idõ elõrehal-
adtával aztán leeresztettek a ven-
déglátók... Persze ennek a kijelen-
tésnek kellõ komolyságot tulajdo-
nítani nem ildomos, s inkább köze-
lítsünk onnan, hogy a percek múlá-
sával az összes kanizsai mezõnyjá-
tékos a góllövõk közé iratkozhatott.

Az elsõ ötbe azonban a végére
nem sikerült beférnie az Izzó csa-
patának... Mármint azok közé,
akik legalább hatvanat dobtak a
tolnaiaknak.

Gódor Mihály: „Ami örömteli,
hogy a lányok egyre gyorsabb já-
tékra képesek, s örülök, hogy ko-
molyan vették a találkozót.”

A lányoknál az országos serdülõ
bajnokság rájátszásában az Izzó
elõbb a Szekszárd csapatát gyõzte
le 25-11-re, majd a Tolna lett az
áldozat 33-5-ös végeredménnyel
Rezsek Gyõzõ edzõ debütálásakor.

P.L.

AA ddoobbooggóóéérrtt ééss aa bbeennnnmmaarraaddáásséérrtt

AA lláánnyyookk
eellõõrréébbbb uuggrroottttaakk

Útban a negyedik felé
Aquaprofit-NTSK (1.) – Má-

tyásföldi LTC (8.) 9:3. NB I sakk
csapatbajnoki mérkõzés, 9. fordu-
ló. Nagykanizsa. Lassan kijelent-
hetõ, ezt a bajnokságot a kanizsai-
ak már csupán elbukni tudják, hi-
szen öles léptekkel haladnak törté-
netük negyedik bajnoki elsõsége
felé. A csapatban hosszú idõ után
ismét asztalhoz ült a szlovén Luka
Lenic, illetve a 12 táblánál vereség
nem került a statisztikákba ezúttal.
A táblázaton az Aquaprofit-NTSK
vezet 78 ponttal, õket követi az
ASE Paks 69,5-tel, míg harmadik a
szombathelyi HVSE 60-nal. Ered-
mények (elöl a hazaiak): Lenic L. -
Izsák Gy. 0,5:0,5, Portisch L. -
Ilincic Z. 1:0, jr. Héra I. - Fogarasi
0,5:0,5, Márkus R. - Danner G.
1:0, Gonda L. - Aczél G. 0,5:0,5,
dr. Flumbort A. - jr. Károlyi T.
0,5:0.5, Bérczes D. - Zsinka L. 1:0,
Medvegy Z. - dr. Medvegy N. 1:0,
Prohászka P. - Szieberth Á.
0,5:0,5, Faragó I. - dr. Füsthy Zs.
1:0, jr. Galyas - Horváth D.
0,5:0,5, Gara T. - Izsó D. 1:0.

A negyedik helyen fejezték be
A Komlón aratott 6:2-es siker

után a Nagykanizsai Teke SE -
Bázakerettye SE volt a  kanizsaiak
utolsó teke-mérkõzése az NB II
2010-2011-es szezonjában. A
vendéglátók nagyszerûen küzdöt-
tek és sikerült is megszerezniük a
pontvadászatban elõzetesen kal-
kulált negyedik helyet. A találko-
zón remek egyéni teljesítmények
születtek, ami a biztos gyõzelem-
hez szükségeltetett. 

Nagykanizsai Teke SE (4.) – Báza-
kerettye SE (11.) 7:1  (3192 :2989 fa;
18,5: 5,5 szettpont). NB II Dél-nyuga-
ti csoport férfi teke-mérkõzés, 22. for-
duló. Nagykanizsa. Kanizsai pont-
szerzõk: dr. Molnár József 546 fa,
Bánhegyi János 539, Bukovics Lász-
ló 545, Magyar Zoltán 520, Bende
Zsolt 545. Kezdésként a Bázak-
erettyébõl Fülöp Csabának 552 fával
nem sikerült pontot csinálni dr. Mol-
nár Józseffel szemben, mert õ 2,5
szettpontot szerzett, míg a kerettyei
csak 1,5-öt. Szelényi Gézának sem
ment jobban 520 fával, vele szemben
Bukovics László 3 szettpontot  ért el
– és 25 fával többet produkált. Aven-
dégek utolsó játékosára pedig egyet-
len szettpontot sem sikerült elérnie
Bende Zsolttal szemben, aki négy
szettpontot szerzett, valamint még
hozott ellenlábasával szemben 48 fát
is. A kanizsaiak 532-es átlagot  gurí-
tottak, tehát rendkívül jól játszottak,
így méltó befejezõ mérkõzése volt ez
a kanizsaiak szezonjának.

AA ffiiúúkk aazz eellssõõ 
hháárroommbbaa kkéésszzüüllnneekk
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KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2011. április 21.16

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

Április 21. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Közremûködnek: a kiskanizsai óvo-
dások. Tojásfestés. Vezeti: Pulainé
Cserti Ilona népi iparmûvész

Április 27. 15 óra
"ÚTKERESÉS" - Godinek Sarol-
ta festõ kiállítása. Megnyitja: Lud-
vigné Tihanyi Klára, a Kendlima-
jori Mûvészeti Szabadiskola veze-
tõje. Megtekinthetõ: május 10-ig

Április 27. 19 óra
Filharmónia bérlet
SAVARIA SZIMFONIKUS 
ZENEKAR
Vezényel: Jankó Zsolt. Közremû-
ködik: Alexander Baty - trombita
(Franciaország), a Budapesti Nem-
zetközi Trombitaverseny I. díjasa
Debussy: Egy faun délutánja
Henri Tomasi: Trombitaverseny
Debussy: Tavasz - szimfonikus köl-
temény. Ravel: Daphnis és Chloé - 1.
szvit La Valse. Belépõdíj: 2 500 Ft

Április 28. 19 óra
DUMA SZÍNHÁZ
Fellép: Hadházi László és Beliczai
Balázs. Belépõdíj: 2 800 Ft

Április 29. 19 óra
A Tánc Világnapja alkalmából
A Presidance Company bemutat-
ja: HUNGARYTHM - A MA-
GYAR VILÁGSIKER - két részes
monumentális táncprodukció
Belépõdíj: 3 900 Ft

Április 27. 14 óra
Kisbán (Bánffy) Miklós tanmeséje:
AZ OSTOBA LI. A Griff Bábszín-
ház elõadása. Szervezõk: a Piarista
Általános Iskola és Gimnázium és
a Kanizsai Kulturális Központ
Belépõdíj: 500 Ft

VARÁZSLATOS INDIA - Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Er-
zsébet kiállítása. Megtekinthetõ:
május 10-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA - Z. Soós
István kiállítása

INVOCATIO - Színházi plakátkiállítás

Április 27, 18 óra
"EGÉSZSÉGÜNK TITKAI - Amit
még soha nem mondtak el önnek!" -
Elõadó: Dr. Lenkei Gábor, aki szem-
beszállt a gyógyszermaffiával.
A belépés díjtalan

Hosszú idõ óta, legszínvonala-
sabb koncertjét adta szombaton
a Kanizsa Big Band a Magyar
Plakát Házban. 

A Vendégségben a Kanizsa Big
Bandnél sorozat vendégelõadója
ezúttal Márkus Tibor zongorista, a
Magyar Jazz Szövetség elnöke, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egye-
tem jazz tanszakának tanára volt.
Már a mûsor összeállítása is sikert

ígért, hiszen a régi jazz örökzöldek
mellett mai jazzkompozicíók is
szerepeltek a repertoárban. Kez-
désnek mindjárt a big band zene
egyik nagy alakjának Sammy Nes-
ticonak egy szerzeménye alapozta
meg a jó hangulatot. Folytatásként
Billy Strayhorn Take The A Train,
majd  Billy Austin egy szerzemé-
nye hangzott el.

Aztán egy újabb telitalálat
Dizzie Gillespie A Night in

Tunisia, melyben Márkus Tibor
mellett Cseke Dániel és Varga Dá-
niel szaxofonosok is remekeltek.
Kellemes meglepetés volt tapasz-
talni azt, hogy a zenekar énekesnõ-
jének, Vámos Jankának érettebb
hangja lett. Talán a budapesti jazz
klubokban történõ fellépések, a
sok gyakorlás teszi a manírtól
mentes tiszta és pontos elõadást. A
koncert egyik különlegessége volt
Márkus Tibor Blues Suite címû
szerzeménye, ami a Plakát Házban
debütált. Maga a fúvós szekció is
nagyon együtt volt különösen a
tutti részeknél. Az est utolsó har-
madában Pat Metheny és egy csep-
pet sem könnyû Charles Mingus
szerzeményének tapsolhatott a kö-
zönség. A számok hangszerelése is
jól sikerült, köszönhetõen Vámos
Béla zenekarvezetõnek és Márkus
Tibornak. A színvonalas koncert-
rõl, ha akarnék  sem tudnék rosszat
mondani, mert üde, friss, fiatalos,
jó hangulatú volt.

H.Gy.

VVaassttaappss aa KKaanniizzssaa BBiigg BBaannddnneekk

Sejtelmek címmel Dr. Vízúr Já-
nos fotómûvész alkotásaiból
láthattak kiállítást a Hevesi Sán-
dor Általános Iskola galériájában.

„Olyanok ezek a fényképek, mintha
festmények lennének!" – hangzott el
sok kisdiáktól Dr. Vízúr János fotó-
mûvész kiállításán. És valóban, a ké-
pek nem tárgyilagos másolatai a kör-
nyezetünkben elõforduló tárgyaknak,
jelenségeknek, hanem – a tárlat címé-
hez híven – sejtelmei csak a minden-
napi látványoknak. Az immár har-
minc éve fényképezéssel foglalkozó
Vízúr János eredeti foglalkozását te-

kintve pszichiáter, de nem csak orvo-
si módszerekkel, hanem a mûvészet
kifejezõeszközeinek segítségével is
belelát az emberi lélek rejtelmeibe.

Õ maga is azt vallja, hogy a tudo-
mány területein tevékenykedõket is
ugyanazok a kérdések foglalkoztat-
ják, mint a mûvészeket, de egzakt
magyarázatokat egyikük sem tud
adni az élet értelmének kérdéseire.

– Amikor a közeli képeket készítet-
tem, egészen kis mélységélességet vá-
lasztottam, így olyan látványok szület-
tek, amelyek mibenlétét nem lehet pon-
tosan megfejteni. Az örvényszerû kép
például egy épp szirmait bontogató ró-

zsa belseje, de a nõi ágyék képzetét kel-
tõ formák megfejtése is egészen egy-
szerû, hiszen kerti virágok egymáshoz
hajlása. A hétköznapi természeti for-
mák így átlényegülnek, egészen új je-
lentést kapnak, és ezekkel a képekkel
mondom el, hogy miként látom a körü-
löttem lévõ világot. Azt szoktam mon-
dani a mûvészetrõl, hogy csak akkor
van értelme, ha az alkotások megtekin-
tése után a nézõ kap valamilyen több-
letet. Ha ez nincs meg, akkor nem be-
szélünk mûvészetrõl.

– Ha jól értem, akkor a fotóin a ter-
mészeti formákat kapcsolja össze az
emberi lélek rejtelmeivel. Ekkor azon-
ban már elég nagy szerepet kaphat az
alkotási folyamatban a spiritualitás.

– Igen, ez a legjobb szó: a spiri-
tualitás. Ezt szerettem volna elõtér-
be helyezni az alkotásaimmal.
Egyébként nem véletlenül volt az
elõzõ kiállításom címe Lélekképek.

– Fekete-fehér fotókat nem szo-
kott készíteni?

– Mindig színes képeket készí-
tek. Az álmaim egy része is színes,
lehet, hogy ezért…

Dr. Vízúr János amúgy már számos
rangos elismerést kapott, például
nyert elsõ díjat Az Év Természetfotó-
sa pályázaton, vagy egy kanadai meg-
mérettetésen is nagy sikereket ért el.

Z.A.

AAzz éélleett éérrtteellmméétt kkuuttaattvvaa
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