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Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!

„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
épülettervezés beruházás
lebonyolítása építési mûszaki
ellenõrzés felelõs mûszaki
vezetés projektvezetés
teljeskörû ingatlanfejlesztés
Balassa Béla építészmérnök,
a specialista. +3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu
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Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab

Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

www.kanizsaujsag.hu

Feltûzték a szalagot
Múlt héten minden középiskolás
negyedikes diákra feltûzte osztályfõnöke a hagyományos szalagot,
melyen az iskolába lépésének és
érettségijének évszáma található.

A város középiskoláinak szalagavatóin kulturális mûsorral lepték
meg egymást, szüleiket és tanáraikat az érettségizõ osztályok, a végzõsöket pedig igazgatóik búcsúztat-

ták biztató szavakkal. A diákok vacsorával és bállal ünnepeltek.
A következõ néhány hónapban
mindannyiukra kemény felkészülés
vár, ez a sikeres érettségi és felvételi záloga.

ISTIVÁN
AUTÓ

A használtautók specialistája!
8800 Nagykanizsa, Petõfi út 95.

www.istivanauto.hu

S.E.
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A haiti
Idõsügyi Akadémia
földrengés
Idõskorról, idõsödõ
társadalomról
túlélõiért
Határtalan segítség címmel
került sor jótékonysági zenés gálaestre a HSMK-ban a múlt
héten, s a mintegy háromszáz
nézõ a haiti földrengés túlélõinek megsegítésére rendezett eseményen többek között ifj. Sánta
Ferenc Kossuth-díjas prímás és
cigányzenekarának elõadását is
hallhatta Marton István, városunk polgármesterének megnyitója után.
A gála szervezõi a város önkormányzata, cigány kisebbségi önkormányzata, a kulturális központ,
a vöröskereszt helyi szervezete,
valamint a város rendõrkapitánysága volt, s a bevételt a Magyar
Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete az Országos Vöröskereszt
Igazgatóságán keresztül juttatja el
a január 12-én bekövetkezett haiti
földrengés túlélõinek.
A már említett cigányzenekar
repertoárja elõtt a közönség a Kanizsa Csillagai Együttes, a Kanizsa Táncegyüttes, Budai Beatrix
és a Vigadó Duó (Ernszt Katalin
és Nemere László) zenei mûsorának tapsolhatott.
A HSMK-ban megjelent prominens személyiségek között jelen
volt a gálaesten Svédország magyarországi nagykövet asszonya is.
P.L.
Az „Szívbetegekért Egyesület” (Nagykanizsa, Deák tér 5.)
köszöni mindazoknak, akik az
elmúlt évben adójuk 1 %-át az
alapítvány részére ajánlották fel.
Kérjük a jövõben is támogassanak minket!
Adószámunk: 19284008-1-20
Az „Egry József” Pályakezdõ Képzõmûvészekért Közhasznú Alapítvány köszöni
mindazoknak, akik az elmúlt
évben adójuk 1 %-át az alapítvány részére ajánlották fel.
Kérjük a jövõben is támogassanak minket!
Adószámunk: 19281919-1-20
Az Alapítvány elnöke
és kuratóriumi tagsága

Nagy érdeklõdés mellett zajlott
le az Idõsek Akadémiája elsõ képzési napja a Honvéd Kaszinó zsúfolásig megtelt Tükörtermében.
Mint már írtunk róla lapunkban,
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával 2010 januárjában országos képzéssorozat
indul Idõsek Akadémiája címmel.
A képzés célja, hogy a Parlament
által elfogadott Idõsügyi Nemzeti
Stratégiát a társadalom széles körével megismertesse.

Fehér Imre, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete Zala Megyei Csoportjának elnöke köszöntõ szavai után Marton István polgármester, a város Idõsügyi Tanácsának elnöke szólt a Zala megye
különbözõ területeirõl érkezõ
nyugdíjasokhoz. Beszédében kiemelte: „Ahogy nõnek az országban a gondok, ugyanúgy erõsödnek a civil szervezetek, és azokon
belül leginkább az idõsügyi szervezetek taglétszáma szaporodik.
Remélem, ha majd jobban mennek
az ország dolgai, ez akkor is megmarad. Régi bevált gyakorlat, ha
a baj nagyobb, akkor az egymásra
utaltság érzése is egyre inkább növekszik.”
Az elsõ elõadást Zsupán László,
a Nyugdíjasok Országos Szövetségének alelnöke tartotta Bevezetés
az Idõsügyi Stratégiába címmel.
Mint emlékeztetett rá, 2009 szeptemberében az országgyûlés egy
olyan dokumentumot fogadott el,
amellyel ha jól foglalkozunk, komoly hatással lesz az idõsügyre, és
az idõspolitikára társadalmunkban. A Nemzeti Idõsügyi Stratégia
nem egy befejezett dokumentum,
de el lehet indulni vele egy olyan
irányba, amelyet már régóta szerettek volna. Jelentõsen csökkenhetnek az idõsekre gyakorolt politikai hullámverések, a bizonytalanságok és egy átlátható, tervezhetõbb, talán élhetõbb idõspolitika
részesei lehetünk az elkövetkezõ
idõszakban. Lehetõséget kaptunk
arra, hogy beleszólhatunk, alakíthatjuk, formálhatjuk a stratégiát.

Az Európai Unió idõseinek
száma az elmúlt 40 év alatt majdnem megduplázódott. Az elõjelzések szerint az idõsek aránya a
társadalmi korcsoportokon belül
2010-re eléri a 27 százalékot. A
XXI. század egyik legpozitívabb
eredménye a születéskor várható
élettartam meghosszabbodása. A
fejlett országokban ez az egyik
legnagyobb társadalmi siker – és
egyben a legnagyobb kihívás is.
E kihívásra reagálva Magyarországon is szükséges az idõspolitika kialakítása. Magyarország népessége fogy, korösszetételében
változik – idõsödik. De kit tekinthetünk idõsnek? – Az „idõskor”
értelmezése több vonatkozásban
is tárgyalható. Azt, hogy ki milyen idõs, kifejezhetõ az évek
számával, ugyanakkor például a
biológiai életkor eltérhet ettõl, hiszen az az egészségi állapot függvénye. Beszélhetünk pszichológiai életkorról, arról, hogy ki milyen idõsnek érzi saját magát,
vagy szociológiai életkorról,

amelyen azt értjük, hogy a társadalom milyen idõsnek tart valakit. Magyarországon általában a
nyugdíjazás idõpontjától számítódik – társadalmi szinten – idõsnek az ember. A nyugat-európai
országokban, általánosságban 6570 éves kortól tekintik idõsnek az
ott élõket. Az Idõsügyi Nemzeti
Stratégiában az Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti felosztását használjuk. E felosztásban: a 60-74 év közöttiek az idõsödõk, a 75-89 évesek az idõsek,
a 90 év fölötti személyek a nagyon idõsek – õket hívjuk a magyar nyelvben egyszerûen „aggoknak”. A stratégia szempontjából e három korcsoportot tekintjük együttesen idõseknek, (bár a
hazai munkaerõ-piaci sajátosságok okán – a munkavállalás területén – már a 45 éven felülieket is
szenioroknak nevezik).
A nap további részében Korózs
Lajos államtitkár az Idõsek Helyzete ma Magyarországon címmel
osztotta meg gondolatait a nyugdíjasokkal, míg a harmadik elõadó,
Dr. Demóczi Attila a Nyugdíjbiztosító Igazgatóságtól a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban tartott elõadást.
B.E.

A DÉLZALAI VÍZÉS CSATORNAMÛ ZRT.
KÖZLEMÉNYE
ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT FOGYASZTÓKAT,
HOGY NAGYKANIZSÁN 2010. JANUÁR 1-TÕL
A VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK
AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKULNAK:
LAKOSSÁG (Ft/m3) NEM LAKOSSÁG (Ft/m3)
VÍZDÍJ
CSATORNADÍJ
VÍZTERHELÉSI DÍJ
ÁFA NÉLKÜL
25 % ÁFA
ÖSSZESEN

292
172
20
484
121
605

348
201
20
569
142
711

AZ ALAPDÍJ VÁLTOZATLAN, A 2009. ÉVI ÖSSZEGGEL
MEGEGYEZÕ.
DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT.
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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Hídalapozással és töltésépítéssel folytatódik az útépítés

Akik az elmúlt hetekben a Kaposvári úton lesétáltak a Csónakázó-tóhoz,
tapasztalhatták,
megkezdõdött a 61. sz. fõút
nagykanizsai elkerülõ szakaszának (189+925 – 193+216
km szelvények között) kijelölése.
A munkálatokról Knausz Pétertõl, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. projektvezetõjétõl
kértünk tájékoztatást.
– Az M7 autópályát követõen
társaságunk (NIF Zrt.) lebonyolításában ebben az évben több
nagyszabású útépítés fejezõdik be
Nagykanizsa térségében: 61. sz.
fõút burkolat-felújítása (zalai szakasz), 74. sz. fõút NagykanizsaPalin elkerülõ, és a 61. sz. fõút
Nagykanizsa elkerülõ projektek,
mintegy 4,2 milliárd forint értékben. Az elmúlt idõszakban megkezdtük a 61. sz. fõút Nagykanizsa

elkerülõ szakaszának építését,
melynek tervezett befejezése 2010
novembere. A 2009. augusztus 3án megkötött szerzõdés értelmében a beruházó, Nemzeti Infrast-

ruktúra Fejlesztõ Zrt. megbízta a
közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezõt, az “ENV 61” Konzorciumot (Euroaszfalt Kft. és
Nemzetközi Vegyépszer Zrt.) a 61.
sz. fõút Nagykanizsa elkerülõ szakasz építésével. A beruházás 1.960
milliárd forintos kivitelezési költségének 85 százalékát az Európai
Unió Közlekedés Operatív Program (KÖZOP) finanszírozza.
– Milyen célt szolgál a beruházás?
– Elõsegíti a korábban elkészült
M7 autópálya elérhetõségét a 61es fõút felõl, továbbá lakott területeken kívül biztosítja Nagykanizsa
keleti elkerülõjeként a 7. sz. és a
61. sz. fõút összeköttetését. Az átadást követõen a nagykanizsa Keleti városrész mentesülhet a tranzitforgalom alól, és az M7 autópálya által generált forgalomnövekedést nem a sánci Kaposvári és Hevesi úti még belterületi fõút bonyolítja le.
– Merre halad majd az elkerülõ
út vonalvezetése, és a jelenlegi
Kaposvári út rávezetése?
– A beruházás a csónakázó-tavi
csomópontban (Szõlõskert fogadónál) indul, csatlakozva az elmúlt
hónapban elkészült és forgalomba
helyezett Zala megyei 61. sz. fõút
burkolat-megerõsítéses szakaszához. Itt egy körforgalmi csomópont
építését terveztük buszmegállókkal
és gyalogos-kerékpáros közlekedés
biztosításával a Csónakázó-tó és
fõút közötti területen. Majd a “tanpálya” mellett vasúti felüljáróval –
keresztezve a Budapest-Mura-

keresztúr vasútvonalat –, halad tovább északi irányba. A crosspálya
térségében osztályozós szintbeni
csomópont kerül kialakításra – a
sánci temetõtõl induló, jelenlegi

61. fõút kanizsai irány rákötésének
biztosítására. Ezzel a mûszaki
megoldással a tanpálya melletti
elõnytelen domborzati és beláthatósági vasúti keresztezés forgalmát
rávezetjük az elkerülõ útra, biztosítva a közúti forgalom függetlenítését a vasúttól.
– Hogyan közelíthetik meg a helyiek gyalogosan kedvenc kirándulóhelyüket, a Csónakázó-tavat?
– A tervek a csónakázó-tói kajakház megközelítésének kiépítését

vágást. A lõszermentesítés során
ártalmatlanították a csó-tói bejárattól pár méterre talált 100 kilogrammos bombát. A feltárt régészeti lelõhelyek rekultivációját követõen megkezdõdtek a terület-elõkészítési munkálatok a sánci
dombtetõn. A vállalkozó az ütemezés szerint – a szükséges jóváhagyásokat követõen – megkezdte a
vasúti felüljáró alapozását. A próbacölöpözést követõen még 128
darab 10-12 méter hosszúságú és

is tartalmazzák. A temetõ mellett a
meglévõ sétány az elkerülõ út alatt
nagyméretû csõhídban lesz átvezetve, olyan mûszaki kialakítással,
hogy azon személyautók is közlekedhessenek. (A sétány megmarad,
az elkerülõ út alatti átvezetéssel
lesz fejlesztve). Visszatérve az elkerülõ útra, elhagyva a crosspálya térségében tervezett csomópontot, az elkerülõ út a sánci
dombtetõn halad tovább északi
irányban, majd csatlakozik a 7. sz.
fõúton megépült körforgalmi csomópontba.
– Milyen hosszú lesz az új útszakasz?
– A beruházás során 3,3 kilométer elkerülõ út létesül. Ezen kívül a
kanizsai rávezetés 425 méter
hosszban, és a sánci dombtetõn vezetett elkerülõ úttal párhuzamos
mezõgazdasági úthálózat mintegy
1,2 kilométeren fog megépülni.
– Eddig milyen munkákat fejeztek be?
– A munkaterület átadását követõen a vállalkozó befejezte a faki-

30 centiméter átmérõjû cölöptestet
fognak leverni. A következõ ütemben az idõjárástól függõen folytatódik a híd alapozása és a töltésépítés. A nagytömegû szállítások
miatt a szállítási útvonalak rögzítésére organizációs terv készült,
melynek egyeztetése lezárult. Az
útépítés ideje alatt kérjük a lakosság szíves türelmét, hiszen az elkerülõ út elkészülte mindenkinek érdeke – összegezte Knausz Péter
projektvezetõ.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Közgyûltünk
Közel négy órás vitává fajult
a február 2-i közgyûlés elsõ napirendi pontjának megtárgyalása, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város 2010. évi költségvetésének és a kapcsolódó rendeleteknek elsõ fordulós módosítása. A második forduló február
végére várható.
A majdnem éjfélig tartó ülésen a tervezett napirendi pontok
mindegyikét megtárgyalta a testület, volt amelyiket részben,
volt, amelyiket teljes egészében
elfogadták a városatyák, de
olyan napirendi pont is akadt,
amely nem ment át a szavazáson. A második nagyobb vitát a
kórház infrastruktúrafejlesztését
érintõ pályázat váltotta ki, a bal
és a jobb oldal nem értett egyet a
részletességet érintõen. Míg
elõbbi azonnal igennel szavazott
volna, addig az utóbbi bizonytalan volt, s hiányolta a pályázati
úton beszerzendõ mûszerek relatíve pontos értékét. Végül rövid
szünet után a testület elfogadta
Cserháti doktor (a pályázat írója
– a szerk.) válaszait, s döntött az
önrész biztosításáról. Kinevezték a kórház új orvos-igazgatóját
dr. Brünner Szilveszter, az intenzív osztály fõorvosa személyében. A kinevezést megelõzõen döntöttek arról, hogy végzettség hiányában is megbízzák a
fõorvost a feladattal, ám határidõt szabtak a szükséges, törvényben elõírt végzettség megszerzéséhez.
Csatlakozik az önkormányzat
is az állam által meghirdetett, a
termofor kémények felújításáról
szóló pályázati kiíráshoz, támogatja a miklósfaiak pénzbeli igényeit, de kevesebbel, mint azt õk
szerették volna, s anyagi támogatáshoz jut a Lovasklub is. A képviselõk módosították az önkormányzati bérlakásokat érintõ helyi rendeleteket, s a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és
igénybevételérõl szóló rendeletet
is.
Az elmúlt hetekben lapunk – és
más médiumok – hasábjain meglehetõsen nagy vitát kavart az Olajbányász pálya nevének módosítása. A közgyûlés döntött: nem lesz
névváltoztatás.
S.E.

Szeptembertõl mesterképzés
indul a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán – jelentette
be Birkner Zoltán kampuszigazgató a sajtó képviselõinek ma
délelõtt.

2010. február 11.

azt is, hogy óriási jelentõségû, hogy
a szak állami támogatással bír, tehát nem csak költségtérítéses formában indul el.
A képzést azok számára ajánlják, akik az üzleti élet minden

Mesterképzés a PEN-e
en
– Az tíz év kitartó munkája ismét
meghozta gyümölcsét, elindíthatjuk
a legismertebb közgazdasági programot, az MBA-t (Master of Business Adminstration – a szerk.), a
kampuszunk elsõ egyetemi képzését, a világ legrangosabb, legismertebb és legelterjedtebb egyetemi fokozatú végzettségét adó képzését a
menedzsment területén. – hangsúlyozta Birkner Zoltán, s kiemelte

fontosabb területén megbízható,
versenyképes tudást szeretnének
szerezni. Elsõsorban közgazdasági elõképzettségûeknek javasolják a jelentkezést, ám bárki, akinek felsõfokú végzettsége van, jelentkezhet, s ha megfelel az elõszûrõ-rendszer feltételeinek, akkor felvételizhet a szakra. Ha az
elõírt tárgyak egy bizonyos hányadát a megelõzõ tanulmányai

során teljesítette, az elmaradtakat
felveheti a képzés során. A felvételi vizsga egy szóbeli szakmai
beszélgetésbõl áll, melynek idõpontja elõreláthatólag 2010. június 30.
Veszprémi és nagykanizsai tanárok, valamint külsõ szakemberek
fogják oktatni a tárgyakat, a tanítási napokra kéthetente pénteken és
szombaton kerül sor. Annak, aki
sikeresen veszi az akadályokat,
oklevelében az Okleveles közgazdász, MBA szakon (Master Of Business Administration) fog szerepelni.
További információkat megtudhatnak a http://uni-pen.hu és a
www.felvi.hu oldalakon.
S.E.

Érdeklõdõ emberek Miklósfán is
Beszélgessünk! Országos politikáról ma ne essék szó, beszéljünk
Nagykanizsáról! – kezdte Cseresnyés Péter alpolgármester a keddi
miklósfai fórumot, ahol az érdeklõdõk záporozó kérdéseire a
Saubermacher ügyvezetõje, a
Vízmû vezérigazgatója és a Via
Zrt. vezérigazgatója álltak rendelkezésre. Majd így folytatta: –
A mi munkánkat segítik, hiszen
csak akkor lehet megoldani a
problémákat, ha ismerjük azokat.
Karádi Ferenc házigazdaként segítette az este eredményességét. Elsõként az illegális szemétlerakások
panasza merült fel, melyre Horváth
Balázs elmondta: a hegykapuknál
korábban rendszeresített konténereket azért szüntették meg, mert úgy
tapasztalták, a hulladék hulladékot
vonz. Inkább gépkocsijaikkal felkeresik a hegyi hajlékokban élõket a
szemétért. Szemléletváltásra lenne
szükség – vetette föl a hozzászóló.
Az ügyvezetõ egyetértett, ám jelezte:
nevelni csak az ifjúságot lehet. Meg
is tesznek mindent már óvodáskortól
kezdve. Az a lehetõség, hogy ingyen
vagy jelképes összegért legálisan
megszabadulhat hulladékától a Vár
utcai, a temetõ melletti vagy a bagolai telepükön az, aki korábban a legközelebbi erdõszélig fuvarozta azt,
mint a hallgatóság reagálásából kitûnt, még nem eléggé közismert. Pedig a nevelés és a bírságolás mellett
alighanem ez az, ami miatt – mint
Gáspár András érzékelte – javult a
helyzet az elmúlt 15 év alatt. A hegyi
utak javítását kérõ hozzászólásra el-

mondta: a városi 130 km úthálózat
mellett a 80 km hegyi valóban tetemes hossz, ám idén valószínû kevesebb jut rá, mint tavaly. Hiszen –
fûzte hozzá Cseresnyés Péter alpolgármester – még választási évben
sem szabad túlköltekezõ költségvetést készíteni. Karádi Ferenc visszaemlékezett a Gárdonyi utca végi –
mint kiderült, TSZ-területen fekvõ –
irdatlan szemétlerakás megszüntetésére tett erõfeszítéseire, leszögezve:
nem adja fel. A miklósfai temetõ fõútja – mint megtudtuk – eddig azért
nem készülhetett el, mert alatta húzódik a liszói vezeték. Ám azóta, hogy
ez kikerült a projektbõl, elhárult az
akadály megvalósulása elõl. Több
helybeli kifogásolta az árkok karbantartóinak munkáját, megemlítve: sose megy a víz fölfelé. 3 ezrelék lejtés
azonban már elegendõ a vízelvezetéshez. A Szentendrei utcában érezhetõ bûz gyors kijavítását Kassai
Zoltán vezérigazgató megígérte. A
Csengery utcai gyakori csõtörések
oka: ez a város legrégibb vezetéke.
Csak 6 méter csõ kicserélése számít
karbantartásnak a törvény értelmé-

ben, efölött már fejlesztés, amit a
vízmû nem végezhet, különben megbünteti az APEH. Csak a város teheti ezt meg, ám csak a két évvel ezelõtti 30%-os vízdíj-emelés óta képzõdött városnak e célra fejlesztési
alapja. A múlt év végi meggondolatlan 10%-os csökkentés – hiába esik
jól pillanatnyilag – évi 160 milliót
vesz ki ebbõl az alapból, ezért csúszik egy évet a Csengery utca uszoda
és Erdész utca közötti szakasza. Belátható ugyanis, halaszthatatlan a hamarosan megújuló Erzsébet tér alatt
a csatornák cseréje. Tavaly 243 milliós fejlesztéssel a Vízmû elhárította
az évtizedek mulasztásából keletkezett, az üzembiztonságra is veszélyt
jelentõ helyzetet. Ma végre a kornak
megfelelõ szivattyúk és kompresszorok dolgoznak nálunk is. A 8-as busz
mûszaki állapota, s az, hogy csak a
7.10-es megy be a végállomásra,
szintén szóba került, ám az illetékes
betegsége miatt csak késõbb kaphatnak választ felvetésükre a miklósfaiak.
P.J.

Iskola a mûvelõdési házban. Új vizekre evez a Kanizsai Kulturális Központ. Az eddigi, kulturális tevékenységei mellett – egy pályázatnak köszönhetõen – az intézményrendszer mostantól a felnõttoktatásban is részt vesz. A „Zalai
Irka” néven futó projekttel több, mint 70 millió forintot nyert el a KKK közösen
a Zalakomári Kulturális Központtal, ezen összegbõl valósul meg a két intézmény felnõttképzési akkreditációja. A programok kidolgozását követõen 2010
szeptemberétõl várhatóak az elsõ tanfolyamok, német, angol és beás nyelvtanfolyamok, valamint többek között idõsgondozás, munkavédelem és érintésvédelem, játszóházi animátor és csoportvezetõ-képzés a közmunkaprogramban
résztvevõk számára. A tanfolyamok a munkanélküliek, pályakezdõ fiatalok,
GYES-en lévõk és roma származásúak számára ingyenesen elérhetõk lesznek.
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Nem bírtam
ki röhögés nélkül!
(a kifejezésért bocsánat)
Fekáliával kenték be a plakátunkat... Mondta megrázó hangon, egy
Papp János nevû úr a Kanizsa Rádió
híreiben és olvasom a sajtóban. Közegészségügyi és pszichiátriai problémát vethet fel a cselekedet, mindenképp orvosi eset, állítja, és én teljes
mértékben egyetértek vele. Aki ilyet
tesz, az valószínûleg egy hazug,
gyáva, lelkileg sérült ember, aki nem
képes egyéb módon kifejezni ellenérzését egy-egy plakát tartalmával
kapcsolatban. Kezemben tartok egy
szórólapot, amit ma reggel vettem ki
a postaládámból. Az elsõ felén olvasható, hogy Dr. Fodor Csaba és
Gyurcsány Ferenc tette tönkre az országot, nyomatékként mindketten
fényképpel természetesen, minõségi
nyomdatechnikával, drága papírra
elkészítve.
Egy napra ez már nekem is sok,
mondom magamban, már megint
egy hazug, gyáva, lelkileg sérült
ember mûve. Csak késõbb fedezem
fel a hátoldal alján: Készült a FIDESZ megbízásából. No, ezt fejtsd
meg kanizsai polgár! A FIDESZ
nem készíthette, hiszen tudja, hogy
Dr. Fodor Csaba nem volt képviselõ, nem volt Gyurcsány Ferenc
munkatársa, sõt éppen Cseresnyés
Péter, a helyi FIDESZ elnöke ül
immár nyolcadik éve a parlamentben. (Becsületére legyen mondva:
Ha Gyurcsány bement, Õ kiment).
A FIDESZ nem készíthette, hiszen négy éve tõlük tudjuk, hogy a
FIDESZ sohasem hazudik, de hát
akkor ki készítette és terjesztette. Az
MSZP nem állíthatja magáról, hogy
tönkretette az országot – ahogy ma
divatos mondani, ez nem életszerû
egy választási kampányban – tehát
Õket is felmenthetjük a hazug tartalmú szórólap készítésének és terjesztésének vádja alól. Megvan, hát
persze! Hiszen nyilvánvaló, hogy
egy kommunista, egy bolsevik volt!
Csak az elmúlt rendszerben deformálódott gondolkodású, kétévente
szakszervezeti, meg vállalati üdülõben nyaraló, OTP munkáslakás akcióba is benevezett, erkölcsileg züllött, a három éves GYES minden
elõnyét kihasználó, sértett, „panel
proli” (idézet a FIDESZ-tõl) tehette,
valószínûleg a keleti városrészbõl.
Összegzés: Két komoly, a lelkünket bántó, súlyos, a társadalmi
környezetet szennyezõ, mindanynyiunk részérõl mélyen elítélendõ
cselekmény történt városunkban.

Kanizsa – Szabad vélemény
Közös a cselekményekben, hogy
mindkettõ valószínûleg hazug,
gyáva, lelkileg sérült ember mûve.
Lényeges különbözõség azonban,
hogy míg a fekáliás plakátrongálás
egy adott idõpontra korlátozódott
és viszonylag gyorsan eltávolítható
volt, addig a szórólapon történõ
szennyezés hosszabb távon is hatással bírhat és tartós, egyesek fejében nehezen eltávolítható szennyezõdést is okozhatott.
MÁS:
Bajban van a vidám fickó
A reggeli ébredésem mindig vidám volt, én örülni tudok minden
új napnak. Ahogy a fogkefét kiveszem a számból, már énekelek.
Szarasztro áriája elõször baszszus majd tenor, aztán a János vitézbõl az egy rózsaszál szebben
beszél… gyönyörû betétdal tenorban, ezzel be is melegítem a hangszálaimat naponta.
Az utóbbi idõben, valami megváltozott. Halkabban énekelek.
Gondolkodtam rajta, de kezdetben
nem értettem, hogy mi történt velem. Mintha kezdenék tekintettel
lenni másokra, nehogy zavarjam
õket.
Az orvosi rendelõ elõterében a
kényelmetlen fapadon üldögélve
várakoztam, amikor azon kaptam
magam, hogy mosolygok.
Ijedten körülnéztem, vajon nem
látott-e valaki ebben a természetellenes állapotban, de rögtön meg is
nyugodtam, a kutya sem figyel itt
a másikra.
No, azonnal összeszedtem magam, és bár majdnem beledöglöttem, komoly, hogy ne mondjam komor, az 54 évesekhez illõ, gondterhelt, a világ valamennyi fájdalmát
átérzõ képet erõltettem az arcomra.
Böröcz Zoltán

Nincs lefutott meccs
Az egyszeri mûvésznõ, amikor a
legõsibb mesterséggel jellemezték,
nem is tiltakozott ellene. Mindöszsze az elõtte szereplõ jelzõ – a büdös – miatt háborodott föl. Ez jutott eszembe a szocialisták kanizsai elnökének szösszenetét olvasva. Idézi a szórólapot: dr. Fodor
Csaba és Gyurcsány Ferenc együtt
tették tönkre az országot. A tönkretételt – úgy látszik – elismeri. Az
„együtt” váltja ki ellenkezését.
Pedig a közösködés nem csak a
szocialista képviselõjelöltnek az
országos választmányban betöltött
tagsága miatt áll. Ott megszavazott
mindent. De – ahogy Lelkó úrnak
már megírtam – a kanizsai MSZP

nélkül nem tobzódhatna fölöttünk
a Gyurcsány-Bajnai korszak. Személyi felelõsség terhel mindenkit,
aki hozzájárult, hogy országunk
idejutott.
Ám idejét is múlta a szösszenet.
Hiszen az Országos Választási Bizottság február 1-jén már megvédte a szórólap tartalmát Szigetvári
Viktor szocialista kampányfõnöktõl. Igen, Olvasóink jól emlékeznek, õt láthatjuk a youtube csatornán gyomorforgató eszegetésben.
Különös vonzódás. Az OVB az
„Együtt tették tönkre” kitételt a
szabad véleménynyilvánítás körébe sorolta. Kevesellette ugyan impresszumként: „készült a Fidesz
megbízásából”. Ezért rágódik szerzõnk fél oldalon, ki készíthette?
Belekeveri még a keleti városrész
lakóit is. Pedig akik a Hevesi ABC
környékén e sorok írójának szomszédai, vagy akik összehasonlítják
a szocialista képviselõ és a magam
jármûvét, csak mosolyognak.
Mosolyognak, s nem röhögnek.
A szocialista pártelnök széles jókedve viszont csak felbátorítja
szimpatizánsait a további vandalizmusra. Hogy is írja Fodor doktor szórólapja? Mi nem folytatunk
plakátháborút! Annyira igaz ez is,
mint a következõ oldalon a másik
Mesterházy (nem az Ernõ, az Attila) mondata: Az én szememben
nincs jobb- vagy baloldali Magyarország… E napokban hallhatjuk pedagógusokról és orvosokról
mondott rágalmait.
Ilyen dicsõségre, hogy a kanizsai szocialisták elsõ embere szólítson meg, bizony nem vágytam.
„Lenin elvtárs, személyesen?” –
szól a vicc. S hogy miért vagyok
hálás ezért mégis? Jókedve, kedélyessége mögül kibukkan önteltsége. Tudja, van rá oka. Hiszen láthatjuk, van, akiket képes mozgósítani a mocskos kampány. És magabiztossága egyben alátámasztja
Kövér László minapi kanizsai figyelmeztetését: bár a politológusok elemzéseibõl úgy tûnik, lefutott meccs a választás, mégsem így
van. Meg kell dolgoznunk a politikai fordulatért, mert a helyzet nem
fog magától megváltozni.
P.J.

5

Szelep
vagy dugattyú?
…hol a piros? (ami rózsaszín) Nem a kapzsiság és hiszékenység elõbb idézett vámszedõirõl írok ma. A pénzügyi kormányzat Veres János Londonba
távozásával sem hagyott fel a
„trükkök százaival”. Ami e hetekben munkavállalók millióit
háborítja föl: melegutalványok.
A GE-ben például mínusz 10
000 forintot jelent az APEH minap bejelentett bekeményítése.
Az, hogy ezentúl betû szerint
betartatják a törvényt, s a vásárlót 50 000 forint bírsággal sújtják, ha nem étteremben, hanem
élelmiszerboltban költi el cafeteriáját. Az évek során erre a béren kívüli juttatásra már számítanak a nem túl jól keresõ izzósok. Egy nagybevásárlásra elég.
Ám ki az, aki elpazarolná étteremben? Egy ügyes háziaszszony egy hétig fõz – ráadásul
tartalmasabban – egy vasárnapi
vendéglõi ebéd árából. A bejárók netán ezért jöjjenek be Kanizsára? S akkor jelentették be:
lehúzták a rolót, amikor már
mindenki nyilatkozott, miben
kéri. Ennyit arról, hogy az
MSZP szociáldemokrata lenne… Erre a következtetésre jutott nem egy hozzászóló is a
megyei napilap internetes oldalán. Íme, a régóta ismert a módszer az elégedetlenség levezetésére. Az úgynevezett szelep, leereszteni a gõzt. Akár egy nagyon bátor, szókimondó kabaré
is alkalmas erre. Napjainkban a
betelefonálós mûsor, az interneten a hozzászólás (comment),
a fórum. De bármely megmondogatás is, amitõl megkönnyebbülünk, de valójában semmi
sem változik.
A robbanástól megvédi a kazánt a szelep. Ám a gõzgépek
hasonlatánál maradva: a gõzt a
dugattyúval munkára is foghatjuk. Munka pedig – annak érdekében, hogy változtassunk –
akad elég.
Papp János

Magyarokról mondták
DANTE (1265-1321) az Árpád-házi királyok utáni trónöröklési harcoktól sújtott Magyarországra küldött üzenete:
- „Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad!? (O
Beata Ungheria! Se non si lascia piu malmenare!).”
- “Magyarország a Szentek Paradicsoma.”
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Én kiszámoltam!
(Válasz az MSZP
szórólapjára)
A szórólap után megdöbbenve
olvastam a Kanizsa Újságban
megjelent „pengeváltást” a Fidesz
nyugdíjas tagozata és a helyi
MSZP prominense között.
Pedáns ember lévén évekre
visszamenõleg megõrzök minden
fontos iratot, számlát, így a nyugdíjszelvényeimet is egész 1997ig, és bárkinek a rendelkezésére
bocsátom, ha kétségei támadnának az alábbi számításaimmal
kapcsolatban, és arra buzdítok
mindenkit, hogy kövesse a példámat, s csak a saját szemének higgyen, hogy soha többé ne merjenek ilyen könnyen leleplezhetõ,
átlátszó módszerrel megvezetni
bennünket.
Évek óta kitartóan sulykolják
belénk (vajon miért?), hogy az
Orbán-kormány 1999-ben elvett
tõlünk 19.000 Ft-ot. Persze, ez
az egész olyan dolog, mintha én
megígérném valakinek, hogy
majd a szomszédom ad neki
például 10.000 Ft-ot, és ha a
szomszéd csak 8.000 Ft-ot tud
adni, akkor majd én föllázítom
ellene.
De lássuk a tényeket.:
A havi nyugdíj 1997-ben
17.108 Ft volt a Horn-kormány
idején. 1998-ban 20.359 Ft volt
ugyane kormány ideje alatt a
nyugdíj, az emelés tehát 3.251 Ft,
ami 19%-os emelés. 1999-ben az
Orbán-kormány ideje alatt 24.307
Ft nyugdíjat kaptunk, az emelés
3.948 Ft volt, amely ugyancsak
19%.
Tehát ugyanannyit adott mint a
Horn kormány a választás elõtt.
Akkor mit vettek el?!
Nem tudom ki, hogy van vele,
de én a magam részérõl egyszer és
mindenkorra kikérem magamnak,
hogy olyan ostobának nézzenek,
hogy még számolni sem tudok,
meg még tán a tegnapi ebédre sem
emlékszem. Azt hiszem a többi
nyugdíjastársam nevében is kijelenthetem, ha valaki megöregszik
nem jelenti azt, hogy nem tud gondolkodni.
Folytassuk a számolást!
A havi nyugdíj 2002-ben 35.927
Ft volt, az Orbán-kormány négy
évi emelése 15.568 Ft-ra rúgott,
amely 76,6%.
Ez az átlagnyugdíj, sõt, ennél
még kevesebb, nem a 83.000 Ft,
mert abban benne van a milliár-

dosok nyugdíja is. A mi példánkban 2010-ben MÉLTÁNYOSSÁGI EMELÉSSEL, KORREKCIÓVAL együtt havi 73000 Ft. A havi
nyugdíj 2010-ben 73.000 Ft, az
MSZP 8 évi emelése 37.073 Ft,
ami 103%. Ehhez hozzájön a
(judás pénz) egyszeri 19.000 Ft
2002-ben, amit ha elosztunk 12vel, az havi 1.853 Ft, ami 4,4 %os emelés jelent. Ehhez hozzáadjuk a 2003-as 1 heti (13.havi) 2%át, a 2 heti 4,1 %-át, a 3 heti 6,2
%-ot, 4 heti 8,3 %-ot, a 2007-es
és 2008-as 2x4 hét 2x8,3%-át és a
2009-es 2 heti 4,1 %-át, az mindösszesen 45,6%.
A rendes évi nyugdíjemelések
nyolc éves összességének 103
százalékához hozzáadjuk a 45,6
százalékot, az összesen 148,6 %.
Ezt elosztjuk a két négy éves ciklusra = 73,2 % !!! 3,4 %-kal még
kevesebb is, mint az Orbán-kormány 76,6 %-a!!! Akkor mirõl is
beszélünk?
Ehhez még meg lehetne nézni a
gázáremelést, a gyógyszeráremelést, az inflációt, nem folytatom.
A Svéd nyugdíjról: sokunknak
van rokona, ismerõse mindenfelé
külföldön többek között ott is. Ismerõsöm szerint ott 61 év a nyugdíjkorhatár, és 100 ezer Ft-on alul
nincs nyugdíj.
Aki emkékszik rá, ki mondta
azt kb. 2 éve, hogy „véleményem
szerint a nyugdíjkorhatárt ki lehetne tolni a biológiai kor határáig, ami most szerintem olyan
70 év körül van.”, az jelentkezzen. Biztos nem csak én emlékszem rá.
gudlinne@freemail.hu

Tisztelt Tóthné
Kantó Katalin!
A Kanizsa 2010. február 4-i számában megjelent Tóthné Kantó
Katalin közleményére a Kanizsai
Antológia szerkesztõjeként illik
reagálnom.
Az antológia 10. kötetének szerkesztése során Tóthné Kantó Katalin versét és tanulmányát illetõen
azok egyes szövegrészeinek megváltozásával sérültek Tóthné Kantó Katalin szerzõi jogai. A felelõsség elismerése mellett, mint azt
már egy korábbi számban megtettem, ezúttal is elnézését kérem,
sajnálatomat fejezem ki a történtek
miatt és természetesen eredeti állapotukban újra közlésre kerülnek
majd az alkotások az antológia következõ kötetében.
Tisztelettel: Kardos Ferenc

2010. február 11.

Vona Gábor Kanizsán
Zakó László országgyûlési
képviselõjelölt bemutatkozásával kezdõdött a Cinema Nagykanizsa mozi nagytermében az
a lakossági fórum, amelynek
vendége Vona Gábor és Pörzse
Sándor voltak.
A meghívott elõadók közül elsõként Vona Gábor a Jobbik választási programjáról beszélt.
Hangsúlyozta, eddig programot
sem a nyolc éve kormányzó, országot tönkretevõ párt, sem a
2/3-os többségre ácsingózó párt
nem tett le az asztalra. A radikális változás címû program elsõ
lépéseként a politikusbûnözés
felszámolását jelölte meg. A jövõben a politikusok, a parlamenti képviselõk számának csökkentése, a mentelmi jog eltörlése, a képviselõk visszahívhatósága, a titkosítás feloldása, az
ügynöki listák nyilvánosság elé
tárása, a parlamenti képviselõk
végkielégítésének eltörlése a
cél.
A nemzeti vagyon megkárosítóit életfogytig terjedõ börtönbüntetéssel „jutalmaznák”.
Az elmúlt 20 év hibás gazdaságpolitikáját, amely csak a hitelfelvételrõl és megszorításokból állt, fel kell számolni. A
gazdasági fellendülés hátterének biztosításaként – a környezõ országok példáját szem elõtt
tartva – újra tárgyalnának a
meglévõ hitelek visszafizetését
illetõen.
A továbbiakban a hazai termékek védelme, munkahelyek teremtése és a meglévõk megtartása érdekében korlátoznák, szabályoznák a multinacionális tõke
beáramlását és annak tevékenységét. A hazai termékek védelme
egyben munkahelyteremtést is
eredményez.
Súlypontos kérdés, egyben jövedelemforrásnak tekinthetõ a
korrupció felszámolása, de ez
azoktól nem várható, akik nyakig
benne vannak.
A szociális programban olyan
szociális védõhálót szõnének,
mely nem megélhetési forma,
életpályamodell. A szociális segélyeket közmunkához kötnék,
kifizetése pedig szociális-kártyán
történne. A tisztességes gyermekvállalást támogatnák a megélhe-

tési gyermekgyártással szemben.
Ennek érdekében a 3. gyermektõl
a családi pótlék adókedvezménynyé változna.
Fontos feladatként jelölte meg
Vona Gábor, a csak a nevében
magyar bankrendszer átalakítását. Ma, Magyarországon csak
úgy lehet egymillió munkahelyet
teremteni, hogy fel kell vállalni a
konfrontációt a multinacionális
tõkével és az unióval is, ha kell.
A parlamenti pártok erre azért
sem képesek, mert a választási
kampányukat a multinacionális
cégek állják.
E kijelentése után a Jobbik miniszterelnök-jelöltje részletesen
kitért a magyar termékek védelme érdekében hozandó intézkedéstervezetre. Újabb kitörési
pontoknak tüntette fel a hazai
építõipar helyzetbehozását, a kisés középvállalkozások támogatását, a gyógyturizmus fellendítését.
A termõföldre vonatkozó moratóriumot nem halasztani kell,
hanem merõben új földtörvénynyel kell szabályozni a termõföld
eladását.
„A Jobbik parlamentbe jutásával eljön az igazság pillanata,
akár ellenzékben leszünk, akár a
kormányban. – mondta. – Akkor
kiderül, hogy ki milyen kártyákkal játszik.”
A gazdaságpolitikai program
után a társadalompolitikai elképzelésekrõl, a nyugdíjak stabilitásáról esett szó. A nyugdíj
kifizetése a jövõben állami felelõsség legyen. A Svéd modell
helyett a Lengyel modellt tartják elfogadhatónak, melyben a
múltrendszer sztárnyugdíjait
vonnák meg, kompenzálva a
kisnyugdíjasok megélhetési forrását.
A társadalompolitika után a
közbiztonság megszilárdításának
módját ismertette a párt elnöke.
Elsõdleges feladat a rendõrség
megtisztítása az arra alkalmatlanoktól, majd a tekintélyének
visszaállítása.
Végezetül a csendõrség felállításához és az önfenntartó börtönök létrehozásához, a nemzettudat helyreállításához továbbra is
ragaszkodnak – szögezte le Vona
Gábor.
Kampányrendezvény
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Tisztelt
Zakó László Úr!
Nyílt levél Zakó László úr, a
Jobbik nagykanizsai elnöke, a 2.
számú országgyûlési választókörzet képviselõjelöltje részére:
Azt gondolom, hogy az Ön jelenléte a politikai palettán nagyon
meghatározó Magyarország számára. Abban a pillanatban, hogy Ön
olyan kérdéseket feszeget, mely
kérdések a magyarországi cigányság szociális és oktatási, illetve foglalkoztatási jelen helyzetére vonatkoznak, melyben mi, romák negatív szerepben látszunk. Ehhez a minõsítéshez azt szeretném közölni
Önnel, hogy nem a felháborodás
hangja vezérel, hanem inkább az,
hogy Ön miért vállal politikai szerepet Magyarországon, amikor
húsz év rossz politikai manõverezésért a politikusoknak 20 év börtönt
kínál? (Önmagát is beleérti-e, hiszen már több mint egy évtizede
szereplõje a pártpolitikának?) A
magyarországi romák ellen, a jó
Magyarország felépítése érdekében
csendõrséget kíván szervezni. Így
arra kérem, ne bújjon a plakátok
mögé, ne a mikrofon mögött hallattassa a hangját, hanem vállalja fel
valós véleményét, személyesen,
személyemmel szemben, és vitassuk meg az Önt bántó sérelmeket a
mi roma társadalmunk részérõl. Itt
megmutatkozhat az Ön politikai és
történelmi tudása, és a kérdéskörök
mély ismerete. Nagyon bízom abban, hogy nem futamodik meg, és
nem a gyávaság jellemzi Önt is,
mint több, hangos politikai elit-szereplõt.
Orsos Imre
HHHZMKKSz elnök

Kérem a nagyfakosi
lakosok megértését!
Az elmúlt nyáron a hatalmas vihar árokba sodorta a falu elején található buszvárót. Havasi István
helyi lakos, mielõtt lába kelt volna
az összetört építménynek, saját udvarába szállította megõrzésre, amiért ezúton is köszönetet modok. A
Via Kanizsa elszállította a megrongálódott buszvárót, de sajnos kiderült, hogy nem gazdaságos a felújítása. A Városüzemeltetési Osztálytól megtudtam, hogy 2010-ben is
van lehetõség új buszvárók építésének megpályázására. Ebben a
tervezetben szerepel a nagyfakosi
buszváró is, és így valószínûleg
ebben az évben kihelyezésre kerül.

Kanizsa – Szabad vélemény
Kérem az ottlakók szíves megértését.
Jerausek István
önkormányzati képviselõ

Itt valaki valamit nagyon elrontott. Vajon, ki fogja nekem ezt
mind elmagyarázni?
Kovács Tamás

Üröm az örömben!

Egy vélemény,
egy gondolat

Január közepe táján értesültem
róla, hogy a kettesszámú posta
(Kisposta) új helyre fog költözni,
mégpedig a Kanizsa Centrumba.
Akkor még örültem is neki, hiszen a régi helyen kissé szûken
voltunk mindannyian, bár nem panaszkodtunk, bízva a változásban.
Ez most elérkezett.
Bizony, kissé meglepõdtem, mikor elõször igénybe akartam venni
a pénz és csomagfeladási szolgáltatást, felkerestem a már említett
új helyet.
Az úgynevezett küzdõtér, ahol az
alkalmazottak és mi, a postai szolgáltatásokat igénybevevõk ténylegesen találkozunk, ugyanakkora,
mint a régi volt. Kiszolgálóablak is
négy van, ahogy régen volt.
Hogy akkor mi változott? A javunkra semmi.
Egyesített szolgáltatás van,
mint már mindenhol. Egy ablaknál mindent!
Tehát ez nem újság, hiszen a fõpostán már megszokhattuk. Itt
akár 20 ember is sorban állhat egy
kiszolgálónál, hiszen elég nagy
maga a Centrum. Ugyanis a posta
területén legfeljebb 2-3 ember állhat egymás mögé, mert be kell tartani bizonyos sorállási szabályokat. A fekete négyzetekben csak
egy ember állhat, amire szigorú
biztonsági õr vigyáz. Még kettõ a
bejáratig, a többi bizony már a folyosón álldogál. Igaz, nem unatkozik, hiszen nézegetheti az éttermek
kínálatát, szagolhatja az ínycsiklandozó illategyveleget, a hátul állók akár leülhetnének az éppen
táplálkozók közé.
Arra vajon miért nem gondolt
ezen ötlet kiagyalója, hogy mi,
akik igénybe vesszük a posta szolgáltatásait, nem ezt szeretnénk?
Miért szüntették meg a csomagfeladás lehetõségét?
Becslések szerint huszonnyolcezer ember lakik a keleti városrészben. Ezek szerint itt nem volt
kifizetõdõ ez a szolgáltatás? Vagy
csak a kis helység nem teszi ezt lehetõvé? Ennyire lecsökkent volna
a csomagforgalom? Igaz, gomba
módra felszaporodtak a privát futárszolgálatok. Viszont, ez gondolkodóba ejti az embert. Ha nekik
megéri, a postának miért nem? Pedig õ volt elõször nyeregben.

Egy vélemény Goldfinger Gedeon honfitársamnak. Cikkem elején leszögezem, nem vagyok egy
szervezetnek, egy pártnak sem tagja. Az Ön által írt cikkre reagálva
kell a gondolataimat papírra vetnem. Cikke elsõ részére a véleményem, hogy Dr. Mezõ Ferencrõl
már elneveztek egy intézményt.
Nem tartom célszerûnek még egy
építményt elnevezni róla. Dr. Mezõ Ferenc munkássága az ország,
illetve Nagykanizsa dicsõsége. A
cikke második részére reagálva, a
magyar zsidóság a magyar nemzet
részét képezi. Az õket ért tragédia,
a magyar nemzet tragédiája,
amelyre valóban emlékeznünk
kell. Emlékeznünk kell, a magyar
nemzetet ért tragédiákról, hogy
csak a századfordulós tragédiákról
beszéljünk. Része az I. világháborúban elhurcolt, majd elesett katonák. Trianonról, ahol a nemzet háromnegyed részét a lakosság egy
részét elvesztette. Az azt követõ
vörös és fehér terror áldozatairól, a
II. világháborúban akaratuk ellenére elhurcolt katonákról, akik a
Don-kanyarnál vesztették életüket.
A német haláltáborokban kivégzett
zsidó és cigány áldozatokról az
orosz munkatáborokban elhunytakig. Emlékeznünk kell 1956 áldo-
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zatairól is. Emlékeznünk kell. De
az emlékezésnek meg van a helye
és az ideje. Az áldozatok száma
nem 600000, hanem több millióra
tehetõ.
Kiss József
(A képviselõtestület legutóbbi
ülésén visszavonta határozatát, így
további vitára nem látunk okot. – a
Szerk.)

Indul az MSZDP is
Sajtótájékoztató keretében kívánta bejelenteni Bogár Ferenc
és Szányiné Kovács Mária a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt Zala megyei és városi szervezetének nevében, hogy pártjuk
is indul a 2010-es országgyûlési
választásokon.
Az országos lista várhatóan e
hónap folyamán kerül nyilvánosságra. A Zala megyei szervezet területi listát állít, az öt választókerületbõl háromban indulnak. A hét
eleji jelöltállító küldöttgyûlés a következõ jelölteket választotta: Bogár Ferenc (2. számú választókerület, Nagykanizsa), Targuba János
(3. számú választókerület, Keszthely), Nagy Imre (3. számú választókerület, Lenti). A megyei kampányfõnök Bogár Ferenc megyei
elnök lett, a városi pedig Papp Ferenc.
Szányiné Kovács Mária, az
MSZDP városi elnöke elmondta:
úgy gondolja, Bogár Ferenc személyében méltó jelöltet állítottak a
város képviseletére.
Fizetett politikai hirdeés

6.qxd

8800 Nagykanizsa, Ady u. 2.
Tel./fax: 06/93/311-127 E-mail: nagykanizsa@mszp.hu

Tisztelt Választópolgár!
Kérem, hogy kitöltött ajánlószelvénye átadásával,
április 11-én pedig szavazatával is támogassa
a Magyar Szocialista Párt jelöltjét.
Jelölt neve: Dr. Fodor Csaba
Jelölõ szervezet neve: MSZP
Ajánlószelvényét elküldheti postán, de átadhatja személyesen is.
Szeretettel várjuk Önt hétfõtõl-péntekig 9.00 órától 17.00 óráig az
MSZP Nagykanizsa, Ady u. 2. szám alatti irodánkban.
A fenti információkat keresse a www.drfodorcsaba.hu-n

6.qxd
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A Fidesz
a kopogtatócédulák
gyûjtésérõl
A Fidesz-MPSZ Nagykanizsai
Önkormányzati Képviselõcsoportja nevében a kopogtatócédula gyûjtéssel kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ.
A sajtótájékoztató apropóját az
adta, hogy országszerte, így a mi
választókörzetünkben is elkezdõdött a kopogtató cédulák, ajánlószelvények kipostázása. Arra kívánta felhívni a velük szimpatizáló
szavazók figyelmét, hogy minél
többen adják oda szabályosan kitöltve a kopogtatócédulát azoknak a
támogatóiknak, akik a gyûjtésben
segítenek. Eddig számosan jelezték, hogy részt kívánnak venni az
ajánlószelvények gyûjtésében. A
bejelentésen túl azonban szükség
van még néhány dologra felhívni a
figyelmet.

Errõl Fertig István, az elnökség
tagja a következõket mondta el:
– Mivel hallottunk a kopogtatócédula gyûjtéssel kapcsolatban visszaélési szándékokról,
ezért a nekünk segítõ szimpatizánsaink megbízólevelet kapnak,
amely felmutatásával bizonyítják
azt, hogy a Fidesz - KDNP pártszövetségének és jelöltjének
gyûjtik a kopogtatócédulát. Kérjük a velünk szimpatizáló embereket, hogy csak az ezzel rendelkezõ, a gyûjtésben részt vevõ embereknek adják oda az ajánlószelvényt. A szelvényeket még le
lehet adni a Rozgonyi utca 1.
szám alatt lévõ Fidesz irodában
reggel 9 órától este 18 óráig, a
Vásárcsarnokban található Vecsési Savanyúság üzletben, valamint Palinban a Gergye családnál, az Alkotmány út 161-es
szám alatt. Vannak a hátsó szándékokra, tisztességtelen gyûjtésre utaló jelek, ezért voltunk
kénytelenek felhívni a figyelmét
mindenkinek a fent elhangzottakra.

Kitüntetések adományozása
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyûlése 2010-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányzatunk
ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti munkásságuk során
maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették vagy kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a következõ kitüntetéseket alapította: "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím, Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím, "Paizs Ferenc
Díj" közigazgatási kitüntetõ cím, "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe, "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím, "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" emlékplakett.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthetõ
a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján
(www.nagykanizsa.hu). A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ. A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságok, a városban mûködõ
társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságai, a város intézményei, társadalmi szervezetei, egyesületei, gazdasági- és
egyéb társaságai, a közcélokat szolgáló alapítványok, magánszemélyek, valamint
a Kisebbségi Önkormányzatok tehetnek javaslatot. Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal Erzsébet téri és
Eötvös téri portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon részletes indoklással
legkésõbb 2010. február 15-éig nyújtsák be Marton István polgármester úrnak címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérjük, ha módjukban áll, a javaslatokat és indokolásokat a
postai kézbesítés mellett elektronikus formában is küldjék meg! (E-mail:
samel.monika@nagykanizsa.hu).
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Visszavéve a szót, Cseresnyés
Péter az országos médiumokban
megjelent
visszaélés-gyanús
esetekkel kapcsolatban kijelentette, hogy ilyenrõl itt helyben
egyelõre nem hallottak, és reméli, hogy ilyen szándék nem is
lesz. Sajnos az elmúlt idõszakban – utalva az EP-választásra,
és az elõzõ parlamenti választásokra –, sajnos elõfordult, hogy
a Fidesz nevében nem fideszesek
gyûjtöttek kopogtató cédulát.
Ezért szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy csak megbízóle-

véllel, vagy Fidesz tagkártyával
rendelkezõ segítõnek adják oda a
kopogtató cédulát azok, akik a
Fidesszel és a pártszövetségükkel szimpatizálnak. Cseresnyés
Péter még megjegyezte: a városunkban megjelenõ plakát és
egyéb hirdetõeszközök rongálásával, valamint a vandál, gyalázkodó megnyilvánulásokkal nem
értenek egyet, azokat mélyen elítélik, s elítélik azokat a feliratokat, amelyek a tényeket mellõzve gyûlöletkeltésre adhatnak
okot.

Kanizsai Dorottya Kórház gazdasági igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három
hónap próbaidõ kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: határozatlan idejû (munkaviszonnyal együtt).
A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenõrzi az önálló költségvetési intézet gazdasági (pénzügyi, mûszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenõrzi azt.
Munkabér és juttatások: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú
iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy
ezzel egyenértékû szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
legalább kétéves költségvetési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázat feltételeként
elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok (közjegyzõ által) hitelesített másolatai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként elõírt vezetõ gyakorlat igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírásában résztvevõk a pályázati anyagába betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. A Munka
Törvénykönyve 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye nincs.)
A munkakör betölthetõségének idõpontja: Az elbírálást követõ hónap elsõ
munkanapja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 20. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A borítékon fel kell
tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági igazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat a pályázati határidõ leteltét követõ 21 napon belül.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa városi honlap
(www.nagykanizsa.hu), KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság
(www.kszk.gov.hu).
Az intézettel kapcsolatban további információ a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhetõ. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármestertõl (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl, a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatójától (06-93-502-000) kérhetõ.
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„Az összefogás
jelöltje”

100 milliós beruházás – 100 munkahely

Hogy mindkét fél szavaival éljünk, „rendhagyó” sajtótájékoztató keretein belül számoltak be
Kardos Ferenc, az MDF nagykanizsai elnöke, Halász Gyula és
Röst János szdsz-es önkormányzati képviselõk arról, hogy a
Magyar Demokrata Fórum és a
Szabad Demokraták Szövetsége
közösen kíván jelölteket állítani
a tavaszi országgyûlési választásra.

Körülbelül négyszázhetven
dolgozójával eddig is a város
egyik legnagyobb foglalkoztatója volt a Kanizsa Trend,
ám most, tevékenységi körének bõvítésével újabb munkahelyeket tud biztosítani a
kanizsaiaknak és a környékbelieknek. – tudtuk meg Miklós Zsolt ügyvezetõ igazgatótól.

A két párt képviselõi kifejtették
szövetségük miértjeit. A közös érdekek és a közös értékek terelték
õket közös útra: a demokratikus,
nemzeti liberális hagyományok és
a szabadságjogok védelme, melyek mindkét párt sajátjai a kezdetektõl. Az együttes erõ – Bokros
Lajos realitásokon alapuló, konzervatív programjával a középpontban – szakít az ígérgetésekkel
teli kampányokkal, nyugodt, higgadt hónapokra készülnek, nem az
ellenfeleik lejáratására.
Zala megye öt választókörzete
közül háromban mdf-es, kettõben
pedig szdsz-es képviselõ mérettetik meg. A 2. számú választókerületben, azaz Nagykanizsán a két
párt Röst Jánost indítja. Röst János az SZDSZ Nagykanizsai szervezetének alapító tagja, s egyben
elnökhelyettese, az SZDSZ Zala
megyei választmányának alelnöke, 1994-tõl önkormányzati képviselõ Nagykanizsán, egy ciklusban
alpolgármesterként is tevékenykedett.
Szó esett a napokban már sok
helyütt kikézbesített kopogtatócédulák leadási módjáról is. A szavazópolgárok leadhatják azokat a
pártirodákban, illetve telefonos
egyeztetést követõen a pártelnököknél. A pártok szimpatizánsai
csak érvényes megbízólevél birtokában vehetik át a cédulákat.
B.E. – S.E.

Kampánynaptár
2010. február 17. 17 óra
Bogár Ferenc a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
(MSZDP) parlamenti képviselõ
jelöltjének választási fóruma
február 17-én szerdán 17 órakor
lesz Nagykanizsán a Honvéd
Kaszinó kistermében.

Az elmúlt idõszakban sok varroda
zárta be kapuit a városban, s lett több
száz szakképzett ember munkanélküli, akik most ismét munkához juthatnak. A cég mostantól, az egyik
konszernhez tartozó németországi
testvérvállalatának fog kárpitos bútorokhoz bõr huzatokat varrni, melynek kapcsán a következõ néhány hét
folyamán összesen ötven szakképzett varrómunkást vesznek fel, s a

A következõ nálunk…
Elõzõ számunkban olvashattak a PANKKK Programiroda
által szervezett ZIPKOMM tömörített tudás országos zenei
konferencia beharangozójáról,
melyre az elmúlt hétvégén került
sor. Minden szál a budapesti Gödör Klubban futott össze, a vidéki helyszínek között megtalálható volt városunk is. Horváth Zoltán, a kanizsai lebonyolításért felelõs Ka-Rock Alapítvány alapító tagja elárulta: a következõ
konferencia központi helyszíne
bizony itt lesz Nagykanizsán, április 17-én.
Összességében eredményesnek
minõsítette a programot Zoltán,
ám hozzátette, hogy az eredeti
cél, a Budapest-központúság hát-

térbe szorítása nem igazán valósult meg, hiszen nem minden kérdésre kaptak választ a vidéki
helyszíneken kérdezõk. Szerették
volna tudni többek között azt,
hogy a zenére, rockzenére specializálódott médiumok miért a már
befutott zenekarokat próbálják
még magasabbra emelni, nem adva így lehetõséget azoknak, akik
ugyan tehetségesek, de még nem
volt lehetõségük a nagyközönség
elõtt való bemutatkozásra. Érkezett viszont egy tanács az amatõr
státuszban lévõ zenekaroknak azzal kapcsolatban, hogy saját erõbõl hogyan tudnak továbblépni:
érdemes külföldön kezdeni a koncertezést, ez tûnik a járható útnak,
mint ez bebizonyosodott már a
Quimby, illetve a Besh o droM

felvételt folytatni kívánják újabb
ötven fõvel õsszel. Természetesen
egy nagyarányú gépi, illetve technikai beruházásra is szükség volt a
végrehajtáshoz, mely 100 millió forintba került. A cég bízik a hosszú távú, folyamatos megbízásban, s mivel
erre esélyt is látnak, ezért vágtak bele a nagy összegû beruházásba is.
S.E.
esetében is. Sajnálatos módon a
budapesti klubok tulajdonosai
szinte teljesen elzárkóznak a vidéki zenekarok fellépésének támogatásától, tisztelet persze a kivételnek, mert kevesen ugyan, de
akadnak, akik kérnek bemutatkozó anyagot, majd ezután fellépéséi lehetõséget is biztosítanak.
A télies idõ ellenére a látogatottság számottevõ volt mind a konferencián, mind az esti koncerteken.
Közel száz ember elõtt lépett fel a
pozsonyi Mandragora, a kanizsai
Muerte Cara és a Késõ Bánat. Az
Alarm együttes koncertje technikai problémák miatt sajnos elmaradt.
A www.zipkomm.hu oldalon további beszámolókat olvashatnak,
és néhány videó is felkerült a konferenciáról.
S.E.

Pályázati felhívás vállalkozások számára
VÁLLALKOZÁSOK A BELVÁROSREHABILITÁCIÓBAN
Nagykanizsa Megyei Jogú Város a Városrehabilitációs Program II. ütemében lehetõséget kíván biztosítani az Integrált Városfejlesztési Stratégia Belvárosi akcióterületén mûködõ vállalkozások számára, hogy fejlesztési elképzeléseik támogatásával hozzájáruljanak a belváros megújulásához, a terület gazdasági potenciáljának növeléséhez. A támogatást nyert pályázók a támogatási szerzõdésben az Önkormányzat konzorciumi
partnerei lesznek. A támogatásban részesülõ projektelemek esetében az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a sikeres megvalósításhoz szükséges menedzsment szolgáltatást a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési divíziójának közremûködésével. A pályázati eljárás nyerteseirõl az Önkormányzat Közgyûlése dönt. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírás és a határidõk
változtatásának jogát fenntartja.
Mekkora támogatás adható?
A rendelkezésre álló forrás 100 millió forint, amelybõl egy pályázó 5-20 millió forint támogatásban részesülhet. Egyéni vállalkozók, mikro-, és kisvállakozások esetében a beruházási költség legfeljebb 50%-a,
középvállakozások esetében legfeljebb 40%-a.
A pályázatok benyújtása
A pályázatokat 2010. március 5. 10.00 óráig várjuk a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divíziójához (8800 Nagykanizsa, Garay út 21.) fszt. 5. ajtó. A pályázatokat zárt borítékban kérjük
benyújtani, a borítékra kérjük rávezetni: Vállalkozások a belvárosrehabilitációban.
További információ, pályázati felhívás és mellékletei
A www.nagykanizsa.hu oldalról – A város élete/Városrehabilitáció menüpont alatt érhetõ el, vagy a 06-30693-2449-as számon, illetve a nemeth.kornel@nagykanizsa.hu e-mail címen és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál kérhetõ.
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Kanizsa – Városháza
Megújuló Nagykanizsa
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
a városrehabilitációs program keretében
nyílt ötletpályázatot hirdet

a város új arculatát tükrözõ logó és szlogen
elkészítésére.
Az ötletpályázat keretében olyan városrehabilitációhoz kötõdõ
frappáns jelmondat és logót várunk, amelyek tükrözik
a város Európai Uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések
nyomán megújuló arculatát, jellemzõ tulajdonságait, vonzerejét.
Pályázatot nyújthat be minden 16. életévét betöltött
nagykanizsai kistérségi lakos.

A pályázat díjazása
Bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes szlogen kitalálójának
Bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes logo kitalálójának

A pályázat benyújtási határideje: 2010. február 20.
További információ:
www.nagykanizsa.hu honlapon a Városrehabilitáció menüpont alatt,
vagy a 06-30-693-2449-es számon
és a nemeth.kornel@nagykanizsa.hu e-mail címen.

Pedagógus díszoklevelek
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet
9.) átvehetõk az alábbi idõszakokban: hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2010. február 28-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

Iskolai magasabb vezetõi álláshelyek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet három általános iskola és három középiskola magasabb vezetõi álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetõi álláshelye:
Bolyai János Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.), Általános
Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin (8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81.),
Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), Cserháti Sándor
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.),
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.), Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola (8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai úton
2010. március 8-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 8800
Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és
az „igazgatói pályázat” jeligét.
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 bizonyítvány,
nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekinthessenek
Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010.
január 29-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

2010. február 11.

Kötelezõ felvevõ körzetek - ált. iskolák
2010/2011 - ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa
Nagykanizsa, Iskola u. 10.
Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Csiky Gergely u., Csengery u.
100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Gárdonyi Géza u., Hóvirág u., Hõsök tere, Iskola u., Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u., Marek József u., Mátyás
király u., Miklósfa u., Nagy Lajos u., Parkerdõ u., Patak köz, Pityer u., Szentendrei utca, Szentgyörgyvári u., Teleki Blanka u., Veress Péter u., Móriczhely, Liszó,
Nemespátró, Belezna.
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin
Nagykanizsa, Alkotmány u. 81.
Alkotmány u., Durgó Katalin u., Egerszegi u., Felsõerdõ u., Förhénc u., Gesztenyés u., Herkules u., Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u., Lazsnak u., Majorkert u., Magvetõ u., Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szarvas u., Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homokkomárom,
Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely.
Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek köz,
Bornemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ temetõ u., Fenyõ u., Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis István u., Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert u., Március 15. tér, Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári u., Ráckert u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetneki u., Szigeti u., Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike
u., Vágóhidi út, Varasdi u., Vöröshegyi u., Zsigárdi köz.
Bolyai János Általános Iskola, Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bagoly u., Báthory u., Belus József u.,
Bethlen Gábor u., Corvin u., Csalogány köz, Damjanich János u., Dankó Pista u.,
Dózsa György u. 1-51-ig, illetve Dózsa György u. 2-46-ig, Egry József u., Erzsébet tér, Fülesbagoly u., Garay u., Halvax u., Hársfa u., Hegyalja út, Ifjúság u., Ilona u., József Attila u., Kalmár u., Kaposvári út, Kinizsi Pál u. páros oldal, Kisbagolai hegyhát, Kórház u., Lámpagyár u., Látóhegy, Magyar u., Május 1. u.,
Nagybagolai hegyhát, Napraforgó tér, Nyárfás u., Nyírfa u., Sandi u., Sikátor u.,
Szentgyörgyvári hegyhát, Terv u., Új élet u., Úttörõ u., Ûrhajós u., Vár u., Vásár
út, Virág Benedek u.
Hevesi Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Alsó Szabadhegyi u., Betyár u., Cseresznyés u., Felsõ Szabadhegyi út, Harang
u., Harmat u., Hegybíró u., Hevesi Sándor u., Kanyar u., Kazanlak krt., Kõkereszt u., Mészáros Lázár u., Munkás u, Pásztor u., Patak u., Péterfai u. Récsei u.,
Szabadhegy u., Tersánczky u., Tüskés u., Vadvirág u., Városkapu körút.
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Nagykanizsa, Csokonai u. 1.
Árok u., Bagolai sor, Bartók Béla u., Búzavirág u., Csokonai u., Hadi u., Ibolya
u., Kaán Károly u., Kodály Zoltán u. 4-tõl, Laktanya u., Levente u., Liszt Ferenc
u., Mária u., Muskátli u., Õrház u., Pipacs u., Rózsa u. 1., 2. és 4., valamint 15-tõl
végig Sánci u., Semmelweis Ignác u., Táncsics Mihály tér, Tavasz u., Téglagyári
u., Teleki u., Thúry György u.,
Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, Attila u. 2.
Attila u., Bajza u., Balatoni u., Bakónaki u., Eötvös tér, Irtás u., Kisberki u., Kishegyi út, Kodály Z. u. 1-3-ig, Madách Imre u., Platán sor, Postakert, Rózsa u. 5-tõl
14-ig, Szekeres József u., Toldi Miklós u., Zala György u., Zemplén Gyõzõ u.
Rozgonyi Úti Általános Iskola, Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
Bedõ Albert u., Berzsenyi Dániel u., Bolyai János u., Dózsa György út 53-tól
végig, illetve Dózsa György út 48-tól végig, Erkel Ferenc u., Fáy András u., Fõ út
páratlan oldala, Gábor Áron u., Honvéd u., Hunyadi u., Huszti tér, Jókai Mór u.,
Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u., Kinizsi Pál u. páratlan oldal, Királyi Pál u., Kölcsey Ferenc u., Muraközi u., Múzeum tér, Petõfi Sándor u., Rákóczi Ferenc u.,
Rozgonyi u., Sugár u. Takarék u., Vörösmarty u.
Zrínyi Miklós Általános Iskola, Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
Ady Endre u., Babóchay u., Bajza u., Batthyány u., Bõsze Kálmán köz, Csányi
László u., Csengery u. 100-ig, Deák Ferenc tér, Erdész u., Fõ u. páros oldal, Gyulai köz, Határõr u., Herman Ottó u., Kassa u., Katona József u., Király u., Kisfaludy
Sándor u., Kossuth tér, Ligeti u., Maort u., Nagyváthy u., Olaj u., Papp Simon sétány, Só u., Széchenyi tér, Szemere u., Szent Imre u., Tárház u., Tripammer Gyula
u., Vasút u., Vécsey u., Wlassics u., Zárda u., Zrínyi Miklós u., Sormás, Surd.

Meghívó
a Parasztegyetem 2010. évi elõadására Helyszín:
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.)
Idõpont: 2010. február 17. 18 óra.
Elõadó: Simon József - borász (Eger)
A vörösbor készítés fortélyai! (Apró, de döntõ mozzanatok.)
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2010. évi Kulturális Alap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi kulturális alap támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása.
Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális rendezvények
támogatása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyarországi és
külföldi fesztiválon való részvételének, valamint a cégbíróság által bejegyzett civil szervezetek mûködésének támogatása. Kulturális szolgáltatások és kiadványok
támogatása.
A pályázók köre: természetes személy, közösség, nonprofit szervezet, kulturális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény.
Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az elmúlt évekhez hasonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszervezeten ( lebonyolító) keresztül pályázhatnak.
A támogatás formája: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szerzõdést köt és a benyújtott programhoz, vissza nem térítendõ támogatást nyújt.
A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be: intézmény, intézményegység „saját nevében” négyet, civil szervezet „saját nevében”
kettõt, természetes személy egyet. Pályázni 2011. március 31.-ig megrendezésre
kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet. 30.000 Ft feletti támogatás esetén a kötelezõ önrész a pályázott összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér 7.)
portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatlapon
egy példányban a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázathoz
csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról,
vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. március 12. (péntek) 13.00 óra.

Óvodai és általános iskolai jelentkezések
Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2010/2011. tanévre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményeiben az
óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket az intézmények 2010.
március 3-4-én fogadják - mindkét napon 8-17 óráig.
A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott
óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott általános
iskola.
A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztályok
számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2010. május 31-ig
betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.
Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2010. október 1-ig betölti a harmadik életévét.
A jelentkezéshez szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- gyermekorvosi igazolás,
- lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek, aki 2010. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2004. május 31. elõtt
született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda,
illetve a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye igazol.
Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 2004. május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét az
óvoda, illetve a Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság igazolja.
A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi körzetében
levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos.
A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ felvételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt, amelyrõl a szülõket 8
napon belül írásban értesíti.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda illetve a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, gyermekorvosi igazolás, a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi igazolvány,
vagy lakcímkártya.
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László, a nagykanizsai 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
Bogár Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2010. február 19-én
16 órakor az MSZDP nagykanizsai irodájában. (Nk., Rozgonyi u. 1. I. em.)

Kötelezõ felvevõ körzetek - óvodák
2010/2011 - ÓVODÁK
Attila Óvoda Nagykanizsa, Attila u. 7.
Attila u., Balatoni u., Honvéd u., Irtás u., Kisberki u., Madách Imre u., Postakert u., Toldi Miklós u., Zala György u.
Hétszínvirág Óvoda Nagykanizsa, Corvin u. 2.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bedõ Albert u., Belus József u., Bethlen
Gábor u., Bolyai János u., Corvin u., Dózsa György u., Egry József u., Erkel Ferenc u., Fáy András u., Gábor Áron u., Garay u., Halvax u., Hársfa u., Ifjúság u.,
Kinizsi Pál u. 50-végig, Lámpagyár u., Lékay Gyula u., Magyar u., Május 1. u.,
Napraforgó tér, Nyírfa u., Rákóczi Ferenc u., Sikátor u., Sugár út 50-tõl végig, Takarék u., Ûrhajós u., Virág Benedek u., Vörösmarty u.
Hevesi Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 17/b.
Hevesi Sándor u., Kazanlak krt., Munkás u, Péterfai u. Récsei u., Rózsa u. 14tõl végig, Városkapu körút.
Kertvárosi Óvoda Nagykanizsa, Csokonai u. 5.
Alsó Szabadhegyi u., Árok u., Bagoly u., Bartók Béla u., Betyár u., Búzavirág u.,
Csalogány köz, Cseresznyés u., Csokonai u., Damjanich János u., Dankó Pista u., Egerszegi u., Felsõ Szabadhegyi út, Fülesbagoly u., Hadi u., Harang u., Harmat u., Hegyalja út, Hegybíró u., Ibolya u., Ilona u., József Attila u., Kaán Károly u., Kanyar u., Kaposvári út, Kisbagolai hegyhát, Kishegyi út, Kõkereszt u., Laktanya u., Látóhegy, Levente u., Muskátli u., Nagybagolai hegyhát, Nyárfás u., Õrház u., Patak u., Pásztor u.,
Pipacs u., Sandi u., Sánci u., Szabadhegy u., Szentgyörgyvári hegyhát, Táncsics Mihály
tér, Tavasz u., Téglagyári u., Tersánczky u., Tüskés u., Új élet u., Úttörõ u., Vadvirág u.
Micimackó Óvoda Nagykanizsa, Szent Imre u. 14.
Ady Endre u., Csányi László u., Csengery u. 100-ig, Fõ út páros oldala, Kisfaludy
Sándor u., Nagyváthy u., Szemere u., Szent Imre u., Zárda u., Zrínyi Miklós u.
Pipitér Óvoda Nagykanizsa, Bajcsy Zs. u. 67.
Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek köz,
Bornemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ temetõ u., Fenyõ u., Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis István u., Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u., Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert u., Március 15. tér, Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári u., Ráckert u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetneki u., Szigeti u., Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike
u., Vágóhidi út, Varasdi u., Vár út, Vöröshegyi u., Zsigárdi köz.
Rozgonyi Óvoda Nagykanizsa, Rozgonyi u. 7.
Báthory u., Berzsenyi Dániel u., Erzsébet tér, Fõ út páratlan oldal, Hunyadi u.,
Jókai Mór u., Kalmár u., Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u., Kinizsi Pál u. 1-50-ig,
Király u., Királyi Pál u., Kölcsey Ferenc u., Muraközi u., Múzeum tér, Petõfi Sándor u., Rozgonyi u., Sugár út 1-50-ig, Terv u., Vásár út.
Rózsa Óvoda Nagykanizsa, Rózsa u. 7.
Kodály Zoltán u., Liszt Ferenc u., Rózsa u. 1-tõl 14-ig, Zemplén Gyõzõ u., Mészáros Lázár utca.
Vackor Óvoda Nagykanizsa, Platán sor 8/b
Deák Ferenc tér, Eötvös tér, Huszti Gy. tér, Teleki u., Platán sor, Semmelweis
Ignác u., Széchenyi tér.
Kossuth Óvoda Nagykanizsa, Kossuth tér 6.
Bajza u., Bagolai sor, Batthyány u., Hermann Ottó u., Katona József u., Kossuth tér, Kórház u., Mária u., Thúry György u., Ligeti Szekeres József u.
Általános Iskola és Óvoda Miklósfa Nagykanizsa, Gárdonyi u. 10.
Babóchay u., Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Bõsze Kálmán köz,.
Csiky Gergely u., Csengery u. 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Erdész u.,
Gárdonyi Géza u., Gyulai köz, Határõr u., Hóvirág u., Hõsök tere, Iskola u., Kassa u., Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u., Maort u., Marek József u., Mátyás király u., Miklósfa u., Nagy Lajos u., Olaj u., Papp Simon sétány, Parkerdõ
u., Patak köz, Pityer u., Só u., Szent György u., Szentgyörgyvári u., Tárház u., Teleki Blanka u., Tripammer Gyula u., Vasút u., Vécsey u., Veress Péter u., Wlassics
u., Móriczhely, Liszó, Nemespátró.
Általános Iskola és Óvoda Palin Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.
Alkotmány u., Felsõerdõ u., Forrás u., Förhénc u., Gesztenyés u., Herkules u.,
Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u., Lazsnak u., Magvetõ u., Majorkert u.,
Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szarvas u., Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u.,
Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós,
Magyarszerdahely.
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Kiállítás a múzeumban
Óvodai,
iskolai
nyílt napok
Iskolájukat bemutató játékos programmal várja az elsõ
osztályba készülõ ovisokat a
nagykanizsai Piarista iskola
február 13-án és 27-én (szombaton) 9.30 órai kezdettel. Miközben a gyerekek változatos témájú
foglalkozásokon vesznek részt, a
szülõk tájékoztatást kapnak az
intézmény életérõl és megismerkedhetnek a leendõ tanítókkal.
A Bolyai János Általános
Iskola február 13-án szombaton
9 órától és február 20-án szombaton 9 órától nyílt napokat
szervez a leendõ elsõ osztályos
gyermekek és szüleik számára.
A Hevesi Sándor Általános
Iskola 2010. február 20-án
(szombat), 9-12 óráig tartja az
iskolát bemutató programját,
melyre szeretettel várják a jövendõ elsõsöket, és szüleiket.
A Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola minden kedves érdeklõdõ szülõt és gyermeket szeretettel vár a 2010. február 20-án (szombat) 9-12 óráig
tartandó iskolai nyílt napjára és
a 2010. február 23-24. (kedd,
szerda) 8-10 óráig tartandó iskolai nyílt tanítási napjára.

„Nemrégiben látogatást tettünk
a nagykanizsai Thúry György
Múzeumban, rendkívüli történelem óra keretében, ahová Novics
Erika tanárnõ kíséretében mentünk. A múzeumban az elmúlt
idõszak ásatásai során elõkerült
tárgyak kerültek kiállításra, valamint a közeli Botszentgyörgy várának emlékei.
Elõadást tartott csoportunk számára a múzeum igazgatónõje, Száraz Csilla, kinek magyarázatából
sok érdekes és hasznos dolgot
megtudhattunk a korabeli Kanizsa
és Botszentgyörgy történetérõl.
Az elsõ terembe lépve Kanizsa
várának és városának emlékeit láthattuk. Az igazgatónõ elmondta,
hogy a közelmúltban végzett ásatások az Erzsébet téri parkoló alatt
és az üveggyár területén folytak.
Ezek nyomán sikerült meghatároz-

niuk az egykori város pontos helyét. Eszerint az a egykori várat
körülvevõ mocsártól keletre helyezkedik el, a mai Plaza, az Erzsébet tér, a Posta és az üveggyár által bezárt négyszög.
Megtekinthettük azokat a használati tárgyakat (kengyel, sarkantyú, cserépedények), amelyek a város feltárása során kerültek elõ.
Láthattuk, hogy abban az idõben
miképpen lehetett bejutni a víz közepén fekvõ Kanizsa várába. Cölöpökre erõsített fagerendákon kellett
az illetõnek végigmennie – amely lényegében híd volt, szélességét tekintve akár egy szekér is elfért rajta.
A kiállításon megtekinthettük a
kanizsai vár makettjét is. Vesszõbõl és fából készült, alkotói a legapróbb részletekig kidolgozták, ezáltal hûen ábrázolva a felépítését.
A múzeum folyosóján, korabeli
metszeteken láthattuk az ötszögletû

várat a török hódoltság korából.
Sajnos manapság már az egyszerû
járókelõ nem találja a várat, hiszen
I. Lipót parancsára sok másik magyar várral együtt 1702-ben lerombolták. Az igazgatónõ megemlítette, hogy már folynak egyeztetések,
készülnek tanulmányok a kanizsai
vár újbóli felépítésérõl. Ennek turisztikai szerepe jelentõs húzóerõ
lehetne a város fejlõdése szempontjából.
A kiállítás egy másik teremben
folytatódott, és Botszentgyörgyrõl
szólt. A várat a bajnai Both család
építtette a 15. század végén. Manapság már csak a romjai láthatók a
Szentgyörgyvári szõlõhegyen, ezt a
kanizsaiak „Romlottvár” néven emlegetik. A vár lényegében kastélynak
épült, szerepe a török hódítások korában elõretolt helyõrségként volt.
Kanizsa eleste (1600) elõtt Botszentgyörgy már a pusztulás nyomait mutatta, egy évszázad múlva már csak
a romjait találták meg.
Mára azonban a régészeti feltárások alapján sikerült felvázolniuk
a vár alaprajzát, ez alapján egy
makettet készítettek a várról, melyet szintén megtekinthettünk.
Emellett kerültek elõ használati
tárgyak (cserépedények), valamint
egy díszcserépkályha darabjai is,
ezek szintén kiállításra kerültek.
Mindannyiunknak nagyon tetszett a kiállítás és az elõadás, hiszen sok új ismerettel gazdagodhattunk városunk történetét illetõen.”
Boncz Gábor
11/b osztályos tanuló
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium

A Magyar Kultúra Napja Liszóban
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére nagysikerû kulturális
programot tartottak a liszói Faluházban, melyen egyben Fa Ede
liszói születésû költõ születésnapját is ünnepelték.
Godena Ildikó mûsorvezetõ
köszöntõ szavait követõen a falu
polgármestere bemutatta Liszó
értékeit, történetét. A Magyar
Kultúra Napjáról, Liszó hagyományairól Szmodics Józsefné, a
közalapítvány elnöke beszélt.
Kiemelte, mindenkinek kötelessége megõrizni, továbbadni az
õseinktõl kapott örökséget, a magyar nyelvet, a népmesét, a népdalt, a néptáncot, de a helyi hagyományainkat sem hagyhatjuk
veszni. A programot megtisztelte
jelenlétével Cseresnyés Péter or-

szággyûlési képviselõ is. A rendezvényen részt vett az Óbudai
Krúdy Kör elnöke Király Lajos,
aki egyben az amerikai Hemingway Társaság tagja, Kanizsa József, Óbuda díszpolgára, akik saját verseikkel tisztelegtek a kultúrának, és köszöntötték az ünnepeltet. A nagykanizsai Takács
László Irodalmi Kör tagjai is jelen voltak a rendezvényen. Dezsõ
Ferenc nyugdíjas iskolaigazgató,
a kör vezetõje méltatta Fa Ede
költészetét, bemutatta a nem hétköznapi embert, aki autodidakta
módon jutott el az ismeretlenbõl
az ismertségig. A Bojtár Népzenei Együttes, a Rozmaring Táncegyüttes, a liszói Viola Népdalkör a népi kultúra egy-egy szeletével, és Farkas Tibor zenés versekkel színesítette a délutánt. So-

mogyi Nóra, Sándor Orsolya,
Buda Bettina liszói gyermekek
Fa Ede Liszói Varázsmeséibõl
mutatott be néhányat. Horváth
István Radnóti Díjas versmondó
és Dr. Vass Veronika versmondó
az ünnepelt életútját versein keresztül mutatta be a közönségnek. A program kísérõ rendezvényeként két tehetséges liszói fiatal, Kovács Kristóf és Zakócs Veronika fotóiból nyílt kiállítás. Alkotásaik középpontjában az ember és a természet áll, életképek a
falu életébõl, lakóiról. Az érdeklõdõk február 20-ig látogathatják
a kiállítást. A program az önkormányzat és a Liszó Községért
Közalapítvány közös rendezvénye volt.
B.E.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Élõ sportközvetítés
a Kanizsa Rádióban
február 14.
Izzó-Érd NBI B
nõi kézilabda
15:00 órától

Kanizsa KK - Pápa NBI B
férfi kosárlabda
17:00 órától

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

A napokban elõfordulhat, hogy tanácsokat
várnak öntõl a munkatársai. Jó beleérzõ képességével ötletei hasznosak lesznek, be is válnak.
Arra azonban vigyázzon, hogy a negatív megjegyzéseivel ne sértsen meg másokat.

IV.20.–V.20. Bika
Ne legyen túlságosan szigorú önmagához.
Ha kudarc éri, igyekezzen visszanyerni a
lelki békéjét. Ha bántják, ne azon törje a
fejét, hogyan adja vissza. A bosszú helyett
legyen inkább engedékeny.

V.21.–VI.21. Ikrek
Mostanában örömmel tapasztalhatja, hogy
hallgatnak önre a munkatársai. Ha családi
körben erõsen ragaszkodik a véleményéhez, akkor igyekezzen azt megindokolni,
így a sértõdés helyett otthon is sikert arat.

VI.22.–VII.22. Rák
Célszerû lenne nyitottabbá válnia, hiszen
így sok újat tanulhatna a környezetében
élõktõl. Hasznosítsa mások munkamódszereit is. Farsang idején célszerû lenne izgalmasabbá varázsolni a párkapcsolatát.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Idõnként megrögzötten ragaszkodik a véleményéhez, pedig a fiatalokra a rugalmasság, az alkalmazkodóképesség a jellemzõ.
Törekedjen a közös megoldások keresésére, ez elõnyös lesz a párkapcsolatára.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Nyitott hangulatban lesz mostanában. Ha
fontosabb teendõit elintézi a munkahelyén,
akkor több ideje marad a magánéletére,
mint eddig. Tervezzenek egy közös, bulis
szórakozást, akár farsangi karnevált.

IX.23.–X.22. Mérleg
A bolygóállások azt jelzik, hogy kicsit hisztissé válhat a közeljövõben. Minden téren a saját
módszereit tartja a legcélravezetõbbnek, pedig
idõnként nem árt mások ötletét is átvenni. A
magánéletében tervezzen be egyedüllétet is.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ötletes lesz a munkájában az elkövetkezõ napokban. Szeretné újra meghódítani a kedvesét, csak nem tudja, anyagiak nélkül hogyan
kezdjen hozzá. Elsõ lépésként talán az is hatásos lesz, ha új frizurát alakíttat magának.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A csillagok jelzése szerint akaratos hangulatban lesz mostanában. Minél elõbb kerekedjen
felül ezen, és lelkesítse a környezetében élõket
is. Ha társa vágyik, nézzen be egy farsangi
bálba, és önfeledten kapcsolódjon be a táncba.

XII.22.–I.20. Bak
Aszakmai fejlõdésén töpreng ezekben a hetekben, de nem találja meg a legjobb megoldást.
Ha senki nem tud önnek tippet adni, akkor változtasson a keresési módszerén. Elsõ lépésként
fogadja el egy flörtpartner közeledését.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Nincs kedve senkihez alkalmazkodni mostanában. Makacs hangulatán azonban egymagában nem tud változtatni. Döntse el, ha
mégis ragaszkodik a partneréhez, talán tõle
várhat csodát, mert a külvilágtól nem.

II.20.–III.20. Halak
A magánéletére ezekben a napokban kevesebb idõ jut, mint korábban. Ha nincs lehetõsége a szórakozásra, ez még nem ok arra,
hogy elhanyagolja a társát. Figyeljenek
jobban egymásra.
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Városkapu krt.-on egyedi szabályozós, központi fûtéses, 2. emeleti,
54 m2-es, két szobás, nagy konyhás,
erkélyes, felújítandó lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
+3620/541-0542 (7131K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2es, kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás, kert) eladó. Tel.: +3630
227-3294 (7096K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában karbantartott, 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, 1185 m2
udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737,
+3620/417-2075
(7151K)
Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti,
38 m2-es, egyszobás, egyedi gázfûtéses lakás beköltözhetõ állapotban eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
+3630/901-9013 (7156K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra alkalmas, de más célra is
használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felsõ
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedõ, fürdõ, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban akar 700 m2-es, társasház építésére alkalmas telket, hívjon!
Érd.:
+3630/448-6072
vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/2273294
Palinban új építésû, alacsony fenntartási költségû, 128 m2-es, könnyûszerkezetes ház (3 szoba, nagy nappali, amerikai konyha, étkezõ) garázzsal
836 m2-es, szépen parkosított telken,
reális áron eladó. Érd.: +3630/3387179 (7173K)
Berzsenyi utcában I. emeleti, két
szobás, 55 m2-es, egyedi fûtéses, részlegesen felújított lakás eladó. Irányár:
7,5 millió Ft. Tel.: +3630/345-3391
(7174K)

2010. február 11.

Nk-án a Dózsa Gy. 117/B. alatt II.
emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es, 3 szobás lakás eladó. Irányár: 10,9 millió
Ft. Érd.: +3630/396-1910 (7176K)

BÉRLET
Keleti városrészben, csendes környezetben három szobás lakásban egy
szoba kiadó egy fõnek, négyemeletes,
központi fûtéses házban. A szoba részben bútorozott, konyha fürdõ felszerelt. Kábeltévé, Internet van. Pékség,
bevásárlókp., buszmegálló a közelben. Tel. +3630/847-8816. (7165K)

TÁRS

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: +3620/5553014 (6430K)
Mopsz kiskutyák (1,5 évesek) állatbaráti ár alatt eladók. Tel.:
+3630/481-2323 (7170K)
Készpénzért vásárolok porcelánokat, régi dísztárgyakat, festményeket,
sötét alapszínû Zsolnay tárgyakat.
Érd.: +3630/332-8422 (7175K)

55 éves, leszázalékolt nyugdíjas vagyok. 180 cm magas, 80 kg. Nem dohányzom, szeszes italt nem fogyasztok. Szüleimmel élek együtt, saját lakásom van. Olyan hölgyet keresek,
aki nem dohányzik, nem fogyaszt alkoholt. Egy házias hölgyet, aki otthonomba jönne lakni, és örök hûséget
fogadna nekem. Sok éven át, sok szeretetet és boldogságot hozna az életembe. Kora 30-60 év között legyen.
Leveleket a Szerkesztõségbe, „Fehér
rózsa” jeligére várok. (7177K)

ÁLLÁS

SZOLGÁLTATÁS

Bármilyen, végzettséghez nem
kötött részmunkaidõs állást vállal
egy sokoldalú, gyakorlatias, megbízható férfi Nagykanizsán és környékén, valamint Letenyén és környékén akár munkaviszonyban,
akár beszámlázva. Autóval rendelkezem.
Tel.:
+3630/374-6481
(7172K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ.) Teljes testre 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Dolgozatok,
szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelést, formázását,
írott anyag szerkesztését, kiadványok
tervezését, készítését vállalom.
(Számlaképes
vagyok).
Tel.:
+3630/9932-534

JÁRMÛ

ISTIVÁN
AUTÓ
Típus/évjárat
Ár
Audi A3 1.9 TDI
2001.06.
1.990.000 Ft
Audi A4 2.0 CR TDI
2008.03.
6.990.000 Ft
Citroen Picasso 2.0 HDI
2007.10.
2.699.000 Ft
Ford Focus 1.6 TDCI
2006.06.
2.290.000 Ft
Suzuki Swift 1.3 GLX
2005.08.
1.599.000 Ft
Susuki Swift 1.3 GLX
2005.03.
1.650.000 Ft
Suzuki Swift 1.3 GLX
2002.03.
799.000 Ft
Suzuki Wagon R+
2002.03.
799.000 Ft
Toyota Corolla 1.6
1997.11.
850.000 Ft
Nissan Almera 1.5 Visia
2004.11.
1.499.000 Ft
Citroen C4 1.6 SX
2005.06.
1.850.000 Ft
Peugeot Partner 1.6 HDI Freeway
2007.01.
2.350.000 Ft
8800 Nagykanizsak, Petõfi u. 95.
06-30/2350-555, 06-30/4110-555
www.istivanauto.hu

Laminált padlók és szegélyek kiárusítása
a

VEGYES

Áruházban!

Laminált padlók:
- 8 mm-es C31 szürke hajópadlómintás ingyen alátéttel 990 Ft/m2
- 7 mm-es C31 csíkos dió, ingyen szegéllyel, ingyen alátéttel 1490 Ft/m2
- Kifutó típusok 990 Ft/m2 és 1490 Ft/m2-es egységáron
- 1-3 m2-es maradékok 100 Ft/panel

Szegélylécek:
- sérült, fóliahibás 800 Ft helyett 50 Ft/szál
- kifutó színek / vegyes színekben: 2000 Ft helyett 150

Ft/szál

Nagykanizsa, Récsei u. 19. Tel.: 06-93/323-118
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-18 óráig,
szombaton 8-13 óráig

Február 11. 19 óra
HUMOREST AZ
EGYHÁZKÖZSÉG JAVÁRA
Közremûködõk: Kiss Ádám, Kõhalmi Zoltán. Szervezõ: Jézus Szíve Plébánia. Belépõdíj: 3000 Ft. A Jegyek
megvásárolhatók a HSMK-ban és a
Jézus Szíve Plébánián.
Február 13. 15 óra
"NEM ZÖRÖG A HARASZT…" jótékonysági mûsor a Simon testvérek megsegítésére. Fellép: a Tüttõ János Nótaklub. Szervezõ: a Nagykanizsai Civil Kerekasztal és a Kanizsai
Kulturális Központ. Belépõdíj: 1500
Ft. A jegyek megvásárolhatók a
Nagykanizsai Civil Kerekaszatal
szervezeténél (Könyvtár épülete,
Kálvin tér 5.) és a HSMK-ban.

A Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete
ebben az évben is várja
azok segítségét,
akik adójuk 1 %-val támogatják
az egyesületnek az egészség
megõrzésére szolgáló nevelõ,
felvilágosító munkáját.
Adószámunk: 18955912-1-20
Támogatásukat
elõre is köszönjük
vígjáték, a Száguldó Orfeum Színház
(Budapest) elõadása. Belépõdíj: I.
hely 2800 Ft, II. hely 2500 Ft
Február 19. 18 óra
Zenés emlékest
"IN MEMORIAM BON SCOTT"
- az AC-DC legendás énekesére emlékezünk halálának 30. évfordulóján.
A belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Február 19. 19 óra
QUCH EGYÜTTES ÉS
VENDÉGEI - Ifjúsági koncert
Közremûködik: a Batthyány Lajos
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. Belépõdíj: 500 Ft

Február 15. 14.30 óra
A PÉTERFY SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Bagarus Ágnes igazgató
Megtekinthetõ: március 15-ig

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET" Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában, 19301936 között festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: március 1-ig

Február 15. 19 óra
Filharmónia bérlet
LISZT FERENC
KAMARAZENEKAR
Mûvészeti vezetõ: Rolla János
Csajkovszkij: Vonósszerenád; Liszt:
II. Magyar rapszódia; Brahms: Magyar táncok - válogatás. Belépõdíj:
2500 Ft

"HALMOK AZ ÉVSZÁZADOK
SODRÁBAN. HALMOK,
HEGYEK ÉS VÁRAK A
DUNA-TISZA KÖZÉN" Poszter kiállítás
Megtekinthetõ: február 28-ig

Február 16. 19 óra
Rátkai bérlet
Neil Simon: NÕI FURCSA PÁR -

Február 20. 19 óra
SINGER STREET EGYÜTTES
"Best of" Cotton Club Singers
Belépõdíj: 2000 Ft

6.qxd

2010.03.30.

15:30

Page 15

Kanizsa – Sport

2010. február 11.

Megvédte elsõségét a Channel 2000
Véget értek a kanizsai városi teremlabdarúgó bajnokság küzdelmei.
Ugyan január közepén az elõzõ évekhez képest valamivel szûkebb létszámú mezõny vágott neki a mérkõzéssorozatnak, de a végjáték ezúttal is
nagy csatákat tartogatott. A felnõttek
mezõnyében 12 együttes nevezett és
az öregfiúknál is bekapcsolódott
nyolc együttes a versengésbe.

Elõbbieknél végül a legjobb négy
közé Channel 2000, az RMP-Földi, a
Budai Pack és a Dunántúli Postás SE
gárdája jutott. A mintegy 100 nézõ
elõtt sorra került döntõbe aztán az elsõ két legénység került, s a Channel
megvédte tavalyi bajnoki címét, hiszen 3-2-re nyert ellenlábasa ellen.
A „kis döntõben” ugyanilyen
különbséggel gyõzött a Budai

Pack a postások ellen, megszerezve ezzel a harmadik helyet.
A szenioroknál a Bianka Pizzéria lett a legjobb, megelõzve a
Tip Top Senior, az Igazságügy és a
Tintahal HK gárdáját, míg a vigaszkupával a Winners vigasztalódhatott.
P.L.

Sáskázásról és a vezetõi követelésrõl
A Dr. Mezõ Ferenc Emlékév elsõ rendezvényére került sor a kanizsai Halis István Városi Könyvtárban, melyre Dávid Kornél, a
kanizsai születésû egykori NBAkosaras, valamint Krichenbaum
Tibor, a Nagykanizsai Tungsram
SE kézilabda-együttesének gólvágója is hivatalos volt – élménybeszámoló tartása végett.
Az elõzetes programban ugyan
a két kézilabdázó Siti-lány érkezése is szerepelt, azonban Eszter betegség, Bea pedig a fehérvári csapatnál beugró trénerként történõ
elfoglaltsága miatt nem tudott szülõvárosába érkezni.

Nagy sztorikban azonban így sem
volt hiány, hiszen a Téli Olimpiák címû
gyûjtemény bemutatása után már valóban a sportolóké volt a terep. A Tungsram SE egykori kézis irányítója,
Krichenbaum Tibor hat esztendõt töltött a dél-zalai városban, mely idõszak
alatt kétszer végzett az NB I-es góllövõlista második helyén. A híresen bravúros góljaihoz fûzõdött tán a legmulatságosabb története, hiszen az anekdota
szerint Musits Ferenc, a klub gazdasági
vezetõje még meccs közben is képes
volt magához rendelni, mondván nem
csupán a minél több gól, de azok mind
látványosabb kivitelezése is lényeges
szempont volt. Történt mindez a ’90-es
évek elsõ felében Kanizsán...

Dávid Kornél pedig mosolyogva
idézte fel NBA-s élményei mellett
azt, hogy amikor Zalaegerszegen
majdnem nyélbe ütötték az ottani
igazolását, a tréningeken lelkesen
„sáskázták” a jelen lévõ drukkerek,
aminek õ kezdetben nem tudta
okát. Nevezetesen, hogy gyorsan
kiderítették, Kanizsán született. Ehhez hozzzátartozik, késõbb a ZTE
fanatikusai nehezen emésztették
meg, hogy nem jött létre a kontraktus. S mint tudjuk, azt nem szeretik
a vérmes szurkolók, aki sok borsot
képes törni imádott csapatuk orra
alá a mindenkori ellenlábastól.
P.L.

Ez történt (február 11 - 17.)…
… 20 esztendeje: kiéhezett lehetett már a nép a futball bajnoki
rajtjára, hiszen felkészülési városi
derbin 400 nézõ elõtt N.
Oljabányász SE (NB II Nyugati) MÁV NTE (NB III Bakony) 4-0
(g.: Bócz 2, Kepe, Skublics). A
mérkõzést Gergely Sándor vezette, s ennek alább még lesz jelentõsége. A „volánosok" rangadóján
N. Volán Dózsa (NB III Dráva; g.:
Kvanduk 2, Lizád) – Zala Volán
MTE (megyei) 3-1. Elõzetesen az
AB-Kanizsa Kupa országos teremlabdarúgó tornára 80(!) csapat
küldte el nevezését.
… 15 esztendeje: a ZVMLSZ
elismerésben részesítette Gergely Sándor játékvezetõt, akit az
akkori NB I-es keret legreményteljesebb karrier elõtt álló
„sporijának” tartottak. Elsõ mérkõzése 1994. augusztus 13-án
egy Soproni LC - Békéscsaba
meccs volt (2-2) 7000 nézõ
elõtt… A 70 csapatos ÁB-Aegon
Kanizsa Kupa teremtornát a fõ-

városi Kéhli Vendéglõ nyerte
(egyébként a névadó óbudai kis
éttermet 1899-ben alapították!),
mögötte a kanizsai BútorgyárSörmester, a szintén kanizsai
Tip-Top és a gyõri FC Senninger
végzett. A legjobb kapus Csányi
Attila (Bútorgyár) lett. A nõi kosár NB I 13-20. helyéért Zala
Volán TE - MÁV NTE-Kanizsa
Sörgyár megyei rangadón 89-71,
míg a nõi teke NB I-ben ZTEZÁÉV - Kanizsa Sörgyár SE
(Szentes 429 fa) 2:6. A NB I-es
kanizsai tekés férfiak (Zömbik
688) a Kaposvári Strabagot verték 5:3-ra. Kanizsán az országos
kadett férfi tõr versenyen
Szmodics Zoltán második, Tizedes Balázs (mindkettõ MÁV
NTE) pedig harmadik lett.
… 10 esztendeje: az ABKanizsa Kupa teremfoci 46 csapatos mezõnyében a budapesti
Kanárik nyert a Tip Top, az EuroTrans Tatabánya és a Tubifex
Nagykanizsa elõtt. A legjobb ka-

pus Bónyai Imre (Tip Top) lett. A
sakk NB I-ben a második
N.Tungsram SK 7:5-re nyert a
Bp. Postás ellen. A Nagykanizsai
Olajbányász FC neve Nagykanizsa FC-re változott, majd névhasználói szponzor-szerzõdést
kötött a klubvezetés a LINAIRrel. A férfi kosár NB I B-ben az
ötödik Kanizsa KK-DKG East
96-79-re gyõzte le az Univer
Kecskemétet. Hitelesítették a
Ferinc Vince - Tóth László sárkányrepülõsök (NSRE) 132
km/h-s sebességi világcsúcsát.
… 5 esztendeje: A Fix Pont
nyerte a városi teremfoci bajnokságot. A nõi kosár NB I B-ben Kanizsa DKK (3.) - Savaria Szombathely 71-57. A Silló Zsolt edzette Kanizsa KK DKG East a kosárlabda Magyar Kupában hosszabbítás után 97-92-re gyõzte le az
NB I A-s Dombóvárt, s került a
legjobb 16 közé, Koma Dániel 39
pontig jutott.
Polgár László
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Asztalitenisz. Kanizsa Sörgyár
SE (8.) - Budaörs 2i SC (2.) 0:7.
Nõi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés, 10. forduló. A tabellán második helyezett együttes ellen kellett
felvennie a küzdelmet a Ladányi
Dórát nélkülözõ hazaiaknak, akik
roppant megilletõdötten játszották
végig az egész találkozót. Gyakorlatilag még fellángolásuk sem volt,
így a budaörsiek roppant simán
vették az akadályt. A Kanizsa Sörgyár számára vasárnap ismét itthoni találkozó következik, akkor a
Tolna együttese lesz az ellenfél.
Kézilabda. A hétvégén elrajtol
a nõi NB I B-s bajnokság tavaszi
szakasza, melynek keretében a tizenegyedik Nagykanizsai Izzó SE
együttese a listavezetõ ÉTV-Érdi
VSE csapatát fogadja, s a dél-zalai
városba látogat(hat) a település szülötte és kézilabda-neveltje, az egykori világválogatott Németh Helga
is. Az Izzó SE nõi szekciója „tavaszi" elsõ három hazai mérkõzését a
Zsigmondy-csarnokban rendezi, a
vasárnapi összecsapásnak is a középiskola tornaterme ad otthont –
15 órától. Az évadra a Zsigmond
György edzette Izzó SE jól hangolt,
hiszen a felkészülési mérkõzéseiken legyõzték a Lenti, az NB II-es
Csurgói NKC és az NB I B-s Marcali VSZSE kézilabdázóit is.
Kosárlabda. A férfiak NB I Bs pontvadászatában a második helyre elõrelépett Kanizsa KK DKG
East idegenben nyert a BudafokCsepel ellen 91-78-re. A forduló érdekessége volt, hogy a közvetlen riválisok közül Veszprémi Egyetem
és a Soproni MAFC is kikapott. A
hölgyeknél a Kanizsai Vadmacskák
ismét hazai környezetben játszott,
de a második helyen álló Tatabányai KC 85-57-re gyõzte le Gábor
Erzsébet tanítványait.
Vízilabda. Tizennegyedszer
rendezik meg a Víz Világnapja
Tornát március 6-7-én a Városi
uszodában, melyre az OB I B-s és
az OB II-es vendéglátókon kívül a
felnõttek mezõnyében elõzetesen
a BVSC, a Fehérvár Póló SE, valamint a horvát VK Delfin Rovinj
és a VK Zagreb együttese nevezett. A torna a Heat GroupKanizsa VSE - Rovinj mérkõzéssel veszi kezdetét reggel 9 órától, s
betétprogramként gyermek korosztályú csapatok is mérkõznek
egymással. A kétnapos meccsdömping jó felkészülésnek ígérkezik a KVSE OB I B-s gárdája számára, már csupán azért is, hiszen
csoportjában az elsõ helyrõl várhatja a rájátszás küzdelmeit.
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Kéményprobléma
megoldása – a Pályázat!

A nagykanizsai kéményseprõk
tájékoztatása alapján a városban
közel 1000 db veszélyesnek tartott
Termofor gyûjtõkémény mûködik.
A veszély forrása a kémények mûködésében, konstrukciójában rejlik, melynek következtében szénmonoxidmérgezések, égéstermék
visszaáramlások, üzemzavarok keletkezhetnek. A labilis mûködésû
gyûjtõkémények így életveszélyes
környezetet jelenthetnek az ilyen
típusú társasházban lakó polgárok
számára. Ez országos probléma,
hiszen nem csak Nagykanizsán
vannak ilyen típusú kémények, hanem országszerte. A problémát felismerve 2009 decemberében az
Önkormányzati Minisztérium ismét pályázati felhívást tett közzé
az egycsatornás Gyûjtõkémények
biztonságtechnikai felújítására, kiváltására.
2009-ben a MESTI-Komplex
Kft-t 7 társasház bízta meg a kéménypályázat megírásával, lebonyolításával. A témával kapcsolat-

ban Horváth Péter a már több évi
tapasztalattal rendelkezõ szakcég
ügyvezetõjétõl a következõ információkat tudtuk meg:
„A pályázat eredményeként a
társasházak olyan biztonságos és
korszerû kéményeket kapnak,
amelyek a ma érvényben lévõ szabályozásoknak és követelményeknek maximálisan megfelelnek. A
megoldás lényege, hogy a gyûjtõkémények egyedi kéményekre
lesznek kiváltva, illetve a biztonságos mûködéshez szükséges,
megfelelõ légellátás és füstcsövezés kerül kialakításra.”
A kivitelezések finanszírozása
három részbõl tevõdik össze. A
Minisztériumi támogatás mértéke
40%, a helyi Önkormányzaté
30%. Így a lakóknak csupán a
költségek 30%-át kell megfinanszírozniuk. Horváth Péter információja alapján a pályázatírás,
mûszaki ellenõrzés, bonyolítás
költségei elszámolhatóak a pályázatban.
Annak ellenére, hogy a beadási
határidõ rövid, nagy érdeklõdés
mutatkozik a pályázatra. A
MESTI-Komplex Kft. vállalja a
pályázati dokumentáció komplett
elkészítését, valamint a kivitelezések komplett lebonyolítását, mûszaki ellenõrzését.
Cégünk vállalja:
Kémény Pályázati dokumentáció komplett elkészítését
Kivitelezések komplett lebonyolítását, mûszaki ellenõrzését
Szaktanácsadás
Horváth Péter, ügyvezetõ
06/70/231-7676
horvathpeter@mestikomplex.hu
www.mestikomplex.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK - Országos Baleset-megelõzési Bizottság felmenõ
rendszerû gyermekrajzpályázatot hirdet „Közlekedésbiztonság
gyermekszemmel" címmel.
Pályázni lehet Zala megye területérõl a következõ korcsoportokban:
óvodás korosztály (3-7 év), kisiskolás korosztály (7-11 év), iskolás
korosztály (11-15 év).
A téma szabadon választott a közúti közlekedés bármely területérõl.
Az egyéni pályamunkákat a következõ technikák felhasználásával várjuk: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj, diópác,
szénrajz, A/4-es, vagy A/3-as méretben.
Értékelési szempontok: a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelõ, ötletes, egyéni ábrázolás megjelenése; a mûfajra jellemzõ formai jegyek felhasználása.
A megyei zsûri korosztályonként értékel és a legjobbnak ítélt öt-öt
munkát országos bírálatra terjeszti fel. A díjazottakat írásban értesítjük.
Nevezési feltételek: minden pályázó csak egy képzõmûvészeti alkotással pályázhat, csoportos alkotásokat nem fogadunk el! A pályamunkák hátoldalán nyomtatott nagybetûvel tüntessék fel a készítõ nevét,
korcsoportját, lakhelyét, csoportnevet/osztályt, a beküldõ intézmény
nevét, címét, telefonszámát; a felkészítõ pedagógus nevét!
A pályamûveket nem õrizzük meg és nem küldjük vissza!
Beküldési határidõ: 2010. április 1.
(Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 4.)
Bõvebb információ a szervezõtõl, Horváth László r. századostól
kapható a 92/504-325 telefonszámon.

