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Zalai Prima Díj, kanizsai érdemesekkel
www.kanizsaujsag.hu
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldõ, fórum,
és apróhirdetési
lehetõség várja.

Kattintson rá!

Rangos esemény helyszíne volt
a magyar építészet Bartókjaként
emlegetett Medgyaszay István
által tervezett, 1927-ben magyaros stílusban épült Medgyaszay
Ház. A harmadik alkalommal
megrendezett Zala Megyei
Prima Díj ünnepélyes díjátadó
gálaestjét elsõ ízben tartották
Nagykanizsán a szervezõk.
Mint ismeretes, a VOSZ
Demján Sándor kezdeményezésére évek óta odaítéli a Prima Primissima Díjat a legjelesebb hazai

mûvészeknek, alkotóknak. Ennek
nyomán került sor a megyei díjak
átadására, melyhez három éve
csatlakozott megyénk is. A gesztussal a vállalkozóknak a maradandó értékek iránti elkötelezettségét is jelképezni kívánja a szervezet. A rendezvény sikerét széleskörû összefogás biztosítja,
melyben a városok, a pénzintézetek éppúgy kiveszik a részüket,
mint az országos szervezet vezetése, annak elnöke. Ebben az esztendõben a tudomány, az oktatás, a
színház, az irodalom, a képzõmû-

vészet, az építészet, a közmûvelõdés, a népmûvészet, a zenemûvészet és a sport kategóriában nyújtanak át elismeréseket. A hagyományoknak megfelelõen az erre
az alkalomra felálló kuratórium
választotta ki a díjazottak körét,
majd az elnökség döntött arról, ki
legyen az a három fõ, aki a Zalai
Prima Díjban részesülhet. A kitüntetettek a díj mellé egy-egy millió
forintot kaptak. Ezen kívül egy
közönségdíj átadására is sor került.
(folytatás a 2. oldalon)
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Dr. Márkus Ferenc és
Versmondással
Rózsás János Príma-d
díjas emlékeztek Nagy Gáspárra
(folytatás az címlapról)
Az anyagi elismerés mellé a
nemzet kiválóságai Kincsemet, a
világ talán legismertebb és legsikeresebb versenylovának porcelánszobrát, Schrammel Imre,
Kossuth-díjas keramikus mûvész
alkotását kapják. Apróságnak tûnik, de a Príma Primissima Díj
szellemiségébe illeszkedik, hogy
ezt a nagyszerû mûvet a Pécsi
Zsolnay Porcelángyár, a magyar
kerámiaipar patinás mûhelye készíti el. A díjat a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szervezete adományozta az arra érdemeseknek.
A megjelenteket elsõként a mûsor narrátora, Balogh László, az
OKISB elnöke köszöntötte. A
díszvendégek között helyet foglalt: Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere, országgyûlési
képviselõ, Marton István polgármester, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, alpolgármester,
Csomor Gábor, a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége ügyvezetõ igazgatója, Dr. Dávid Ferenc, a VOSZ fõtitkára, Lits
József, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei VOSZ elnöke, Doucha
Ferenc, a Zala Megyei VOSZ elnöke, Vaski János, a Zala Megyei
VOSZ társelnöke.
Marton István polgármester köszöntõjében külön örömét fejezti
ki, hogy Nagykanizsán köszönthetik a jelölteket. Dr. Gyimesi Endre,
Zalaegerszeg polgármestere kiemelte: jót, s jól akart Demján Sándor, amikor megalapította a Prima
Primissima Díjat. Jót akartak a zalai szervezõk, amikor csatlakoztak
a nagyszerû lehetõséghez. A nagykanizsaiak mûvészetek iránti fogékonyságát és a kultúra iránti elkötelezettségét mutatja az is, hogy
ilyen szép környezetben ünnepelhetjük a tíz díjazott személyt.
Díjazottak: Hertelendy Attila
(színház és filmmûvészet), Stamler Lajos (képzõmûvészet), Németh József (tudomány), Skrabut
Éve (népmûvészet), Igricek – Farkas Tibor (közmûvelõdés), Horváth Károly (zenemûvészet), Vágó
Lászlóné Szan-Dia Fitness Wellness (sport) kategóriákban. Közönségdíjban részesült Hertelendy
Attila színmûvész.

A 2008. évi Zala Megyei Prima
Díj fõdíját városunkból Rózsás János kapta (irodalom), és Dr. Márkus Ferenc (oktatás és köznevelés)
kategóriákban, valamint Zalaegerszegrõl Bertók Sándor (építészet
és építõmûvészet) kategóriában.
Az ünnepi mûsorban fellépett az
Igricek Együttes, Baráth Yvette és
a Szivárvány Énekegyüttes, a Kanizsa Táncegyüttes és a Szan-Dia
Fitness-Wellness. A mûsorszámok
között a közönség öt perces rövidfilmet láthatott a díjazottakról.
A fõdíjasok a Kincsem szobor
mellé egymillió forintot kaptak, de
valamennyi díjazott értékes jutalomban részesült. A díjazottak nevében Dr. Márkus Ferenc mondott
köszönetet.
– Talán ez az este is bizonyítja,
hogy a tudomány és a mûvészet a
világmegmutatás és a világmeglátás nem egyesíthetetlenül különbözõ módjai – hangsúlyozta a díjátadó
ceremónia végén Balogh László. –
Az ellentétek nem ellentmondóak,
hanem kiegészítik egymást – folytatta. – Életünket jó esetben keresztül-kasul szövik a mûvészetek és a
tudományok, de szükségünk is van
rá, hiszen a szívek ebbõl épülnek,
értelmünk ebbõl gyarapodik. A kultúra lelki táplálék, melyet minden
mûvelt nemzet igyekszik közkinccsé
tenni, így a magyar is. S örök emberi igény, hogy egy társadalom nem
lehet meg olyanok nélkül, akik készek a másikat megsegíteni önérdek
nélkül. Vannak ilyen segítõk, támogatók, szponzorok, mecénások, feladatmegoldók. Aki megajándékoz
másokat, önmagát ajándékozza
meg. Elég a hazának az, ha mindenki elvégzi a maga feladatát.
Végül megköszönte Doucha Ferencnek, a VOSZ Zala Megyei elnökének, ezen rendezvény motorjának a munkáját, hiszen nélküle
nem lehettek volna ünneplõ lélekkel együtt .
Bakonyi Erzsébet

Nagy Gáspár Kossuth-díjas
költõ emlékére második alkalommal szervezett városi versmondó versenyt középiskolások
részére a Kanizsai Kulturális
Központ Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Intézménye.
A versenyen a kötelezõ Nagy Gáspár mû mellett a költõ életében jelentõs szerepet játszó Kormos István, és
a költõtárs, Pék Pál munkáiból választhattak a diákok. A versenyt Dolmányos Erzsébet, a KKK megbízott
igazgatója nyitotta meg. Beszédében
kiemelte: hisznek abban, hogy a maguk elé kitûzött célt meg tudják valósítani, hogy a fiatalok, Nagy Gáspár
versesköteteit lapozgatva közelebb
tudnak kerülni 1956 szelleméhez, s
hogy majdan a magyar irodalom tantárgy érettségi tételei között a költõ
munkássága is szerepel.
Tóthné Hegedûs Erzsébet megjegyezte: idén szeretnék bemutatni a
költõ kötõdéseit Nagykanizsához,
sõt kezet nyújtanak a szülõföld, Vas
megye felé is.

A verseny elsõ részét követõen a
Deák tér 6. számú ház falán – ahol
gyakran vakációzott ifjú korában a
költõ – felavattak egy emléktáblát. A
délutáni órákban az ifjúság és a közönség a nagykanizsai temetõben
virágot helyezett el a közlemúltban
elhunyt Pék Pál sírjánál, másnap pedig a verseny gyõztesei és a szervezõk felkeresték Nagy Gáspár szülõházát Bélbaltaváron, és sírját a
nagytilaji temetõben.
A zsûri tagjai Kocsis Edit versmondó, Perényi Gyuláné könyvtáros és Nagy Gáspár leánya, Nagy
Rita, a zsûri elnöke Szakolczay Lajos, a szintén kanizsai gyökerekkel
bíró irodalomkritikus, jó barát
voltak.
A versenyen 1. helyezést ért el
Kovács Mirabella (Thúry SZKI), 2.
helyezett Czupi Áron (BLG), 3. helyezett Horváth Bálint (BLG). Külön díjban Megyes Melinda (BLG)
részesült. A közönség és a versmondók díját Czupi Áron vehette át.
B.E.

Batthyány-Strattmann László születésének 138. évfordulója alkalmából Dr. Székely Tamás miniszter szakmai elismeréseket adományozott. Az Egészségügyi Miniszter Díszoklevelét vehette át több évtizeden át végzett kimagasló, példaértékû tevékenységéért, életmûve elismeréseként Balogh Tiborné, a Kanizsai Dorottya Kórház titkárságvezetõje.
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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Hogyan tovább Nagykanizsa?
Noha a helyi médiumokat leginkább az utóbbi hetek politikai
csatározása foglalkoztatja lapunk inkább a felõl érdeklõdött
Cseresnyés Péter alpolgármesternél, illetve országgyûlési képviselõnél, hogy milyen elképzelések tervek megvalósulása várható az ellõttünk álló két esztendõben.
– Nem vagyok híve a visszamutogatásoknak, de kénytelen vagyok azt mondani, nehéz örökséget vettünk át 2006 végén. Ugyan
az akkori városvezetés egy látszólagos fejlõdést illetve fellendülést
mutatott fel, ám amibõl ezt megteremtették jórészt hitel volt. Ennek
eredményeként sajnos jelentõsen
eladósodott a város. Ráadásul
olyan területeket fejlesztettek,
amelyek bár szükségesek voltak, a
város adóerõ képességét nem erõsítették. Sõt ezek egy része mûködési költségeik révén újabb súlyos
terheket rótt a városra. Ha ezt egy
család életére vetítjük, úgy néz ki,
mintha azt a pénzt, amit hitelként
vettek fel a banktól, közös pénzügyeikrõl döntve, nem energiatakarékos mosógép, hûtõszekrény
vásárlására fordították volna, hanem étteremre, színházra, mozira
költötték. Sajnos az elõzõ ciklus
vezetõi nem gondolkoztak hosszú
távon. Nem figyeltek kellõen az
ipari park infrastruktúrájára, az
odatelepülõ vállalkozókkal kötött
szerzõdésekre, a területfelosztásra.
Valamint arra sem, hogy további
befektetõk jelentkezése esetén a
betelt ipari park után hol és milyen
újabb területeket lehet felajánlani
az érdeklõdõknek.
– Nyílván ezt az ellenzék másképp látja, de emiatt nem kell
összeszólalkoznunk. Az örökölt
helyzetbõl ugyanis ki kell lábalni, de hogyan?
FIDESZ
Tagság és frakció egységben
Megmosolyoghatták a fideszes
belviszályról károgó balliberális
sajtóhíreket mindazok, akik a
múlt héten részt vettek a nagykanizsai szervezet gyûlésén. A polgármesternek és két képviselõnek a Fidesszel való szembefordulása annak kimondására késztetett többeket: fölháborító, mert

– Az elmúlt másfél évben már
többször elmondtam azokat az elképzeléseket, amelyekre támaszkodva hosszú távon lehet és kell
gondolkodni. Mielõtt azonban válaszolnék, szeretném hangsúlyozni, nagy szükség van egy, a gyakorlatban is jól használható stratégiai tervre, amelyet évente felül lehet és kell vizsgálni. Kezdeményezésemre ez a munka egy hónapja
elindult, és a jövõ év elejére szeretném, ha elkészülne. Ezáltal a
mindenkori városvezetés kezében
lenne egy zsinórmértékként használható dokumentum.
– Ha elkészül, mit olvashatunk
majd benne?
– Jómagam több kitörési pontot
is látok Nagykanizsa számára. Elsõként említeném a termálvízben
rejlõ lehetõségeinket. Már bele is
vágtunk egy termálturisztikai koncepció kidolgozásába. Mindenki
tudja, óriási igény van az itt élõk
között egy termálvizes strandra.
De visszatérve a koncepcióhoz, ha
van termálturizmus, van szálloda,
ha van szálloda, van konferenciaturizmus. Ezek után pedig már
gondolkodhatunk jelentõs sport és
kulturális rendezvények megrendezésérõl, természetesen bekapcsolódva a Moto GP által környékünkön megnövekvõ turistaforgalomba.
– Ez kétségkívül reményt keltõ
elképzelés, de más lehetõséget is
hordoznak magukban a város
körül található termál-kutak.
– Máshol már jól bevált módszerek alapján a termálvízbõl eredõ energiát felhasználhatnánk lakóházak fûtésére vagy villamos
áram elõállítására. A témában már
benyújtottam egy javaslatot a képviselõ testületnek, azonban a közgyûlés elvetette a jelentkezõ vállakózóval való együttmûködést.
Sajnálom, de nem adom fel, hiszen

idõközben ugyanez a cég Tamásiban elkezdett egy ilyen jellegû beruházását. Ennek tükrében remélem, hogy nem véglegesen akadt el
a folyamat és elõbb-utóbb nálunk
is megvalósulhat.
– Viszont van egy eddig el nem
háruló akadály, ahogy ön fogalmazott Nagykanizsa földnélküli
város.
– Szomorú tény, hogy szinte
honvédségi területek gyûrûjében
fekszik a város, így az említett
strand kialakítása is akadályokba
ütközik. Ám örülök annak, hogy a
kormánypárti politikusok is elfogadták azt a gondolatomat, hogy
városnak területeket kell szereznie. Ennek egyik lehetséges megoldása a honvédségi földek megszerzése. Kormánypárti képviselõ
társaim támogatását is bírva már
többször próbálkoztam, próbálkoztunk, sajnos eddig kevés sikerrel. A földterületekre azért is
szükség van, mert az autópálya
megléte nem oldja meg magától a
beruházók hiányának problémáját. Több éve mondom, sokat kell
tenni annak érdekében, hogy az
autópálya meglétének elõnyeit kihasználjuk. Az autópálya ugyanis
nem csak a mi lehetõségeinket,
hanem más településekét is megnöveli. A területekre a miatt is
szükségünk van, hogy ha egy
olyan befektetõ érkezne Kanizsára, amelyik több ezer munkahelyet tudna teremteni, a városhoz
tartozó területeken nem találna
egybefüggõen több tíz hektár területet. Pedig egy nagyberuházáshoz minimum 30-40 hektár szükséges.
– A földterület megszerzése
még nem jelenti, itt a Kánaán…
– Természetes hogy e mellett
komoly városmarketingre is szükség van. Ezt is szolgálja az említett
készülõben lévõ stratégia, amely

a választók elárulása, ha így
cselekszik az, akire a Fidesz kedvéért szavaztak. Hasonlóképp
igencsak furcsállták a legismertebb polgári kör vezetõjének kilépését, hiszen 2002-ben Orbán
Viktor hívó szavára léptek be sokan a körökbe. Volt, aki úgy fogalmazott: aki a Fidesz országgyûlési képviselõjét támadja –
ne legyen kétségünk – , a Fideszt
támadja. Az önkormányzati kép-

viselõk beszámoltak arról, mennyit próbálkoztak két éven át,
hogy jobb belátásra bírják Marton Istvánt, s konkrét példákkal
(polgármesteri fizetésemelés,
polgármesteri autóvásárlás, ingatlanügyek) támasztották alá
mondandójukat. Ezekben az esetekben a Fidesznek ártottak volna, ha engednek Marton István
követeléseinek.
Egy Fidesz-tag

alapja lehet a településmarketingnek.
– A város jövõképe mellett
azonban most olyan dolgokról is
beszélnünk kell, ami napjainkat
érinti, hiszen a kormány elhibázott lépései mellet nyakunkban a
begyûrûzõ hitelválság.
– Magától értetõdõ, hogy vannak napi feladatok, amelyeket –
nem feledve a stratégiai feladatokat – most kell megoldanunk. A kialakuló válságot nem szabad helyben sem széttárt karral fogadnunk,
s arról siránkoznunk, hogy nem tehetünk semmit, mert ez világválság. Pár napja egy sajtótájékoztatón elmondtam, az önkormányzatnak is komoly felelõssége van
ilyen esetben. Nem szabad abban
gondolkoznunk, hogy a kormányzattól kiesett bevételeket az itt élõk
nyakába varrjuk. Nekünk, a városért felelõs embereknek kell takarékosabb gazdálkodást folytatnunk, úgy hogy közben a helyi kisés közepes vállakózókat is segítsük. Ennek elsõ lépcsõje volt a
már elkezdõdött út- és járdafelújítás, amit a Fidesz frakció javaslatára fogadott el a közgyûlés. Természetesen más elképzeléseink is
vannak, ilyen a bérleti díjak felülvizsgálata, a munkahelyteremtés
támogatása. Ez utóbbi javaslatom
alapján már a gyakorlatban is mûködik, s ebben az évben közel 30
millió forintot tudunk erre fordítani, valamin egy-két millió forinttal
a turizmus fellendítését is támogatjuk. Remélem a Fidesz-frakció elképzeléseit, nem csak támogatják
képviselõtársaim, hanem segítõ ötletekkel is elõállnak.
Dóró János
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Nagykanizsa öt városrésze közül Korpavár a legkisebb, ahol
alig százan laknak, de ennek ellenére szépen fejlõdik. Bicsák
Miklós önkormányzati képviselõ
elõször ezt a városrészt mutatja
be lapunknak, melyrõl elöljáróban megjegyzi, hogy Palinban és
Korpaváron is szívesen olvassák
a helybeliek.

Ebben a városrészben egy sor új
utca jött létre az utóbbi években.
– Csodálatos új utcáink vannak,
továbbá két gyönyörû játszóterünk
– a Herkules utcai és az Inkey utcai –, amelyeket örömmel vesznek
birtokba a kisgyermekes családok
kora tavasztól késõ õszig.
– Mi a helyzet a „régi” Palinnal?
– Büszkén mondhatom, hogy

2008. november 13.
zat segítségére is. Bízom abban,
hogy szerepel majd megfelelõ keretösszeg a csapadékvíz-elvezetés támogatására a költségvetésben.
– A városrész lakói megszokták
már az M7-es autópálya közelségét?
– Ez is gond: addig nem tudják
megszokni, amíg véglegesen el

Minden társadalmi munkában készül. Büszkék vagyunk arra is,
hogy félpályán elkészült az éjszakai világítás is, tehát õsztõl télig
az esti órákban is lehet edzéseket
tartani. Most az ötödik helyen áll
a csapat a bajnokságban, de szeretném kiemelni a tartalék bajnokságot, mert az egy teljesen külön
megmérettetés, ahol biztosan tart-

Fejlõdõ (kert)városrészek – lakóövezeti jelleggel
– Büszke vagyok a városrész
fejlõdésére, melynek újabb mérföldköveként - a már meglévõ gáz
és víz mellett - 2009 végére vagy
legkésõbb 2010 tavaszára kiépül
a csatornahálózat Korpaváron –
avat a részletekbe a képviselõ. –
Fél évszázad után sikernek könyvelhetjük el azt is, hogy a távolsági autóbuszjárat reggel és délután
bemegy az Egerszegi utcába a helyi lakosság nagy örömére. Ezek a
távolsági buszok Nagykanizsa
környezõ településeire járnak, s a
korpavári megállás révén az idõsek és fiatalok be tudnak jutni
Palinba, illetve Kanizsára. Kissé
elfogult vagyok ezzel a városrészszel szemben, mert Korpaváron
születtem. Akkor még körjegyzõség volt ez a település, majd azután alakult ki Palin városrész nagyobb lélekszámmal. Korpavár
fejlõdését elõmozdítja az is, hogy
jövõre megépül a 74-es út Palin
városrészt elkerülõ szakasza, és
várhatóan méginkább érdeklõdnek majd a fiatal családok Korpavár iránt. Ennek elsõ jeleként már
megindult a telkek vásárlása a városrészben. Mindez örvendetes
módon a városrész lakosságszámának növekedésével járhat és
Korpavár egy kulturált szép csendes lakóövezetté alakulhat mindazok számára, akik szeretik ezt a
városrészt.
– A városból kiköltözõ kanizsaiak többsége azonban még Palint
választja.
– Egy másik csodálatos városrész Palin, ahol tudomásom szerint 1200-1500 fõ lakik, de ez a
mutató napról napra növekszik.
Palin egyik büszkesége Nagykanizsának, mert az új városrész – az
úgynevezett lakóövezeti rész – rohamosan fejlõdik. Rengeteg fiatal
jön ki ide Kanizsáról, akik kertes
családi házakat építenek. Ez az
életforma vonzó a belvárosban lakó embereknek, sõt, még vidékrõl
is többen Palint választják lakóhelyüknek.

régi Palinban van egy szép iskolánk óvodával. Ezek a létesítmények mind 1994-tõl épültek meg,
amióta képviselõ vagyok, jelentõsen növelve a városrész kulturális
és egyéb fejlõdését. Utak is létesültek – gondolok itt például a kápolnáig vezetõ Förhénci bekötõ
útra –, javítást végeztünk az Alkotmány utcában és persze tervben vannak további útfelújítások
is. A Gesztenyés utcából kivezetõ
gyalogátkelõt – pályázat révén elnyert három és félmillió forint ráfordítással – elektronikus kijelzõvel látjuk el. Ez a jelzõrendszer
december 15-éig készül el. Ez azt
jelenti, hogy a jelzõrendszer felhívja a Nagykanizsa, illetve Zalaegerszeg irányából közlekedõ autók vezetõinek figyelmét a gyalogátkelõre, illetve a megengedett sebesség betartására, s ezáltal a
gyalogosok biztonságát szolgálja.
Fontosnak tartom megemlíteni azt
is, hogy a lakosság igényének eleget téve most már polgárõr járõr
szolgálat mûködik Palin városrészben is. Igaz, hogy most még
máshonnan járnak át Palinba a
polgárõrök, de már szervezés
alatt van a végleges polgárõr egység létrehozása. Mindez nagymértékben szolgálja Palin városrész
biztonságát.
– Jelenleg mi a legsürgetõbb feladat Palinban?
– A városrész lakossága számára gond a csapadékvíz elvezetése, ugyanis a legnagyobb esõzések idején – õsszel és tavasszal
– például a Förhénci-hegy keleti
oldalán lezúdul a csapadékvíz a
Napsugár utca és az új városrész
játszóterén keresztül egészen a
74-es útig, nagyon nagy károkat
okozva. A hirtelen esõzések miatt
nyáron is több esetben a helyszínre kellett vonulniuk a tûzoltóknak, hogy megelõzzék a csapadékvíz által okozott nagyobb
bajt. Ezek olyan problémák, amelyek megoldásához mindenképpen szükség van az önkormány-

nem dõl, hogy mikorra építik meg
a zajvédõ falat. Az illetékesek megígérték, hogy felülvizsgálják. Végeztek is méréseket, de hivatalosan
még nem jeleztek vissza. A magunk
részérõl nem hagyjuk annyiban, és
országgyûlési képviselõk is segítenek abban, hogy ez a zajvédõ fal
végre megépüljön Palinban.
– Milyen a közösségi élet a városrészben?
– Tudomásom szerint most alakul meg a helyi nyugdíjasok klubja, amihez szükség lenne egy közösségi teremre. Palin kivételével
minden városrészben van ifjúsági
ház, vagy valamilyen közösségi tér,
nevezzük akár faluháznak. Ez hiányzik Palinban, jóllehet a költségvetésben immár három éve szerepel ez az igény. Reményeim szerint megfelelõ érvekkel meg tudom
gyõzni a közgyûlést arról, hogy lakossági összefogással Palin városrészben is létesüljön egy kis közösségi ház, ahol fiatalok és idõsek
egyaránt kellemesen és hasznosan
tudják eltölteni szabadidejüket a
hosszú téli estéken. A hely megvan
hozzá, de a közgyûlés támogatására van szükség ahhoz, hogy egy
ilyen közösségi ház megépülhessen. Meg kell említenem azt is,
hogy Palin további fejlõdését szolgálja, ha megépül a 74-es út elkerülõ szakasza, mert ezáltal a jövõben csak személyautók és autóbuszok közlekedhetnek majd Palinban, s így megmarad a számunkra oly fontos igazi lakóövezeti jelleg a városrészben – teszi hozzá
Bicsák Miklós.
Kuti László, a Palini Futball
Klub Sportegyesület elnöke elújságolja, hogy immár négy és fél
éve alakult az egyesület a helyi fiatalok kezdeményezésére.
– Elég jó eredményeket értünk
el, feljutottunk a megyei harmadosztályba. Van egy focipályánk,
amelyhez öltözõ is tartozik, amely
felújításra szorul. Az elmúlt évek
alatt labdafogó hálókat, fedett kispadokat és kerítést készítettünk.

ja elsõ helyét a csapatunk, vagyis
most kezd beérni a fiatalok és az
edzõ közös munkája. Az egyesület
életében jelentõs szerepet vállal
Kiss Sándor gazdasági felelõs, illetve Kõmûves Gyula vezetõségi
tagunk, akivel közösen irányítjuk
a tartalék-, és a felnõtt csapatot. A
focipályán idõnként közösségi
programokat is tartunk: legutóbb
például kispályás labdarúgó bajnokságot szerveztünk 4. Rózsa Kupa elnevezéssel. Jövõre szeretnénk
ehhez a város támogatását is elnyerni, mert már az idén is egész
napos volt a program egy jól sikerült fõzõversennyel és zenés mûsorral. Palinban van igény az efféle rendezvényekre, csak nagyon
nehéz mindezt önerõbõl és saját
tõkével megszervezni, tehát szükség lenne egy szélesebb körû társadalmi összefogásra. Kanizsához tartozunk, de a közösségi
programok tekintetében egy kicsit
le vagyunk maradva a többi városrészhez képest, ezért az eddigieknél még színvonalasabb programokat szeretnénk – pályázati és
önkormányzati támogatások segítségével is – megszervezni lakóhelyünkön. Két és fél évtizede vagyok már palini lakos, és az úgynevezett „régi faluban” lakom.
Jól érzem magam ebben a városrészben, de a futball indulásakor
egy kicsit nehéz volt összehozni –
úgymond - az „újtelepieket”. Kezdetben felmerültek aggályok, hogy
miként lesz ebbõl egy egységes
csapat, de végülis sikerült, tehát
nincs ellentét „újfalu” és „régi falu” között. Igaz, hogy nincs faluház Palinban, meg városszépítõ
egyesület. Jómagam korábban
anyagilag is támogattam az itteni
városszépítõ egyesületet és tettünk
is a városrész érdekében, ezért
nem örülök annak, hogy jelenleg
nem folyik ilyen irányú tevékenység az arra illetékesek részérõl a
városrészünkben.
Gelencsér Gábor
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Kanizsa – Szabad vélemény

Baracklekvár
Emlékszem, áldott jó nagymamám – a mai napig – milyen jól fõzi.
Emlékszem arra is, hogy a nagyapám füstölte kolbászt Lajos barátom
milyen jó étvággyal ette. És emlékszem arra, amikor a Péterfy utcai albérletben rávettem Lalit, hogy a kolbásszal tunkoljon a baracklekvárba.
1993-ban volt és finom.
Tállya 2200 lakosú települése most pedig úgy döntött, hogy az amerikai elnökválasztás kapcsán fõz baracklekvárt. 160 kilogramm gyümölcsbõl. A baloldali polgármester meg barackpálinkát. Rendben is
van, az európai unió mértani és geográfiai közepének számító Tállya lakosai neki is durálták magukat a nagy fõzõcskének. Kerítettek Obamafotókat, amelyekkel felcímkézték a lekvár-befõtteket és a pálinka-adagokat. Állítólag a demokraták elnökjelölõ-konvenciójára meg is érkezett –
EU-s közvetítéssel – a tállyai ajándék.
A baj csak ezután következett. Az önmagát nyíltan – ami nem baj – baloldalinak valló polgármester nyilatkozni kezdett. Többek között az MR-1 Kossuth Rádió Közelrõl címû mûsorában, ahol kifejtette, hogy reményei szerint
esztendõ múltán a megválasztott amerikai elnököt, Barack Husszein Obamát
láthatja vendégül Tállya községe. Ilyen tervekbõl hallhattunk már eleget.
Szerény meglátásom szerint nagyobb a valószínûsége, hogy Barack Obama
elõbb látogat el édesapja szülõföldjére, Kenyába, mint Tállyára. Már csak
azért is, mert ott törzsében az amerikai elnökválasztás napján majdnem minden újszülött gyermeket Obamának neveztek el. Japán Obama nevû városában pedig szobrot készülnek állítani az amerikai elnöknek, azzal a plusz teherrel, hogy az „obamai leány tánckar” fellépne a Fehér Házban. Még mindig jobb, mint Gy. Ferenc mozgáskultúrája Batiz András esküvõjén…
És most ragadjunk le – mint ujjaink – a lekvárnál. Fõzésérõl tudni illik, hogy hosszas-hosszas kavargatás után készül el. És nagyon ragadós,
bármennyire finom is.
De nem ez a legnagyobb baj. Gy. Ferenc píárpolitikája, lekvárfõztje
megint kiverhette a biztosítékot a józanul gondolkodó magyar állampolgárokban. „A NAGY MAGYAR NEMZETI CSÜCCS” – amelynek címét a
HVG volt oly’ szíves egy nagykanizsai lapból átvenni…– után meghirdette
a gazdasági csúcsot. Csúcsfejek. Nem a nézhetetlen, filmvászonról lekívánkozó magyar filmmûvészeti remeklésrõl szólok e mondatomban. Egészen

Tisztelt Szerkesztõség!
Csúri Ákos: Halálunk napja címû, a Kanizsa újság
2008. október 30-i számában megjelent cikkéhez, illetve annak egy állításához szeretnék hozászólni.
A szerzõt a Kerepesi temetõben sétálva József Attila síremlékének látványa indította az alábbi mondatokra:
„Aki [József Attila] részeges, de alaptalan bûntudatban élte le életét anyja prostitúciója [kiemelés tõlem, K.K.] és felette érzett önmarcangoló bánata miatt. És mindezekért önmagát tette felelõssé. Keserû
felkiáltásai a Mama, az Anyám, a Kései sirató verseiben mind-mind a bûnhõdés, az önostorozás el nem
hanyagolható motívumai. És ez kergette a költõt a
halálba.”
Hogy mi kergette József Attilát a halálba, arról
már könyvtárnyi irodalom született, de egy dolog
biztos: nem anyja prostitúciója. József Attila édesanyja soha nem volt prostituált, „csak” egy nehéz
sorsú munkásasszony, akit férje három gyermekkel
hagyott magára. Szerintem a szerzõt a Kései sirató
egy, a Mamával kapcsolatos költõi képe vezette erre a felületes megállapításra (esetleg tudatos megtévesztésre?):
„Mint lenge, könnyü lány, ha odaintik,
kinyujtóztál a halál oldalán.”
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egyszerûen a felelõsség szétmaszatolása, összekavarása van napirenden.
Most éppen könyörgõ levelet írt Orbán Viktornak, aki korábban „mini
Duce”, „az ellenzék vezére”, a „fasiszta szélsõséget maga alá söprõ” volt.
Ezek után, ha Orbán elmegy erre a – Kósa Lajos szóképét továbbfejlesztve
– biódíszlet-csüccsre, akkor nagyot hibázik. A Fidesznek fel kellene fognia,
hogy ha nem irányítja a közbeszédet és a kommunikációt, akkor ez a szélhámos politikai kalandor simán megnyeri a 2010-es választásokat.
És itt nem a jóérzésû baloldali választópolgárok kritikájáról van szó. Õket
érinti leginkább a nyugdíjak maximalizálása. (A lejárt szavatosságú ígéret-lekvár). A közbérek – tervezett és valószínûleg meg is valósítandó – befagyasztása. Amelyekrõl, persze, a hat esztendeje nem kormányzó Fidesz tehet…
Dumában nagyon jók. Csakhogy, a Dumaszínház elõadásait szívesebben nézzük Litkay Gergely, Kovács András Péter, Kiss Ádám vagy éppenséggel Aranyosi Péter, Badár Sándor elõadásában, mint Daróczi
Dávid, vagy Budai Bernadett, netán Gy. Ferenc interpretálásában.
Vegyük a szlovák ügyet. A Dunaszerdahely-Slovan Bratislava mérkõzést szombaton tartották. Az ott történtekrõl mindenki tud. Érdekes módon csütörtökön a „nemzetféltõ, hazafias” kormányfõ Varsóban vett
részt a Visegrádi négyek csüccstalálkozóján, ahol négyszemközt fél órát
beszélt Robert Fico szlovák kormányfõvel. Ezt követõen ájtatos manóként állt a kamerák elé mondván, hogy mély sajnálatára északi szomszédunknál eluralkodni látszik a nacionalizmus.
Gondolkodjunk és emlékezzünk már egy kicsit! A szlovák kommandósok eljárása kísértetiesen hasonlít a 2006. október 23-i, hazai és külföldi(!) – szlovák, ukrán – rendõrök attakjához. Mikor is volt 2006-ban a gázáremelés és
megszorító csomag – kórházi napidíj, receptdíj, tandíj – bejelentése? Amikor
Malina Hedviget vadállatok szétverték Szlovákiában, mert magyarul beszélt.
Gy. Ferencnek és társainak igenis, hogy kapóra jön a határainkon túl
élõ magyarokat (nemzettársainkat) ért atrocitás. A mostani államcsõd
elleni elterelõ hadmûvelet sem szolgál más célt. Szilvásy felbérel egy-két
idiótát és máris errõl harsog a média. Csõd, devizahitel, kamatok, költségvetés? Kit érdekel? Térjünk már észhez!
Azért a pesti flaszter tényleg nem akármilyen. Az amerikai elnökválasztás másnapján máris elterjedt az elsõ vicc:
– Hogyan hívják mától az Amerikai Egyesült Államokat?
– A legvidámabb Barakk.
Csúri Ákos

Valachi Anna: József Jolán, az édes mostoha (Bp.
Papirusz, 1998) címû könyvébõl - amely nemcsak
Jolánról, hanem rajta keresztül nagyon részletesen
az egész családról szól - megtudhatjuk ennek a költõi képnek az eredetét, vagy fellapozhatjuk Beney
Zsuzsa József Attila-tanulmányait is. Miután a Mama megbetegedett, nem tudta folytatni jegyszedõi
munkáját a Világ moziban, helyette gyerekei dolgoztak: Attila vizet hordott a szomjazó nézõknek, nõvére, Jolán pedig cukorkát árult. Akkoriban a mozifilmeket rövid tekercsekrõl vetítették, többször volt
szünet, ami alatt a cukorkára vágyó nézõk odaintettek Jolánnak, aki odament a széksorukhoz, hogy kiszolgálja õket. Az élmény, a látvány tehát eredetileg
nõvéréhez kapcsolódott, s késõbb költõi áttétellel
került be a Mamáról szóló versbe. Jolán akkoriban
szép, karcsú kamaszlány volt, erre utalnak a „lenge”
és a „könnyû” jelzõk, nem pedig öltözékre és erkölcsre.
Azért remélem, hogy mások is felkapták a fejüket
Csúri Ákos cikkének erre a bekezdésére, hiszen egyik
legnagyobb költõnkkel kapcsolatos durva tévedésrõl,
ferdítésrõl van szó, ami nem lenne jó, ha csak egy József Attiláról tanuló diák, és egyáltalán egyetlen kultúraszeretõ ember emlékezetében is megragadna.
Tisztelettel:
Kocsis Katalin, könyvtáros, Nagykanizsa

Kocsis Katalinnak
Miután édesanyám a szegedi
Somogyi Könyvtár igazgatója volt
– gyanítom, ismerik is egymást –
ezért higgye el én is belelapozgathattam az Ön által említett monográfiákba. Errare humanum est.
De nem biztos, hogy így van.
Versértelmezésekbe e helyt most
nem mennék bele, hiszen Gyulay Pál
óta ismerjük Arany János legendás
mondását: „Gondolta a fene”! Nagy
valószínûséggel egyikünk sem tudja
meg, hogy József Attila mire gondolt,
amikor e sorokat papírra vetette.
Magam pedig nem érzem feljogosultnak kritizálni egykori
professzoromat, aki a szegedi
József Attila Tudományegyetemen (ma SZTE) megosztotta tanítványival a citált történetet. És
nem Horger Antalnak hívták…
Ha Önnek van igaza készséggel fejet hajtok. De egy dolog biztos: József Attila nagyon nagy
költõ és gondolkodó volt.
Tisztelettel: Csúri Ákos
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Kanizsa – Városháza
Felhívás - brucellózis elleni védelem

Ügyiratszám: 7/3896 /2008. Tárgy: brucellózis elleni védekezés
Értesítem az érintett állattartókat, hogy a brucellózis elleni mentesség vizsgálatára ezévben október 27. és november 28. napok között kerül sor. Az ellenõrzés a kis létszámú sertést, illetve szarvasmarhát tartók tenyészállataira terjed
ki. A vizsgálatot a területileg illetékes jogosult állatorvos végzi. A vizsgálatra
alkalmas helyrõl, segédszemélyzetrõl az állattartó köteles gondoskodni.
A szarvasmarha tartók valamennyi 24 hónaposnál idõsebb (nem minõsített
12 hónapos kor felett) állata brucellózis vizsgálata kötelezõ. A vizsgálattal
egyidejûleg a kötelezõ tuberculin vizsgálatot is el kell végezni. Ezen vizsgálatok költsége az állattartót terheli, e célra állami támogatás igényelhetõ.
Sertés állományok esetében egyidejûleg az Aujeszky f. betegségre irányuló
kötelezõ monitoring program vérvétele is megtörténik, ennek költségét az állam viseli.
A nagylétszámú szarvasmarhát és sertést tartóknál az ellenõrzés külön értesítés szerint történik.
A jegyzõ megbízásából:
Partiné dr. Szmodics Györgyi, közigazgatási osztályvezetõ

Építéshatósági hirdetmény
Ügyintézõ: Kém Eszter, szám: 6/2403-3/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Petõfi S. u. 72. sz alatti építéshatósági ügyben.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/2403/2008. számú tárgybeli építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2008. november 5-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/2403/2008., tárgya: építési
engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Fenyvesi István és Fenyvesi Istvánné. A
kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1687., 1689., 1691/1.
hrsz-ú ingatlan, valamint az 1684. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

2008. november 13.

Építéshatósági hirdetmény
Ügyintézõ: Junger M., szám: 6/2736/2008. Tárgy: értesítés építéshatósági
eljárás megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Zrínyi M. utca 32. szám alatti, 2003. hrsz-ú ingatlanon meglévõ kémény bontására vonatkozó építéshatósági engedély iránti
kérelem. A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan tulajdonosa a
rossz állapotban lévõ kémény elbontását tervezi. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 1999., hrsz-ú ingatlan, 2002., hrsz-ú társasházi tulajdonban lévõ ingatlan, 2003., hrsz-ú ingatlan, 2059/3., hrsz-ú ingatlan,
2059/5., hrsz-ú ingatlan.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa,
Zrínyi u. 32. szám alatti ingatlanon 2008. november 14-én (pénteken) 11.00-kor
helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen.
Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek – személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett – részt vehetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük. A hirdetmény
2008. november 5-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Kérelmezõ: E.ON Középdunántúli Gázszolgáltató Zrt., Nagykanizsa, Zrínyi
u. 32., 8800. Tervezõk: Lenkovics Tamás, Nagykanizsa, Felsõerdõ u. 82., 8800
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzata, Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 8800,
Nagykanizsa, 2002. hrsz-ú társasházi ingatlan tulajdonosai részére a közös
képviselõ útján a tulajdonosok értesítési kötelezettsége mellett, Markotán Tibor, Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 14/A., 8800
A fenti szomszédos ingatlan egyes tulajdonosai esetében a közlés hirdetményi úton történik.

Pályázat igazgatói munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgató munkakör betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, fõiskolai közmûvelõdési képzettség, és legalább ötéves szakmai gyakorlat,
továbbá kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzeléseket nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban elõírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.
A munkakör betölthetõ: 2009. január 1-tõl. A magasabb vezetõi megbízás:
2009. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig, 5 év határozott idõre
szól. Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül (2008. november 9-ig). Pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 31.
Illetmény: KJT alapján. A pályázatot két példányban kell eljuttatni. Pályázat
címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezetõ
Tel.: 93/500-780
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Versenytárgyalás - Ipari Park (649/41.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/41. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen területen lévõ ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás idõpontjai: 11.19. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Vagyonkezelõ és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u.
21. Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256
és 93/536-365

Nyitott tornaterem akció
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
november 08, 15, 22, 29, december 06 és 13-án szombatonként hét tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól az idõsebbekig.
Délelõtti idõszakok (kivétel Palin): 9.00-10.30, 10.30-12.00, 12.00-13.00
Délutáni idõszakok: 14.00-15.30, 15.30-17.00, 17.00-18.00
A sportolás az alábbi helyen és idõpontban lehetséges:
- Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2. Tel: 311-265. Szabad délelõtt és
délután: november 15., 29., december 6, 13-án.
- Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38. Tel: 312-078. Szabad: 1213-ig november 22. és december 6., 13-án
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, Bajcsy-Zs.u. 67. Tel: 319-217. Szabad. 9 - 13-ig november 15., 22., 29., december 6., 13-án.
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 81. Tel: 313737. Szabad. 8-12-ig november 15., 22., 29., december 6., 13-án
- Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Csokonai u. 1. Tel: 313-026. Szabad.
9-13-ig november 15., 22., 29., december 6., 13-án.
- Péterfy Sándor Általános Iskola, Attila u. 2. Tel: 311-099. Szabad. 14-18-ig
november 15., 22., december 6, 13-án.
- Rozgonyi Úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25. Tel: 311-543. Szabad. 9-13 ig november 15., 22., 29., december 6., 13-án
A tornatermek használatára (idõpontokra) elõzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon lehet.

Pályázat vezérigazgatói posztra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garai u. 21
A zrt. tevékenységi köre megegyezik a jogelõd Nagykanizsa Régió Ipari Park
és Logisztikai Központ Kft., és Nagykanizsai Ingatlankezelési Intézmény tevékenységi körével.
A vezérigazgató fõ feladatai: A Gt., által és a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása. A vezérigazgatói tisztség 2009. január 1. naptól tölthetõ be. A megbízás
határozott idõre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai végzettség, büntetlen elõélet, vezetõi
gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött legalább 3 év gyakorlat: piacgazdaság, vagyonkezelés, mûszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági terület
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a zrt. vezetésére vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai
végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hivatalos
igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak nincs helye.)
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik, a megbízási
díj havi 530.000 Ft. A megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a
feleket kölcsönösen megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal,
hogy a felmondás kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a
szerzõdés. Saját gépkocsi használat és mobiltelefon használat biztosított.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 24. A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve, Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18. A pályázat kiírója
fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester (Tel:
06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Dr. Kolonics Bálint a 11. számú választókerület önkormányzati képviselõje
2008. november 18-án 17 órakor lakossági fórumot tart. Helyszín: Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri épületének I. emeleti tárgyalója. Téma: Játszóterek a
belvárosban. A fórumon részt vesz Tárnok Ferenc Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési osztályvezetõje. Az eseményre minden
érdeklõdõt várnak!
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart november 18-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ 2008. november 21-én (pénteken)
16 órától fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Versenytárgyalás - Ipari Park 4378/29.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 4378/29. hrsz-ú, Nagykanizsa Ipari Parkban elhelyezkedõ, melynek kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás idõpontjai: november 21. és 28. 10:00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú „kivett
beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ igényeket a szolgáltatókkal kell egyeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámokon lehet: 93/310-256
és 93/536-365

Pályázat osztályvezetõi munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály osztályvezetõ munkakörének betöltésére.
Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sport Osztályának vezetése, az osztály részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi
döntések szerint. Az önkormányzati oktatási, kulturális és közgyûjteményi intézmények vonatkozásában szakmai felügyelet, a tulajdonosi döntések végrehajtásának koordinációja.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képesítési elõírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
Elõnyt jelent: egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve közoktatás vezetõi diploma, önkormányzati gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként
elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására
vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, elõnyként megjelölt gyakorlatok hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. november 14. A
pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 28. A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
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A Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai
Egyesülete ezúton köszöni meg
a személyi jövedelemadó 1%ából 2007. évben befolyt adományokat.
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Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Jótékonysági felhívás!
Játékgyûjtés karácsonyra
Immár három éve gyûjtenek jó állapotú, használt játékokat,
hogy azok a nehéz körülmények között élõ gyermekek
is részesülhessen a karácsonyi ajándék örömében,
akiknek egyébként nem kerülne semmi a fa alá.
Az összegyûlt játékokat

december 20-á
án (szombaton) 15-1
17 óráig
Nagykanizsán, az Erzsébet téren
adják át az arra rászoruló, jelen lévõ gyermekeknek.
Kérjük, akik segíteni tudnak e nemes célban,
hozzák ajándékaikat december 19-iig
az Angel Szépségszalonba
(Nagykanizsa, Kossuth tér 6. Tel.: 30/217-3922)

Szeretettel várjuk ezen kívül a rászorultakat
az Erzsébet téri ajándékosztáson
Támogatók:
Marton Istvánné, Menyhárt Erika,
Kanizsa Rádió, Kanizsa TV, Kanizsa Újság

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM
indul
 2008.11.17-én 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ
(alap- és típus vizsga)
 2008.11.21-én 16 órakor
 2008.12.09-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!

Rólunk csak velünk együtt
rákbetegeknek szóló országos
elõadássorozat
A Rákbetegek Országos Szövetségének szervezésében orvosok és
szakemberek tájékoztatják az érdeklõdõket a mellrákkal kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókról. Nemcsak azok számára lehetnek fontosak
az ott elhangzott információk, akik érintettek a betegségben, hanem
azoknak is, akik többet szeretnének tudni a szûrõvizsgálatokról, diagnosztizálási módokról. A résztvevõk a helyszínen táplálkozási tanácsokat kaphatnak, és védõnõk segítségével elsajátíthatják a helyes emlõönvizsgálat mozdulatait.
HELYSZÍN: Halis István Városi Könyvtár I. Emeleti Elõadóterem
(8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)
Idõpont: 2008.11.24. 16.30 óra
A részvétel ingyenes!

Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23. Tel.: 93/311-239,
Fax: 93/310-435, Web: www.blg.hu, e-mail: blgkanizsa@chello.hu

Meghívó
A Batthyány Lajos Gimnzázium és Egészségügyi Szakközépiskola
NYÍLT NAPOT
tart nyolcadik osztályos iskolásoknak
Várnak minden érdeklõdõ diákot, tanárokat és szülõket
november 17-én hétfõn 14 órára
az intézmény nagyaulájába
Az állomáshelyeken a munkaközösségek részérõl egy-egy felelõs tanár szól a
gimnáziumi évekrõl 5-5 perc idõtartamban.

BLG-Iskolavezetés
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Kanizsa – Ez + Az

2008. november 13.

Állás

Horoszkóp

Nyugat-d
d unántúli R egionális M unkaügyi K özpont
Nagykanizsai K irendeltség é s S zolgáltató K özpont

elektromûszerész
lakatos
hegesztõ
marós
esztergályos
asztalos
kárpitos
varró munkás
bõrszabász
javító mûszerész
minõségellenõr
teszter karbantartó
thai masszõr
raktárkezelõ
operátor

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános

95.000 – 300.000 Ft
100.000 – 105.000 Ft
125.000 Ft
95.000 Ft
130.000 Ft
95.000 Ft
95.000 Ft
75.000 – 95.000 Ft
95.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
90.000 Ft
75.000 – 85.000 Ft
80.000 – 90.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban,
a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy
a http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

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

13

III.21.–IV.19. Kos

Közlekedési
információk
az M7 -es autópályáról
minden nap
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Az ünnepek után élete lassan visszatér a
régi kerékvágásba. Fáradékonysága a hét
végére elmúlik. Ha magányos, lazítson
egy kicsit, töltõdjön fel energiával, és
úgy induljon hódító útra.

IV.20.–V.20. Bika
Az év elsõ hónapját használja fel arra,
hogy jövõjét tervezgesse. Gondolkodjon
új munkán, vagy hasznos hobbin.
Magánéletében a társának engedjen több
szabadságot.

V.21.–VI.21. Ikrek
Nem vágyik ezekben a napokban társasági életre. Az ünnepi készülõdés miatti
fáradtságot még heverte ki teljesen, de
amint kisüt a Nap, megváltozik a hangulata is.

VI.22.–VII.22. Rák
Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust, és rossz hangulatot, akkor legyen megértõ, hallgasson.
Ha odakint borús az idõ, egy pihentetõ
séta akkor is jót tesz mindenkinek.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Gondolatai mostanában állandóan a pénz
körül forognak. Terveit anyagiak híján nem
tudja megvalósítani, s ez elveszi a kedvét.
Ha van társa, számíthat a megértésére, ha
még nincs, igyekezzen rátalálni.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Megoldatlan problémái továbbra is megnehezítik az életét. Ne hagyja el magát,
és azt se felejtse el, vannak irigyek, akik
bajt okozhatnak. A környezete és a családja szerencsére megóvják a bajtól.

IX.23.–X.22. Mérleg
Az újévbõl fakadóan tele van energiával,
életkedvvel, plusz munkát is vállalhatna.
Ha figyel környezete kívánságára, egy
hétvégi kirándulás megszervezésével sok
jó pontot szerezhetne magának.

X.23.–XI.22. Skorpió
Céljait bármi áron meg akarja valósítani.
Ebbõl baj csak akkor származik, ha letér a
tisztességes útról. Érzelmi téren is számolhat némi kellemetlenséggel de õszinteséggel szerencsére tisztázhat mindent.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Az érvényesülés terén nagy segítségére lehet a jegyében járó Vénusz. Jó üzleti ajánlatokra számíthat, melyek stabilizálják
anyagi helyzetét. A szerelemben harmonikus, szép napok várják a Nyilasokat.

XII.22.–I.20. Bak
Nagy tettvággyal fog neki a feladatainak,
csak arra figyeljen oda, hogy ne vállaljon
túl sokat, mert idõ hiányában nem tudja
elvégezni. Párjának szenteljen több idõt
és kedvességet.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Érzelmi életét egy váratlan esemény felbolygatja, s emiatt rossz hangulata akár a
hétvégéjét is elronthatja. Próbáljon meg
egy legyintéssel túl lenni az egészen.
Érzelmi téren is van mit megoldania.

II.20.–III.20. Halak
Az újév jelentõs változásokat hozhat. Bár
szenvedélyes embernek tûnik, érzelmeit
mégsem mutatja ki a családjának, barátainak. A szerelem terén is kedvezõ fordulatra, meglepetésre számíthat.
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Kanizsa –
INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó állapotban eladó.
Érd.: 93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.:
30/481-2323 (6260K)
Szép természeti környezetben
kicsi szõlõbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház nagy telekkel eladó. Érd.:
20 óra után a 93/315-559 (6315K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185
m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323737, 20/398-1455 (6312K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2es, cirkófûtéses családi ház eladó.
Érd.: 30/633-9545, 20/403-9785
(6285K)
Sormás központjában 2+2 félszobás családi ház, gazdálkodásra
alkalmas melléképületekkel eladó.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 70/6539550 (6387K)
Keleti városrészben IV. emeleti,
kétszobás, egyedi gázas lakás (ötletesen átalakított fél szobával bõvíthetõ) igény szerint bútorokkal vagy
anélkül eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.: 70/419-9883 (6388K)
Belvárosban
háromszobás,
nappalis családi ház két fürdõvel,

2008. november 13.
nagy aknás garázzsal rendezett,
szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ palini családi házra értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)

BÉRLET
Téglagyári garázssoron aknás
garázs hosszú távra kiadó. Érd.: 18
óra után: 93/323-451 (6375K)

JÁRMÛ
Lada Samara 1500, nagyon jó
mûszaki állapotban eladó. Érd.:
93/371-075,20/341-8023 (6355K)
Skoda Octavia 1,4-es, 2003.
áprilisi, eladó. Tel.: 30/916-1600
(6391K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú kapu, ipari méretû
állványok, gyári satupad olcsón.
Érd.: 20/9591-157 (6331K)
Almaértékesítés termelõtõl 50
Ft/kg-tól, Golden, Idared, Gála,
Gloster, zöldalma fajtákból házhoz
szállítással. Nk., Kisfaludy 2/c.,
93/312-479, 20/570-7717 (6357K)
3 m3 kuglira vágott tüzifa házhoz szállítva 35.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/827-1966 (6392K)

SZOLGÁLTATÁS
Takarítást vállalok. Érd.:
93/325-759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését

vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
Masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybevehetõ)
Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1000 Ft. Egyéb szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
stb. masszázs. Hívásra házhoz is
megyek! Tel.: 30/481-2323
(6273K)
Biztonsági õr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal fõállásban vagy helyettesként NagykaniTÁRS
zsán, illetve annak 25 km-es körzetében. Érd.: 20/254-2679 (6286K)
Kereskedelmi cég biztos megélhetést adó területi képviselõi állást kínál. Ügyfelet nem kell keresni, szakmai önéletrajzot várunk. E-

 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK  Tel.: 30/9932-534

mail:
kopfjager@indamail.hu
(6393K)
Nagykanizsán a STOP SHOP
Bevásárlóparkban nyíló fodrászkellék üzletünkbe fodrász végzettséggel rendelkezõ munkatársakat
keresünk
eladói
álláskörbe
(40h/hét munkaidõ). Fényképes
önéletrajzot
az
office@roma.eu.com emailcímre várunk. Érdeklõdni: 76/507121-es telefon-

november 6-tól – december 15-ig
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Kanizsa – Sport

2008. november 13.

Három arany az EB-rrõl
Amire nagyon vártak a kanizsai
lábtollasok, az elérkezett, hiszen a
vajdasági Királyhalmon rendezett
Európa-bajnokságról a magyar válogatott dél-zalai kontingense három aranyérmet is hazahozhatott.

A háromnapos kontinensviadalon a
nemzeti csapat férfi szekcióját csak
a Zemplén SE tagjai alkották, s
egyesben, párosban és csapatban is
kitettek magukért a lábtoll-labdázók. Az elsõ napon a csapatok lép-

Klubnévjegy: Zemplén Sport Egyesület
Alapítási éve: 1988 (Zemplén ISK néven, majd Zemplén DSE-ként is
mûködött). Színe: piros-kék. Címe: Nagykanizsa, Munkás u. 3/b. Terme(i):
Hevesi Általános-iskola tornaterme (150 férõhellyel), Olajbányász-munkacsarnok (250 férõhellyel). Elnök: Budavölgyi Kálmán. Edzõk: Budavölgyi
Kálmán, Budavölgyi Veronika, Takács Endre. Legnagyobb klubsikerek: 75
magyar bajnoki cím (2000-2007), 5 Európa Kupa-gyõzelem (2000-2006).
Sportolói 13 Európa Bajnoki-aranyat, 18 VB-bronzot szereztek.

Az egyiknek sikerült…
Törökbálinti mérkõzés várt az addig száz százalékos Kanizsa KKDKG East férfi NB I B-s kosárlabdázóira, mivel a listavezetõ kanizsaiak az ELITE Basket fantázianevû
legénység vendégei voltak. Az elõjelek már csak azért sem voltak kedvezõek, mert hétközi kupamérkõzésen Kovács Nándor egysége Veszprémben kapott ki 103-88-ra, s búcsúzott a további küzdelmektõl. Nos,
mint vasárnap kiderült, a dél-zalaiak
ellen nyerõ a 103-as szám, hiszen

Törökbálinton is ennyit kaptak, s erre csupán 97-tel válaszoltak. Pontok
terén ezúttal csak Koma Dániel (28)
villogott, de százon felül bizony már
a védekezés is számon kérhetõ. Ez
az eredmény a Veszprémi Egyetem
és a Sárvár gárdájának jött jól, igaz
helyesebb, ha úgy fogalmazunk, a
versenyfutás folytatódik.
A hölgyeknél a Kanizsai Vadmacskák szintén idegenbe utaztak
a második vonalban, s a budai Városmajorban a BSE II ellen mecc-

Listavezetõk a zöldeknél
Az múlt heti Tatabánya elleni
hazai siker után a Komjádiuszodában az addigi elsõ ASIVasas ellen szálltak vízbe a CWG
Kanizsa VSE OB I B-s vízilabdázói. Nem ígérkezett tehát könynyûnek az összecsapás, de Simonka Ferenc edzõ legénysége kitett
magáért, hiszen végül 12-11-re

nyerte meg a mérkõzést. Szinte az
egész mérkõzés ideje alatt a hazaiak vezettek, de a kanizsaiak a legjobbkor ragadták ezt el tõlük elõször – a találkozó vége elõtt 27
másodperccel. A történeti hûség
kedvéért jegyezzük le a táblázaton
a vezetést átvevõ dél-zalai csapat
felállását: Kiss Cs. – Persely 3,

Távolból jött gyõzelem
Újabb fordulón van túl a Nagykanizsai Izzó SE férfi és nõi szekciója
is az NB II Délnyugati csoportjában.
Ezúttal tehát egyik együttes sem volt
pihenõn, s közülük Zádori László
edzõ tanítványai fogadták itthoni
környezetben a Hõgyész gárdáját.
Ahogy az idei szezonban eddig, úgy
legutóbb sem lehetett panasz az érdeklõdésre a Zsigmondy-csarnokban. Ezt a csapat meg is hálálta, s végül 35-24-re gyõzte le ellenfelét.
Már az elején eldöntötték a mérkõzést Baranyai Norberték, s a hatgó-

los elõny már csak nõtt a továbbiakban. Már a meccs korai szakaszában
is bevethette a tréner az ifjúsági korú játékosokat, így például a 16 esztendõs Hári Kristófot. Fónagy László ismét játszik az Izzó színeiben, és
„visszahívták” a kapuba Dolezsár
Rolandot is, aki szintén beszállt már
a legutóbbi bajnokin. Gólok terén
leginkább Kotrics Gergely volt elemében, aki 11 találatig jutott.
A hölgyek gyõztesen tértek haza
Bácsbokodról, mivel a helyi BSK
ellen 28-27-re nyertek a Tóth Lász-

tek pályára, s az Arany Bálint, Hartai Attila, Huszár Emil és Takács
Endre alkotta négyes simán került
a fináléba, ahol a németeket gyõzték le 2:0-ra. A nyolc nemzet válogatottját felvonultató rendezvényen aztán a férfi egyéni következett, ahol a döntõben Hartai szintén
egy német (2:0) ellenlábast múlt
felül. S jött a slusszpoén kanizsai
szemszögbõl, a Hartai – Takács páros is aranyéremmel zárt, õk legvégül egy finn duóval szemben zártak sikerrel (2:0). Összesítésben is
a magyar válogatott zárt az éremtáblázat élén, s folytatás következhet 2010-ben, Franciaországban,
egészen pontosan Marseille-ben…
Polgár László
seltek. S nyertek. Számszerûen 8671-re, Varga Zsófia vezérletével,
aki 35 pontig jutott. Csak zárójelben jegyeznénk meg, hogy a 3-4es poszton szereplõ játékos másnap már Pécsen játszott a MiZoPécs ellen a Zala Volán-ZTE színeiben, s ott viszont kikapcsolták,
hiszen három pontja mellé a 25.
percben ki is pontozódott. Egy hétvége, két éles meccs - elképzelhetõ, hogy így ez egy csipetnyit sok?
No, mindenesetre, a Vadmacskák
tartják vezetõ helyüket a tabellán.
P.L.
Karácsony T., Kaszper G. 1, Wiesner A., Kiss Á. 4, Gulyás 1. Csere:
Fábry 2, Szabó G. 1, Szili, Cserdi.
Edzõ: Simonka Ferenc.
A kanizsai gárda a következõ héten
szabadnapos lesz, s jelenleg öt gyõzelemmel és egy vereséggel áll a Zöld
csoport elsõ helyen. Mondhatnánk,
sajnos, nem lesz fordulójuk, mert akkor lenne esély sikereik gyarapítására.
P.L.
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Sikeres
félévzáró
NTE 1866 – Pécsvárad 3-0 (20) Nagykanizsa, 200 nézõ. NTE:
Horváth G. (Magyar K., 85.), Kotnyek, Burucz, Pozsgai, Farkas –
Ujvári, Boros, Rácz Sz. (Bagarus,
66.), Kisharmadás (Nagy T., 62.) –
Cs. Horváth, Nagy R. Vezetõedzõ:
Visnovics László.
Az NB III Dráva csoportjában
szereplõ Nagykanizsai Torna Egylet csapata az utolsó õszi hazai
mérkõzésén a Pécsváradi Spartacus együttesét fogadta. Nem is lehetett volna szinte ideálisabb ellenfelet elképzelni erre a találkozóra, s a hazaiak nem is vártak túlzottan sokat az összecsapás eldöntésének lehetõségével. Cs. Horváth Gábor viszonylag hosszú gólcsendes idõszakát törte meg
együttese elsõ találatának megszerzésével, majd következett
Ujvári Máté, aki az NTE újkori
NB III-as történetének legeredményesebb labdarúgója. Eddig – az
elõzõ szezonnal együtt – tizenkilencszer talált a hálóba, majd
(megelõlegezve neki a címet –
már) az õszi házi gólkirály (10)
Nagy Roland köszönt be a vendégeknek. A siker akár nagyobb arányú is lehetett volna, hiszen a délzalaiak az egész találkozó folyamán újabb és újabb támadásokat
vezényeltek. Az õszi szezonzárójukat az NTE labdarúgói Marcaliban vívják a további elõrelépés jegyében. Jelenleg az ötödik helyen
állnak a tabellán huszonöt megszerzett pontjukkal, de jó esély kínálkozik a Paks II megelõzésére,
sõt a Kaposvári Rákóczi II is csupán egy ponttal tanyázik elõttük.
P.L.

ló edzette kanizsai kézisek. Ahogy
a szakvezetõ fogalmazott, igazi
bravúrsiker volt ez annak fényében, hogy elõzõ héten Papp
Zsanették zakóztak a Kaposvár ellen. A bokodiak egyébként 19-15re léptek el már a második félidõben, s innen sikerült nyerniük az
izzósoknak, többek között László
Renáta (11/6) és Takács Andrea (8)
eredményességének is köszönhetõen. A következõ forduló? Érkezik a
listavezetõ Szekszárd… Nehéz
erõpróba, de tavaly Kiss Melittáék
sikeresen vették az akadályt.

A szinte családi vállalkozásként
mûködõ Soltvadkert együttesét fogadta a Kanizsa Sörgyár SE nõi asztalitenisz csapata az Extraliga soros fordulójában. Az Ambrus lányok nem hazudtolták meg önmagukat, nem kímélve vendéglátóikat 6:1-re nyertek a délzalai klub ellen. A kanizsaiak egyetlen
gyõzelmét Ackermann Erika jegyezte.

P.L.

P.L.

Vereség
a családtól

38.qxd

2010.12.14.

16

10:45

Page 16

Kanizsa –

2008. november 13.

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

November 14. 19 óra
A FIRKIN EGYÜTTES
(BUDAPEST) KONCERTJE
Belépõdíj: 1 200 Ft

November 17. 18 óra
ROMANTIKUS HANGULATBAN
Harsányi Zsuzsanna (Kecskemét)
grafikus plein-art pasztell képeinek
kiállítása

November 15. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Belépõdíj: 200 Ft
November 15. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM
Belépõdíj: 500 Ft
November 17. 10-14 óra
MINDENTUDÁS
NAGYKANIZSAI EGYETEME
Kanizsa története - elõadás

November 19. 14 óra
BonBon Matiné
VARÁZSFUVOLA - operamese
Belépõdíj: 700 Ft

November 17. 17 óra
A Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat kiállítása

November 19. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Változások a Mura mentén - elõadás

November 14. 14 óra
80 ÉV MÛVÉSZETE
Z. Soós István kiállítása

November 20. 18 óra
MEGHÍVÓ A JÓGA VILÁGÁBA
Belépõdíj: 1 500 Ft

November 21. 14.30 óra
X. ORSZÁGOS NÉPRAJZI
FOTÓPÁLYÁZAT

KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA

MEDGYASZAY HÁZ

CAVEMAN címû pódium elõadás Kálloy Molnár Péter fõszereplésével 2008. november 26. helyett 2008. december 9-én (kedden)
19.00 órakor lesz a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban!

November 14. 17 óra
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS
TÓTHNÉ TOKORICS ILONA
ALKOTÁSAIBÓL

MAGYAR PLAKÁT HÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

November 21. 19 óra Jazz Klub
RÁTONYI - CSEPREGI DUÓ
Belépõjegy ára: 800 Ft

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye (Nagykanizsa, Garay u. 21.)
az alábbi nyílt VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa, Fõ út 8. szám alatti 125 m2
alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
10-11 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje: 2008. november 18. 9 óra
2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. szám alatti
76 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2500 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
9-10 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. november 18. 9 óra 15 perc
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatti
64 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
10-11 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. november 18. 9 óra 30 perc
4. Nagykanizsa, Csengery u. 4. szám alatti
152 m2 alapterületû üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 1800 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
11-12 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
Aversenytárgyalás ideje: 2008. november 18. 9 óra 45 perc
5. Nagykanizsa, Eötvös tér 27. szám alatti
237 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 1440 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
14-15 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. november 18. 10 óra
6. Nagykanizsa, Fõ út 2. szám alatti
(volt Kanizsa Áruház egy része)
202 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3550 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A hozzá tartozó 116 m2 alapterületû
pincehelyiséggel
Pince induló licit bérleti díj:
600 Ft/m2/hó + 20% áfa
Licitlépcsõ: 20 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
9-10 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje: 2008. november 18.
10 óra 15 perc

7. Vásárcsarnok emeletén különbözõ
alapterületû 20-42 m2 emeleti üzletek
Induló licit bérleti díj: 1180 Ft/m2/hó + 20% áfa,
ami tartalmazza a rezsit, a villany, víz kivételével.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
9-11 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. november 18. 10 óra 30 perc
8. Nagykanizsa Petõfi u. 5. szám alatti
különbözõ alapterületû irodahelyiségek
Induló licit bérleti díj: 1200 Ft/m2/hó + 20% áfa,
mely a rezsit is magába foglalja.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
14-15.30 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje:
2008. november 18. 10 óra 45 perc
9. Nagykanizsa Deák tér 13. - Kölcsey u. 2. szám
alatti 15 m2 alapterületû üzlethelyiség
Induló licit bérleti díj: 3500 Ft/m2/hó + 20% áfa,
mely a rezsit is magába foglalja.
Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó + 20% áfa
A bérlemény megtekinthetõ 2008. november 17.
14-15 óráig. (Külön kérésre más idõpontban is).
A versenytárgyalás ideje: 2008. november 18. 11 perc

A versenytárgyalások helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézmény Kis tárgyaló I. emelet (Nagykanizsa, Garay u. 21.)
A bérleményekkel kapcsolatban érdeklõdni lehet:
93/311-241, 06-30/2273-192

