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Kanizsa
Március 16. 16 óra
A SZERETET TÖRVÉNYE
Balogh Béla ezoterikus író elõadása. 
Belépõdíj: elõvételben 1200 Ft, 
helyszínen 1500 Ft.
Március 16. 18 óra
MACSKÁK ÉS EMBEREK - ŽELJKO
HUDEK FESTÕMÛVÉSZ 
KIÁLLÍTÁSA. 
Megtekinthetõ: március 30-ig.
Március 19. 17 óra
NEVESS, ÉN MAJDNEM 
MEGHALTAM! – PAPP JÁNOS 
színmûvész útinaplója. Belépõdíj: 500 Ft.
Március 20. 16.30 óra
A NÉPI DÍSZÍTÕMÛVÉSZETI 
MÛHELY TAVASZVÁRÓ 
ALKOTÁSAINAK BEMUTATÁSA
Megtekinthetõ: április 5-ig.
Március 21. 10 és 14 óra
CSINTEKERINTÕ - Bognár Szilvia 
gyermekmûsora. Belépõdíj: 600 Ft.
Március 20. 13 óra
A VÍZ VILÁGNAPJA
NEMZETKÖZI GYERMEKRAJZ-
PÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: április10-ig.
Március 21. 15 óra
A MOZGÁS ÖRÖK - A MOZGÁS
HATÁSA AZ EGÉSZSÉGRE
Elõadó: Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti fõorvos.
Március 29. 19 óra
Daniel Glattauer: GYÓGYÍR ÉSZAKI
SZÉLRE – színházi elõadás az Óbudai 
Társaskör, a Kultkikötõ és az Orlai 
Produkciós Iroda együttmûködésével. 
Belépõdíj: I. hely 3200 Ft, II. hely 2800 Ft.

Március 16. 21 óra
A KISCSILLAG EGYÜTTES 
KONCERTJE. Belépõ: elõvételben 1300
Ft, helyszínen 1600 Ft.
Március 23. 16 óra
HÚSVÉTI TÁNCHÁZ, KIÁLLÍTÁS
ÉS KÉZMÛVESSÉG. Belépõdíj 300 Ft

Március 23. 18.30 óra
GÓBÉ ZENEKAR – lemezbemutató
koncert. Belépõdíj: 1000 Ft.
Március 24. 18 óra
VENDÉGSÉGBEN A KANIZSA BIG
BAND-NÉL. Vendégmûvész: Gyárfás István
- gitáros. Belépõjegy ára: 1000 Ft

Március 20. 9 óra
"KATTINTS RÁ, NAGYI!" 
Atanfolyam díja 1000 Ft. Atanfolyam a BUDAPESTI MÛ-
VELÕDÉSI KÖZPONTtámogatásával valósul meg. Jelent-
kezni személyesen vagy a 93/319-202-es telefonon lehet.
Március 23. 20 óra
SZÕKE SZABOLCS QUARTET
Belépõdíj: 1 000 Ft
Március 26. 17 óra
ÕSI MAGYAR GYÜMÖLCSFAJTÁK
Elõadó: Kovács Gyula, az õsi zalai gyümölcsfák
megmentõje

A Park Kft. jóvoltából új játé-
koknak örülhetnek a gyerekek a
keleti városrészben található
Rózsa út 18-as számú ház mö-
götti játszótéren.

Az ünnepélyes átadáson a város
és az apróságok nevében Cseres-
nyés Péter polgármester köszönte
meg a szép és nagy örömet okozó
ajándékot Kálovics József ügyve-

zetõnek, aki megjegyezte, bízik
benne, hogy a jövõben is lesz lehe-
tõségük hasonló adományozásra. 

A mintegy másfél millió forint
értékû eszközöket, egy komplex
csúzdát és egy mászókát, a gyere-
kek azonnal ki is próbálták.

B.E.

ÚÚjj jjááttsszzóóttéérrii jjááttéékkookk

Garantálom a legalacsonyabb beruhá-
zási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú  pá-
lyáztatás, beruházás-lebonyolítás, épí-
tési mûszaki ellenõrzés. Épületenerge-
tikai tanúsítás. Felelõs mûszaki vezetés. 

Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu

Szeretne rengeteg pénzt 
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Soron kívüli ülésen döntött a
közgyûlés az aktív- és ökoturiz-
mushoz kapcsolódó infrastruk-
túra-fejlesztési, Magyarország-
Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program
keretében benyújtásra kerülõ
pályázat összköltségének, vala-
mint önerejének megemelésérõl.
A módosított határozati javasla-
tok elfogadásával lehetõvé tették
a közös pályázati projekt meg-
valósítását.

A közgyûlés a februári ülésén
döntött a „Kerékpárutak” címû pá-
lyázat benyújtásáról, és egyetértett
a határon átnyúló program kereté-
ben meghirdetett együttmûködési
projekt megvalósításával. A pályá-
zat költségvetésének elõkészítése
során a partnerekre esõ összkölt-
ség azonban az alábbiak szerint
módosult: Kapronca 125.000
euro, Csáktornya 275.980, Zala-
karos 500.000, Nagykanizsa
1.099.020 euro. A testület felhatal-
mazta a polgármestert arra, hogy a
322.342.566 forint összköltségû
és 54.951 euro, azaz 16.117.128
forint önerejû projektet készíttesse
elõ és pozitív elbírálása esetén a
támogatási szerzõdést írja alá. A
pályázathoz szükséges önrészt és a
projekt elõfinanszírozását a 2013.
évi költségvetésben nevesítetten
biztosítsa.

A február 23-ai közgyûlés zárt
ülésen döntött az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény intéz-
ményvezetõi álláshelyére beérke-
zett pályázatokról. A képviselõk
Stimeczné dr. György Bernadettet
bízták meg öt évre az intézmény-
vezetõi feladatok ellátására.

A korábbi vezetõ, Kercsmarics-
né Kövendi Ibolya az elmúlt évben
nyugdíjba vonult, az intézményve-
zetõi pályázat kiírásáról a novem-
beri soros ülésen döntött a testület. 

Az intézményvezetõ által ellá-
tandó feladatok közé az alapellátás-
hoz tartozón felül, az intézmény
gazdasági-, pénzügyi-, munkaügyi
tevékenységek megszervezése, irá-
nyítása, ellenõrzése is beletartozik.

MMóóddoossííttoottttáákk 
aa „„KKeerréékkppáárruuttaakk””
kkööllttssééggvveettéésséétt

SSttiimmeecczznnéé 
ddrr.. GGyyöörrggyy BBeerrnnaaddeetttt
aazz úújj vveezzeettõõ

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK közel 50 millió forintot
nyert a „Merre visz az út?” pro-
jekt megvalósítására, melynek
segítségével ifjúsági célú prog-
ramjaikat fejleszthetik. A prog-
ram céljait és részleteit egy ren-
dezvény keretében mutatták be,
ahol elõadásokat is hallgathat-
tak a résztvevõk.

Ahogy Mérksz Andor, a Nagy-
kanizsa és Térsége TISZK ügy-
vezetõ igazgatója a tájékoztatón
elmondta, fontos a pályaválasz-
tás elõtt álló gyermekek megfe-
lelõ információkkal való ellátá-
sa, hiszen így tudnak jó döntést
hozni, így találhatják meg önma-
gukat a választott szakmában. Ez
az elsõ része a programnak. A
másik pedig, hogy ha már bent
van a gyermek a rendszerben,
akkor ott ne csupán a szakmai is-
mereteket sajátítsa el, hanem azt
is tanítsák meg neki, hogyan kell
életpályát építeni, legyenek
olyan jellegû ismeretei is, hogy

mit kezd majd az elsajátított
szakmájával. 

Ennek érdekében, a két éves
projekt keretén belül, mely a
nagykanizsai oktatási intézmé-
nyekben tanuló ifjúsági korosz-
tályt (jórészt általános- és közép-
iskolásokat) célozza meg, külön-
bözõ tevékenységeket valósítanak
meg, minõségi információkat és
alternatív programokat biztosíta-
nak. Az ifjúsági információs és ta-
nácsadó iroda segítséget nyújthat
a diákoknak a mindennapi életük
során felmerülõ problémák meg-
oldásában, az életpálya-tervezés-
ben szakemberek bevonásával.
Ezen kívül megszervezik az isko-
lai tanmûhelyek és üzemek láto-
gatását. 

A mobil ifjúsági információs pont
keretében felkeresik az általános- és
a szakközépiskolákat, ahol osztály-
fõnöki, illetve szabadidõs óra kere-
tében kihelyezett pályaalkalmassági
foglalkozásokat tartanak. Ezen kí-
vül részt vesznek az egyes iskolák
nagyrendezvényein is.

Az iskolákban klubokat is szer-
veznek, tematikus program sze-
rint, havonta más-más iskolában.
Az egyik a „Merre visz az út
klub?” elnevezésû lesz, mely a pá-
lyaválasztást és a társadalomba va-
ló illeszkedést segíti. A másik pe-
dig az „Együtt tovább klub”, mely
a családi kompetenciák fejleszté-
sére és az életút tervezés biztosítá-
sára irányul.

A klubok munkájához szorosan
kapcsolódik a nyári táborok prog-
ramja is, csak egy kicsit kötetle-
nebb formában. A „Merre visz az
út?” tábor a pályaválasztásnál tud
segíteni – ahol a tanácsadást kü-
lönbözõ színes programokkal egé-
szítik ki –, az Élet-Stílus tábor pe-
dig a családi kompetenciákat segí-
tõ közösségi rendezvény. 

A rendezvényen Cseresnyés Pé-
ter polgármester köszöntõjét köve-
tõen, Faragó Zsolt, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK szakmai vezetõ-
je tartott Bonyodalmak a fogalmak
körül témakörben elõadást, majd
Borsos Ágnes munkavállalási és
rehabilitációs tanácsadó szólt Élet-
bátorság: uralni a gyorsan változó
világ gazdasági, társadalmi nehéz-
ségeit címmel. 

V.M.

PPáállyyaavváállaasszzttááss,, iinntteeggrráácciióó,, 
éélleettppáállyyaa-tteerrvveezzééss

Március 8-án Képzések és tá-
mogatások címmel tartottak vál-
lalkozói fórumot a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központban. A téma a hamaro-
san kiírásra kerülõ TÁMOP-os
pályázat, ami a munkahelyi kép-
zések támogatására szolgál.

Az Inkubátorház marketing ve-
zetõjének nõnapi köszöntõje után
Radics Bálint, a Széchenyi Prog-
ramiroda helyi képviselõje prezen-
tációt tartott a társadalmi egyezte-
tésen már elfogadott pályázatról.
Az elõadó beszélt a pályázat krité-
riumrendszerérõl, az akár 100%-
ban elnyerhetõ támogatásról, e ke-
ret felhasználásának területeirõl és
a költségek elszámolásának rend-
jérõl. Amint azt Radics Bálint ki-
emelte, minden vállalkozási forma
elõtt nyitva áll a pályázati lehetõ-

ség, amelyet általános és speciális
képzésre is fel lehet használni. A
szakmai, idegen nyelvi, ismeret-,
és kompetenciaképzések mellett
számítástechnikai, informatikai
képzésre is van lehetõség. Fõ sza-
bály a tanfolyamot lezáró vizsga
megléte. Egy személy képzésére
maximum 450 ezer forintot lehet
felhasználni. 

A második elõadó Devecserné
Óvári Ibolya a Perfekt Zrt. megyei
vezetõje volt, aki cége bemutatá-
sán túl, a képzésekkel foglalkozó
vállalkozások szemszögébõl ele-
mezte a leendõ pályázat elõnyeit.
Prezentációjában kitért a felnõtt-
képzés és a szakképzés aktuális és
jövõbeli területeire. 

Kerekes Gábor a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
kanizsai irodavezetõje az új Széc-
henyi Mikrohitel Program ismerte-

tését ajánlotta a hallgatóság figyel-
mébe. A pénzügyi támogatások
mellett a tanácsadói tevékenységet
is kiemelte, mint a kisvállalkozá-
sokat segítõ területet. A hitelfelté-
telek változásainak pozitív oldalát
összegezve megállapította, hogy
az általuk nyújtott kombinált
mikrohitel az egyik legkedvezõbb
forráslehetõség a vállalkozások
számára. 

A vállalkozói fórumot Cserti
Csilla, az Inkubátorház vezetõje
zárta, aki hasznosnak ítélte az
összejövetelt, s egyben az érdeklõ-
dõk figyelmét felhívta arra, hogy
keddenként, ingyenesen igénybe
vehetõ módon, elõre egyeztetett
idõpontban várják azon vállalko-
zások képviselõit, akiknek tanács-
adásra van szükségük.

Forrás: www.inkubatornk.hu

VVáállllaallkkoozzóóii ffóórruumm aa ffeellkkéésszzüüllééss jjeeggyyéébbeenn
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Több mint 70 év után visszake-
rült Kárpátaljáról Nagykanizsá-
ra az egykori nagykanizsai járás
leventéinek zászlója, melyet a saj-
tó jelenlétében vett át a kárpátal-
jai származású Gortvay Gábor ta-
nár úrtól Cseresnyés Péter pol-
gármester, a Polgármesteri Hiva-
tal 1. emeleti tárgyalójában.
Gortvay Gábor a zászló átadása
során azt kívánta a város vezetõi-
nek, legyenek büszkék arra, hogy
elõdeik valamikor gondoltak az
elszakított, majd visszakerült te-
rületekre, és ilyen értékes
mementót készítettek az ott élõk
számára. 

Az elsõ bécsi döntés után (1938.
november 2.) visszakaptuk Kárpátal-
ja délnyugati sávját a magyar határ
mentén. Így Ungvár, Beregszász és
Munkács újra Magyarországhoz tar-
tozott. ATrianon után visszatérõ terü-
letek magyarságának maradéktalan
boldogságában a hazai közvélemény
egy emberként osztozott. Márai Sán-
dor: „Ajándék a végzettõl” címmel
könyvet is szentelt az eseménynek.

Országos gyûjtések és adakozások
születtek Kárpátalja megsegítésére.
Többek között sok-sok magyar zászlót
is küldtek a külhonba. Közöttük volt az
a két gyönyörû selyemzászló is, ame-
lyet Nagy- és Kiskanizsa és a járás le-

ventéi a fillérek összeadogatásával te-
remtettek elõ, hogy a Magyar Asszo-
nyok Nemzeti Szövetsége által ajándé-
kozott országzászlóval együtt Mun-
kácsra vigyék: „Zrínyi Miklós városá-
ból Zrínyi Ilona városába”. Végül 1939
pünkösdjén adták át a két leventezász-
lót Munkácson, ahonnét Kovászó köz-
ség leventéi kapták meg a nagykani-
zsai járás leventéinek zászlaját. 

Kovászó Beregszásztól keleti
irányban 12 km távolságra, a Borzsa
folyó jobb partján található, többsé-
gében ruszinok – Rákóczi leghûsé-
gesebb népe – lakta, közel 1000 fõs
falu. Elsõ írásos említése 1270-bõl
maradt fent. Közelében érdekes lát-
nivaló egy sziklás magaslaton a
kovászói várrom, mely középkori
eredetû, valószínûleg a tatárjárás
után épült vár maradványa.

A kanizsai magyar zászló sokáig
„bujdosott” Kárpátalján, míg mára
elõkerült. Gortvay Gábor tanár úrnak
kárpátaljai származású, ma Budapes-
ten élõ, áldozatos munkájú közéleti
embernek köszönhetjük, hogy most
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa pol-
gármestere átvehette ezt a Kanizsáról
indult kalandos sorsú magyar zász-
lót. Gortvay Gábor (1938-) az
Ungvidéki Baráti Kör és a Bercsényi
Miklós Alapítvány titkára is, több

Kárpátalján szervezett tehetséggon-
dozó tábor létrehozója. Testvére,
Gortvay Erzsébet neves irodalomtör-
ténész, az Ungvári Állami Egyetem
tanára, aki Kölcsey-kutatása közben
akadt rá Kovászón a zászlóra. (Gort-
vay Gábor nagykanizsai kapcsolatai:
Rózsás János, Kunics Zsuzsa, Ge-
rencsér Tibor, Balogh László.)

A kanizsai magyar zászló Kár-
pátalja elõtti története jól dokumen-
tálható a Zalai Közlöny napilap kü-
lönbözõ 1938-as, 1939-es számai-
ban. Az utóéletét Gortvay Gábortól
tudhattuk meg az átadáson. Az egy-
kori ajándék visszaérkezett most
Nagykanizsára: jelképezve azt,
hogy az idõ kútja ugyan mélységes
mély, de visszahozható belõle a tör-
ténés, a történet, a történelem, mely
így tanítómester. A múltbanézés
hozzásegíthet bennünket ahhoz,
hogy elõnyösebb helyzetbõl ragad-
juk meg a jelent. A történelemnek
ugyanis nincs vége, a történelem to-
vábbra is életben van. A tervek sze-
rint a zászlót felújítva a Testvérvá-
rosok Hete és a Város Napja prog-
ramsorozatban is viszontláthatjuk
majd, amelyben segítségünkre lesz
a Thúry György Múzeum is.

B.E.
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A Kanizsai Múzeumért Ala-
pítvány ülésének eredményeit is-
mertette dr. Polay József elnök.
Szó esett az új nyitva tartásról, a
Szent Lujzát ábrázoló templomi
ablaküveg restaurálásáról, a ka-
nizsai történetek gyûjtésérõl és
A fejetlen, fehér mén legendájá-
hoz kapcsolódó tervekrõl. 

A sajtótájékoztatót dr. Polay Jó-
zsef egy fontos bejelentéssel kezdte,
miszerint újra a régi nyitvatartási
idõben várják a látogatókat, így már-
cius 6-tól 10-17 óra között hétvégén
is (szerdától vasárnapig), nagy óra-
számban tart nyitva a múzeum. A te-
remõri problémákat is sikerült meg-
oldani a kuratórium közremûködésé-
vel, melyhez segítséget nyújtott Cse-
resnyés Péter polgármester, a Mun-
kaügyi Központ Nagykanizsai Ki-
rendeltsége és a Megyei Múzeum
igazgatója. A közmunkaprogram ke-
retében két személyt alkalmaztak. 

A kuratórium két felhívást tett
közzé. Várják a támogatók jelentke-

zését a Szent Lujzát ábrázoló temp-
lomi ablaküveg helyreállítási mun-
kálatainak anyagi biztosításához,
mely díja 600 ezer forint. A szociá-
lis gondozók védõszentjét ábrázoló
üvegkép restaurálásához a Kanizsai
Múzeumért Alapítvány számlaszá-
mára, Szent Lujza megjegyzéssel
várják a támogató átutalásokat.

A második felhívás a városi tör-
ténetek gyûjtésére vonatkozik.
Eszerint április 30-ig lehet küldeni
az érdekes történeteket postán
(Thúry György Múzeum, Nagyka-
nizsa Zrínyi u. 62.) vagy a
tgym@zmmi.hu mail címre. Pá-
lyázni olyan történetekkel lehet,
amelyek nem jelentek meg az el-
múlt tíz évben nyomtatásban. – A
három legtöbb szavazatot kapót
díjazzuk, melyet a múzeumok éj-
szakája rendezvényen adunk át –
mondta az elnök.

Hozzátette, tervezik a Kanizsai Ol-
vasókönyv összeállítását is. Ez várha-
tóan az év végére készül el és jövõ év
elején vetélkedõt rendeznek belõle. 

Atájékoztató végén egy, Afejetlen,
fehér mén patkójának történetét is-
mertetõ táblát helyeztek el a múzeum
kapuján. A leghûségesebb támogatók
számára egy névvel ellátott patkót
adományoznak, amit kiszegezhetnek
a kapura, idén elõször a múzeumok
éjszakáján. Másrészt szeretnének egy
patkófalat felállítani, melyre az ide el-
látogatók szegelhetik fel a megvásá-
rolható patkókat. Ugyanitt felállítják

a szerelmesek szerencsepadját is. –
Úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan ér-
dekessége lehet Nagykanizsának,
amiért érdemes eljönni – mondta.
Ezen túl tervezik, hogy a ballagók-
nak, egyetemistáknak útravalóul ki-
sebb patkókat adnak, mivel a történet
szerint a patkó szerencsét hoz és visz-
szahoz a városba. 

V.M.
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– Hát ilyen szép helyen lakunk?
– csodálkoztak rá falujukra a
gödreiek, miután tavaly a
Kanizsa Fotóklub helyben ren-
dezett kiállítását megtekintették.
Kóréné Horváth Anita a klub ve-
zetõjével, Molnár Tiborral együtt
több alkalommal is visszajárt
szülõfalujába, mûveikbõl a
HSMK emeleti elõterében múlt
szombaton nyílt tárlat, melyet
március 17-ig látogathatunk. A
régebbi ismeretség okán ilyen
közvetlen a beszélgetésünk.

– Mióta fényképezel?
– A fotóklubba két és fél éve ke-

rültem, de nyolc-kilenc éve van
már komoly gépem.

– És nem komoly?
– Hú, már gimnazista koromban

fényképeztem egy kompakt gép-
pel.

– Ma a digitális technikának kö-
szönhetõen többen kattintgatnak.
Visszagondolva saját utadra, mit
tanácsolsz azoknak, akik komolyab-
ban szeretnék venni a fotózást?

– A családi képek a visszaemlé-
kezést segítik. Aki, úgymond, ko-
molyabban akar fotózni, annak na-
gyon fontos, hogy átgondolja, mit
akar kiemelni, milyen részletet
akar elhagyni. Mi az, ami minden-

képpen rajta legyen a képen. A né-
zõpont nagyon fontos. 

– Ezeknél a gödrei képeknél is
látszik ez, völgybõl fel a dombok-
ra, vagy vissza…

– Amikor tegnap a kiállítás meg-
nyitó után a gödreiekkel beszélget-
tem…

– … hiszen vagy húszan eljöttek,
a polgármesteretek is.

– … akkor is elõjött, hogy olyan
helyen is jártam fotózáskor, amit
korábban észre sem vettem. Ez na-
gyon érdekes volt, hiszen koráb-
ban húsz évig ott éltem. Amikor az
ember mindennap arra jár, termé-
szetesnek veszi a dolgokat és nem
figyel föl apróságokra.

– Képeidet látva az évszakok
váltakozása is szembeötlik. Válto-
zatosság, hétköznapi szépségek.
Rokonszenves, ahogy mindezt ész-
reveszed.

– Ha az élet citrommal kínál,
csinálj belõle limonádét! – szok-
tam mondani. Bizonyára kölcsö-
nös ez a dolog, a pozitív hozzáál-
lást is erõsíti a szépségek észrevé-
tele és viszont.

– Amikor elkerültél Gödrébõl –
így kell mondani?

– Igen.
– Amikor idekerültél Kanizsára,

Gödréhez képest kevésbé ter-
mészetközeli helyre, mit jelentett neked?

– Falun nõttem föl, nagyon fur-
csa volt az állandó zaj itt, az Izzó

mellett. Vágyok vissza arra a
csendre, ahol nem csak a vihar za-
ját, de a szél susogását is meg lehet
hallani. Szerencsére közelebbre-
távolabbra minden szombaton
szervez fotó túrákat a klub. Két
egyforma kép soha nincs. Még ak-
kor sem, ha egymás mellett állunk,
és ugyanazt a témát fotózzuk. Ak-
kor is más kép születik. Egy idõ
múlva fel lehet ismerni, melyik ké-
pet ki csinálta.

– Jó lenne egyszer a többi fotó-
klubos gödrei képét is együtt látni.
Aki e cikk olvastán kedvet kap,
hogy csatlakozzon hozzátok, és
nincs ismerõse, mint neked volt,
mit tegyen?

– Minden hétfõn hat órától ösz-
szejövünk a HSMK-ban, nyolc
óráig. A klub abszolút nyitott, sze-
retettel várunk mindenkit.

Kanizsától száz kilométerre, a
66-os út mentén fekszik Gödre,
Kaposvár és Pécs között, Bara-
nya északkeleti csücskében. Völ-
gye termékeny, gondosan meg-
mûvelt szántóföldeket, szõlõül-
tetvényeket, gyümölcsösöket
rejt. A házak végében nyílik a
szántó, közel az erdõ, a dombok
közt vadászkastélyok is. A meg-
nyitón elhangzott, nem titkolt
szándék az invitálás erre a va-
rázslatos tájra…

P.J.
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Csaknem egy évszázada tart a
vita mi is a jazz. Komoly jazz
szakértõk és kritikusok ádáz há-
borút vívnak álláspontjuk fenn-
tartásáért. Vannak akik egysze-
rûen elõadásmódnak, míg má-
sok önálló mûfajnak tartják.
Magam Pernye András megkö-
zelítését érzem mértékadónak,
miszerint a jazz mûvészet, amely
nem kizárólagosságra törekszik
és befogadó más mûfajok adap-
tációra, ugyanúgy mint az eleve
jazz számnak íródottakkal. E
gondolatok a Borbély Mûhely
nagykanizsai jazz koncertje
kapcsán jutottak eszembe, ahol
jazz, slágerek és hazai örökzöl-
dek adaptációi kerültek bemuta-
tásra.  

A kiváló zenekar „Zala meghó-
dításaként” egy hét alatt 15  kon-
certet ad megyénkben az Ifjúsági
Filharmónia sorozat részeként
Homage á Kodály címmel. Lazí-
tásként pedig három  jazz koncer-

tet tartottak a hamarosan megjele-
nõ Songbook albumuk anyagából.
A kanizsai Móricz Zsigmond Mû-
velõdési Házban bemelegítésként
egy jazz örökzöldet, majd az LGT
Ezüst nyár számára készült jazz-
átíratát adta elõ a Borbély Mûhely.
Érdekes már-már bizarr zenei cse-
mege következett ezután. Seress
Rezsõ világhírû szerzeménye a
Szomorú vasárnap és a Mátray
Zsuzsa által népszerûvé vált  Lá-
tod ez a szerelem címû slágerének
összegyúrása. Ilyen párosítás
„fazonraigazítására” sikerrel csak
profi zenészek képesek. Ehhez
kétség sem férhet, hiszen a népze-
nében és a jazzben is egyaránt bri-
liáns szaxofonos Borbély Mihály,
a hazai és nemzetközi porondokon
is sikeres Szabó Dániel zongoris-
ta, a fiatal, de annál érettebb játé-
kot mutató Horváth Balázs bõgõs
és a virtuóz Baló István dobos jól
összeszokott csapat. Profizmusu-
kat mi sem bizonyítja jobban mint
az, hogy egy  repertoárban nem

szereplõ számot Sigmund
Romberg Softly, As in a Morning
Sunrise szerzeményét is remekül
elõadták, értesülve a szerzõ nagy-
kanizsai kötõdésérõl és születésé-
nek 125. évfordulójáról. A szünet
után Lerch István: Várj míg felkel
majd a nap címû slágerének fel-
dolgozása következett. A sort Sza-
bó Dániel, Borbély Mihály és

Oláh Kálmán egy-egy szerzemé-
nye követte, és zárásként Paul
Desmond híres örökzöldje a Take
Five. Ezek után kiváncsian várhat-
juk a Songbook CD megjelenését,
amely biztosan élénk visszhangot
fog kiváltani, de ez még az eladás-
nak is használhat.

H.Gy. 
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2012. március 15.

Városunk legnagyobb nyelviskolájában a DIALÓG NYELVISKO-
LÁBAN már több, mint egy évtizede lehet nemzetközi érvényességû,
államilag elismert nyelvvizsgát tenni angol és német nyelvbõl. A vizs-
gák elismertségérõl beszélgettünk Móric Józseffel, a Dialóg Nyelviskola
vezetõjével. 

– Milyen nyelvvizsgát érdemes tenni? Melyik a „jó” vizsga? 
– Ma már az államilag elismert nyelvvizsgák között is többféle választási

lehetõség van. Ezek között vannak ismertebb és kedveltebb nyelvvizsgák akár
a német, akár az angol nyelv tekintetében. A világ minden táján ismert és elis-
mert nemzetközi érvényességû nyelvvizsgán szerzett bizonyítványt minden-
hol elfogadják és értékelik, mert korszerû, valós és versenyképes tudást iga-
zol. Iskolánkban csak ilyen vizsgákat lehet tenni.  

– Kérem mutassa be a DIALÓG Nyelviskolában tehetõ nyelvvizsgákat!
– Német nyelvbõl a GOETHE Institut és a TELC vizsgái, angol nyelvbõl pedig

a City & Guilds illetve a TELC vizsgái tehetõk le helyben. A GOETHE vizsga a
német nyelvterület állami nyelvvizsgája, ezért a németországi, svájci vagy ausztriai
egyetemre vagy fõiskolára jelentkezõ külföldieknek a bejutás feltétele vagy az idõ-
közbeni letétele a GOETHE közép-vagy felsõfokú vizsga. ATELC vizsga is Euró-
pa leginkább ismert és elismert nyelvvizsgája, hiszen csak Európában több, mint
3.000 vizsgahelye van. A City & Guilds angol vizsgáinak ismertsége a világon az
elsõ számú, hiszen a City & Guilds a világ egyik legrégibb és legnagyobb nyelvi és
szakképzõ intézménye. A City & Guilds angol nyelvvizsga Európa több országá-
ban államilag elismert angol nyelvvizsga. Akinek tehát GOETHE vagy City &
Guilds illetve TELC nyelvvizsga bizonyítványa van, nem lehet gondja munkavál-
laláskor, vagy egyetemre vagy fõiskolára történõ jelentkezés esetén. 

– Van különbség a nyelvvizsgák között?
– Elvileg nincs, hiszen mindegyik vizsga az Egységes Európai Nyelvi Keret-

rendszernek megfelelõ. Gyakorlatilag azért mégis csak van. Ez abból adódik,
hogy az egyes vizsgák különbözõ készségekre helyeznek nagyobb hangsúlyt, te-
hát a hasonló feladatok között az egyes készségek jó megoldásai több vagy keve-
sebb pontot érnek. Az is különbség, hogy az egyik vizsga szabályzata megengedi
a szótár használatát, a másik viszont nem. Szintén különbség, hogy az egyik lehe-
tõséget biztosít részvizsga letételére a másik pedig nem.  

– A nemzetközileg is érvényes vizsgákon nehezebb megfelelni? 
– Éppen ellenkezõleg! A statisztikai adatok is jól bizonyítják ezt. A maga-

sabb sikerességi arány abból is adódik, hogy a nemzetközi érvényességû vizs-
gákon teljesen hétköznapiak, életszerûek a feladatok, és egészen más szemléle-
tû, mondhatnám "emberközpontú" a vizsgáztatás folyamata. 

– Köztudott, hogy a DIALÓG Nyelviskolában tett angol és német nyelv-
vizsgákat itthon is és külföldön is nagyra értékelik. Nagyon sokat tesznek
Önöknél sikeres nyelvvizsgát.

– Igen, nálunk vizsgázik majd mindenki a város és vonzáskörzetébõl. A GOE-
THE, City & Guilds vagy TELC nyelvvizsgáknak valóban nagyon magas az el-
ismertségük és sikerességük. Mindegyik vizsga nemzetközileg és államilag is el-
ismert. Aki nálunk vizsgázik, egy lépésben nemzetközi és állami érvényességû
nyelvvizsga bizonyítványt is szerez. Nagyon fontos a mai globalizált világunk-
ban, hogy a nyelvvizsgát ne csak hazánkban, hanem külföldön is elfogadják. 

– Hogyan és hol lehet felkészülni leggyorsabban a vizsgákra?
– Csakis ott, ahol jól ismerik a vizsgarendszert. A hatékony felkészülés

érdekében szakítani kell a hagyományos „poroszos” nyelvoktatási szemlé-
lettel. A nemzetközi érvényességû vizsgák tematikájukban eltérnek a ha-
gyományos vizsgáktól, ezért a célirányos és hatékony felkészítéshez átfo-
góan ismerni kell a vizsgarendszert. Ezekkel a speciális szakismeretekkel
nem csak iskolánk  vizsgáztató tanárai, hanem minden dolgozója rendelke-
zik. Az is tény, hogy aki a DIALÓGban készül fel a vizsgákra, valóban si-
keresebb, mint aki máshol tanul. Ez azért van, mert iskolánk minden egyes
tanára maximálisan felkészült, jól ismeri a vizsgarendszert, annak minden
egyes elemét, buktatóit. 

„Nincs Isten! Írja a Biblia.”
Ezzel az idézettel szokás rámu-
tatni, a szövegkörnyezetébõl ki-
ragadott részlet mennyire ellen-
tétes üzenetet közvetít. Hiszen
elõtte ez áll az 53. zsoltárban:
„Az esztelen így szól szívében.”
Régi elv az is: minden, ami a ka-
tolikus egyházban elhangzik, ka-
tolikusan (azaz egész szerint =
kat holosz) kell érteni. Ha meg-
hökkentõt vagy akár megbot-
ránkoztatót hallottunk pénteken
Balás Béla megyéspüspöktõl,
gondoljunk vissza erre. 

A kanizsaiak megszokhatták fõ-
papjainktól, nem rejtik véka alá
markáns véleményüket. Gondol-
junk a polgári egyesület vendégére,
a szombathelyi püspökökre („A
2006-os választási eredménybe
sajnos belejátszott nem kevés hívõ
ember szavazata is”). Vagy a Kani-
zsának a 2010-es választásról nyi-
latkozó pápai nunciusra (Jó úton a
magyarok). A KÉSZ és a KDNP
kanizsai szervezeteinek vendége
még vendéglátóit sem kímélte. –
Nyilván nem azért hívtak, hogy
ugyanazt hallják, mint annyiszor –

indokolta, miért nem udvariasko-
dik. Lelkiekrõl szólt, de nem lelki-
zett. Pár mondat a másfél órából.

– Huszonhét ezres plébánia és
nincs diákmise – tette szóvá, hogy-
hogy nem lógnak még a Felsõ-
templom csillárán is gyerekek. Mi
lehet ennél fontosabb?

– Nincs joga egyetlen kisközös-
ségnek sem maszekolni, amikor
ekkora a pusztulás Magyarorszá-
gon, Európában – a bezárkózó,
belterjes, azaz introvertált közös-
ségeket kemény szavakkal illette.
– Az az egyetlen hírem róluk, hogy
aki bekerül ebbe a mozgalomba,
arra nem lehet számítani a plébáni-
án. 

A kereszténység a két összejö-
vetel között zajlik, amikor nincs
ott a közösség, hogy lelkizzünk  –
idézte Michel Quoist-t. – Egyedül,
gorombán egyedül. Otthon, mun-
kában, utazáskor. És akkor miért
jövünk össze? Hogy egy kicsit pi-
henjünk, örüljünk, hálát adjunk.
Erõt kapjunk az egyedül való
helytálláshoz. 

Elkényeztetett alvó óriás a vilá-
giaknak a hatalmas serege. Aki azt
hiszi, helyette mindent a plébános-

nak, a püspöknek kell elvégezni.
Mindnyájunknak el kell menni,
ahogy a Kossuth nóta mondja.
Nincs magánkeresztény. Jézus
Krisztus nem vallást alapított.
Egyházat, közösséget.

– A kommunista is emberbõl
van, mégpedig magyar emberbõl.
– Aki gyûlöl, annak nincs igaza –
emlékeztetett a fõpásztor. Felidéz-
te, mit ismételgetett Tabódy István
a börtönben az õt ütlegelõ ávós-
nak: én mégis szeretem magát. Pe-
dig már-már markolta a széket,
hogy hozzávágja. – Így kéne el-
gondolkodtatni a legutálatosabb
ellenfelet. 

Fiataloknak szokta mondani:
Ne beszélj Istenrõl. Csak akkor,
ha kérdeznek. De éljél úgy, hogy
kérdezzenek. Illyés Gyula orató-
riumára, Az éden elvesztésére
hívta föl hallgatóságának figyel-
mét. „Egy csecsemõt kézbe ven-
ni, anyjának szépet mondani, le-
ánynak udvarolni, fiúnak vissza-
biccenteni, minden, ami a világ-
nak valahol örömet ad, a csók,
ami addig nem volt, a gyermek,
aki most lett, lépcsõfok mind,
mind fölfelé.” Miért kell ezt

agyonkomplikálni? Minek ke-
resztény cirádák? 

– Fékeznem kell magam, mert
bajt csinálok – intette le magát. –
Nem a felépítménnyel kell kezdeni,
hanem a lövészárokkal. Az én-te
kapcsolatokkal. Az apa-anya, házas-
pár viszony, és a kamaszodó gyere-
kükkel, hogy van-e rá idejük, vagy
nincs. Akarnak-e komolyan valamit,
vagy csak idomítani akarnak. Állás-
ba akarják juttatni a fiataljukat, vagy
hivatásba segítik. Pároztatni akarják,
vagy azt akarják, hogy párja legyen,
életpárja. Nagy különbség. Én áru-
lásnak tekinteném, ha most valami
vallásos szöveget mondanék ehe-
lyett. Ne azt a másikat maceráljuk. A
mi családjainknak kellene könny-
csordítóan szépnek lenni. Gusztust
csinálóan nagyszerûen mûködni. És
akkor elindul a változás.

Nem gyõztem pironkodni – val-
lotta meg Balás Béla –, amikor Or-
bán Viktor beszélt az Európai Par-
lamentben. Én, a püspök hallga-
tok, a püspöki karok hallgatnak.
De egy fiatalember, egy civil, egy
református az ország-világ elõtt
beszél Jézus Krisztusról, családról,
nemzetrõl. Enyhe humorral,
mondván, engedjék meg, hogy én
is európai legyek. Zseniális.

P.J.
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Tisztelt Kanizsa Hetilap! 
Tisztelt Cseresnyés Péter
polgármester úr!

Nagykanizsa városának van egy
olyan városrésze, ami a 17. szá-
zadban az Inkey családnak kö-
szönhetõen fénykorát élte. Igen,
Palinról van szó, mely ma is lehet-
ne a város egyik ékessége, hiszen
a kastélyok, amelyek mára rom-
halmazként csúfítják az utcaképet
akár kitûnõ közösségi térként is
funkcionálhatnának. De nekünk,
paliniaknak ez a legkisebb gon-
dunk, sajnos. Igen, mert vannak
olyan problémáink is, amelyek
mindennapjaink alapvetõ igényét
sem szolgálják ki. Például a busz-
megállók helyzete. Konkrétan
szeretném felhívni figyelmét arra
a buszmegállónak nevezett terü-
letre, amely az Alkotmány út
177/a. szám alatt lenne található,
ugyanis nincs ott semmi csak egy
esõbeállónak sem használható tá-
kolmány. És hát, ha az esõtõl nem
véd meg, akkor hogy védene meg
a széltõl a hófúvástól vagy éppen
a tûzõ naptól. Tervek vannak. Az
önkormányzat megvásárolta
ugyan a területet a buszváró építé-
séhez, sõt mi több az építési enge-
dély is megvan. De sajnos már két
és fél éve ennél több nem történt.
Szeretném megkérdezni miért
nem épül fel a buszváró. Mi kerül
egy buszmegállón több mint két-
millió forintba (utóbbi informáci-
ót a városfejlesztési osztályon
kaptam). 

De menjünk tovább. Sokan
vannak, akik a rossz buszközle-
kedés miatt kocsiba ülnek, ha a
városba szeretnének bejutni. De
ez sem könnyû, mert az utak ál-
lapota kritikán aluli. Toldozga-
tás, foltozgatás ugyan hetente
van útbeszakadás vagy éppen
csõtörés esetén, de egy normális
útfelújítás, ami idõszerû lenne,
évek óta nincs. Igen, tudom önök
is tisztában vannak ezzel, de saj-
nos azt az ígéretüket sem tartot-
ták be, hogy az M7-es megépíté-
sét követõen felújítják az Alkot-
mány utat. De ez is csak ígéret
maradt úgy, mint a zajvédõ fal a
sztráda mellett. 

És nézzük meg, mi van velünk,
azokkal a fiatalokkal, akik szeret-
nénk egyet szórakozni, de Palin-
ban és nem a városban. Megmon-

dom én, semmi nincsen, leg-
alábbis Palinban, mivel bejárunk
a városba, mert nincs egy közös-
ségi ház, amely helyet adhatna
rendezvényeknek. Ígéret e terüle-
ten is van. Emlékszem, még a
2002-es választási finisben ígére-
tet tett ennek megépítésére Bi-
csák Miklós, de sajnos máig nem
történt semmi. Tavaly önök a
képviselõ úr kérését leszavazták
a költségvetési vitában, amely ar-
ra irányult, hogy adjanak önök
két millió forintot a közösségi
ház megtervezésére. Meglátásom
szerint telket se kéne vásárolni,
mivel az egykori faluház lebontá-
sa után lenne terület egy épület
felépítésére.

Végül azt sem hagyom szó nél-
kül, hogy a lakosságot sikerült
annyira közönyössé tenni a köz-
ügyekkel kapcsolatban, hogy az
általam indított felhívásra, amely
egy városrészszépítõ egyesület
megalakítására irányult, három-
ezer emberbõl mindössze mint-
egy 30 ember jelentkezett.

Polgármester Úr, meg szeret-
ném kérni, hogy levelemre vála-
szoljon, illetve, hogy idõpont
egyeztetés után szervezzünk egy
lakossági fórumot és egy terület-
bejárást az Ön részvételével, és
oldjuk meg a fenti problémák leg-
alább egy részét! 

Ez alkalommal megígérem ön-
nek, hogy ha nem történik semmi,
akkor két hónap múlva újabb nyílt
levelet írok önnek azzal kapcsolat-
ban, hogy milyen következmé-
nyek születtek mostani levelem
után.

Valentin Szilveszter, 
palini lokálpatrióta lakos
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Nagykanizsai Önkormányzat versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: 
Ingatlan címe, megnevezés, méret, helyrajzi szám, ár Versenytárgyalás idõpontja
Bajza u. 9/A. Pincelakás, 35,8 m2, 2477/4. (50/200-ad része), 380.000 Ft március 27. 8.30 óra, április 3.; április 17.
Batthyány u. 10., Lakás, 22 m2, 2338/B/1., 1.300.000 Ft, március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Batthyány u. 10., Mûhely, 27 m2, 2338/B/2., 770.000 Ft március 27. 9.00 óra, április 3.;április 17.
Erzsébet tér 16., Lakás, 81 m2, 989/1/A/8., 6.800.000 Ft március 27. 9.30 óra, április 3.;április 17.
Király u. 6., Lakás, 39 m2, 2037/A/9., 2.500.000 Ft március 27 10.00 óra, április 3.;április 17.
Király u. 34., Lakás, 113 m2, 1975/1/A/8., 11.600.000 Ft március 27. 10.30 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 16/D., Pincelakás, 38 m2, 1122/A/6., 880.000 Ft március 27. 11.00 óra, április 3.;április 17.
Sugár u. 43., Lakás, 55 m2, 1638/A/2., 2.800.000 Ft március 27. 11.30 óra, április 3.;április 17.
Zrínyi u. 37., Lakás, 103 m2, 1946/A/4., 11.200.000 Ft március 27. 12.00 óra, április 3.;április 17.
A Versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Garay u. 21. szám alatt, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT elsõ emeleti
irodájában. A versenytárgyaláson való részvétel feltételei megtalálhatók a www.nagykanizsa.hu továbbá www.nkvg.hu
weboldalon. Személyes érdeklõdés esetén információ a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató ZRT irodájában vagy telefonon
a 93/311-241-es telefon, 16-os mellék. Az ingatlanok megtekinthetõk a versenytárgyalást megelõzõ héten, a fenti telefonon
egyeztetett idõpontban.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássoonn éérrttéékkeessíítteetttt iinnggaattllaannookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készíttet el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (2) bekezdésének megfelelõen, "A településrendezési eszköz kidolgo-
zása elõtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont terü-
letet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az
érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket
tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozata-
lát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyil-
vánítási lehetõségét," 

A módosítások a következõk:
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkö-
tés által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- A HÉSZ 17. § (8) bekezdésének hatályon kívül helyezése
- Mánta patak (5444 hrsz) - 0362/2 hrsz-ú út - 0378/2 hrsz-ú út - 0461/2 hrsz-
ú közlekedési út (7-es fõút) - Principális csatorna (0401/5 hrsz) - 0397 közút ál-
tal határol tömbre vonatkozó rendezési tervi módosítása
- A HÉSZ 23.§ (3) bekezdés kiegészítése
- 0397 hrsz-ú út (Õrtorony u. északi folytatása) - Principális-csatorna - Mánta-
patak által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkö-
tés által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- 3866/10 - Csengery utca (3780/3 hrsz) - Sörgyár utca (3811 hrsz) - tervezett
12,0 m széles út kivétele
- Budapesti vasútvonal - Csónakázó-tó gátja - Csónakázó-tó bekötõ útja - 61.
út által határolt tömbben kiszolgáló út területének szabályozása
- Kinizsi utca - Rákóczi F. u. - Sugár u. - tervezett Arany J. - Királyi P. u. átkö-
tés által határolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Vécsey u. - Olaj u. - Papp S. s. - Tripammer u. - vasút nyomvonala által hatá-
rolt tömb övezeti besorolásának módosítása
- Nagykanizsa közigazgatási területén lévõ utak szabályozási szélességének
csökkentése 
- Kertes mezõgazdasági területeken az építménymagasság megnövelése 
- Veres P. utca - Szentgyörgyvári utca - Gárdonyi G. utca - Marek J. utca által
határolt tömb tömbfeltáró útjának megszüntetése
- 0284/1 hrsz-ú út - 0291/2 hrsz-ú erdõ mûvelésû ágú ingatlan - 0291/3 hrsz-ú út
- 0290/20 hrsz-ú árok - 0286 hrsz-ú út  által határolt tömb övezeti besorolásának 
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 264 hrsz-ú ipari vasút - Magyar utca - tervezett észa-
ki gyûjtõút - 0546/2 hrsz-ú vasút által határolt tömb övezeti besorolásának mó-
dosítása
- Petõfi S. utca - Dózsa Gy. utca - Honvéd utca által határolt tömbben fennálló
ellentmondásos szabályozás feloldása
- Teleki u. - Laktanya u. - volt Thury laktanyát átszelõ kerékpárút - Interspar
áruház által határolt tömbben tömbfeltáró út megszüntetése
Az Ipari Part területén a megengedett beépíthetõségi százalék megemelése
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ
ügyfélfogadási napokon.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett le-
vélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttáássaa

PPaalliinnii ggoonnddookk
(Olvasói llevél)
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A Kanizsai Múzeumért Alapítvány szeretné 2012-ben a szociális
gondozást végzõk védõszentjeként tisztelt, Szent Lujzát ábrázoló
üvegképet restauráltatni s a múzeum épületében a közönség számára
bemutatni. Az ablak jelentõs felújításra szorul, sok üvegszem kitört,
repedt, síkjából kimozdult, az ólomsínek deformálódtak. Az árajánlat
szerint a restaurálás díja 600 ezer forint.

A restauráláshoz a Kanizsai Múzeumért Alapítvány számlaszá-
mára várja – Szent Lujza megjegyzéssel – a támogató átutaláso-
kat, befizetéseket. Szlsz: 14100134-11722449-01000007

FFeellhhíívvááss aa nnaaggyykkaanniizzssaaii KKóórrhháázzii kkááppoollnnaa
SSzzeenntt LLuujjzzáátt áábbrráázzoollóó eeggyykkoorrii óólloommüüvveegg 
aabbllaakkáánnaakk rreessttaauurráálláássáárraa

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriuma pályázatot
hirdet kanizsai történetek gyûjtésére. Várjuk egyetemisták,

középiskolások, városi polgárok által gyûjtött érdekes
történeteket 2012. március 1. és április 30. között. 

Beküldési cím: Thúry György Múzeum, 
Nagykanizsa, Zrínyi u. 62. vagy a tgym@zmmi.hu mail cím.

Pályázni olyan történettel – akár érdekes családival is – lehet, amely
az utóbbi 10 évben nem jelent meg nyomtatásban.

A történetek további hasznosítását a pályázó díjmentesen az
alapítványra ruházza át.

A kuratórium által kiválasztott legjobb 8-10 pályamunkát bemu-
tatjuk a Városi Televízióban és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
melyekrõl a VTV és a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap honlapján elek-
tronikusan és postai úton levélben is lehet szavazni. A három legtöbb
szavazatot elért történet közül az elsõ 30.000 Ft, a második 25.000 Ft,
a harmadik 20.000 Ft értékû utalványt nyer.

A díjak ünnepélyes átadására a múzeumok éjszakája ren-
dezvénysorozat keretében kerül sor.

Pályázat vvárosi ttörténetek
gyûjtésére

Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület pályázatot
hirdet a Miklósfa Mindenki Háza mûvelõdési centrum vezetésére. 
Feltétel: szakirányú fõiskolai végzettség.
Az állás április 1-tõl betölthetõ.
Jelentkezés: levélben vagy interneten, fényképes önéletrajzzal a
végzettség igazolásával.
Jelentkezési határidõ: 2012. március 25.
Postai cím: 8831 Nagykanizsa-Miklósfa Kápolna tér 2.
E-mail cím: mindenkihaza@miklosfa.eu
Információ:20/299-6730

MMûûvveellõõddééssii hháázz vveezzeettõõii áállllááss MMiikkllóóssffáánn

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.03.21-én 16 órakor

személyautó, motor és segédmotor 
kategóriákban

Az elméleti díja csak 5000 Ft, 
és nincs regisztrációs díj

2012.03.23-án 16 órakor
gépkezelõ 

(targonca, emelõgép, és földmunkagép)
2012.03.26-án 

C, D, C+E

Részletfizetés!
Ingyenes tankönyv kölcsönzés!

SSzzeenntt JJóózzsseeff bbúúccssúú,, 22001122..

Március 223. ppéntek
17.00 Keresztút (alatta gyónási lehetõség), 18.00 Lelkigyakorlatos szentmise
(Kiss Márton bélfenyéri plébános), 19.00 Fórum a lelkigyakorlatos atyával.

Március 224. sszombat
10.00 Alsósoknak: Kicsi Hang zenélõ együttes mûsora (díszterem), 10.00 Fel-
sõsök: 7 OLDAL, 7 CSAPAT, HÉTFÉLE AJÁNDÉK A HITRÕL - Szókirakó
számítógépesvetélkedõ felsõs csapatoknak, 10.00 Középiskolások-fõiskolá-
sok: Videoklipek szerkesztése a hitrõl.
12.00 Ebéd (egytálétel + palacsinta), 14.30 Apák-fiúk focimeccs, 17.00 Dr.
Molnár Róbert kübekházai polgármester elõadása „József, az igaz” címmel a
templomban (alatta gyónási lehetõség), 18.00 Lelkigyakorlatos szentmise.
Mise után fórum a Polgármester Úrral a Szalézi teremben. 

Március 225. vvasárnap
14.00 A bátorság emberei c. film (Díszterem), 17.00 Szent Veronika Kórus
koncertje (Zalalövõ), 18.00 Lelkigyakorlatos szentmise.

10.qxd  2012.03.29.  15:35  Page 7



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2012. március 15.8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzõ állásának betöltésére

Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról szó-
ló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre vonatkozó sza-
bályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõje hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikö-
tésével.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy
az  OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata,
hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt megszerzi), leg-
alább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázónak a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.) 5. számú mellékletében meghatározott adatköröket is tartalmazó szakmai
önéletrajza,
- a pályázónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatko-
zó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt  ké-
relmezte),
- a pályázatban feltételként vagy elõnyként elõírt iskolai végzettség, szakképesítés,
szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vo-
natkozóan a pályázati feltételek között írt  nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,

- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, il-
letõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt állam-
igazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárás-
sal  összefüggõ kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyû-
lés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, 
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan kezelendõ oly
módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.

A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány ki-
vételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyítványt legké-
sõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a 47/2001. (X.10.) önkormányzati rendelet,
a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján
kerül sor. 
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell be-
nyújtani. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremû-
ködésével - vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvétele ön-
kéntes.
A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság a pá-
lyázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester terjeszti a Közgyûlés
elé. 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 telefonszá-
mon. 
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes olda-
lán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu
Közszolgálati állásportál)  

ÁÁllllááss - NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV - jjeeggyyzzõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet magasabb
vezetõi álláshelyre. 

Megpályázható intézmények magasabb vezetõi álláshelye:
Kõrösi Csoma Sándor - Péterfy Sándor Általános Iskola
(8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.). 
Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola 
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.). 

A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói pá-
lyázat” jeligét. 

Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium  - Thúry György Gimnázium 
és Szakképzõ Iskola (8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
- Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Erdész u. 30.)

A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „fõigazgatói pá-
lyázat” jeligét. 

A pályázatokat személyesen, vagy postai úton 2012. március 22-ig kérjük eljut-
tatni Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 8800 Erzsébet tér 7. II.
emelet 7. címre.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában
közremûködõk a pályázatba betekinthessenek, nyilatkozat arról, hogy összefér-
hetetlenségi ok nem áll fenn, nyilatkozat, hogy megbízás esetén a vagyon nyi-
latkozattételi kötelezettséget vállalja
Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012.
január 30-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklõdni a 93/500-782 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mû-
velõdési és Sportosztály Bagarus Ágnes osztályvezetõnél.

MMaaggaassaabbbb vveezzeettõõii áálllláásshheellyyeekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Március Idõpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 7, 21 9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 7, 21 9:30
4372 Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160. 49.000.000 7, 21 10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok 22.320.000 7, 21 10:30
3817 Csengery u. 111/B, beépítetlen terület 2.800.000 7, 21 11:30

A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tá-
jékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

IInnggaattllaann vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk

Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart március 30-án 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányza-
ti ingatlanok kezelõje vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanra: 
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelõ. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.

Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkor-
mányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei rész-
letesen megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.

EEllaaddóó aa BBaarrttóókk 11.. sszzáámm aallaattttii iinnggaattllaann
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2012. március 15.

Horoszkóp

Itt a tavasz, itt a változás ideje. Ne csak a
ruhatárán változtasson, hanem újuljon
meg, változtasson a szokásain is. A hét-
köznapok nyomasztó hangulata után vi-
dám napok következnek.

Rokonszenves, segítõkész viselkedésé-
vel akár elõnyökre is szert tehet mind a
munkahelyén, mind a magánéletében.
Változtassa meg a frizuráját, és használ-
ja ki otthon is a kreativitását.

A közelgõ ünnepekre való tekintettel le-
hetõleg õrizze meg a hidegvérét a rokoni
együttlétek alkalmával. A Mars ugyan
nem könnyíti meg a helyzetét, de nyu-
godtan vásárolhat luxus dolgokat.

Kedvezõen alakul ön számára ez a hét,
ennek ellenére olyan helyzetbe kerülhet,
ami lelkileg megviseli. Szerencsére a ne-
hézségeken egy kis taktikával könnyedén
túlteszi magát.

Ha úgy érzi, hogy túlságosan kihasználja
a családja, és alig marad a saját hobbijá-
ra szabadideje, akkor nem jár messze az
igazságtól. Tanuljon meg nemet monda-
ni, és frissüljön fel testileg-lelkileg.

Bár nem tervez túl nagy beruházást ott-
hon, a csillagoknak köszönhetõen mégis
számíthat némi anyagiakban mérhetõ
gyarapodásra. A hétvégét töltse barátok
társaságában.

Különös dolgok zajlanak ön körül ezek-
ben a napokban. A tavasz elõszele felkor-
bácsolja érzelmeit, szinte nem bír önma-
gával. Ha rutinosan elvégzi a feladatait,
nyugodtan várhatja az ünnepeket.

A csillagok állása szerint sikerekre szá-
míthat a munkahelyén. Ha ugyanolyan
lendülettel kapcsolódik be az otthoni
munkákba is, teljesül három régóta vá-
gyott kívánsága.

Gyökeres változásokat szeretne elérni
magánéletében, de bizonytalankodása
mindig visszafogja. Helyezze új alapokra
az életét, és a siker nem marad el. Akár
ihat is elõre a medve bõrére.

Mostanában jól érzi magát a bõrében, és ez
meg is látszik a megjelenésén. Szinte nem
tudnak öntõl olyasmit kérni, amit ne teljesí-
tene. A váratlan események ne szegjék a
kedvét, oldjon meg mindent, amit lehet. 

Nemcsak a párja, hanem a bolygóállások
is segítik anyagi ügyei megoldásában. A
konfliktusokat szerettei között oldja fel
egy vacsorameghívással, és beszéljék ki
nyugodtan a félreértéseiket.

A hetedik érzékének köszönhetõen még
idõben ráérez a párja kívánságára, és
meg is lepi vele az ünnepekre. Vitamin-
hiánya nincs, szinte képes olvasni a kör-
nyezetében élõk gondolataiban. 

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
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Belvárosban (Hunyadi utcában)

700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072 

Eladnám vagy elcserélném 2
vagy 3 szobás csak kanizsai házra
jelenleg 100 m2-en felújított, tetõ-
teres családi házamat. Tel.:
0630/681-0581 (7491K)

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonatúj háztartási gõztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)

Két éves, Indesit, négy lángos
gáztûzhely eladó. Érd.: 0693/324-
219 (7488K)

Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat, használati
tárgyakat és teljes hagyatékot.
Érd.: 0620/555-3014 (7489K) 

Megbízható kõmûves vállal-
kozó vállal minden nemû mun-
kát az alaptól a tetõig, a komp-

lett kivitelezéstõl a kisebb átala-
kításokig (térkövezést is). Tel.:
0630/575-3859 (7490K)

Matematikából általános- és
középiskolások korrepetálását,
felkészítését vállalja szaktanár
Nk-án. Tel.: 0630/9693-115
(7475K)

Televíziók, LCD monitorok,
videók, DVD-k és távirányítók ja-
vítása. Balaskó István, Nagykani-
zsa, Zrínyi u. 20., tel.: 0630/597-
1530 (7492K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 2012. március 15.14

2012.03.20. KEDD
10:00-15:00 óra 
Kanizsai Dorottya Kórház, 
Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

2012.03.22. CSÜTÖRTÖK
09:00-14:00 óra
Dr. Mezõ Ferenc 
Gimnázium és
Közgazdasági SZKI
Nagykanizsa, Platán sor 3.

Véradás

mûszakvezetõ szakirányú megegyezés szerint
értékesítõ középfokú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú megegyezés szerint
pultos szakirányú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
szakács szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
cukrász szakirányú megegyezés szerint
könyvelési részleg vezetõ szakirányú megegyezés szerint
köszörûs (Marcali) szakirányú megegyezés szerint
festõ-burkoló-karbantartó szakirányú megegyezés szerint
esztergályos szakirányú megegyezés szerint
asztalos/ács szakirányú megegyezés szerint
gyalugép kezelõ szakirányú 130.000 - 150.000 Ft

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft 
(folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).

NNYYUUSSZZII DDUUAATTLLOONN
2012. március 24. 
szombat 15 óra

Verseny rendezõ:   TRI-CO
TRIATLON KLUB. A verseny
helyszíne: TUNGSRAM sporttelep
(Ipari park - Vámház u.)

Rajtidõk, korcsoportok, 
versenytávok:
15.00 óra, 2006-utániak, 200 m futás
- 500 m kerékpározás -100 m futás.
15.15 óra, 2004-2005-ösök, 200 m
futás - 500 m kerékpározás - 100 m
futás. 15.30 óra, 2002-2003-asok,
400 m futás - 1500 m kerékpározás -
200 m futás. 15.50 óra 2000-2001-
esek, 600 m futás - 3000 m kerékpá-
rozás - 300 m futás. 16.15 óra, 1998-
1999-esek, 1000 m futás - 4500 m
kerékpározás - 500 m futás. 16.15
óra, 1994-1997-esek, 1000 m futás -
4500 m kerékpározás - 500 m futás.
16.15 óra, 1973-1993-asok, 1000 m
futás - 4500 m kerékpározás - 500 m
futás. 16.15 óra, 1972-elõttiek, 1000
m futás - 4500 m kerékpározás - 500
m futás. 16.40 óra, HOBBY FU-
TAM, melyen mindenki indulhat
óvodástól-nagymamáig, 200 m futás
- 500 m kerékpározás - 100 m futás.
17.00 óra eredményhirdetés.
Nevezni a helyszínen lehet, 14.20-
tól a rajtot megelõzõ 10 percig. Ne-
vezési díj: 500 Ft, a (HOBBY futam
ingyenes). Díjazás: minden korcso-
port I-III. helyezettje érem díjazás-
ban részesül. 
Információ: TRI-CO Triatlon
Klub, Nagykanizsa, Sugár u. 38/a.,
tel.: 0693/311-627, 0630/417 6410. 

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh – Móri SE 2-3 (0-3)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 16. forduló. Nagyka-
nizsa, 150 nézõ. Vezette: Papp Á.
(Szabó P., Szabó II Z.). G. Cs. Hor-
váth G. (49. 11-esbõl, 88.); Disztl
M. (23., 24., 45.). Kiállítva: Szép
D. (60.), Boros Z. (89.). NTE: Sze-
keres P. - Boros Z., Rákhely M.
Cserfõ L., Szép D. - Kõrösi A.
(Szakmeiszter J., 80.), Kotnyek I. -
Ujvári, Cs. Horváth G., Babati T. -
Szõke Á. (Freischmid, 80.). Vezetõ-
edzõ: Koller Zoltán.

Az elõzetes jegyzõkönyv meg-
pillantása után konstatálhattuk,
NB-s találkozón olyan rövid kis-
paddal, mint az NTE, kevés csapat
büszkélkedhet(ett) az idény során.
Írd és mondd, csupán a kapus
Freischmid Roland és Szakmeiszter
János kuporgott a szakvezetõ mel-
lett az ülõalkalmatosságon. Az még
hagyján, de a 13 játékos számára is
sikerült a mezeket úgy kiosztani,
hogy a hivatalosan 26-osban játszó
Kõrösi Andrásnak a 18-as jutott...

Nos, elkezdõdött tehát a 2011/12-
es évad tavaszi szezonja, s mind az
"eNTéE", mind az "eMeSE" úgy
gondolta, itt a lehetõség a bizonyí-
tásra, irány elõre...  A 23. percben
Szekeres Péter elõször még nagy
helyzetben mentett, a második hul-

lámban érkezõ Disztl Milán azonban
5 méterrõl a kapu bal oldalába he-
lyezett (0-1). Egy perccel késõbb is-
mét a móriak csapatkapitánya kö-
szönt be, ezúttal a jobb sarokba
bombázott 12 méterrõl (0-2). Hideg-
zuhany a javából, s még nem volt
vége, hiszen közvetlenül a lefújás
elõtt a fekete-pirosaktól ismét Disztl
volt eredményes egy ide-oda patto-
gó labdát továbbított a hálóba (0-3).

Fordulás után aztán nem is jöhe-
tett volna jobbkor a hazai szépítés,
hiszen Cs. Horváth Gábor egy 49.
percben megítélt büntetõt váltotta
gólra (1-3). Ez mintha életet lehelt
volna a vendéglátókba, Kõrösi nem
sokkal késõbb nagy helyzetben nem
talált kaput, de a móri ellencsapá-
sokkal vigyázni kellett. Fõleg azok
után, hogy a 60. percben tíz emberre
fogyatkozott az NTE, Szép Dávid
sípszó utáni labdaelrúgásért gyûjtöt-
te be második sárgáját, ezzel egyben
a pirosat és az öltözõkulcsot...

Innen már nagyon nehéz helyzetben
volt a kanizsai legénység, bár próbál-
koztak becsülettel, részükrõl mégis a
nagy pillanat a 80. percben jött el: a ka-
pus Freischmid Roland csereként pá-
lyára léphetett támadóként. Még
mondják, hogy Nagykanizsán nincs
esemény futball apropóján – ezúttal
sok extrát láthattunk mesterhármastól a
kiállításig. S ezután jött még a ráadás: a

88. percben Boros Zoltán balról közép-
re kanyarított, Cs. Horváth Gábor pe-
dig 7 méterrõl a kapuba stukkolt (2-3).
Agólörömbe azonban üröm is vegyült,
hiszen a gólpasszt adó Borost a játék-
vezetõ második sárgával szintén kiállí-
totta. Szóval, a tavasz tényleg elkezdõ-
dött, s valóban sok egyedi történést lát-
hattunk. Csak épp hazai sikert nem.

Koller Zoltán: „Az elsõ félidõ-
ben figyelmetlenségek végett kap-
tuk a három gólt, de a második já-
tékrészben játékunk minõsége-
mondhatni létszámunk csökkené-
sével ellentétes arányban alakult.”

Emlékeztetõ:
Az NTE 1866 együttesénél be-

következett téli játékosmozgások
Érkezõk: Bozsoki Imre (Soproni

VSE; NB II Nyugati csoport), Babati
Tamás (Hévíz FC; NB III Bakony
csoport - kölcsönbe), Szakmeiszter
János (Miklósfa SE; megyei I. - köl-
csönbõl vissza), Petánovics Milán
(UFC Nagykanizsa; U19 II. osztály),
Baranyai Zoltán (ZTE FC; U17 I.
osztály). Távoztak: Kisharmadás Gá-
bor (Bagola VSE; megyei II. - köl-
csönbe), Pozsgai Albert (Miklósfa
SE; megyei I.), Rácz Szabolcs (USV
Dechantskirchen, osztrák; Unterliga
Ost Steiermark - 6. osztály), Béli Mi-
lán (Miklósfa SE; megyei I. - köl-
csönbõl vissza, majd SV Eltendorf,
osztrák; II. Liga Süd Burgenland - 5.
osztály), Luiz Fernando (brazil, ?),
Rubens (brazil, ?).

P.L.

VVoolltt iitttt mmiinnddeenn......
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2012. március 15.

A Kanizsai Vadmacskák SE nõi
második vonalbeli kosárlabda
együttese a SMAFC-NYME ott-
honában lépett pályára és kiélezett
végjátékban vesztette el veretlen-
ségét. A tabellát mindenesetre to-
vábbra is vezeti a kanizsai csapat.

Soproni MAFC NYME (3.) –
Kanizsai Vadmacskák SE (1.)
68-63 (17-15, 18-16, 15-14, 18-
18)

NB Amatõr Nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
18. fordulóból. Sopron, 50 nézõ.

Kanizsa: Fekete Cs. (10/6),
Fuisz V. (31/12), Olasz A. (4),
Jurkó (6), Jagarics (3). Csere: Kiss
V. (8), Hegyi (1), Oros, Simon V.
Edzõ: Gábor Erzsébet.

A vendégek kezdték jobban a
mérkõzést, a hazai csapat csak a 3.
percben dobta elsõ kosarát, igaz a
6. percben már átvette a vezetést.

Jellemzõje volt a találkozónak,
hogy a soproniak elléptek 10 pont-
tal is, de sikerült a KVSE-nek fel-
zárkózni. Az egyenlítéssel nem
volt problémaja a dél-zalaiaknak,
de a vezetést már nem sikerült át-
venniük. Nagy taktikai küzdelem
folyt a pályán: egészpályás letá-
madás, zóna, emberfogásos véde-
kezés váltotta egymást a meccs so-
rán mindkét oldalon.

Idõvel a nagykanizsaiaknak a
fault-problémákkal is szembe-
sülniük kellett, hiszen Fekete
Csilla és Hegyi Vivien is kipon-
tozódott.

A találkozó vége elõtt három
perccel a tízpontos soproni veze-
tést két perc alatt dolgozták le
Fuisz Viktóriáék, a végjátékban
azonban – írjuk úgy – érvényesült
a hazai pálya elõnye, így Gábor

Erzsébet tanítványai számára nem
volt lehetõség megnyerni a kosár-
labda csatát.

Kanizsa KK-DKG EAST (1.)
–  Soproni MAFC-NYME (4.)
65-71 (17-25, 19-11, 12-16, 17-19)

NB I B Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 19. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ.

Kanizsa KK: Bausz (13/3), Tóth
O. (10/3), Beák (10/6), Hoffmann
B. (6), Czigler (6). Csere: Balogh
L. (16/6), Zsámár K. (4), Murvai,
Bus, Stárics, Lovas. Edzõ: Kovács
Nándor.

A Kanizsa KK-DKG East, az
NB I B Nyugati csoportjának lista-
vezetõ kosárlabda csapata a Sop-
roni MAFC gárdája ellen lépett pá-
lyára hazai környezetben, s annak
reményével mérkõzött, hogy gyõ-
zelme esetén a csoport elsõ helye
már gyakorlatilag zsebében is le-
hetne...

Nos, Kovács Nándor legénysége
a múlt heti fõvárosi vereség után
továbbra is a „begörcsölés” jeleit
hordozta magán, pontosabban sa-
ját játékán, hiszen végül a soproni-
ak 71-65-re nyertek a Russay-
csarnokban. Az alapszakaszból
még három forduló van hátra, a
KKK tovább ellenfelei (aktuális
helyezésükkel): Treff 07 SE (11.,
idegenben), Ceragem Kozármisle-
ny SE (10., otthon), PTE-PEAC
PVSK (7., otthon). (Kovács Nán-
dor néhány hete a gyõriek elleni
rangadón elért roppant sima gyõ-
zelem után fogalmazott úgy, egy jó
ló a derbi napján az igazi. Remél-
hetõleg – nem az ellenfelek és plá-
ne nem a fajta lebecsülése végett
–, a „muraközi igáslovak” ellen is
érvényesül egy telivér számára a
verseny kedvezõ papírformája...)

P.L.

Aquaprofit NTSK (2.) –
MLTC (4.) 8:4

NB I sakk csapatbajnoki mérkõ-
zés, 7. forduló. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Balogh Cs. - Koszics 0:1, Ivani-

sevics - Izsák 1:0, Lenic - Ilincsics
1:0, Márkus - Fogarasi 1:0, Ribli -
Bodiroga 0,5:0,5, Pintér J. - Sipos
I. 0,5:0,5, Héra I. jr. - Aczél
0,5:0,5, Gonda - Károlyi T. jr. 1:0,
dr. Flumbort - Zsinka 0,5:0,5,
Galyas M. jr. - dr. Medvegy 1:0,
Gara T. - Szieberth 0,5:0,5, Kántor
- Horáth D. 0,5:0,5

A délszlávokkal szintén teletûz-
delt vendégek ellen a kanizsaiak-
nak nem ment a legjobban, illetve
kiderült, nem véletlen, hogy az
MLTC negyedik a tabellán. Ba-
logh Csaba veresége az elsõ táb-
lán érzékenyen érintette az
NTSK-t, ráadásul így a szombat-
helyi Haladás (62,5) egy ponttal
növelni is tudta elõnyét a tábláza-
ton a dél-zalaiak (58,5) elõtt.
Mondhatjuk, hogy a hazai sakk-
életnek is megvan a saját FC Bar-
celonája – bombaerõs a nagykani-
zsai együttes kerete (rekordhosz-

szúságú gyõzelmi szériával...),
mégis a második helyen áll...

Hazai környezetben játszott az
Aquaprofit NTSK II NB I B-s sakk
csapata is, akik szintén fõvárosi
együttes ellen mérkõztek.

Aquaprofit NTSK II (7.) –
MTK-Kõbánya (4.) 5,5:6,5

NB I B Charousek csoport sakk
csapatbajnoki mérkõzés, 7. fordu-
ló. Nagykanizsa.

A kanizsai gyõztesek: Gergácz,
Bodó, Sipos J., Zsirai P. 

P.L.

AA hhaazzaaii ssaakkkk FFCC BBaarrcceelloonnáájjaakkéénntt

SSoopprroonniiaakk nneemm eeggyysszzeerr,, kkééttsszzeerr iiss......

Kiskanizsai Sáskák SE (15.) –
Tarr Sprint Andráshida SC (1.)
1-5 (1-1)

Megyei labdarúgó bajnoki mér-
kõzés, 16. forduló. Kiskanizsa, 120
nézõ. Vezette: Földszin (Szente R.,
Szép II S.). G.: Lakics T. (15.); Tóth
L. (7., 65.; mindkettõ 11-es), Sági
A. (53.), Kovács L. (72.), Kovács
B. (85.). Kiskanizsa: Munkácsi -
Ganzer (Cserfõ H., 75.), Szántó A.,
Csordás, Kálovics Á., Horváth G. -
Szelei (Farkas M., 22.), Rajnai, Né-
meth G., Lakics T. - Kálcsics F.
Edzõ: Ifjovics Ferenc.

A szorosan vett élmezõnyhöz
tartozó Andráshidát fogadta a se-

reghajtó Kiskanizsa együttese,
mely betörmörülve kereste (volna)
a rést a vendégek soraiban ellen-
csapásai alkalmával.

Nos, ez a taktika már a hetedik
percben semmivé foszlott, hiszen a
hidaiak büntetõbõl szereztek veze-
tést Tóth László révén (0-1). Mivel
a hazaiaknál ekkor még bõven volt
szufla, sikerült is egyenlíteniük: a
Sormásról a Sáskákhoz került
Lakics Tamás egy formás támadás
végén helyezett a hálóba balról (1-
1). A labdabiztosabb ASC ugyan
mezõnyfölényben volt, de a
Kiskanizsa jól tartotta magát.

Fordulás után aztán ismét a vendé-

geken volt a sor, az 53. percben Sági
András egy sakk-matt helyzet után
továbbított a kapuba (1-2), az igazi
fordulópont aztán a második büntetõ
megítélése volt, melyet Tóth L. érté-
kesített (1-3). Innen már gyakorlati-
lag csak az volt a kérdés, Dobos Sán-
dor csapata mekkora különbséggel
nyeri a meccset. Nos, Kovács Leven-
te a 72. percben egy kiugratás után
jobbról 8 méterrõl a jobb sarokba gu-
rított (1-4), majd Kovács Bálint tette
fel az i-re a pontot, a 85. percben bal-
ról keresztbegurítva állította be a
végeredményt (1-5).

P.L.
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Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – Univ-
er-KTE Kecskemét (3.) 9:1 

Extraliga nõi asztalitenisz-mér-
kõzés, találkozó a 10. fordulóból.
Nagykanizsa. Eredmények (elöl a
hazaiak): Csáki-Németh A. - Tóth
K.-Füle 3:0, Ch. Carey - Drabant
3:0, Csáki - Tóth 1:3, Németh -
Füle 3:0, Carey - Tóth 3:1, Né-
meth - Drabant 3:0, Csáki - Füle
3:0, Németh - Tóth 3:1, Carey -
Füle 3:0, Csáki - Drabant 3:0

A (még) harmadik helyezett
Kecskemét csapatát fogadta a ka-
nizsai csapat. A vendégek az õszi
idényhez képest igencsak meg-
gyengültek, hiszen nincs már ná-
luk a kínai idegenlégiós. A váloga-
tott Madarász Dóra és Tóth Kata
duó pedig egyedül nem képes
minden meccset hozni.

A kanizsai mérkõzésre ráadásul
Madarász nélkül érkeztek a bács-
kiskuniak, így pedig már a vendéglá-
tók számítottak esélyesebbnek. A
Tóth Kata mellett játszó két fiatalnak
nem volt reális esélye mérkõzés-
nyerésre. A párost aztán simán nyer-
ték a kanizsaiak és késõbb már csak
az volt kérdéses, hogy Tóth ellen mit
játszanak a KSSE asztaliteniszezõi.
Charlotte Carey, majd Németh
Ágnes is biztosan, 3:1 arányban le-
gyõzte a kecskemétiek húzóemberét
és Csáki Ritának is volt esélye a gyõ-
zelemre, de 1:1 után mintha beletö-
rõdött volna a vereségbe.

P.L.

A ggyõzelmet 
nem kkell 
magyarázni
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egy-
csatornás gyûjtõkémények felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2./2012.(I.31.) önkor-
mányzati rendelete alapján a következõk szerint.

Az önkormányzat az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának, ki-
váltásának bekerülési költségeihez vissza nem térítendõ támogatásként
támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészíti a pályázó azon sa-
ját pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázatban elnyer-
hetõ állami támogatás elõírt pályázati feltétele.

I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévõ gyûjtõkémé-

nyek, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan lakáscélú helyisé-
gekre jutó kéményszakaszok felújítási munkálataira igényelhetõ támogatás,
amelynek eredményeként biztosítható a tüzelõberendezések által elõállított,
jelenleg a gyûjtõkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése,
azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történõ és az életbiztonságot veszé-
lyeztetõ visszaáramlásának megakadályozása.

A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén lévõ egycsatornás gyûjtõkéménnyel rendelkezõ társashá-
zak és lakásszövetkezeti épületek.

II. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor ké-

mények) felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra a Nemzeti Fejlesz-
tési Miniszter 2011. decemberében megjelentetett „az egycsatornás
gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatása” címû
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) pályázat útmutatójában (a továb-
biakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.

Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkez-
dett beruházáshoz.

A pályázat kétlépcsõs. 
Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz benyújtják pályázatu-

kat, amelyet az önkormányzat elbírál.
Második lépcsõben az önkormányzat által támogatott, vagy az önkor-

mányzat támogatását nem élvezõ pályázatokat azután a pályázó társasház
saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.

III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés határozza meg, mér-

téke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség legfeljebb
10 %-a, de lakásonként maximum 30.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes fel-
újítási költség megosztását  a pályázatban be kell mutatnia.

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkor-
mányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati tá-
mogatás összege abban az esetben sem nõ, ha a pályázónak a beruházás meg-
valósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merül-
nek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia. 

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag az ön-

kormányzat által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti pél-
dányban kell benyújtani legkésõbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret
kimerüléséig, de legkésõbb 2012. május 05-ig. Amennyiben a rendelke-
zésre álló forrás kimerül, a pályázatok beadásának lehetõsége megszûnik.
A keret kimerülésérõl, valamint a pályázatok beadásának lezárásáról az
önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni.

A pályázat benyújtási helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Városfejlesztési Osztálya (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15.).

Az önkormányzati pályázat részletes feltételeit Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 2./2012. (I.31.) önkormány-
zati rendelete tartalmazza. A rendelet, a pályázati formanyomtatvány és a
pályázathoz szükséges információk elérhetõ a város honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu ), illetve a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. honlapjáról (www.nkvg.hu).

A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei Épí-
tésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthetõ le. 

PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII FFEELLHHÍÍVVÁÁSS
((KKóóddsszzáámm:: ÚÚSSZZTT-22001111-KKÉÉMMÉÉNNYY))
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