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lan munkára. Másrészt – s ez talán a pénznél is fontosabb – kifejezi, ez a város valóban közösség,
nem csak lakosok halmaza. Mindenki, aki adományozott vagy
bármit tett – hiszen szép számmal
vannak ilyenek is – ezért az
ügyért, a héten megszépülõ szoborra büszkén tekinthet: az én részem is benne van! Mert – bár az
idõjárás néha megtréfál minket –
most már bizonyos, a nemzeti ünnepre elkészül a szobor megtisztítása.
Homokszórás és nagynyomású
vízzel való mosás után cizellá-

a megköszönni valókat. Azok a diákközösségek, akik részt vettek a
gyûjtésben, emléklapot kapnak. A

Megmozdult a város, több mint kétezren adakoztak
– Hármas célból kértük a sajtó
tisztelt képviselõit, hogy ma itt, a 48as közös gyalogezred emlékmûvénél – vagy ahogy mindenki emlegeti, a Petõfi szobornál – találkozzunk
– kezdte hétfõi sajtótájékoztatóját
Babicsné Bertha Éva, a Polgári
Kanizsáért Alapítvány szóvivõje.
– Elõször is örömmel jelentem,
Alapítványunk felhívására meg-

mozdult a város. Több, mint kétezren adakoztak, hogy az 1848.
évi forradalom 160. évfordulójára, nemzeti ünnepünkre sok évtizedes elhanyagolás után végre
megtisztuljon a szobor és talapzata. Az összegyûlt, mintegy háromszázkilencezer forint egyrészt
azt jelenti, nehéz örökséget átvett
városunknak ennyivel kevesebbet
kell költenie erre a halaszthatat-

lás, antikolás következik. Végül
vízlepergetõ réteg felvitelével
akadályozzák meg a szakemberek, hogy a szobrot és talapzatát
újra elcsúfítsa a bázikus rézkarbonát.
– Ezért hívom szeretettel mindazokat, akik magukénak érzik az
ünnepet, március 15-én 9 órára a
Petõfi szoborhoz. Alapítványunk
szeretné mindenkinek megköszönni

történelmi egyházak képviselõit
kérjük, imádkozzanak hazánkért.
És Petõfi sorai a megszépült szobor talapzatán vésõdjenek a szívünkbe is:
„És mi nem hagyjuk magunkat,
Míg lesz egy kéz és egy kard;
Fogadom azt, hogy megbánja,
Aki bántja a magyart!”
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Népszavazási igen-n
nem
Kóka: Három nemre
buzdít

Kóka János az SZDSZ elnöke
zalai látogatásának elsõ állomásaként Kanizsán járt.
A három kérdésrõl elmondta, a
kampány eddigi idõszaka a mérések tanúsága szerint eredményes
volt, hiszen mintegy tíz százalékkal csökkent a várható igenek és
hét százalékkal nõtt a várható nemek száma az utóbbi öt hétben.
Láthatóan egyre többen ismerik
fel, hogy a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj nem egy reform káros mellékhatásai, hanem szükségesek ahhoz, hogy jobb legyen az
egészségügy, a háziorvosi- és kórházi ellátás, valamint versenyképesebbé váljon a diploma.
– A vizitdíj, a kórházi napidíj és
a tandíj is többletpénz – hangsúlyozta Kóka János –, ugyanis nem
csökkent a vizitdíj bevezetésével az
egy háziorvosi praxisra, vagy egy
kórházi ágyra esõ finanszírozás.
Az ellenzék mégis az ellenkezõjét
állítja – folytatta. – Például a kórházi napidíjnak köszönhetõen kétszer annyit tudnak a kórházak étkeztetésre költeni. Egyre többen
látják, hogy az igenekkel visszafordulnánk egy korábban magunk
mögött hagyott rendszerbe, a szocializmusba. Ezzel párhuzamosan
a Fidesz taktikát változtatott és elkezdett képtelenséget állítani. Az
egyik ilyen, hogy a vizitdíj, a kórházi napidíj és a tandíj egy újabb
adó. Ez egy önrész, egy szimbolikus összeg, amit a szolgáltatás
igénybevételekor fizet ki mindenki.
A fölösleges keresletet fogja visz-

sza, viszont abban segít, hogy ügyféllé teszi a megrendelõt. A másik
képtelen állítás, hogy a kormány
emelni szándékozik a vizitdíjat.
Nincs és nem is lesz a kormány
asztalán olyan javaslat, amely ezt
célozza, egyszerûen azért, mert
szakmailag indokolatlan. Az ezer
forint már eltántorítaná az indokolt orvoslátogatástól a kezelésre
szorulókat.
A tandíj az egyetemek gazdálkodási önállóságát és minõségjavításának lehetõségét hozza meg. A
tandíj nemcsak szükséges, hanem
igazságos is, hiszen eddig a diákok
fele költségtérítéses képzésben,
míg a másik fele államilag finanszírozott képzésben részesült. Az
utóbbiak helyett az összes adófizetõ adta át a diploma árát a diákoknak. Igazságos, hogy akik a diploma elõnyébõl részesülnek, valamit
fizessenek érte. A tandíj bevezetésének elkerülhetetlenségérõl a Fidesz által 1993-94-ben kiadott kiadványból hozott fel érveket.
B.E.

Göndör: Felelõtlen
és demagóg
a népszavazás

Több aktuális témáról adott
háttér-információkat sajtótájékoztatóján Göndör István váro-

sunk MSZP-s országgyûlési képviselõje.
A népszavazásról elmondta, felelõtlennek és demagógnak tartja a
népszavazási kezdeményezést,
mert a Fidesz egy pillanatig nem
gondolta végig, hogy milyen üzenete lesz annak, ha gyõznek az
igenek. Lehet örömünnepet tartani, de ez a befektetõk, a külföldi
elemzõk, gazdasági szakemberek
számára azt jelenti, hogy a magyar
választók nemet mondtak mindennemû reformfolyamatra. A döntést
bízzuk a választók szabad gondolkodására – hangsúlyozta.
– A Nemzeti Bank már elõzetes
lépésként kinyitotta a sávhatárokat. Reális veszélye van annak,
hogy a forint árfolyama olyan
mértékben süllyed, hogy nem a
300 forintos vizitdíjat spórolják
meg az emberek, hanem több ezer
forintot veszíthetnek a fennálló hiteleik törlesztõrészletének a kifizetésekor. Ha csak egy ilyen kicsi
momentumot veszünk figyelembe –
tette hozzá –, igazolható, hogy a
népszavazás valami egészen másról szól, nem pedig a három feltett
kérdésrõl.
A sokakat foglalkoztató Déli
Áramlat távvezetékkel kapcsolatban elmondta:
– Az EU-ban egyetértenek abban, hogy a ma rendelkezésre álló
földgázkészletek mindössze két
százaléka található az európai huszonötök területén, a többi azon kívül. Az Európa Tanácsnak van egy
olyan megállapítása, mely szerint
a forrás-diverzifikációknak nincs
valós lehetõsége. Amiben diverzifikáció (kockázatcsökkentés) lehet,
az a szállítási útvonalak, és azoknak a biztonsága, megbízhatósága. Az unió energiapolitikájában is
számolnak azzal, hogy a közeli
években mintegy 100 milliárd köbméterrel nõ a földgázfelhasználás.
Jelenleg már az országgyûlés asztalán van az ország energiapolitikai koncepciója, amelynek a háttértanulmányaiból egyértelmûen
látszik, hogy Magyarországon kórosan, károsan magas, mintegy 4344 százalék a földgáz részaránya
az egész energiafelhasználáson
belül. A számokból egyértelmûen

kiderül, ez a tendencia még folytatódik. A Déli Áramlat nem más,
mint egy szállító gázvezeték, ami
Európába jön. Nem Magyarország
a cél, hanem Olaszország és Ausztria. Érdekes módon egyik országban sincs ebbõl belpolitikai cirkusz, csak Magyarországon. A tét
a következõ volt: vagy kimaradunk
belõle, és a vezeték Magyarországot megkerülve délen, Szerbia,
Horvátország útvonalon megy
Olaszországba és úgy Ausztriába,
vagy rajtunk keresztül, és akkor
meg lesz az az elõnyünk, hogy
tranzitdíjat kapunk, sõt a magyar
tapasztalatokat felhasználva földalatti gáztárolásból is nyerhetünk
forrásokat.
B.E.

Pusztai: Az orvosok
lejáratására bíztat
a minisztérium

– A Kanizsai Dorottya Kórházban is teljes a bizonytalanság, az
ágyszám-csökkentés és a teljesítmény volumen-korlát csökkentése
nagyon komoly követelmények
elé állítja az intézmény dolgozóit.
Nagy betegforgalommal, rendkívül feszített tempóban kénytelenek dolgozni, ami mindenkit túlterheltté, nyugtalanná tesz. Rossz
hangulatban folyik a munka, ami
fáradtsághoz, ingerlékenységhez,
konfliktusokhoz vezet – mondta
nagykanizsai látogatásán Dr.
Pusztai Erzsébet, a Magyar De-
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mokrata Fórum egészségpolitikusa, aki orvosokkal is találkozott a Kanizsai Dorottya Kórházban, majd este fórumot tartott a Medgyaszay Házban.
– Az egészségügy körül lassan
már egy éve folyamatosan helyzet
van – mondta sajtótájékoztatóján dr.
Pusztai Erzsébet. – Az átalakítást
rengeteg vita kíséri, most éppen a
népszavazás kapcsán, melyrõl az
MDF elmondta, hogy kívül marad
azon, ugyanis véleményünk szerint
sem az igenek, sem a nemek nem
oldják meg az egészségügy problémáit. Az a célunk, hogy az egészségügy és a betegellátás számára méltó
körülményeket teremtsünk. A kanizsai kórházban is tájékozódtam, volt
módom megismerni a mûködési
adatokat és a körülményeket – nos,
itt is arról gyõzõdtem meg: nem lehet azt mondani, hogy rózsásak lennének az egészségügy mindennapjai. A tavaly elkezdõdött szerkezetátalakítással nem az a baj, hogy zajlik, hiszen mindenki tudja, hogy az
egészségügyben drasztikus változásra lenne szükség. A megvalósítás
módjával kapcsolatban komoly aggályaink vannak.
Dr. Pusztai Erzsébet elmondta:
álláspontjuk szerint az ellátórendszer nemcsak a hazai betegek ellátása szempontjából fontos, hanem
Magyarország számára gazdasági
kitörési lehetõséget is jelenthetne –
ha az egészségügyi tárca ésszerûen
nyúlna hozzá a rendszerhez.
– A még meglévõ szellemi és környezeti kapacitás nagyon jó lehetõséget teremt arra, hogy Magyarországot Európa egyik egészségközpontjává tegyük. Meggyõzõdésünk,
hogy nem egyszerûen csak a hazai
betegek ellátására kell berendezkedni, hanem arra is gondolni kellene, hogy a határon túli magyarság
ellátásába hogyan tudunk bekapcsolódni az ottani biztosítókkal való
tárgyalás után, és hogyan, milyen
területeken tudunk részt venni az
európai betegek ellátásában. Ilyen
típusú programot szeretnénk, s ennek megvalósításán kellene nagyon
gyorsan elkezdeni dolgozni, hogy az
egészségügy leépítése helyett ésszerûen használjuk a még meglévõ szabad kapacitásainkat. Ez az ország
gazdasági állapotának javítása érdekében is fontos. Ezen kívül úgy
véljük, ha az általunk javasolt módon történne az egészségügy átalakítása, akkor nem az orvosaink, az
egészségügyi dolgozóink mennének
külföldre munkát vállalni, hanem az
ottani betegek jönnének hozzánk.

Ma ugyanis a bizonytalanság, az átszervezés keserves körülményei miatt az egészségügyben nagyon rossz
hangulat alakult ki, ami sajnos, egyre inkább arra ösztönzi az orvosokat, de legfõképpen az orvos-egyetemistákat, hogy elhagyják az országot, s jobb megélhetési lehetõségek
után nézzenek külföldön.
Dr. Pusztai Erzsébet szerint az
egészségügyi tárca nemcsak koncepciótlan, elõkészítetlen ötletelést
folytat az egészségügy átalakítása
kapcsán, hanem maga is orvos-lejáratást folytat és hangulatot kelt.
– Nem szerencsés dolog ágyak
mellé helyezendõ széfekrõl beszélni, miközben komoly mûszerek cseréje lehetetlen, mert akkora összeget emésztene fel egy-egy ilyen beruházás, ami nem áll rendelkezésre
az intézményben. Rendkívül szerencsétlennek tartjuk azt a tájékoztatásnak nevezett figyelem-felhívást
is, amit a szaktárca által kiadott
plakátokon látni egészségügyi intézményekben, orvosi rendelõkben
a kórházi étkeztetéssel kapcsolatban. Ez ugyanis arra szólítja fel a
betegeket, hogy amennyiben az étkezés körülményei nem felelnek
meg, azonnal forduljanak az
Egészségbiztosítási Felügyelethez.
Ezt az orvosellenes propagandát
rendkívül sajnálatosnak tartom, hiszen létezik a népegészségügyi és
tisztiorvosi szolgálat, betegjogi
képviselet is, nem beszélve arról,
hogy a betegek a kórházban, az orvosuknak is jelezhetik, ha valamivel nincsenek megelégedve. Ilyen
minisztériumi hozzáállással az
egészségügyi dolgozók joggal érzik
úgy, hogy hiába tesznek meg mindent, egyre több és több ellenük
szóló megnyilvánulás történik. Ez
pedig közvetlenül rontja a betegellátás színvonalát, az orvos és a beteg közötti bizalmi kapcsolatot.
H.A.

Cseresnyés: Három
igen a hazugságok
ellen

– Fontos, hogy a kanizsaiak közül minél többen elmenjenek szavazni március kilencedikén, s
voksoljanak igennel, hogy véget
vessünk a folyamatos hazudozásnak – mondta lapunknak Cseresnyés Péter alpolgármester, a Fidesz helyi csoportjának elnöke.
– Az egészségügyi törvényt a társadalom nagy része elutasította, a
kormánypártok mégis megszavazták,
nem érdekelte õket az emberek véleménye. Mint ahogy az sem, hogy
nemcsak a Munkáspárt, hanem még
az MSZP két tagozata is, valamint
baloldali gondolkodású személyiségek sokasága lépett fel az egészségbiztosítás úgynevezett reformja ellen.
De nem érdekelte a kormánypártokat
a közjogi méltóságok aggodalma
sem: Sólyom László köztársasági elnök, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és a korábbi köztársasági elnök, Mádl Ferenc is hiába adott hangot kétségeinek. Sõt, azt sem nézték jó szemmel,
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amikor soraikból az Országgyûlés
elnöke, Szili Katalin idõt kért volna a
döntések kiérlelésére. Nem érdekelte
a kormánypártokat a szakma, a Magyar Orvosi Kamara, az Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és más érdekvédõk tiltakozása sem. Nem érdekelte a kormánypártokat egy baloldali szaktekintély,
Ferge Zsuzsa akadémikus véleménye
sem. Nem érdekelte a kormánypártokat olyan civil szervezõdések fellépése, mint a Nagycsaládosok Országos
Szövetsége, a Humanista Mozgalom,
a Magyar Szociális Fórum, a Levegõ
Munkacsoport, a Védegylet és még
hosszan folytathatnám a sort… Nem
érdekelte a kormánypártokat a február 11-ig már összegyûlt 359 ezer
aláírás, amellyel az ország lakossága az üzleti érdekeltségû cégek
egészségbiztosítási rendszerbe való
bevonása ellen népszavazást követelt, s az sem, hogy képviselõi fórumokon saját szavazóik kérték õket a
megfontolásra. Nem érdekelte az
MSZP és az SZDSZ politikusait,
hogy a választási programjában –
félrevezetve választóikat – egészen
mást ígértek. Ma az emberek többsége éppen ezért joggal érzi úgy, hogy
becsapták õket. És ebben igazuk is
van. Becsapta õket a mostani miniszterelnök, és becsapják õket a
hozzájuk tartozó politikusok nap,
mint nap.
– Álláspontjuk szerint mi lehet
az ára, ha nem gyûlik össze vasárnap elegendõ számú voks?
– El kell menni szavazni, mert ha
nem tesszük ezt megfelelõ számban,
megemelik a vizitdíjat, megemelik a
tandíjat és tönkre fognak tenni mindent, amit érnek. Most is becsapják
az embereket, amikor tulajdonszerzési lehetõséggel akarják elterelni a figyelmet, vagy adócsökkentéssel hazudják tele az étert. Amit kimondanak, addig sem igaz, amíg elhangzik.
Törvényt hoztak az adócsökkentésrõl,
amit a 2006-os választások után
gyorsan el is töröltek. Emlékezzünk a
közelmúltra: az elmúlt napokban tagadták a gáz árának emelését, de ma
már tudjuk, megint nem mondtak igazat. Ezért úgy vélem, túlzás nélkül arra kérhetem a nagykanizsai embereket, ne érdekelje õket, hogy mit beszélnek össze-vissza az MSZP és az
SZDSZ képviselõi, menjenek el március 9-én szavazni, és a három igennel küldjenek egy határozott üzenetet
városunkból is a kormánynak. Azt,
hogy a kanizsai emberek nem szeretik
a mellébeszélést, nem szeretik, ha becsapják õket.
H.A.
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Konszezusos költségvetési szigor
Hajnalba nyúló közgyûlésen, a
hiányból az elsõ verzióhoz képest több mint egymilliárd forintot lefaragva fogadták el a képviselõk a város költségvetését. Habár a szocialisták még egy alternatív hiánycsökkentõ költségvetést is beterjesztettek, a végszavazást már nem várták meg.

Kérdések sora
A közgyûlés elején Bogár Ferenc (MSZDP) arról érdeklõdött
Marton István polgármesternél,
hogy kíván-e vizsgálatot kezdeményezni a kórház eszközbeszerzése
kapcsán kialakult ügyben? Dr.
Kolonics Bálint (Fidesz-KDNP)
azt firtatta, miért került ki a településrendezési terv módosításából a
Király utca 31. ügye? Dr. Csákai
Iván (Fidesz-KDNP) az iránt érdeklõdött, hogy miért késik a szociális segélyek kifizetése? Balogh
László (Fidesz-KDNP) egy Berzsenyi utcai kutyafuttató szükségességét vetette fel, Karádi Ferenc
(Fidesz-KDNP) a várost Miklósfával összekötõ kerékpárút közvilágításának kiépítését sürgette.

Városrehabilitáció
A testület elsõként a városrehabilitációval kapcsolatos elõterjesztést tárgyalta, melynek kapcsán Balogh László megállapította, hogy a ciklus egyik fõ üzenete
lehet a program megvalósításának
elindítása. Dr. Fodor Csaba
(MSZP) úgy vélte, a tervezet nem
szolgálja a városlakók érdekeit,
jelentõs pénzt emészt fel például a
Huszti téri körforgalom kialakítása, miközben szerinte elfogadhatóbb és takarékosabb lenne, ha
Bárdosi Gábor korábbi javaslatát
építették volna be, amely az Eötvös tér egészére egyfajta nagy
körforgalomként tekintett. Dr. Fodor Csaba azt mondta: nem támogatja a Zrínyi utca átépítését, mert
az a forgalom irreális megnövekedését hozná az érintett útszakaszon. Horváth István (FideszKDNP) jelezte, a projekt keretében önálló képviselõi indítványban a projekt antiszegregációs eleme révén kezdeményezi a
Citromsziget néven elhíresült épületegyüttes, az egykori laktanya
felújítását és azt, hogy az egyetem

képzési helye a jelenlegi szétszóratottság helyett oda koncentrálja erõit és a képzés ma még különálló egységeit. Marton István
erre reagálva jelezte: ez túl nagy
falat lenne mindenkinek, s egyelõre nem lát rá reális esélyt.
Cseresnyés Péter alpolgármester a napirendi pont kapcsán leszögezte, közel kétmilliárd forint érkezik a városba, nem szabad ezt a
lehetõséget elszalasztani, már
csak azért sem, mert a belvárosban élõk is igénylik a forgalomcsillapítást.
Dr. Csákai Iván Horváth István
felvetésére reagálva elmondta,
hogy a Citromszigetnek hívott
épületegyüttesben jelenleg százharminc család él, s a kalkulációk
szerint mintegy hat-hétszázmillió
forintba kerülne a lakók átköltöztetése, az épület felújítása pedig
több milliárd forintot emésztene
fel. Mint mondta, jelenleg a város
nincs olyan helyzetben, hogy egyáltalán csak gondolkodni is lehessen errõl.
Cserti Tibor (Városvédõk) arra
figyelmeztette képviselõtársait,
hogy mivel a projekten változtatni
már amúgy sem lehet, felesleges
vitázni, inkább szavazzanak.

Civil feljelentés?
Ekkor kért szót Gyertyánági Endre, a Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület elnöke. Gyertyánági azt mondta,
többen felhatalmazták, hogy tolmácsolja elégedetlenségüket a város
vezetõi felé, miszerint a tervezés során nem kérték ki a lakosság véleményét, ami ellenkezik az Európai
Unió partnerségi elveivel. Egyúttal
bejelentette azt is, hogy a Nagykanizsai Civil Kerekasztal a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, illetve az Ügynökséghez
fordul az ügyben.
Marton István polgármester válaszában elmondta, nem igaz, hogy
nem egyeztetettek a lakossággal,
hiszen a széles nyilvánosság is betekintést nyerhetett a tervekbe,
melyekre azonban csak körülbelül
tizenöten voltak kíváncsiak. Annál
aktívabbak voltak viszont a belvárosban tevékenykedõ vállalkozók,
akik mintegy negyvenen jelentek
meg a részükre szervezett fórumon.
Végül a többség támogatta a
belváros rekonstrukciójával kap-

csolatos dokumentumokról szóló
elõterjesztést.

Király utca 31.
Másodikként a város településrendezési tervének módosítása került a testület elé. Ennek kapcsán
Dr. Kolonics Bálint (FideszKDNP) azt kérdezte a polgármestertõl, hogy vajon miért került ki
az anyagból a Király utca 31. udvarbelsõ rendezése, miközben már
kétszer is volt a közgyûlés elõtt.
Azt kérte, képviselõtársai támogassák az általa beterjesztett határozati javaslatot, amely rendezés
alá vonja az említett lakótömböt.
Marton István válaszában elmondta, az ügyben szakhatósági egyeztetést kell lefolytatni, és szükségesnek látja lakossági fórum öszszehívását is, ezért most nem támogatja a képviselõ javaslatát.
A testület végül elfogadta Dr.
Kolonics Bálint indítványát.
Ezután egyhangúlag támogatta a
testület, hogy a város a ’48-as
Honvéd Gyalogezred Deák téri
emlékmûvének felújításához biztosítsa a Polgári Kanizsáért Alapítvány által kért 1,3 millió forintot,
kiegészítve ezzel a lakossági adományozás során összegyûlt mintegy háromszázkilencezer forintot.
Vita csak pénzforgalmi kérdésekben adódott.

Jelentkezõ a mozira
Ezt követõen ismét a testület elé
került az önkormányzati mûködtetésû mozi ügye. Marton István polgármester jelezte, úgy tudja, több
vállalkozó jelentkezése is várható a
mozi mûködtetésére, amely kedvezõ döntés során akár már a Város
Napján fogadhatná az elsõ mozirajongókat. A polgármester egy levelet is felolvasott, amelyben egy, a
mozi mûködtetésére vállalkozó,
szakmai tapasztalattal rendelkezõ
befektetõ a város erkölcsi és anyagi támogatását kéri, hogy elindíthassa a város moziját.
Marton István kezdeményezése
támogatóra lelt dr. Fodor Csaba
személyében, aki szerint valóban
megengedhetetlen, hogy míg a régió több nagyvárosában színház is
mûködik, addig városunkban még
mozi sincs.
Balogh László jelezte, nem biztos, hogy egy önkormányzatnak

kellene mûködtetnie a város moziját, s fõleg egy multiplexet.
Karádi Ferenc (Fidesz-KDNP)
leszögezte, úgy véli, nem ez a legnagyobb gondja most a városnak.
Mint mondta, támogatja, hogy induljon el egy folyamat a mozi újraindítására, de azt ne az önkormányzat finanszírozza. Dr. Károlyi
Attila (MSZP) azt javasolta, inkább a mozijegy árába építsenek
be önkormányzati támogatást, ez
kevesebbe kerülne a városnak is, s
talán a jegyek is olcsóbbak lennének.
Dr. Kolonics Bálint pedig azt
mondta, talán meg kellene kérdezni az adófizetõ polgárokat is, hogy
a jelenlegi költségvetési helyzetben kezdjen-e egy veszteséges vállalkozásba az önkormányzat? Arra
is felhívta a figyelmet, az elmúlt
tíz évben jelentõsen változtak a
mozizási szokások, egyre többen
töltenek le filmeket az internetrõl,
éppen ezért az elõterjesztésben
szereplõ nyolcvanezres látogatottság helyett a város lakosságszámához sokkal közelebb álló ötvenezressel szabad csak kalkulálni. Akkor viszont sokkal nagyobb veszteséggel kell számolni. A képviselõ szerint az sem tisztázott, hogy
vajon honnan és mennyiért szerzik
majd be a premierfilmeket?
Végül hosszas vita után a testület úgy döntött, nem lesz önkormányzati mozi Kanizsán, pénzügyi támogatást nem, csak erkölcsit nyújt a mozi újraindításához.

Vízdíj-kkompenzáció
A képviselõk ezután a vízdíjemelés kompenzációjára hétmillió
forintot, míg a munkahelyteremtõ
vállalkozások támogatására harmincötmilliót különítettek el a
költségvetésben – utóbbit huszonnégy egyhangú szavazattal.
A következõ napirendi pontban
dr. Károlyi Attilának a keleti városrészben körzeti megbízottal, illetve Polai Józsefnek és Tóth Nándornak a kiskanizsai rendõrségi
szolgálati hely kialakításával kapcsolatos anyagot tárgyalta a képviselõ-testület. Polai József (FideszKDNP) elmondta, a dr. Molnár József alezredessel, a város rendõrkapitányával folytatott egyeztetéseik alapján úgy látják, hogy 2009.
második felétõl két rendõr teljesíthet szolgálatot a városrészben, ám
lehet, hogy a közterület-felügyelet
is biztosít embert melléjük, nem
beszélve a polgárõrségrõl, melynek megszervezését a rendõrkapi-
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tány nyomatékosan kérte. Dr. Ká
rolyi Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy a keleti városrészben jelentõs a polgárõrség aktivitása.

Egészségcentrum
A testület elé került a kiskanizsai egészségügyi centrum terve
is. Mint ismeretes, a beruházási
költség nagyobb hányadára pályázati forrásokat remél az önkormányzat, miközben szeptember
végére tervezik az új épület átadását. Ennek kapcsán Polai József
több kérdést is megfogalmazott,
többek közt azt, hogy mi lesz, ha
nem nyer a pályázat, s ki finanszírozza majd az egészségcentrum
berendezéseit, a bútorokat?
Válaszában Tárnok Ferenc, a
Városfejlesztési Iroda vezetõje elmondta: az építési engedély már
megvan, a pályázat benyújtási határideje pedig április 30.
Tóth Nándor (Fidesz-KDNP)
hozzátette: egy nem támogatott pályázat minden bizonnyal új helyzetet teremthet, ám annak megoldásán ráérünk akkor gondolkodni.
Döntött a közgyûlés a közösségi
közlekedés infrastrukturális fejlesztéseire kiírt pályázaton való
részvételrõl is, melynek sikere esetén a város több pontján kerülhet
sor az autóbusz-megállók felújítására, ahol hiányzik, ott buszvárók
elhelyezése. Az anyagban jelentõs
arányban szerepelnek kiskanizsai
megállók.

Büdzsé-ffaragás
Ezt követõen került sor a közgyûlés csúcspontjára, a költségvetés tárgyalására.
Elöljáróban Marton István polgármester jelezte, a korábbi változathoz képest jelentõs összeget,
mintegy kilencszáz millió forintot
faragtak le, s a közgyûlés napján
dél körül megkapta a szocialisták
által még a korábbi közgyûlésen
beígért alternatív költségvetést –
igaz, részletesen áttekinteni nem
volt ideje, hiszen egy órakor már a
közgyûlés kezdõdött.
Bene Csaba, a Fidesz frakcióvezetõje örömmel üdvözölte, hogy
jelentõsen sikerült csökkenteni a
költségvetés kiadási oldalát, s javasolta, hogy márciusban a testület
ismét vizsgálja meg a pénzmaradványokat, hátha újabb források
szabadíthatóak fel. Hozzátette:
nem támogatják a köztisztviselõi
illetmények emelését, a VIA Kanizsa veszteségrendezésére tervezett

hatvanmillió forint helyett feleannyit javasolnak, s örömét fejezte
ki, hogy bal- és jobboldal részérõl
egyaránt közös volt a szándék a hiány csökkentésére.
A másik oldalról Böröcz Zoltán
(MSZP) ismertette a szocialisták
javaslatait. A képviselõ többek
közt felére csökkentené lapunk, a
Kanizsa Dél-Zalai Hetilap éves támogatását, s javasolta a lap heti
helyett kétheti megjelentetését, valamint az ingyenesség megszüntetését. A szocialisták elképzelései
szerint lapunkat hatvanöt forintért
lehetne megvásárolni. Ezen kívül
többek közt törölnék a költségvetésbõl a kiskanizsai, ráckerti lejárathoz szükséges területvásárlásra
elkülönített összeget, ellenben
megemelnék a polgármesteri keretet. Csökkentenék a folyamatban
lévõ perekre elkülönített összeget
is.
A szocialista verzió szerint
1.118.268 forint lenne a mûködési
hiány, a mûködésre 314 millió,
míg a fejlesztésekre 805 millió forint hosszú lejáratú hitelt venne fel
a város.
Ezután Röst János (SZDSZ)
megköszönte Cseresnyés Péter alpolgármester és Bene Csaba frakcióvezetõ együttmûködését, illetve
azt, hogy meghívták a költségvetés
elõkészítésére hivatott egyeztetésre.
Halász Gyula (SZDSZ) tervezetbõl a Sas-Brunner hagyaték elhelyezésére elkülönített forrásokat
hiányolta. Végül hosszas vita után
a képviselõk egyenként szavaztak
a módosítási javaslatokról.
Ezek sorában plusz ötmillió forintot biztosítottak a zöldterületek
gondozására, húszmillióról tizenháromra csökkentették a Király utca 31. belsõ udvarának rendezésére szánt összeget, ellenben kétmillió forintot állítottak be a Szociális
Alapra. A Kulturális Alapot – Horváth István javaslatára – hatmillióról tízre emelték, a verseny- és élsportra szánt százmilliót viszont
nyolcvanötre csökkentették. Nem
támogatta a testület többsége a lapunkkal kapcsolatos szocialista javaslatot. Ezt követõen Marton István polgármester felfüggesztette a
napirend tárgyalását, hogy a polgármesteri hivatal munkatársai átvezethessék a változásokat.

Megállt az idõ
Ekkor a szocialisták jelezték:
már jócskán elmúlt huszonhárom
óra, amikor is a szervezeti és mûködési szabályzat szerint a polgár-

mesternek be kellett volna rekesztenie az ülést, s el kellett volna rendelnie folytatólagos közgyûlést.
Marton István jelezte: megállította az órát, így az ülés folytatható. A szocialisták, a szociáldemokraták és a szabad demokraták ekkor – Cserti Tibor, Bicsák Miklós
és Dr. Károlyi Attila kivételévelfelálltak és hazamentek. Ezt követõen a maradék képviselõvel csak
harmadik nekifutásra sikerült
megszavaztatni az ülés folytatását,
s végül Marton István polgármester gyakorlatilag az ellenzék nélkül
volt kénytelen megszavaztatni a
költségvetést – pedig abba számos
javaslatukat beépítették.
Az elfogadott költségvetés az elsõ változathoz képest mintegy
egymilliárd forinttal kevesebb kiadást tartalmaz, így a város 2008ban csak 1,4 milliárd forint hitelfelvétellel számol, amelybõl 849
millió a fejlesztésekhez, s 524 millió a mûködési hiány kezeléséhez
szükséges hitel.
Utóbbiból látszik: a város intézményrendszerére további racionalizálás vár.
Horváth Attila

Elhatárolódtak
Gyertyánágitól
A közgyûlés után Gyertyánági Endre felszólalásával kapcsolatban sajtóközleményt juttatott el lapunkhoz a Nagykanizsai Civil Kerekasztal vezetõsége, Budavölgyi Kálmán ügyvezetõ elnök és Balogh István soros elnök. Ebben az áll: „A
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
elnöksége elhatárolódik Gyertyánági Endre kijelentéseitõl,
amelyeket Nagykanizsa MJV
2008. február 28-i Közgyûlésén
tett az Integrált Városfejlesztési
Stratégiáról.
Hozzászólását
mint magánszemély tette, azt
nem egyeztette a vezetõséggel,
és állításával ellentétben arra a
Kerekasztal elnöksége nem kérte és nem jogosította fel. Az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról alkotott véleményünket a
társadalmi egyeztetés demokratikus szabályai szerint juttatjuk
el a városvezetéshez. Az önkormányzattal kimondottan segítõ
szándékú partneri együttmûködésre törekszünk, a mindkét fél
számára kölcsönös elõnyök elõtérbe helyezésével.”
H.A.

5

Kedves Varga Józsefné!
Együttérzek gyermeke betegségével kapcsolatos aggodalmával, amely minden anya belsõ természetes érzéseibõl fakad.
De mint írja, gyermekének súlyos tályogos mandulagyulladása miatt kellett a mûtéti sorozatot elvégeznie az osztály orvosainak. A megbízott osztályvezetõ
fõorvos távozását nemcsak Ön,
de én is sajnálom. Õ a hivatását, mint családorvos kívánja a
továbbiakban folytatni, és ez
egy természetes folyamat része.
A kórházi ellátás területén dolgozó háziorvosok többsége is
valamikor intézményünkben
szerezte meg a klinikai gyakorlatát. Várhatóan a késõbbiekben is innen kerülnek ki a háziorvosi praxisokba jól képzett
orvosok.
Felhívom szíves figyelmét, hogy
már a kinevezésem elõtt sem volt a
Fül-Orr-Gégészeti osztálynak vezetõ fõorvosa, így az én feladatom
nem az osztály elsorvasztása, hanem a mûködés biztosítása és a
személyi feltételek pótlása. Lehet,
hogy az Ön számára nem ismert,
de a Magyar Orvos Kamara adatai szerint az elmúlt két évben 4
teljes egyetemi évfolyam 2500 orvosa távozott a klinikai praxisból
az egészségügyi „reform” eredményeként. Ennek ellenére a kórház vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy a betegellátás folyamatosságát biztosítsa. Õszintén tájékoztatom, hogy a hivatásomat szívvel-lélekkel vállaltam
és vállalom – ahogy Ön említi – itt
a „világ végén”, mert szeretem a
kórházat és a kanizsai lakosokat.
Munkámhoz hozzátartozik a
személyi állomány folyamatos
pótlása mellett a betegek gyógyítási körülményeinek megfelelõ szintû kialakítása, beleértve a
gyógyulást segítõ kulturált udvari környezet megteremtését is.
Kedves Varga Józsefné,
amennyiben úgy érzi, hogy gyermeke orvosi ellátásában orvosaink szakmai mulasztást követtek
volna el, úgy kérem annak kivizsgálása céljából keressen fel
személyesen a kórházban.
Önnek és családjának jó
egészséget kívánva megköszönöm õszinte véleményét.
Tisztelettel:
Dr. Kovács József, fõigazgató

9.qxd

2008.03.04.

6

14:50

Page 6

Kanizsa – A mi ügyeink

2008. március 6.

Támogatásra lenne szükségük a polgárõröknek

Ránk vigyáznak, a maguk pénzén
„Ki becsül meg minket?” –
kérdezik keserûen a költségvetés elfogadása után a keleti városrész polgárõrei, hiszen a
helyzetük most sem változott,
már ami a piszkos anyagiakat illeti. Tenni akarnak a városért,
az itt élõk közbiztonságáért, de
úgy vélik: az már sokáig nem
mehet, hogy az évek óta rendkívül alacsony önkormányzati támogatás miatt mélyen bele kell
nyúlniuk a zsebükbe, hogy aztán minden éjjel a saját bõrüket
vigyék vásárra – másokért, értünk.
– Öt évvel ezelõtt alakult meg
egyesületünk – mondta lapunknak
a Keleti Városrész Polgárõr Egyesület elnöke, Kovács László. –
Tisztességgel, becsülettel dolgozunk, de sajnos már évek óta anyagi nehézségekkel küszködünk, mivel az önkormányzattól tavaly és
idén is csak kétszázötvenezer forintnyi támogatást kaptunk, holott
2007-ben csaknem kilencszázezer
forintot emésztett fel a mûködésünk. Gyakran a saját pénzünkbõl
tankoljuk az autóinkat, hogy tudjunk járõrözni.
Kovács László jelezte: pedig
mintegy harmincnyolc tagja van
az egyesületnek, s éppen a minap
vettek fel újabb hat polgárõrt, akik
– helyiek lévén – Kiskanizsán járõröznek majd, a városrészben
ugyanis az utóbbi idõszakban
rendkívüli módon elszaporodtak a
betörések, lopások.
Az egyesület elnöke jelezte, tavaly több mint hétezer órát töltöttek szolgálatban, ami azt jelenti,
hogy az év kétszázharmincnégy
napján ott voltak a közterületeken.
Jármûvük egy agyonhasznált, túlfogyasztó, elavult motorú és karosszériájú Ford Escort, amit két
évvel ezelõtt kaptak a megyei
rendõr-fõkapitányságtól. Csak a
tavalyi üzemanyag-fogyasztás került háromszázötvenezer forintba.
Már ez is több, mint a munkájukhoz adott önkormányzati támogatás. A munkához, amit pedig a
közrend, a nagykanizsaiak érdekében végeznek, nem egyszer testi
épségüket veszélyeztetve. Kovács
László irodájuk egyik szekrényébõl egy BMX-kerékpár kormányát
veszi elõ, mint mondja, egyszer

ezzel támadtak rájuk. A szidalmazás, felmenõik emlegetése, a fenyegetések már teljesen megszokottak. Horváth Ferenc polgárõr,
az egyesület fegyelmi bizottságának elnöke azt mondja, aki nem
jár kint éjszaka, az talán el sem hiszi, hogy mi folyik a városban, ha
leszáll a sötétség. A legnagyobb
gondot szerinte az éjszakai szórakozóhelyek jelentik, fõleg az
egyik Eötvös téri, amelyben még
hajnali öt órakor is kiszolgálnak
fiatalokat szeszesitallal. Nem beszélve a drogról, amely egyre nagyobb gondokat okoz Nagykanizsán is. Éppen a fiatalok védelmében most egy ifjúsági polgárõrcsoport létrehozásán munkálkodnak. Fontos ez azért is, mert az
egyesület tagjainak nagy része középkorú, vagy még idõsebb, kell
tehát a fiatalítás.
Kovács László azt mondja, tavaly ötvennyolc alkalommal akadályoztak meg bûncselekményt,
kilenc alkalommal intézkedtek,
vagy kértek rendõri intézkedést
garázdák ellen.

Értékünk
az ember

– Most kellene még jobban
erõsítenünk, mert ha nem tudunk
gátat vetni a bûnözés terjedésének, akkor itt, Kanizsán is tûrhetetlen állapotok alakulhatnak ki
– magyarázza Kovács László. –
A rendõrség sem tud annyi embert adni a közterületekre,
amennyire szükség lenne, ezért
nekünk, polgárõröknek még nagyobb aktivitással kell tevékenykednünk – de ehhez szükség van
az önkormányzat segítségére is,
a nélkül nem fog menni. Anyagi
készleteink kimerültek, az elmúlt
évben több, mint kilencszázezer
forint volt a kiadásunk, a bevételünk pedig hatszázezer körül alakult. A különbözetet a saját zsebembõl tettem be a kasszába,
csakúgy, mint a többiek. Rendszeres támogatóink nincsenek,
teljesen magunkra vagyunk utalva. Mindannyiunk számára furcsa egy kicsit, hogy a politikusok
így állnak hozzánk, miközben értük is dolgozunk…

Zárókonferenciával fejezõdött be a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program Új
módszerekkel a tudásalapú társadalomban címû projektje a
Thúry György Kereskedelmi-,
Vendéglátó- és Idegenforgalmi
Szakképzõ Iskolában.

Horváth Attila

B.E.

Csordásné Láng Éva igazgató
megnyitója után a programban
részt vevõ kanizsai középiskolások
bemutató foglalkozásokon vettek
részt a szövegértés-szövegalkotás,
életpálya-építés, szociális, életviteli, környezeti, matematikai logika,
angol és német idegen nyelv, valamint IKT kompetenciaterületekrõl.
A projekt tapasztalatairól
Cseresnyésné Bedõ Györgyi projektmenedzser elmondta: a projekt
során hét pedagógus és három vezetõ készült fel a kompetencia alapú oktatás bevezetésére. Ezek a tanárok a munkaközösségeken belül
továbbadják a pályázat során szerzett ismereteket.

Közmeghallgatáson a kanizsai romák
Négy területtel foglalkozott
beszámolójában Teleki László, a
CKÖ elnöke a Cigány Kisebbségi Közösségi Önkormányzat által rendezett közmeghallgatáson.
A hat éve mûködõ felnõttképzésrõl, melyben az idei tanévben
230 felnõtt vesz részt. Az OFA
programokról, a képzések-átképzésekrõl, valamint a fõiskolai képzésrõl.
Február végén lezárult az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával elnyert
„Partnerség a munkanélküliség
ellen II.” címû program, melynek
keretében a CKÖ munkaerõ-piaci
szolgáltató irodát mûködtet elsõsorban roma származású, hátrányos helyzetû emberek részére.
Március 1-tõl folytatódik az OFA
támogatásával a roma munkaerõpiaci szolgáltató hálózat kialakítása, melyre a „Közös célok, közös utak” a foglalkoztatásban címû pályázaton nyertek támogatást.

Az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján hozták létre a Bogdán
János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban található Oktatási,
Felnõttképzési, Esélyegyenlõségi, Tanácsadói Központot. Jelenleg is tart a tavaly szeptemberben indult szociális gondozó- és
ápoló, valamint irodavezetõi
képzés. Az OKJ-s képzéseket a
Szombathelyi Regionális Képzõ
Központ, a nagykanizsai Munkaügyi Központ, valamint a CKÖ
közösen indította el 20-20 fõvel.
Ebben az évben indították el az
intenzív angol nyelvi képzésüket, amely négy hónapon át, hét
közben, napi hat órában készíti
fel az alapfokú C típusú angol
nyelvvizsgára a hallgatókat.
Mindhárom képzésben résztvevõk keresetpótló támogatásban
részesülnek. A képzések összköltségvetése a szombathelyi regionális átképzõközpont kezelésében történik. Jelenleg 53-an
vesznek részt képzésben. Közülük hiányzás miatt két fõt kizártak.

Várhatóan pár hónapon belül elindítják a parkgondozó, a kertépítõ-, az asztalos- és a gyógymasszõr
tanfolyamot. A fõiskolai képzés
együttmûködési megállapodás keretében jött létre a CKÖ és a Pécsi
Tudományegyetem Felnõttképzési
és Emberi Erõforrás Fejlesztési
Kara között. A fõiskolai képzés
szeptembertõl mûvelõdésszakkal
is kibõvülhet.
A CKÖ költségvetése az elmúlt
évekhez hasonlóan érdemben nem
változott, elegendõ az alapkiadásokra és a mûködés fenntartására. A
foglalkoztatással kapcsolatos területen 80 millió forintot fordít a Munkaügyi Központ nagykanizsai kirendeltsége a romák támogatására.
A lakossági hozzászólásokban
többek között felmerült: tudnak-e
foglalkoztatási lehetõséget biztosítani a képzések befejezése után,
tud-e segíteni a CKÖ a közüzemi
díjak kompenzálásában, és vállalhatnak-e munkát a nyugdíjba vonulók.
B.E.
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Az csemeték is gyûjtöttek
Az elmúlt héten a Hétszínvirág Óvoda gyermekei keresték
fel Horváth Lászlóné intézményvezetõ kíséretében Marton István
polgármestert, hogy átadjanak
65 kilogrammnyi, közel negyven-ezer forintot érõ 1, és 2 forintos pénzérmét.
Mészáros Ákos és Gerencsér Gergõ nagycsoportos óvodások Marton
István polgármesternek elmondták,

szorgosan gyûjtötték a pénzt a rokonságban, Ákos még az apukája
zsebében talált aprót is elhozta.
Mint köztudott, március 1-tõl
már nem fizethetünk az 1 és 2 forintosokkal. A posta fiókjaiban, a
kereskedelmi bankokban és takarékszövetkezetekben azonban még
fél évig beválthatjuk az érméket. A
Magyar Nemzeti Bankban pedig
2013. március 1-ig lesz rá lehetõségünk.

Pályázat közterület-ffelügyelõi
munkakörök betöltésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület-felügyelõi munkakörök betöltésére
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet hatáskörébe utalt feladatok ellátása egyéni beosztás szerint. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján
közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre, próbaidõ kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az alábbi képzettségek valamelyike: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel
egyenértékû más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendõr szakközépiskolai, határrendészképzõ szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és
rendõri szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékû más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelõi vizsga, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély. Elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti igazgatási gyakorlat, közterület-felügyelõi vizsga, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait is tartalmazó
szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatokat dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. március 14. nap
12.00 óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. március 31. A munkakör
legkorábban 2008. április 1. naptól tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-820 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán 2008. február 25-tõl (www.kszk.gov.hu vagy
www.kozigallas.hu).

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
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart március 14-én (pénteken) 16 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Idõsügyi tanács fogadóórája
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy március 11-én, kedden 10 órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Bölcsõdei beiratás
Tájékoztatom a szülõket, hogy a nagykanizsai Egyesített Bölcsõdében
2008. március 10-én és 11-én 8-17 óráig beiratkozást tartanak az intézmény
három bölcsõdéjében: a Belvárosi Bölcsõde (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.),
Napraforgó Bölcsõde (Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) és Rózsa Bölcsõde
(Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.) helyszíneken. Bölcsõdei elhelyezését lehet kérni
minden 2005. október 1-je után született gyermeknek. (Óvodai nevelésre nem
érett gyermek a 4. életéve betöltését követõ augusztus 31-ig gondozható bölcsõdében.) A beiratkozással kapcsolatban további felvilágosítást a helyszíneken, a bölcsõde vezetõknél kaphatnak.
Dr. Tuboly Marianna, jegyzõ

Pedagógus díszoklevelek
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) az aranydiploma - várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8.
sz.) átvehetõ. Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2008.
március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztálya (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 8. sz.),
hogy továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
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Tájékoztatás a népszavazással
kapcsolatban
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a népszavazás 2008. március 9-én (vasárnap) 6 órától 19 óráig tart. Szavazni kizárólag személyesen, a
választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.
Amennyiben a szavazás napján lakóhelyétõl távol, de belföldön tartózkodik,
igazolással szavazhat. A Magyarországon lakóhellyel rendelkezõ nagykorú állampolgár a Magyar Köztársaság külképviseletein is leadhatja szavazatát,
amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és elõzetesen kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.
A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványok
Valamennyi választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt személyazonosságát és lakcímét igazolnia kell, melyre a következõ érvényes igazolvány(ok) alkalmas(ak):
- a lakcímet is tartalmazó "régi típusú" személyazonosító igazolvány vagy
- a lakcímigazolvány (közismert nevén lakcímkártya) és: személyazonosító
igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított (kártya formátumú) vezetõi engedély
Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van. A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérõl
szóló elismervény is.
Ki nem szavazhat?
Nem szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzéken; személyazonosságát és
lakcímét a megfelelõ érvényes okmányokkal nem tudja igazolni; a személyazonosságát, lakcímét igazoló okmány érvényességi ideje lejárt.
Igazolással szavazás
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást személyesen vagy meghatalmazás útján 2008. március 7-ig lehet kérni a HVI vezetõjétõl (Okmányiroda,
Nagykanizsa, Eötvös tér 16.).
Nagykanizsán az igazolással történõ szavazás lebonyolítására, valamint a településszintû lakcímmel rendelkezõ választópolgárok szavazásának lebonyolítására kijelölt szavazókör a Bolyai Általános Iskolában mûködõ (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.
Mozgóurnával történõ szavazás
A mozgóurnát a választópolgár a szavazás napját megelõzõen az Okmányirodában, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban igényelhet
mozgóurnát. A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetõvé tétele érdekében - kérésére - a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi és
amennyiben igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe felveszi.
A mozgóurnás szavazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választópolgár esetében - a település egészére kiterjedõ illetékességgel - a 36. számú szavazatszámláló bizottság illetékes.
A szavazatszámláló bizottság mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak
azok részére biztosítják a mozgóurnás szavazást, akiket a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnát kérõk nyilvántartásába felvett. A mozgóurnás szavazást lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.
Dr. Tuboly Marianna, Helyi Választási Iroda vezetõje

„Habár fölül a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr”

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Az elmúlt év legjobb
sportolói
Tizenhetedik alkalommal tüntette ki legjobb sportolóit a város.
Az idei szavazás eltért a megszokottaktól – hangsúlyozta köszöntõjében Marton István polgármester,
az Év Sportolója 2007 Nagykanizsadíj ünnepélyes átadásán.
Míg korábban a sajtó képviselõit,
ezúttal a sportegyesületeket kérték
fel a szavazásra. Az elmúlt év legjobb sportolóinak Marton István
polgármester, Balogh László, az
OKISB elnöke és Szmodics
Józsefné, a Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztályának vezetõje adta át a serleget.

Tisztelettel meghívom Önt
az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
160. évfordulójának
nagykanizsai rendezvényeire

Marton István
polgármester
Tisztelettel kérem a város polgárait, hogy az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc 160. évfordulójára lakóépületeikat szíveskedjenek fellobogózni!

B.E.

Tisztelt Kanizsa Újság Szerkesztõsége!
Ez év február 28-i számukban munkatársuk, Czene Csaba tollából megjelent
cikkükre reflektálnék. A cikk zavaros, értelmetlen, messzemenõen antiszemita
beállítottságú. Szomorú, hogy ez egy olimpiai és világbajnok szájából hangzott
el, és megjelenhetett egy hetilapban ma, Magyarországon. Mindez a Szeretet
és az Emberség Ereje címmel íródott. Semmi esetre sem hangozhatott volna el
a Magyar Mûveltség Kincsestára elõadás keretében. Ez nem mûveltség és nem
kincsestár, ezt visszautasítom a jóérzésû zsidó és nem zsidó gondolkodó emberek nevében. Véleményemmel nem vagyok egyedül.
Nagykanizsai Zsidó Hitközség, Dr Székely István elnök

Ünnepi mûsor

Petõfi Sándor

A harmincöt sportegyesület illetve szakosztály szavazata alapján elsõ helyen végzett az utánpótláskorú lányoknál Mihovics Szabina, az NTE 1866 MÁV Sportegyesület judoszakosztályának
versenyzõje. Az utánpótláskorú fiúknál Korpics István, a Kanizsa
Box Klub ökölvívója, a felnõtt
hölgyek versenyében Budavölgyi
Veronika, a Zemplén SE lábtolllabdázója, a férfiaknál pedig Zborai Gyula, a Kanizsa Sörgyár SE
asztaliteniszezõje (aki a pekingi
paraolimpián nagykanizsai sportolóként fog szerepelni). A legjobb csapatnak járó kitüntetést az
Aquaprofit Nagykanizsa Tungsram Sakk Klubja nyerte el.

MÁRCIUS 14. (PÉNTEK)
Izraelita temetõ
10.00 Tisztelgés az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kanizsai hõseinak sírjánál
Piarista Általános Iskola és Diákotthon
12.00 Emléktábla avatás a II. világháború
és az azt követõ évtizedek piarista diák áldozatainak tiszteletére
Kossuth tér
15.00 Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál.
Szerepelnek: Zrínyi Miklós Általános Iskola diákjai
Városi köztemetõ
15.30 Tisztelgés az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc kanizsai hõeinek sírjánál
MÁRCIUS 15. (SZOMBAT)
Deák tér
9.00 Ünnepi térzene. Közremûködik:
Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekara
9.15 Ünnepélyes zászlófelvonás
9.20 A felújított 48. gyalogezred emlékmûvé-

nek ökumenikus megszentelése és áldása.
Közremûködnek: Fliszár Károly római katolikus esperes-plébános, Balogh Tibor református esperes, Deme Dávig evangélikus lelkész
9.30 Koszorúzás
Medgyaszay Ház
10.00 Emklékmûsor a 160 éves évforduló
alkalmából. Köszöntõt mond: Göndör István országgyûlési képviselõ. Szerepelnek:
Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola
diákjai.
Magyar Plakát Ház
15.00 Emlékkiállítás
Deák Ferenc emléktáblája (Sugár út 13.)
18.00 Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal: Rozgonyi utca - Erzsébet tér Aradi vértanúk emlékmûve - Ady Endre utca - Deák Ferenc tér
Medgyaszay Ház
19.00 Ünnepi táncház a budapesti Fondor
zenekarral
(Koszorúzási szándékukat március 14., 16 óráig a
93/311-468-as számon kérjük jelezzék elõre!)
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A Tavaszi Mûvészeti Fesztiválról
A Nagykanizsai Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programjairól
tartott sajtótájékoztatót Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai
Kulturális Központ igazgatóhelyettese.
Az évtizedes múltra visszatekintõ tavaszköszöntõ kulturális programsorozat bõ két hetet ölel fel.
Március 14-31. között tizenkét különbözõ rendezvényen számos
szereplõ lép színpadra a KKK intézményegységeiben: a HSMKban, a Medgyaszay Házban és a
Magyar Plakát Házban.
A gazdag és színvonalas programokban kötõdve a hagyományokhoz, szinte valamennyi mûvészeti
ág képviselteti magát: a komolyés könnyûzene, a jazz, a népzene,
a néptánc, a népi iparmûvészet, a
kortárs képzõ- és plakátmûvészet,
valamint a táncmûvészet. Nemcsak országos és nemzetközi hírnevû mûvészek és együttesek, hanem helyi tehetségek is szerepelnek a programban. A komolyzene

az elmúlt idõszakban kissé csorbát
szenvedett, ettõl az évtõl nagyobb
hangsúlyt fektetnek rá.
A fesztivál március 14-én 19 órakor Tolcsvay László és Tolcsvay
Béla: Magyar Mise címû rock-oratóriumával veszi kezdetét, parádés
szereposztással a HSMK-ban. Kötõdve a húsvéti ünnepkörhöz muravidéki hímes tojásokat és magát a
tojásfestést is megtekinthetik az ér-

deklõdõk az intézményben. Többek
között fellép a Magyar Állami Népi
Együttes, a Szeredás Népzenei
Együttes, az ÜSSDOB és a Quartet
Four, a Kanizsa Big Band, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola diákjai, a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar és M.
Kecskés András pantomimmûvész.
A programban látható majd kortárs
plakátmûvészeti kiállítás, a nagyka-
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nizsai testvérvárosi Képzõmûvészeti Szimpozium és Salo város
(Finnország) képzõmûvészeti kiállítása. A 60. születésnapját ünneplõ
Kotnyek István festõmûvész Áthozat a múltból címû kiállítását Péntek Imre, a Pannon Tükör fõszerkesztõje nyitja meg.
A mintegy hárommillió forintos
költségvetésû fesztivált két fõ támogató és tizenkét szponzor
együttmûködésének köszönhetõen
valósítja meg az KKK vezetése.
Bakonyi Erzsébet

Színes utazás a szõttesek világába
Zsovár Anita népi iparmûvész
szõtteseit bemutató kiállítás
nyílt a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium Galériájában.
A kiállított darabokat Balogh
László, a Batthyány Lajos Gimnázium igazgatóhelyettese, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Megnyitó
beszédében elmondta: Zsovár

Értesítés telekalakítási ügyben
Ügyintézõ: Junger M., tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Arany J. u. 8. sz. alatti telekalakítási ügyben, szám: 6/61-9/2008.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/61/2008. (6/3057/2007.) számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott
kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint. A hirdetmény 2008. február 29-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/61/2008. (6/3057/2007.), tárgya: telekalakítási engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Draskovics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 7., ügyv.: Draskovics Szilárd. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 986/2. hrsz-ú ingatlan, valamint a 983. hrsz-ú társasházi tulajdonban lévõ és a 981., 980., 984.,
986/1., 987., 988/1., 995., 996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ:8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A
határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Anita munkájában a hagyományõrzés mellett új utakat is keres,
így válik mûvészete színessé, hitelessé. Kiállított tárgyai harmonikusak, hétköznapiak, mégis varázslatosak.
Balogh László megköszönte a
lehetõséget az iskolának, a mûvelõdésszervezõknek, és elmondta
véleményét, miszerint „egy gazdag múlt örökösei vagyunk”, és
igenis szükségesek az ilyen fajta

kiállítások ebben a mai „identitásválságos világban”, hogy a fiatalok is megismerhessék és megszeressék hagyományainkat. Ezt
szolgálja e kiállítás is, valamint a
megnyitón elhangzott gyimesi
népzene, amelyet a Mezõ Ferenc
Gimnázium diákjai adtak elõ.
A tárlat 2008. március 11-éig
tekinthetõ meg, minden érdeklõdõt nagy szeretettel várnak.
Steyer Edina

Értesítés bontásról
Ügyintézõ: Junger M, tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Arany J. u. 8. sz. alatti építéshatósági ügyben ("A" üzemi épület bontása)
Szám: 6/204-7/2008.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/204/2008. (6/2813/2007.) számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott
kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással
érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2008. február 29-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/204/2008. (6/2813/2007.), tárgya: bontási engedély - "A" üzemi épület. A kérelmezõ ügyfél neve: Draskovics
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 8800 Nagykanizsa, Récsei u. 7., ügyv.:
Draskovics Szilárd. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal
közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 986/2.
hrsz-ú ingatlan, valamint a 983. hrsz-ú társasházi tulajdonban lévõ és a 981., 980.,
984., 986/1., 987., 988/1., 995., 996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk. A
határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz
két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
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KKK: Kultúrális nagyüzem

Fábry-sshow és táncház
A Kanizsa Kulturális Központ
két változatos és izgalmas tavaszi szórakoztató rendezvényére
hívta fel a figyelmet Szakács Gábor mûvelõdésszervezõ.
– Természetesen ne feledkezzünk
meg a jól bevált programokról sem
– mondta elöljáróban. – Fut még a
PANKKK program, melyet többek
között a Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért, a vidéki klubélet,
a klubkoncertek támogatására írt
ki az Oktatási és Kulturális Minisztérium.
A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ Farkas Ferenc termében
minden második pénteken fellépõ
zenekarok a jazztõl a kemény
rockig sokféle mûfajt képviselnek.
Végre lehetõség nyílt – egyrészt
pályázati úton –, egy nagyon kedvelt, bár kicsit mellõzött mûfaj, a
néptánc, a népzene és a táncház
népszerûsítésére. A rendezvénysorozat a Táncra lábam címet viseli,
melyre a kisiskolásoktól kezdve a
nyugdíjasokig mindenkit szeretettel várnak a Medgyaszay Házba. A
belépõdíj mindössze ötszáz forint.
Az elsõ találkozón március 15-én
18 órakor a budapesti Fondor Zenekar mutatkozik be, utána Vizeli
Dezsõ veszi át a táncház irányítását.

A KKK segítségül megnyerte a
helyi kiváló táncegyüttesek vezetõit, például Vizeli Dezsõt, a Kanizsa
Táncegyüttes mûvészeti vezetõjét,
Tóth Istvánt, a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház népmûvelõjét, a
Zalagyöngye Táncegyüttes vezetõjét és Kócza Andrást a Dél-Zala
Táncegyüttes mûvészeti vezetõjét.
A szervezõk havi egy alkalommal,
összesen nyolc táncházas találkozót
terveznek idén. Egy-egy mûsor helyi és neves fõvárosi zenekarok
népzenei koncertjével kezdõdik,
majd hangulatos táncházzal zárul.
A késõbbiekben fellép a Bojtár Zenekar, a Patkó Banda, a Téka-, a
Muzsikás- és a Vujcsics Együttes.
Aki nem tud táncolni, az is bátran
mehet a Medgyaszay Házba, ahol
jó hangulat, beszélgetés és tánc várja a fiatalokat és öregeket egyaránt.
– Egy olyan mûvész látogat el
már harmadik alkalommal Kanizsára – folytatta Szakács Gábor –,
akit lehet szeretni, gyûlölni, de
egyvalamit nem lehet. Nem lehet
mellette észrevétlenül elmenni.
Fábry Sándort, a népszerû mûsorvezetõt, humoristát láthatjuk április 7-én 19 órakor a HSMK színpadán, ahol A Fábry címmel ad önálló show-mûsort.

Magyar harcmûvészet
A tradicionális magyar harcmûvészetbõl kaptak ízelítõt
szombaton a Zsigmondy – Széchenyi Szakképzõ Iskola tornatermében az érdeklõdõk.
A bemutatót a budapesti Zrínyi
Miklós Baranta Egyesület tartotta
Benis Miklós vezetésével.
A bemutató közben Benis Miklós elmondta, a baranta nem csak a
hagyományos magyar harcmûvészetek ötvözete, hanem egy életforma, amelynek célja a hagyományõrzés mellett, kiszakadni az
egyre globalizálódó fogyasztói tár-

sadalomból. A különbözõ méretû
botokkal való küzdelem, a szablyákkal, kardokkal való viadal, a
karikás ostor sokoldalú használatából és egy sajátos, különös fogásokat tartalmazó birkózásból álló
harcmûvészet gyakorlati alkalmazása, bemutatása után, a nézõk saját örömükre, szórakozására próbára tehették küzdõképességüket.
A jó hangulatú csetepatéban néhány helybeli, egykori és jelenlegi
birkózó próbára tehette a baranta
iránti fogékonyságát.
Cz.Cs.

B.E.

 Készpénzmentes javítások
 Kárügyintézés biztosítási
szakjogász segítségével
 Szélvédõcserék Casco
önrész nélkül
 Díjmentes csereautó
Elõzze meg a problémákat,
a biztosító csak egyszer fizeti
a javítást!
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Õsszel elindul a tanító rend óvodája

Fotó: Horváth Attila
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Az elmúlt évek a töretlen fejlõdésrõl szóltak a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon számára. Vereb Zsolt
igazgatóval készített interjúnkból kiderül: szeptemberben elindítják az elsõ katolikus óvodát
Nagykanizsán, s a diákság bevonásával segítõ szolgálatot szerveznek a város magányos idõs
emberei számára.
– A Zsigmondy Vilmos-Széchenyi István Szakképzõ Iskola kiköltözése után megüresedett a laborépület, amelyen ezt követõen teljes
rekonstrukciót hajtottunk végre –
kezdi a sort az elmúlt idõszak legnagyobb fejlesztésével Vereb Zsolt
igazgató atya. – Az épület nemcsak
külsõleg és belsõleg, de funkcióját
tekintve is teljesen újjászületett. A
volt laborépület új életre kelt, s
úgy vélem, hogy környezete színfoltjává vált. Az épület leánykollégium lett. A földszinten egy nagy,
százötven fõs rendezvénytermet
alakítottunk ki, a hozzátartozó vizesblokkal, teakonyhával, és egy
kisebb konferenciateremmel. Az elsõ és a második emeleten huszonnyolc, illetve harmincnégy gyermek számára van szálláslehetõség,
kis közösségi térrel, a tetõtérben
pedig szintén lakószobák és egy
nagyméretû stúdiumterem található, itt zajlanak a tanulószobai foglalkozások. Nagyon megszerettük
ezt az új épületet, nagyon sok
program talál otthonra benne. Így
a rendezvényteremben diákjaink
számára többek közt tánciskolát
indítottunk, a felnõtteknek különbözõ elõadásokat szerveztünk, kiállításokat rendeztünk, de itt tartjuk a tantestületi konferenciákat is.
Külön említésre méltó az a rendezvénysorozat, amely Horváth Andrea tanárnõ áldozatos munkájának
köszönhetõen immár évek óta hagyomány, az Októberi Esték, melynek idei központi témája a nagy világvallások voltak. A legutóbbi

elõadássorozatra már az új kollégium rendezvénytermében került
sor nagy nevekkel: Maróth Miklós,
Frõhlich Róbert, Tolvaly Ferenc és
Nacsinák Gergely mutatta be az
egyes vallásokat. (Egyébként márciusban ide várjuk a piarista diák
Mádl Ferencet.) A vasárnapi diákmiséket követõen e rendezvényterembe hívjuk szeretetvendégségbe
(agapéra) a résztvevõket is. Ezek
nagyon kedves együttlétek mindenki számára. Adandó alkalommal,
ha már az épület környékét is sikerült rendeznünk, szeretnénk megmutatni a város nagyközönségének
is ezt a modern, a huszonegyedik
század igényeit kiszolgáló új kollégiumot, ezzel is bizonyítva, hogy az
épület jó kezekbe került.
– Nemcsak az infrastruktúrában,
hanem az iskola szerkezetében is
várható változás.
– Eddig általános iskola, gimnázium és diákotthonként mûködtünk, de szeptember elsejétõl elindítjuk az elsõ katolikus óvodát is
Nagykanizsán. E célra az Alsóvárosi templom mellett lévõ egykori
ferences zárdaépület egyik traktusát bocsátották rendelkezésünkre
az épület tulajdonosai, a ferences
atyák. A közelmúltban Spanyolországban jártunk egy tanulmányúton. Az ottani piaristáknál is azt
tapasztaltuk, hogy a bölcsõdétõl a
gimnáziumig a teljes gyermekkort
felölelõ oktatási rendszert mûködtetnek. A legkisebb piarista diák,
akivel ott találkoztam, öt és fél hónapos volt. Úgy vélem, ez lehet a
mi célunk is, amelynek eléréséhez
egy újabb és jelentõs lépés a Szent
Család óvoda elindítása, amelybe
a Szent József Plébánián és iskolánk titkárságán lehet jelentkezni.
Új elemként jelent meg intézményünk szerkezetében a felnõttképzési központ, amelyben pedagógusok, a város vállalkozói és más érdeklõdõk számára ECDL-tanfolyamokat és vizsgákat szervezünk. E kérdéskörhöz tartozik még,
hogy a tavalyi esztendõben elõször
biztosítottunk lehetõséget emelt
szintû írásbeli érettségi vizsgára
több tantárgyból. Mindehhez komoly felkészültségû pedagógusgárda is szükséges. Hadd szóljak
hát most néhány szót a tantestületrõl! Kollégáimról csakis azzal a
büszkeséggel tudok beszélni, amit
a szülõ érez a gyermekei iránt. A
szülõ tisztában van gyermekei

gyengeségeivel, ugyanakkor büszkeség tölti el azok jó tulajdonságait, okosságát, önzetlenségét, szeretetét tapasztalva. Nagyon nagy
öröm számomra, hogy sikerült
olyan tantestületi közösséget létrehozni, amely egy nyelvet beszél.
Sok kollégám nagyon értékes ember, letisztult, világos, lelkileg kiforrott egyéniség. Alkalmasak arra, hogy a mintegy négyszázhetven
fõs diákságot ösztönözzék a jóra,
nemcsak szóval, hanem életpéldával is. Emellett gondjuk van a
gyöngébbekre, és a jobbakat minden évben eljuttatják az OKTV
döntõjéig. Valamennyien messzemenõen alkalmasak arra, hogy
szolgálják azt a szent ügyet, amit
az iskolánk képvisel.
– Úgy hallottam, a diákok bevonásával az eddiginél erõteljesebben kivennék a részüket a várost
érintõ karitatív munkából is.
– Így van, a miskolci jezsuita iskola szolgál mintaként e tekintetben. Az ottani intézmény diákságának tagjai párokba szervezõdnek, s

szabadidejükben vállalnak egy-egy
szolgálatot: elhagyott, magányos,
idõs embereknek segítenek, bevásárolnak, elkísérik szentmisére, megetetik õket, vagy éppen felolvasnak.
Esetleg fiatal családok kisgyermekeire vigyáznak, egy szóval megélik
a személyes gondoskodás nyújtotta
örömet. Mi is hasonló szolgálatot
szeretnénk szervezni, amitõl azt
várjuk, hogy általa érzékenyebbé
válnak diákjaink a szociális problémák iránt, nemcsak tudásban növekednek, hanem jámborságban, és
Istennek is „kedve telik bennük”.
Horváth Attila
Ismerkedési délutánra
hívjuk a katolikus óvoda
iránt érdeklõdõ szülõket
és gyermekeket
Helyszín: a Piarista Iskola
rendezvényterme
Ideje: 2008. március 10.
(hétfõ) 17 óra
Vereb Zsolt igazgató
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Kanizsa – Ez + Az

2008. március 6.

Egyesített Bölcsõde
felvételt hirdet 6 fõ
gondozónõ részére
2008. április 1-tõl
Az állás betöltéséhez felsõfokú szakirányú végzettség szükséges.
Bérezés KJT szerint
Jelentkezni a Naprforgó Bölcsõde (Nk. Csokonai u.5.) vezetõjénél kell szakmai önéletrajz
eadásával.

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Autórádió

Határozott, önérvényesítõ képességével
könnyen meggyõzhet másokat az igazáról. Ön szerint a fekete az fekete, a fehér
pedig fehér. Elszínezõdés, átmenet nincs
a dolgok mögött.

IV.20.–V.20. Bika

a Kanizsa Rádió
autósmûsora
csütörtökönként
15:00 óra után

Kattints rá! Kattints rá! Kattins rá!
www.kanizsaujsag.hu
Ami a z ú jságban v an, é s m ég t öbb

Egzisztenciális helyzetén több munkával
most javíthat valamit. Ha szórakozáson töri a fejét, társát, partnerét több alkalommal
is elviheti szórakozni a Tavaszi Mûvészeti
Fesztivál sokszínû programjaira.

V.21.–VI.21. Ikrek
Elevenítsék fel párjával a szép perceket. Jó
alkalmat nyújthat erre egy vendéglõben elfogyasztott vacsora, majd tánc. Ha netán
nincs ilyen hely a városunkban, a hamarosan induló Táncház is megfelel.

VI.22.–VII.22. Rák
Tökéleteset szeretne nyújtani munkában, szerelemben egyaránt, ami nem könnyû. Az utazás, környezetváltozás bizonyára jót tenne.
Ha anyagi akadályokba ütközik, elégedjen
meg egy kiadós sétával városunk parkjaiban.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Elképzelései, tervei tekintetében fordulópontot hozhat ez a hét. Bátran vágjon bele új dolgokba. A szerelem terén a féltékenykedõ gondolatok helyett éljen inkább a mának, és szeressen.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Az lesz a legnagyobb gondja hétvégén,
hogy mit vegyen fel. Túltette magát a szürke gondolatokon, új, meghökkentõ színkombináción járnak a gondolatai. Egyfolytában a szabadba, a természetbe vágyik.

IX.23.–X.22. Mérleg
Hol magányra vágyik, hol beszédes kedvében van. Azon tûnõdik, elkelne a magánéletében a teljes irányváltás. Ne azon
töprengjen, hogy a szerelem vajon jó ötlet-e negyven éves korban.

X.23.–XI.22. Skorpió
A jó párkapcsolatból nagyon sok energiát meríthet. Arra vágyakozik, hogy megújuljon, akár a természet. Ha nem tudja,
hogyan kezdjen hozzá, nézze meg a ruhatárát, és variáljon.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Képes belevágni egy üzletbe csak azért,
mert unatkozik, és hiányzik a kalandozás
lehetõsége. Lehet, hogy érdemes kockáztatni. Engedjen társa unszolásának, és
méresse meg a vérnyomását.

XII.22.–I.20. Bak
A csillagok állása pozitív változást hozhat életében. Valami jobbra vár, s abban
bízik, kellõ idõben felismeri. Engedjen
az érzéseinek, s hamarosan megjelenik a
reménysugár.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Idõnként úgy érzi, legjobb lenne otthagyni
csapot-papot és világgá menni, szerencsét
próbálni. Ne tépelõdjön, hanem próbálja
meg. Menjen, több lehetõsége van rá, mint
a mesekönyvek hõseinek.

II.20.–III.20. Halak
Titkon egy szerelmi románcra vágyik, de
az ezzel kapcsolatos aggodalmait nem
meri elmondani senkinek sem. Szabadítsa fel romantikus hajlamát, s engedjen az
ösztöneinek.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Belvárosban 700 m2-es építési terület eladó. Társasház építésére kiválóan
alkalmas. Érd.: 30/227-3294 (6040K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/3489669 (6100K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6099K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Kaán Károly utcai garázssoron
nagyméretû aknás garázs eladó. Irányár:
700.000 Ft Érd.: 30/904-1169 (6152K)
Homokkomáromban (Örömhegyen)
a buszmegállótól 5 percre, szõlõbirtok
pincével, teljes felszereléssel eladó.
Érd.: 93/356-431 (6172K)
Nk-án frekventált helyen, Kinizsi u. 2.
szám alatt másfél szobás, földszinti, 42
m2-es lakás eladó. Érd.: 93/325-787
(6173K)
Nk belvárosához közel kétszobás,
összkomfortos, egyedi fûtéses, jó állapotú, kívülrõl hõszigetelt udvari lakás
garázzsal, pincével eladó. Irányár: 5,7
millió Ft. Érd.: 20/9726-721 (6175K)
Kazanlak körúton kétszobás, két erkélyes, 56 m2-es, 4. emeleti lakás eladó,
hitel intézéssel. Érd.: 20/490-6066
(6176K)

Nk-án a Turul madárnál 100
m -es, I. emeleti lakás extrákkal
eladó. Érd.: 30/9124-674 (6177K)
2

Városközpontban irodák –
nettó 1.200 Ft/m2-tõl – és üzlethelyiségek kiadók, ingyenes
parkolási lehetõséggel.
Érdeklõdni:
20/9390-745,
20/9683-517

2008. március 6.

Nk-án a keleti városrészben eladó két
szobás, központi fûtéses, erkélyes, VI.
emeleti lakás. Irányár: 5,9 MFt. Tel.:
06/70/454-0477 (6178I)
Nk-Miklósfán kitûnõ állapotú, hét
szobás, kétszintes családi ház mûhellyel
és három garázzsal eladó. Irányár: 28
MFt Tel.: 06/70/454-0477 (6179I)
Nk keleti városrészében 2+1 félszobás lakás sürgõsen eladó. Irányár: 6,3
MFt. Tel.:06/70/454-0476 (6180I)
Nk belvárosában egyszobás, egyedi
fûtéses lakás eladó. Irányár: 5,5 MFt.
Tel.: 06/70/454-0476 (6181I)
Nk-án kétszobás lakás, tízemeletesben eladó. Irányár: 4,9 MFt.
Tel.:06/70/454-0475 (6182I)
Kacorlakon családi ház eladó. Irányár: 4 MFt. Tel.:06/70/454-0475 (6183I)

Költözés miatt eladó: Whirpool kombinált (8 éves) hûtõszekrény, 72 cm-es
LG 100 Hz (extra) televízió, új fürdõszobaberendezés (még dobozban, fa +
bambusz kombináció). Érd.: 20/226-4144
(6144K)
Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)
Asztali számítógép, nyomtató, fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-1600
(6150K)
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat, stb.!
Érd.: 20/555-3014 (6083K)
Eltartási szerzõdést kötne saját vagyonnal rendelkezõ hölgy olyan idõs
emberrel, aki saját háza fenntartásához

és önmaga eltartásához segítségre szorul. Jelige: “Egyedül nehéz”
Nevada étkezõgarnitúra (tálaló szekrény + sarokelem + asztal + hat szék) eladó. Érd.: 20/396-9816 (6167K)

TÁRS
Jól szituált, középkorú üzletember,
kevés szabadidõvel diszkrét kapcsolatot
keres egy csinos, hasonló korú hölgy személyében. Leveleket a szerkesztõségbe
(Pf.: 154) kérem, „Maxima” jeligére.
Rendezett anyagiakkal rendelkezõ
férfi társat keres házasság céljából.
Fényképes leveleket (mindenképpen telefonszámmal) várok „Fehér szegfû”
jeligére a szerkesztõségbe (Pf. 154.)
(6159K)

BÉRLET
Nk belvárosában 900 m2 közmûvesített terület kiadó vagy eladó. Érd.:
30/481-2323 (6166K)

SZOLGÁLTATÁS
Fürdõkád, zuhanytálca felújító zománcozás helyben, beépített állapotban,
fehérben, színesben. Érd.: 20/475-1793,
82/423-691 (6142K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6174K)

VEGYES
Tetõ teljes cseréjéhez
vállalkozókat keres
nagykanizsai
társasház!
Árajánlat elkészítéséhez a
munkaterület megtekinthetõ
idõpont egyeztetés után
bármikor.

Telefon: 93-321-258

Március 8. 19 óra
ROCK KLUB - A TEURGIA EGYÜTTES koncertje
Belépõdíj: felnõtt 400 Ft
Március 12. 15 óra
EGRESSY GÁBOR az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban
Elõadó: Dr. Dobó László, tanár

Március 14. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Tolcsvay László - Tolcsvay Béla: MAGYAR MISE
(rock-oratórium), Belépõdíj: 1500 és 2000 Ft

Március 7. 20 óra
NÕ(NAP)I BLUES KOCSMA
Közremûködik: TOM WHITE ÉS BARÁTAI és az INNOCENTS
Helyszín: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
Belépõdíj: 600 Ft

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
elektromûszerész
szakirányú
100.000 – 140.000 Ft
mechanikai mûszerész (angol ny.ism.) szakirányú
megegyezés szerint
mûszakvezetõ (angol ny.ism.)
szakirányú
megegyezés szerint
minõségi ellenõr (angol ny.ism.)
szakirányú
megegyezés szerint
mûanyagipari fröccsöntõ
szakirányú
90.000 – 120.000 Ft
AWI hegesztõ
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
esztergályos
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
marós
szakirányú
170.000 – 180.000 Ft
lakatos
szakirányú
82.800 – 95.000 Ft
varrómunkás
szakirányú
70.000 – 90.000 Ft
villanyszerelési cikk eladó
szakirányú
90.000 Ft
élelmiszerbolti eladó
szakirányú
69.000 – 87.000 Ft
eladó + pénztáros
szakirányú
megegyezés szerint
pincér (német nyelvism.)
szakirányú
90.000 Ft
bérszámfejtõ
szakirányú
megegyezés szerint
mûszakvezetõ (német ny.ism)
technikum
megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk, vagy a http://www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Hazai medencében taroltak úszóink
A közelmúltban Székesfehérvárott rendezték a 8-11 éves úszók
versenyét, ahová a fõvárosi és dunántúli úszóegyesületek – köztük a
Dél-Zalai Vízmû SE – nevezték
versenyzõiket. A kanizsaiak közül
legjobban Zámodics Márk teljesített, aki korábbi eredményein három számban is javított, 400 m
gyorson pedig új megyecsúccsal az
elsõ helyen csapott célba. Ezt követte – a vízmûvesek számára már
hazai medencében – a XX. Kanizsa
Kupa viadala, melyen tizenöt
úszással foglalkozó klub 230 versenyzõje vehetett részt. Az egyes
döntõk méltók voltak a patinás verseny rangjához, s a házigazdák
sportolói is több remek eredményt
hoztak egyesületük számára. Abay
Nemes Anna (1996-os születésû)

például mind az öt számában
aranyérmes lett. Hederics Hanna
(2000) 4 aranyat és egy ezüstöt
gyûjtött, s hozzá hasonlóan teljesített Molnár Flóra (1998) is az érmek számát és minõségét tekintve.
Zámodics Márk(1997) két elsõséggel és egy második hellyel zárt,
Karancz Alíz (1994) pedig egyszeregyszer a dobogó mindhárom fokára felállhatott. Gayer Márton
(1998) egy-egy aranyat és ezüstöt
zsebelt be, de jutott elsõ helyezés
Kovács Dorottyának (1994) és
Zsiray Gergelynek (1996) is. Második helyen ért egyszer célba Tihanyi László (1994), míg bronzéremmel gazdagodott Kiss Dóra
(1991), Suhai Zsolt (2000), Zsiray
Júlia (1999) és Zsuppán Patrícia
(1994). A váltóknál sem maradtak

dobogósok nélkül a Vízmû SE egységei, hiszen elsõ lett a 4x50 m leány vegyes-váltó (Kiss, Kovács,
Abay Nemes, Molnár), és a 4x50m
leány gyors váltó (Karancz, Zsuppán, Abay Nemes, Molnár). Második lett a 4x50m fiú gyorsváltó
1999-2000 korosztálya (Karosi,
Soós, Harangozó, Suhai), valamint
a 4x50m fiú 1994-98-as gyorsváltó
(Tollár, Tihanyi, Zámodics, Gayer).
Harmadikként zárt a 4x50m leány
(1999-2000) gyors váltó (Kunics,
Zsiray, Hederics, Németh), a
4x50m fiú vegyes váltó (Tollár, Tihanyi, Zsiray, Gayer) és a 4x50m
fiú vegyes váltó (Soós, Karosi,
Suhai, Harangozó) 1999-2000-es
korosztálya.
Polgár László

Kanizsai bánat a csúcsrangadón
A sakk csapatbajnokság nem is
folytatódhatott volna rangosabb
párosítással a hetedik fordulóban,
mint az elsõ és második gárda zalaegerszegi csatájával, tehát a Csuti
Hydrocomp Zalaegerszegi SK és
az Aquaprofit Nagykanizsai TSK
ütközetével. Kanizsai bennfentesek szerint egy 6:6-os eldöntetlen
az álmok netovábbja lett volna, hiszen az egerszegieknek még lesznek igencsak kiélezett mérkõzése-

ik, s így a két pontos dél-zalai hátrány könnyebben ledolgozható lett
volna a továbbiakban. Nos, az elképzelésekbõl sok nem valósult
meg, hiszen végül az Élõ-pontszámokat nézve esélyesebb hazaiak
7:5 arányban gyõztek. Polgár Judit
(2708-as értékmérõvel) ismét asztalhoz ült kanizsai színekben, s az
elsõ táblán ellenfele az orosz
Jevgenyij Alekszejev (2716) volt.
Az igazi presztízsmeccs végül re-

Angol egységek az élen
Rendhagyó módon, de talán hagyományteremtõ szándékkal (is)
hozták el Nagykanizsára a XV.
Nemzetközi Sportakrobatika Versenyt, melynek helyszíne a Zsigmondy-csarnok volt. A magyar, értelemszerûen a helyi Zalaerdõ Hevesi DSE egységein kívül angol,
cseh, holland és olasz egységek is
szõnyegre álltak, hogy elsõként
statikus, majd dinamikus gyakorlataik bemutatásával a korcsoport-

ok legelõkelõbb helyezéseiért
küzdjenek. Mivel ez a rendezvény
a kanizsai klub elsõ ilyen megmérettetése is volt a tetõ alá hozás terén, így nem csupán versenyzõik
számára volt tétje a viadalnak. S
noha az elõre beharangozottnál
ugyan szûkebb mezõny jött össze,
a színvonalra nem lehetett panasz.
Utóbb pedig az is kiderült, hogy a
rendezés is jelesre vizsgázott az
angolok abszolút fölényét hozó vi-

Elsõ kör után: Hárs vezet
A Mórahalmon megrendezett
egyköteles magyar bajnokság
versenyeire a Szan-Dia Fitnesz
Center kötélugrói közül tizenegyen neveztek öt korcsoportban.
Az úgynevezett mini korosztályban Varga Eszter végül második

lett, míg a serdülõknél Felsõ Brigitta szerzett dobogós, vagyis
harmadik helyet. A felnõttek mezõnyében Hárs Gergõ 1757,5
pontot szerezve elsõ lett, s a kontinensviadalra jogosító válogató
elsõ körében sem talált legyõzõ-

mivel zárult, ahogy a párosítások
zöme. Mindössze a tízes és tizenegyes táblán kapott ki Bérczes Dávid és Krizsány László, ez viszont
elég volt az egerszegi biztosnak is
nevezhetõ sikerhez. A bajnoki táblázaton ezzel a Csuti négy pontra
megugrott az eddig 53,5 egységet
gyûjtõ Aquaprofittól, míg harmadik a Paks együttese 47,5 ponttal.
P.L.
adalon. Az itthoni sportolók közül
felnõtt kategóriában a Bódi Szabolcs-Lukács Patrik duó szerezte
meg a legelõkelõbb helyet egy harmadik pozícióval. Rájuk ezen kívül még egy örömteli hír köszöntött a verseny alatt, mivel bejelentették, hogy a világbajnokságot
nem az oroszországi Voronyezsben, hanem Skóciában rendezik
ebben az esztendõben, ami a részvétel költségeit is csökkentheti
esetükben – méghozzá jelentõsen.
P.L.
re. A válogató azért is érdekes,
mert annak második fordulóját
április közepén Nagykanizsán
rendezik, a harmadikra pedig május végén Szombathelyen kerül
sor. A kanizsai indulókat Vágó
Alexandra és Vágó Diána edzõk
készítették fel.
P.L.
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Mihovics: érik az ifi Eb
Nemzetközi cselgáncs válogató
versenyen folytatta idei szereplését
Miskolcon Mihovics Szabina, az
NTE 1866 judokája. Az ifik 57 kgos súlycsoportjában román, szlovák és lengyel ellenféllel is meg
kellett küzdenie, s nem indult
rosszul számára a viadal. Két nyert
párharc után azonban jött egy kicsi
holtpont, ez pedig elég volt ahhoz,
hogy csak a harmadik helyért mérkõzhessen. Akkor viszont ismét
összeszedte magát Szabina, s a
bronzot már nem engedte ki kezébõl. Az Európa-bajnokságért folytatott versenyfutásban ezzel sem
szenvedett azonban hátrányt, mivel szegedi ellenfele nem tudott
közelebb férkõzni hozzá.
További nemzetközi verseny híreivel folytatva, Barcson meghívásos viadalt rendeztek, melyen Kisjós Dávid felnõtt 66 kg-ban elsõ
helyet szerzett. A helyszínt tekintve maradjunk a somogyi kisvárosnál, hiszen a serdülõ dzsúdósok
régiós bajnokságának elsõ fordulóját is ott bonyolították. Ezen az
NTE sportolói közül Huszár Máté
a 10 év alattiaknál 26 kg-ban második lett, Huszár Martin a diák B
kategóriában pedig harmadik 36
kg-ban. Diák A-ban a 46 kg-osoknál Csöndör Olivér ezüstöt, míg
Lukovits Balázs (+66 kg) aranyat
hozhatott haza. A serdülõknél Pintér Péter (50 kg) lett elsõ, míg
Dabi Zsófia (48 kg), Kardics Konrád (50 kg) és Lukovits Balázs (73
kg) harmadik helyezést ért el.

Elvitték a kupákat
Sorrendben már nyolcadik alkalommal került megrendezésre az
NTE-csarnokban az utánpótlás futballcsapatok teremtornája, a Lokomotív Kupa. Ahogy az már az
utóbbi évek során bevált, úgy ezúttal is nemzetközi volt a mezõny, hiszen a horvátországi Csáktornyáról
és Kraljevcanból is érkeztek csapatok. A serdülõknél (1997-98) végül
utóbbi el is vitte a kupát, s a legjobb
edzõ és a gólkirály is tõlük került
ki. A legjobb játékos Zsirai Péter
(NUFC), míg a legjobb kapus a házigazdákat képviselõ Kócza László
(NTE 1866) lett. Az ifjúságiaknál
az elsõ helyet a ZTE FC egysége
szerezte meg, s a gólkirály mellett
náluk volt a legjobb játékos és edzõ
is. Legjobb kapusnak viszont kanizsai nevelés, vagyis Horváth Zsolt
(NTE 1866) bizonyult.
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