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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXI. évfolyam 12. szám
2009. március 26.

KÖLTSÉGVETÉS

Sok hûhó, a mennyi az annyiért – mondhatnánk, hisz’ negyedik nekifutásra végül aláírt és kihirdetett költségvetése született Nagykanizsának. A 2,2 milliárdos fejlesztési célú hitelállományt tartalmazó büdzsét Marton István polgármester ugyan megvétózta, de ez csak 15 napos „idõhúzásra” volt elegendõ. A hírek szerint
azonban a Fidesztõl eltávolodott polgármester helyett, most a vitában mellette állók közül dr. Fodor Csaba
mszp-s képviselõ jogi lehetõségeket keresve kívánja érvényteleníttetni az immár hatályos költségvetést.
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Kanizsa – Pártról-p
pártra

MSZP:
A kormány
válságkezelõ
lépéseirõl
Lakossági fórumot tartott az
MSZP nagykanizsai szervezetének vendégeként Kiss Péter kancelláriaminiszter városunkban.
A fórumot sajtótájékoztató elõzte meg, melyen a miniszter a válságból való kilábalás lehetõségeit ismertette.
„Mindent meg kell tenni azért,
hogy a gazdasági világválság a
legkisebb mértékben érintse az emberek egzisztenciáját, s meg kell
óvni a gazdaságot és a foglalkoztatottságot is.” – mondta Kiss Péter. Tavaly õsz óta éppen ezért
mintegy 800 milliárd forinttal
csökkentette a kormány az állami
kiadásokat. A miniszter beszélt
azokról a csomagokról is, melyek
munkahelymegtartásra irányulnak.
Ilyen például a „Négy plusz egy”
nevû program, mely alapján négy
munkanapból és egy továbbképzési napból áll a munkahét, s a képzési napra járó munkabér 80%-át
az állam fizeti meg.
Egy tervezett törvénymódosítás
segíthetne azokon a cégeken, amelyeket eddig kis súlyú szabálytalanságok, adminisztrációs hibák
miatt zártak ki az állami támogatások rendszerébõl. Ettõl kezdve õk
is igényelhetik. Azonban a feketemunkásokat alkalmazók ezután
sem kapnak támogatást.

MSZDP:
Az új elnök céljairól
Az MSZDP Nagykanizsai szervezete az elmúlt héten tartotta
éves tisztújító taggyûlését. A
megújult városi szervezet elnöke
Szányiné Kovács Mária lett. A
taggyûlésen – tekintettel a közelgõ Európai Parlamenti választásokra – megválasztásra került a
szociáldemokraták kampányát
irányító Választási Bizottság és a
pártszervezet kampányát szervezõ kampányfõnök is.
A bemutatkozó új elnök sajtótájékoztatón ismertette elképzeléseit, és felsorolta az új elnökség tagjait.
Az új elnökség tagjai: Dr. Horváth György, Matos András, Matus
István, Papp Ferenc és Tóth László.
A közelgõ európai parlamenti vá-

lasztáson induló párt Bogár Ferencet választotta meg kampányfõnöknek. A tagság három alapszervezetben dolgozik, közel száz fõvel.
– Amikor elfogadtam a jelölést,
feltettem magamnak a kérdést –
kezdte Szányiné Kovács Mária –,
hogy miért vállalom. Mint nagykanizsai polgárt nagyon bántott,
hogy a választásokon a baloldal
elbukott a széthúzás miatt. A jelenlegi állapot önmagáért beszél!
Legfõbb célom – folytatta –, a baloldali egység megteremtésének
elõsegítése. Csak remélhetem,
hogy ezzel városunkban nem
vagyunk egyedül. További célunk,
hogy a közgyûlésben dolgozó képviselõink munkáját jobban segítsük, és rajtuk keresztül minden fajsúlyos kérdésben a kanizsai lakosság véleményét közvetítsük. Ne fogadjuk el a jelenlegi rossz hangulatot, ellenségeskedést! Tegyünk
közösen ellene! Véget kell vetni a
városunk érdekeit mindenben felülíró hatalmi taktikázásnak, gyûlölködésnek. Sajnos, a közgyûlésben csupán egy nõ van, de több
kellene, mert mi nõk másképp politizálunk. Nagyobb az empátiakészségünk, másképp fogalmazunk –
hangsúlyozta. – Szociáldemokrataként szívünkön viseljük a nehéz
sorsú emberek helyzetét, és azon
vagyunk, hogy mindenkinek legyen
munkája, hogy elõ tudja teremteni
a családja fenntartásához szükséges pénzt. Mindehhez pedig országos szinten a politikai erõk kell,
hogy megteremtsék a feltételeket,
hisz ez a feladatuk. Úgymond, tõsgyökeres kanizsai vagyok, szeretem a városomat. Nem nézhetem
ölbe tett kézzel azt, ami körülöttünk történik. Cselekedni akarok a
jó és jobb célokért, mert Nagykanizsa többet és jobbat érdemel!
Minden jobbító szándék érdekel.
Aki velünk együtt tenni akar, keressen meg bennünket a Rozgonyi út
1-ben levõ irodánkban.

FIDESZ:
A költségvetésrõl
A költségvetést tárgyaló soron
kívüli közgyûlést megelõzõ napon
tartott sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter alpolgármester és
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Bene Csaba, a Fidesz önkormányzati frakciójának vezetõje
arról beszéltek, miért tartják fontosnak a polgármester által beterjesztett javaslat módosítását.
Cseresnyés Péter többek között
kiemelte: A legfontosabb, legyen elfogadott költségvetése a városnak.
Idestova több, mint egy hónapja folyik a 2009-es költségvetés vitája a
közéleti szereplõk között. Úgy véli,
még mindig vannak olyan önkormányzati képviselõk, akik nem látják világosan a Fidesz véleményét.
A fenti ok miatt kell még egyszer elmondani, hogy mindenki megértse,
mit és miért javasolt a Fidesz-frakció a költségvetésben szerepeltetni.
Bene Csaba frakcióvezetõ elõször arról beszélt, hogy miért tartották fontosnak a polgármester által beterjesztett eredeti javaslat
módosítását:
– Ennek egyetlen, a napnál is világosabb indoka, amit a Fidesz országos szinten is hónapok óta mond:
hogy nem lehet több bõrt lehúzni a
vállalkozásokról, nem lehet több
bõrt lehúzni az emberekrõl. Határozott véleményünk szerint, egy a mostanihoz hasonló válsághelyzetben itt
helyben nem az újabb és újabb megszorítás a megoldás, hanem a gazdaság, a vállalkozások, és végsõ soron elõbbieken keresztül a kanizsai
emberek lehetõségeinek a bõvítése,
segítése. Például megrendelések,
munka adása lehet a kivezetõ út.
Természetesen kormányzati szinten
szükség lenne az adók és az elviselhetetlen bürokrácia csökkentésére is
ahhoz, hogy a magyar vállalkozások
felvehessék a versenyt a külföldiekkel. Városi szinten nem kis örömmel
azt mondhatjuk, hogy ebben már
évekkel megelõztük a kormányt, hiszen több területen végrehajtottunk
olyan adócsökkentéseket, melyekre
az önkormányzatnak ráhatása volt.
Továbbiakban rátért arra, mit javasoltak a fenti gazdaságfilozófia
szellemében annak érdekében, hogy
minél kevésbé lássák kárát a kanizsai emberek a világgazdasági válságnak. Három fõ területet emelt ki.
Az elsõ az út- és járdaépítések, a
második az intézményfelújítások, a
harmadik pedig a területmegvásárlások témaköre.

– Jól látható – folytatta –, hogy
mindhárom beruházás többségében
helyi vállalkozásoknak ad majd munkát, s ezáltal reményeink szerint enyhít a munkanélküliségen. Természetesen nem elhanyagolható például az
intézményi felújításoknál a fenntartási költségekben jelentkezõ megtakarítás sem, hiszen a nyílászáró
cseréknek ilyen hatása is van. A területszerzés pedig stratégiai kérdés a
belváros forgalomelterelésének tényleges megoldása érdekében. Az elõbbiekben felsorolt érvek remélem meggyõztek minden kétkedõ képviselõtársamat a közgyûlésben arról, hogy a
Fidesz-frakció javaslatai alaposan
átgondoltak, melyek az országos
problémákra szövetségünk által javasolt gazdasági program helyi szinten
alkalmazható elemeit tartalmazzák.
Bízunk abban, hogy most már nyugvópontra kerül a költségvetés ügye, s
elkezdõdik annak végrehajtása.

MSZP:
Javaslat
az önfeloszlatásra
Múlt pénteki sajtótájékoztatóján dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ elmondta, az
mszp-s küldöttgyûlés meghatalmazást adott a frakciónak a közgyûlés önfeloszlatásának kezdeményezésérõl, s a javaslatot aláírva már elküldték Marton István polgármesternek.
A frakció szerint „Nagykanizsa
város Közgyûlése az elmúlt idõszakban helytelen irányt vett, döntései
veszélyeztetik kötelezõ és vállalt feladatai végrehajtását, végsõ soron
veszélybe sodorják gazdálkodását
és egészében a helyi közigazgatást.
(…) A városvezetõ FIDESZ-KDNPSZDSZ koalíció a várost adósságspirálba rántja.” Fodor Csaba hozzátette, a mély személyi ellentétek
rossz irányba befolyásolják a közgyûlés munkáját, s mindemellett az
MSZP-frakció alkalmatlannak tartja
Marton István polgármestert és Cseresnyés Péter alpolgármestert, valamint a FIDESZ-frakció nagy részét
feladatai ellátására.
S.E. - B.E.
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Kanizsa – A csillagászat éve

A csillagos ég közös kincs
Galilei elsõ távcsöves megfigyeléseinek 400. évfordulója alkalmából az Egyesült Nemzetek
Szervezete 2009-et a Csillagászat
Nemzetközi Évének nyilvánította.
A nemzetközi évet a Nemzetközi Csillagászati Unió és az
UNESCO (az Egyesült Nemzetek
Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) bocsátotta útjára a
következõ témával. Az Univerzum: Benne élsz, fedezd fel! A
program küldetése, hogy segítse a
világ polgárait abban, hogy a nappali és éjszakai égbolt segítségével
újra felfedezzék helyüket az Univerzumban, ezáltal személyesen
éljék át a csodákat és a felfedezést.
Minden embernek rá kell ébrednie
a csillagászat és az alaptudományok fontosságára mindennapi
életünkben, és meg kell ismernie,
hogy miként segíti a tudomány egy
egyenlõbb és békésebb civilizáció
megvalósítását.
A magyar szervezõbizottság fontos célja, hogy tudatosítsák: a csillagos ég látványa a természet része, olyan közös kincs, amit védeni
kell. Éppen ezért folytatnak felvilágosító munkát annak érdekében,
hogy az intézmények és a magánszemélyek is megfelelõ, minimális

fényszennyezést okozó kültéri világítást használjanak annak érdekében, hogy a legkevésbé sérüljön a
csillagos égbolt látványa.
A Csillagászat Nemzetközi Éve
elsõsorban nem a csillagászokat
célozza, hanem általában a Föld
lakóit, foglalkozásra, életkorra, lakóhelyre való tekintet nélkül.
A programsorozathoz a Nagykanizsai Amatõrcsillagász Egyesület
is csatlakozott. A rendezvényeikrõl
Gazdag Attilát, az egyesület elnökét kérdeztük.
– Az idei év amúgy is fontos
egyesületünk életében, mert terveink szerint az év elsõ felében ünnepélyesen megnyitjuk Becsehelyen
a Canis Minor obszervatóriumot.
Minden évben március 16-tól 28ig zajlik a Nemzetközi fényszenynyezés felmérés, amit mi is nagyon
egyszerû módon oldunk meg a város különbözõ pontjain. Felnézünk
az égre, és egy adott térkép segítségével határozzuk meg, hogy
hány csillag látszik az Orion csillagképbõl. A városi dísz-, és térkivilágítás, valamint a fényforrások
miatt egyre kevesebb csillagot veszünk észre. Bár Kanizsán javult a
helyzet az elmúlt idõszakban, gócpontok azért fellelhetõk, például a
keleti városrészben, ahol eléggé

elhatalmasodott a fényszennyezés.
A 100 óra csillagászat elnevezésû
nemzetközi projekt, az úgynevezett
járdacsillagászat április 2-tõl 5-ig
tart. Az amatõr csillagászok kiviszik a járdákra, közterekre, közutakra a távcsöveket, és ott mutatják meg az érdeklõdõknek a látható bolygókat. A csillagvizsgáló
szokásos nyitvatartási ideje 3-án
19 órától kezdõdik. Másnap, 4-én,
az Erzsébet téren tartunk távcsö-
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ves bemutatót, és június 20-án, a
Múzeumok éjszakáján az intézmény udvarából szemlélheti meg a
lakosság a csillagos eget a segítségünkkel. A felsoroltakon kívül még
számtalan bemutatót tart egyesületünk, ha az idõjárás is megengedi. A rendezvényekhez bárki csatlakozhat, ezzel kapcsolatban az
info@nai.hu e-mail címen lehet
érdeklõdni – foglalta össze a tudnivalókat Gazdag Attila, a Nagykanizsai Amatõrcsillagász Egyesület elnöke.
B.E.

MAGYARORSZÁGI
SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, JOBBAN!

EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK
2009
A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT
NAGYKANIZSAI SZERVEZETE
értesíti tagjait, pártoló tagjait és szimpatizánsait,
hogy pártunk indul az Európa parlamenti választásokon.

Azoknak a választópolgároknak
az ajánlószelvényére számítunk akik:
 szimpatizálnak 119 éves pártunkkal és törekvéseivel,
 akik hisznek a baloldali értékekben,
és a baloldal egységét akarják erõsíteni.
A számunkra kitöltött ajánlószelvény akkor érvényes, ha az a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt nevére van kitöltve az eredeti ajánlószelvény ûrlapon,
olvasható névvel, lakcímmel, személyi azonosítóval ellátva, saját kezûleg aláírva.
Az ajánlószelvényeket április elején postai úton juttatják el a választópolgárokhoz.

Kérjük tagjainkat, pártoló tagjainkat és szimpatizánsainkat,
hogy a fent leírt követelmények figyelembe vételével
2009. április 20-ig:
 adják át ajánlószelvényüket
megbízólevéllel rendelkezõ megbízottainknak személyesen,
 vagy juttassák el azt az MSZDP Nagykanizsai Szervezete címére
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.)
illetve dobják be az ott található postaládánkba.
Fizetett politikai hirdetés

Személygépkocsik, teherautók,
jármûszerelvények, autóbuszok,
mezõgazdasági vontatók

Z javítását,
Z mûszaki vizsgára felkészítését,
Z vizsgáztatását,
Z környezetvédelmi felülvizsgálatát
vállaljuk!

Zala Volán Zrt.
Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4., Telefon: (93) 537-930

12.qxd

2009.04.03.

4

10:48

Page 4

Kanizsa – Városrész

Halász Gyula 2002 óta önkormányzati képviselõ, s a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottságban
dolgozik. Az SZDSZ listájáról
jutott be a testületbe a jelenlegi
önkormányzati ciklusban. Mint
mondja: elsõsorban kanizsainak
vallja magát és másodsorban liberális várospolitikusnak.

beruházások Nagykanizsára telepítését.
– Miként tartja a kapcsolatot a
lakossággal?
– Ez a kapcsolattartás folyamatos, úgyis fogalmazhatnék, hogy
háromszázhatvanöt napos képviselõ vagyok, hiszen az év minden
napján találkozom a lakossággal
akár buszon, utcán, vagy a vásár-

2009. március 26.
helyi mûemlékek megmentése.
Nagyon sérelmezem például azt,
hogy a rehabilitációs projektbe
nem került be a zsinagóga felújítása, holott ez az épület Nagykanizsa egyik legértékesebb mûemléke, ezért nagyon fontos lenne a
megmentése. Ugyancsak fontosnak tartom a megújuló energiák
népszerûsítését a városban. Úgy

ellentétben
meggyõzõdésem,
hogy fokozni kellene a zöld- és
barnamezõs beruházásokat a városban. A jövõben a kanizsai
mellett jelentõs szerepe lehet a
Sormási Ipari Parknak is. A külkapcsolatok terén pedig Horvátország közelgõ európai uniós
csatlakozása kínál jó lehetõséget
Nagykanizsa számára, hogy is-

Az ígéretes jövõkép – stabil koalícióval
A város mûködõképessége
szempontjából több területet is
fontosnak tart: így például az
önkormányzati intézményrendszer zavartalan mûködését, a
gazdaságfejlesztõ beruházások
ösztönzését. Ezek a jelenlegi
munkahelyek megtartásában, illetve új munkahelyek létrehozásában játszanak kulcsfontosságú
szerepet.
– A dél-zalai város fejlõdését
tekintve nagyon fontosnak tartom azt, hogy Nagykanizsa a térség központjává váljon – hangsúlyozza a képviselõ. – Méghozzá elsõsorban gazdasági innovációs, logisztikai-kereskedelmi,
egészségügyi, oktatási, közigazgatási, kulturális és turisztikai
szempontból. Prioritást kell,
hogy kapjon a megkezdett és folyamatban levõ projektek megvalósítása: ilyen a városrehabilitációs projekt, ami hamarosan indul és a csatorna beruházás,
amely európai uniós támogatással jön létre. Hasonlóképpen
fontos a lakosság szempontjából
a panelprogram, illetve az egycsatornás gyûjtõkémények kiváltása. Ez utóbbi azért is fontos,
mert a városban közel tizenötezer embert érint ezeknek az
életveszélyes kéményeknek a kiváltása. A jövõben is támogatni
szeretném a munkahelyteremtõ

A Prominent
Group Kft.
nagykanizsai központú
megbízója számára

kommunikációs
munkatársakat
keres
Részletek:

a www.joallam.hu
weboldalon találhatók.

csarnokban. Nagyon sokan megszólítanak és számos ötletet, javaslatot, kérést fogalmaznak meg felém, amelyek nagy részét teljesíteni tudom. Amelyeket nem, azokra
az önkormányzati üléseken várok
megoldási javaslatot.
– Vannak olyan eredmények,
amelyek az ön lobbizásának köszönhetõen ért el az önkormányzat?
– Fõleg az elõzõ ciklusban elért eredmények köthetõk személyemhez. Például lakossági megkeresésre sikerült kilobbizni több
éves utánajárást követõen a harminc napos Volán-bérletek bevezetését. Mindez azért is öröm
számomra, mert ez országos
szintû jogszabály lett, és az országban a fizikai dolgozók fizetésnapjához igazodva biztosít lehetõséget arra, hogy a buszbérleteket bárki a harminc napos idõszakon belül bármikor megválthassa. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az elõzõ ciklusban a
Magyar Plakát Ház létesítésére
vonatkozó önálló képviselõi indítványom a közgyûlés 99 százalékának támogatásával ment át,
és láthatjuk, hogy ez az intézmény ma is jól mûködik. A helyi
kultúra egyik fellegvárává vált,
ahol nemcsak mûvészeti események zajlanak, hanem egyéb más
kulturális programok helyszínéül
is szolgál. Egy másik jelentõs
eredmény, ami egyrészt a körzetemhez, másrészt Szabadhegyhez
köthetõ, hogy a Péterfai utca és
Szabadhegy között teljes hoszszában elkészült a kerékpárút
korszerû közvilágítással. Ebben
a ciklusban mint listáról bejutott
képviselõ a város egészének az
érdekeit kell képviselnem hangsúlyosabban, de emellett a lakókörzetemben felmerülõ problémák megoldásában is aktív szerepet vállalok. Mivel a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi
Bizottságban
dolgozom, fontos számomra a

vélem, hogy a fórumok után végre a tettek mezejére kell lépni, és
ez ügyben is több elõterjesztést
kívánok megfogalmazni. Szeretném, ha az elõzõ ciklusban elfogadott egyik önálló képviselõi indítványom újra mûködõképes
lenne: ez pedig a Közmû és Közszolgáltatási Tanács tevékenysége, amely arra hivatott, hogy a
városban tervezett felújításokat a
közmûszolgáltató cégek hangolják össze a városvezetéssel. Ily
módon remélhetõleg kevesebbszer kell majd felbontani utat és
járdát, ha a cégek egyeztetik ezeket az éves felújításokat. Fontosnak tartom továbbá újabb kerékpárutak létesítését, valamint azt,
hogy érzékelhetõ csökkenés legyen fõleg a belváros gépjármûforgalmában. Éppen ezért, amikor szó volt a városrehabilitációról, több kritikát fogalmaztam
meg abból a szempontból, hogy
forgalomcsillapítás helyett inkább forgalomcsökkentést kellene elérni a városban. Ezért konkrét javaslatot is tettem a Kalmár
utcának meghosszabbítására és
összeköttetés kiépítésére az M7essel, illetve a Dózsa György utcával. Ez egyébként korábbi képviselõtársammal, György Pállal
közös javaslatunk volt, amelyet
már az elõzõ ciklusban fogalmaztunk meg. Sok más téma mellett fontosnak tartom például a
szociális ellátó rendszer létrehozását, és éppen a napokban intéztem felvetést a polgármesterhez
az ügyben, hogy hol tart a közfoglalkoztatási program kidolgozása. Itt egy olyan közfoglalkoztatási tervet kell elkészíteni, ami
lehetõséget biztosít Nagykanizsa
vonatkozásában hét-nyolcszáz
ember számára, hogy segély helyett munkabért kapjon.
– Milyen irányban fejlõdhet tovább a város?
– Kanizsa jövõje ígéretes lehet, hiszen minden adottsága
megvan a fejlõdésre. Másokkal

mét a térség központjává váljon.
Ehhez fontos a murakeresztúri
közúti híd megépítése, amely Kanizsát és térségét délrõl dinamizálhatja, ezáltal a dél-zalai régió egy újabb fejlõdési pályára
kerülhet. Fontos még a kaposvári és a zalaegerszegi elkerülõ
utak megépítése is. Ami az oktatást illeti, a Pannon Egyetem kanizsai képzési helyét érdemes továbbfejleszteni és szerencsés
lenne, ha az elõzõ testület egyik
javaslatát átvenné a mostani is,
miszerint meg kellene próbálni
az orvosi informatika területén
egy olyan együttmûködést kidolgozni a Pannon Egyetemmel,
amelynek a gyakorlati helye a
kanizsai kórház lehetne. Ez országosan egyedülálló kezdeményezés lenne és egyfajta új kitörési pontot is jelentene a dél-zalai város számára. A szakképzés
területén sokat várok a TISZKtõl. A város fejlõdése szempontjából leglényegesebb feladat,
hogy kedvezõ feltételeket teremtsünk a vállalkozók ide települése
céljából. Itt jegyzem meg, hogy a
mindenkori polgármesternek az
a feladata, hogy szaktárcáknál,
külképviseleteknél, és több más
szervezetnél képbe hozza Nagykanizsát. Fontosnak tartom a
döntéshozói lobbi megerõsítését,
amire pozitív példa volt Kovács
Kálmán miniszteri és államtitkári segítsége. Liberális várospolitikusként azt tartanám szerencsésnek, hogy a 2010-es önkormányzati választások után, újra
létrejöjjön egy stabil koalíció a
városban. Itt elsõsorban arra
gondolok, hogy egy szociálliberális koalicíó létrejötte lenne
kívánatos Nagykanizsán, ami a
város fejlõdési pályára állításában rendkívül progresszív szerepet játszhat. Bízom benne, hogy
Nagykanizsának ígéretes jövõje
lesz.
Gelencsér Gábor
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Tisztelt Szerkesztõség!
Saloban jártunk
A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium
és Közgazdasági Szakközépiskola
négy tanulója, Móricz Tamara
(10.C), Horváth Máté (10.A), Vörös Miklós (9.A) és Boncz Gábor
(10.B), Gerõné Fenyvesi Rita angol szakos tanár vezetésével nemzetközi ifjúsági konferencián vett
részt. Beszámolójukat alább
olvashatják.
2009. február 16-21. között
Nagykanizsa finnországi testvérvárosába, Saloba utaztunk. Ez egy Európai Unió által támogatott utazás
volt, melyet Nagykanizsa Önkormányzata részérõl Gerencsér Tibor
úr, a nemzetközi és társadalmi kapcsolatok referense segített elõ.
Egy ifjúsági konferencia részesei voltunk Aktív Polgárság címmel, melyen 5 Európai Uniós tagország és 2 EU-n kívüli ország 1516 éves tanulói vettek részt: Finnország (Salo), Németország (Puchheim), Dánia (Odder), Észtország
(Anija) és Magyarország (Nagykanizsa), valamint Oroszország
(Rzsev) és az USA (St. Anthony
Village). Ennek elsõ lépéseként,
még az utazást megelõzõen egy
projektmunkát kellett elvégeznünk, melynek keretében egy általunk kiválasztott, fontosnak tartott
közösségi problémát tanulmányoztunk, kutatást végeztünk, városi
szakembereket
interjúvoltunk
meg, majd egy cselekvési tervet
dolgoztunk ki, melyet véleményeztettünk is a helyi szakemberekkel. A mi témánk a fiatalok körében gyakori rossz szokás, a dohányzás volt, és ennek mindennapi, az iskolákban is tapasztalható
negatív következménye. A projektmunkát két formában prezentálták
a diákok: egy bemutató diasor formájában a csapatok egymással is-

mertették projektjeiket, majd másnap egy standon került bemutatásra minden csapat portfoliója, amikor a város diákjaival, tanáraival
és egyéb érdeklõdõkkel beszélgethettünk. Ez a program a saloi Moison Középiskolában került megrendezésre.
A különbözõ nemzetiségû diákokat vegyesen szállásolták el a
családokban, a gyerekek nagyon
elégedettek voltak vendéglátóikkal. A saloiak (tanárkollégák, városi tisztségviselõk) rendkívül kedvesek, vendégszeretõk, és mindenben a kedvünket keresték.
Minden zökkenõmentesen haladt, a szervezés (Esko Saarinen, a
középiskola angol nyelv tanárának, a program szervezõjének köszönhetõen) kitûnõ volt, a programokat változatosan szervezték, és
bepillantást nyerhettünk Salo mindennapjaiba. A Városházán lehetõségünk volt megismerkedni a város és a környék életével egy elõadás keretében, majd buszos városnézésen is részt vettünk idegenvezetõ kíséretével. A gyerekek nagyon élvezték a bowlingozást és az
azt követõ közös vacsorát. Lehetõségünk volt eljutni Helsinkibe is.
A diákok sok idõt töltöttek egymás társaságában; a projekt bemutatása során is maximális lehetõség
volt az angol nyelv gyakorlására,
és a szabadidõs programok is biztosították ezt a lehetõséget. Nagyon érdekes volt látni a projekteken keresztül, hogy a különbözõ
nemzetiségek milyen változatos
közösségi problémákat tárnak fel,
és próbálnak megoldani. Pedagógiai szempontból kifejezetten
hasznos volt ez a program, hiszen
a gyerekek egyrészt más kultúrákkal és problémákkal ismerkedtek
meg, mely által bõvült látókörük,
másrészt megtapasztalhatták, milyen nagyszerû dolog, ha tudnak

idegen nyelven kommunikálni és
véleményt cserélni. Nagyon tanulságos és különleges volt ez az élmény.
Összességében elmondhatjuk,
hogy a gyerekeknek – és tanároknak egyaránt – nagyszerû lehetõségük volt mindvégig kapcsolatokat és barátságokat építgetni, ami
az egyik legnagyobb hozadéka ennek az útnak. A nyelvgyakorlás és
más kultúrákkal való ismerkedés
szempontjából szintén nagyon
hasznosnak bizonyult ez a kirándulás.

Olvasói levél
a köztisztaságról
Rendszeresen olvasom lapjukban
azt a sok figyelemre méltó tettet, illetve tervezetet, amit bizonyos bennfentes urak és hölgyek elértek, vagy
el kívánnak érni városunk szépítésében, arculatának átalakításában.
Ez valóban dicséretre méltó, de
azért van pár olyan feladat is, ami
nem kimondottan sikerorientált.
Ez a köztisztaság.
Kanizsáról sok minden elmondható, csak éppen ez nem jellemzõ
rá igaz, sok másik településsel
együtt, de ez talán legyen annak
fontos, aki ott él.
A belvárosról divatos szóval azt
mondanám, hogy „elmegy”, ha nincs
szél, de helyenként a peremváros…
Talán kiemelnék egyet és most
csak azt taglalnám.
A lakóhelyem egy ideje Szabadhegy, ez a kies, változatos, dimbesdombos vidék kis csermellyel, közel a városhoz, mégis csendes, sok
fával és immár sok különféle növénnyel is.
Szóval itt minden adott a nyugodt élethez, a pihenéshez, vagy
akár a kiránduláshoz, sétákhoz, kikapcsolódáshoz. A levegõ tisztasága kiemelkedõ.
Ami mindezt beárnyékolja, az
odavezetõ gyalogút, ami a Péterfai
úttól vezet ide.

5

Nemrég épült, széles, pormentes
sétány, kandeláberekkel szegélyezve.
Örülök neki, hiszen már nagy
szükség volt rá.
Annak viszont nem, ahogy a
környezete kinéz a patakon átívelõ
fahídig. Elképesztõ, hogy mi minden el van szórva az utat övezõ kis
erdõsávban az út mindkét oldalán,
és azok nem maguktól kerültek
oda. Ez a terület, a tisztán tartás
szemszögébõl nézve is, a városhoz
tartozik, ami nem látszik egyértelmûnek. Két szemetes edény is tartozik ide, ami az út két végén van
felszerelve. A felsõ, ami majdnem
a Pásztor út torkolatnál van, mindig tele van, vagyis nincs ürítve.
Valahogy hetekig is megfeledkeznek róla. Mint például most is.
Mikor végigsétálok ezen az útszakaszon, egy sereg kérdés fogalmazódik meg bennem.
Vajon miért nem takarítják ezt a
területet megfelelõen?
Nem tudnak róla? Aki eldönti a
munkavégzés helyét, nyilván nem
gyalog jár.
Nincs rá idõ? Az kizárt.
Nincs rá pénz? Ami nyilvánosságra kerül a városi költekezésbõl,
abból arra következtetek, hogy ez
is kizárt.
Nincs kivel? Ugyan már! Ha van
rá idõ és pénz, akkor ez kérdés?
Ha mégse lenne egyik sem, akkor a szociális munka? Vagy közmunka? Egyikbe sem fér bele?
Vagy talán azzal mentik magukat, hogy magánterület?
Az bizony lehet, de az út nem.
Ergo, közterületrõl szennyezõdik a
magánterület, így még inkább fontos lenne ez a feladat. Persze, csak
ha ez így van.
Tulajdonképpen bármi is az oka,
az a tényen nem változtat.
A szemét ott van, károsítja a
környezetet és a városnak kell tenni valamit, hogy ez az állapot megváltozzon!
Kováts Tamás
Nagykanizsa,
Alsószabadhegyi út 130.
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Kamaránk hírei
 Március 2-án tartotta soros
ülését a kamara elnöksége, amelyen a küldöttgyûlésnek elfogadásra javasolta a kamara 2008.
évi gazdálkodását és a 2009. évi
költségvetés tervezetét.
Tagokat delegált az országos
kamara elnöki kollégiumaiba és
megvitatta a kamarai rendszer továbbfejlesztésének irányai címû
munkaanyagot.
 Kamaránk Fodrász klubja
legutóbbi foglalkozásán úgy határozott, hogy két tagját benevezi a
Miskolcon rendezendõ Kézmûves
Kupa 2009. évi Fodrászversenyére. 2008-ban második helyet szereztek, reméljük, az idei versenyen is sikeresen képviselik kamaránkat.
 Gratulálunk a Kanizsa Trend
Kft.-nek. A Regionális Minõségi
Díj után március 19-én cége
képviseletében Miklós Zsolt
igazgató úr a Nemzeti Minõségi
Díjat is átvette Budapesten.
 Marketing klubunk a Pannon
Egyetemmel együttmûködve elõadássorozatot indított a marketing, a menedzsment és az innováció területén alkalmazható legújabb módszerek bemutatására.
Tonk Emil után, a szintén nagykanizsai kötõdésû Dr. Gaál Zoltán
professzor elsõ elõadásárára is

nagy érdeklõdés mellett került sor
március 20-án.
Tájékoztatjuk az érdeklõdõ vállalkozásokat, hogy további elõadások lesznek április 3-án, 17-én
és 24-én, amelyekrõl honlapunkon is hírt adunk.
 Március végén Marton István
polgármester úr és dr. Polay József kamaránk elnöke közös sajtótájékoztatót tart a város és a kamara vállalkozásokat érintõ együttmûködésének eredményeirõl.
 Március 3-án Együttmûködési megállapodást írt alá kamaránk
elnöke a Bolgár Kereskedelmi és
Iparkamara magyarországi képvi-

Regionális
és nemzetközi
kamarai hírek
seletével a bolgár-magyar gazdasági kapcsolatok – különös tekintettel testvérvárosunk, Kazanlak
vállalkozóival való üzleti tevékenységek - fejlesztésére.
 A Nyugat-Dunántúli Regionális Kamarai Szövetség gondozásában megjelent a régió Gasztronómiai és Szálláskalauza, amelyben
kamaránk két tagja, a Szõlõskert
Fogadó és a Hotel Centrál is bemutatkozik. A kiadvány szolgáltató irodánkban átvehetõ.
 Régiónk kamarái stratégiai
partnerségi megállapodást kötöttek két osztrák-magyar határon átnyúló projekt megvalósítására, a
2009-2010 évekre.
1.) OPTICOM: az interkulturális és mûszaki kommunikáció
és együttmûködés optimalizálása
az osztrák-magyar export/import
tevékenységet végzõ cégek között
2.) ECOSTART: vállalkozások
piac- és hálózatépítése a Burgerland-Nyugat-Magyarország gazdasági övezetben.
 Kamaránk a Horvát-Magyar
Vegyes Kamara tagjaként meghívást kapott a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 20072013 pályázati kiírásainak ismertetésérõl szóló konferenciára.
Április 1-én a csáktornyai rendezvényen dr. Polay József elnök
úr képviseli kamaránkat.
 Április 8-án a Magyar Közgazdasági Társaság Nagykanizsai
Szervezete és a Nagykanizsai kereskedelmi és Iparkamara közös
szervezésében tartandó rendezvényünkön vendégünk lesz dr.

2009. március 26.

Április-m
májusi
program elõzetes
Mosonyi György, a MOL Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.
 Kamaránk küldöttgyûlése április 9-én tárgyalja meg a 2008.
évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2009. évi költségvetés
tervezetét. Napirenden lesz az
Alapszabály módosítására és új
testületi tagok megválasztása.
 A Termékdíj törvénymódosítása után, várhatóan május 12-én
konzultációval egybekötött elõadást tartanak a VPOP vezetõi és
munkatársai az új termékdíj szabályozásról.
 Május 29. - június 1. között
Pécsett rendezik meg a Kézmûvesség 1000 éve a Kárpát-medencében c. programsorozatot. A PécsBaranya Megyei kereskedelmi és
Iparkamara meghívására az érdeklõdõ kamara tagok számára autóbuszos kirándulást szervezünk. A
programokról a www.kezmuvesseg1000eve.hu honlap tájékoztat.
Idõpont egyeztetés alatt:
 A Magyar Fejlesztési Bank
leányvállalata, a MAG Zrt. tart
elõadást a vállalkozások számára
elérhetõ valamennyi kedvezõ hitellehetõségrõl.

 Horvátországi Iránytû címmel szakmai konzultációra hívjuk
a Csáktornyai, Varazsdi és a
Bjelovári kamara vezetõit és képviselõit. A fórumon lehetõséget
adunk az érdeklõdõ vállalkozások
számára üzleti kapcsolatok felvételére.
 Dr. Csaba László közgazdász
professzor elõadása az ország
gazdasági helyzetérõl.

Lépjen be Ön is!
Minõség Klub a kamarában
A klub mûködésének fõbb céljai:
- az egymástól tanulás, a legjobb gyakorlat és a tapasztalok
továbbadása, az új minõségmenedzsment szemlélet terjesztése.
- a klubtagok rendszeresen –
általában negyedévente – találkoznának, mindig más-más
klubtag (vállalat, ill. intézmény)
adna otthont az összejövetelnek,
melyeknek célja a vendéglátó
vállalkozás jó gyakorlatának
megismerése és megosztása másokkal.
A klub nyitott, tagjai lehetnek
azok a szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek, akik a minõségfejlesztés területén kiemelkedõ eredményeket értek el.
A jelentkezéseket a fenti elérhetõségeinken szeretettel várjuk.

Megújult a Széchenyi Kártya!

Két éves futamidõ, maximum
25 millió Ft hitelkeret, 2% állami kamattámogatás, nincs negyedéves feltöltési kötelezettség, nincs ingatlanfedezet.
Ajánljuk Önnek a megújult Széchenyi kártyát, mely a mikro-, kisés középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozá-

sú, állami támogatásban részesített
konstrukció. A hitel felvételét megkönnyíti, hogy a Hitelgarancia Zrt.
a hitelkeret összegének 80%-áig
készfizetõ kezességet vállal.
A szolgáltató irodánkban
(Nagykanizsa, Ady u. 1.) benyújtott Széchenyi Kártya igényléséhez a cégkivonatot is kedvezményes térítés ellenében adjuk ki.
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Környezetvédelmi rendelet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 9/2009. (III.12.) számú
rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008. (II.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a helyi
környezetvédelem szabályairól szóló 50/2008. (X.31.) számú rendelettel módosított 2/2008. (II. 8.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A R. 4. §-a helyébe a következõ lép: "(1) Ünnepnapokon és vasárnapokon,
valamint a május 1-tõl szeptember 30-ig tartó idõszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az avar, kerti és egyéb növényi hulladék égetése. (2) Közterületen
az avar és kerti hulladék égetése az év minden napján tilos. (3) A város központjában a - Király utca mindkét oldala - Kalmár utca mindkét oldala - Magyar utca páros oldala 26. házszámtól délre esõ ingatlanok - Garai utca páros oldala - Petõfi utca
mindkét oldala - Huszti tér - Eötvös tér - Kórház utca - Kossuth tér - Liget utca Tripammer utca - Erdész utca mindkét oldala - Ady E. utca páros oldala 80. számtól
(3746 hrsz) északra és páratlan oldala 83. számtól (3630 hrsz.) északra - Nagyváthy
utca és Zárda utca mindkét oldala - Zrínyi Miklós utca mindkét oldala által határolt
területen az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot március 1-30. és október 1-30.
napja között lehet égetni a hét elsõ kettõ munkanapján 08.00 - 18.00 óráig, emberi
tartózkodás céljára szolgáló épülettõl legalább 25 méteres távolságra. Az év többi
napján tilos az égetés. (4) Külterületen avart, kerti és növényi hulladékot az (1) bekezdésben foglalt tilalmi idõszakok kivételével bármely munkanapon és munkaszüneti napon lehet égetni. (5) A (3) bekezdésbe nem tartózó egyéb belterületi ingatlanokon az (1) bekezdésben írt tilalmi idõszakok kivételével - a hét elsõ két munkanapján 08.00 - 18.00 óráig lehet avart, kerti és növényi hulladékot égetni emberi
tartózkodásra szolgáló épülettõl legalább 25 méter távolságra. (6) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni. (7) Az elégetendõ
avar és növényi hulladék nem tartalmazhat kommunális vagy ipari eredetû, illetve
veszélyes hulladékot.
2. §
(1) A R. 13.§ (1) a) pontja helyébe a következõ lép:
" - az avar, kerti és egyéb növényi hulladékot tilalmi idõszakban, vagy emberi tartózkodásra szolgáló épülettõl 25 méter védõtávolságon belül, avagy tiltott területen éget."
3. §
(1) Ez a rendelet 2009. március 13-án lép hatályba. (2) A rendelkezéseket a
hatályba lépést követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
Kihirdetés napja: 2009. március 12.

Álláspályázat: kórház-ffõigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése PÁLYÁZATOT HIRDET a Kanizsai Dorottya Kórház (8800 Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.) fõigazgatói
munkakörének betöltésére
A fõigazgató feladatköre a munkaköri leírásban meghatározott feladatok végrehajtása, különösen: az intézményi alapító okirat és SZMSZ szerinti mûködés biztosítása, az abban meghatározott tevékenységi köröknek megfelelõen a Kórház munkájának
és gazdálkodásának irányítása, felügyelete, koordinálása és ellenõrzése, az orvos-szakmai, ápolási és gazdasági irányelvek meghatározása és ellenõrzése, az ennek kapcsán
szükségessé váló intézkedések megtétele, az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása, a beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos tervek, uniós és szakmai pályázatok
elõkészítése, az intézmény éves költségvetésének és beszámolójának elkészítése, az intézményi átszervezésekkel (korszerûsítésekkel) kapcsolatos koncepciók elõkészítése, a
végrehajtás irányítása, szervezése és ellenõrzése, munkáltatói jogok gyakorlása a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók felett, szakmai továbbképzések irányítása, az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintõ jogszabályok és utasítások, fenntartói döntések
végrehajtása.
Pályázati feltételek: büntetlen elõélet, (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintû
végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, e képesítés alól a 13/2002. (III.28.)
EüM rendelet 4. §-a alapján a fenntartó abban az esetben adhat felmentést, ha a pályázó
képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek - jogviszony létesítésétõl számított 5
éven belül történõ megszerzését (a felmentéshez a közszolgáltatásért felelõs szerv
egyetértése is szükséges), legalább 5 éves vezetõi gyakorlat. Elõnyt jelent: orvostudományi, közgazdaságtudományi és jogi egyetemi végzettség, idegen nyelv ismerete középfokú nyelvvizsgával igazolva, költségvetési intézmény vezetésében szerzett gyakorlat, egészségügyi intézményben szerzett 10 éves szakmai gyakorlat, felhasználói szintû
számítógépes ismeret.
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Képviselõi fogadóóra
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2009. április 1-jén, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2009. április 1-jén (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

Testvérvárosi Alap 2009.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap
2009. évi pályázati támogatásának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Testvérvárosi Alap 2009
címmel pályázatot ír ki a testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a
lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködésének
támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése céljából.
A pályázók köre: Civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok.
A tervezett projektnek Nagykanizsa testvérvárosai – Akkó, Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo, Shijiazhuang, Togliatti – valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2009. július 1. és 2010. június 30. között kell megvalósulnia.
A pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából lehet
pályázni költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre.
A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága legkésõbb 2009. június 30-ig dönt. Az elnyert támogatást –
testvérvárosonként összesen legfeljebb 250 ezer Ft-ot – részletes elszámolással, a pályázó nevére kiállított számlákkal igazolt kiadásokra, legfeljebb az önrész mértékéig, utólagos finanszírozással biztosítja az alap. Egy pályázó több
célra is nyújthat be pályázatot.
A pályázat részletes feltételeit tartalmazó felhívás és pályázati adatlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, vagy nyomtatott formában, munkaidõben személyesen is átvehetõ a Polgármesteri Hivatal portáján.
A pályázatok beérkezésének határideje 2009. április 20. 8 óra.

Munkarend-vváltozás
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2009. március 28-án (szombaton)
pénteki munkarend lesz érvényben, az ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig tart.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programot, részletes szakmai önéletrajzot, a pályázati feltételként elõírt végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát, 3 hónapnál nem
régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázati feltételként elõírt vezetõi gyakorlat hivatalos igazolását, referenciákat, ajánlásokat, amennyiben a pályázó rendelkezik ezekkel, hozzájáruló nyilatkozatot a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
a Munka Törvény 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a közgyûlés nyílt vagy zárt ülésén történõ tárgyalásához.
A jogviszony idõtartama: 5 éves határozott idejû munkajogviszony. A jogviszony kezdete: a pályázati elbírálást követõen, legkorábban 2009. május 1. naptól.
A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, a 356/2008.(XII.31.) Kormányrendeletben, valamint a 13/2002. (III. 28.) EüM
rendeletben foglaltak alapján történik. Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvérõl
szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján. A pályázat alapján a Munka
Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával
munkaviszony létesítésére kerül sor. Az alapvetõ munkáltatói jogokat a fenntartó Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, az egyéb munkáltatói jogokat Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján
való elsõdleges közzétételétõl számított 30 napon belül. A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ képviselõtestületi ülés.A pályázatot
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere) Marton István címére (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni:
"Kórház fõigazgatói pályázat". Érdeklõdni lehet a 06-93-500-701 telefonszámon.
A pályázat közzétételre kerül: KSZK honlapon, Egészségügyi Közlönyben, Zalai
Hírlap önkormányzati oldalán, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban.
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Kanizsa – Kamara
Környezetvédelmi rendelet

Ügyintézõ: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6/1162-2/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Báthory u. 11. szám alatti, 11. hrsz-ú ingatlanon meglévõ épületre vonatkozó bontási engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlan tulajdonosa az ingatlanon meglévõ épület bontási engedélye megadását kérte.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 11. hrsz-ú ingatlan, valamint a 9., 10. és 12. hrsz-ú ingatlan. Az érintettek az ügy irataiba és a
tervekbe a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és
idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Báthory u. 11. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlanon 2009. március 27-én (pénteken)
10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan elõtti közterületen. Kérem a kérelmezõt ill. ingatlantulajdonost, hogy a helyszíni szemle
feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek,
hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.
Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.
A hirdetmény 2009. március 19-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek: kérelmezõ, tervezõ, érintett szakhatóságok, közmûvek. Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal
rendelkezni jogosultak: Nagykanizsa, Báthory u. 9. szám alatti 9. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Magyar u. 8. szám alatti 11. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, Magyar u. 4-6. szám alatti 10. hrsz-ú ingatlan tulajdonosai.

„Öreg” Winkleresek!
Szeretnék kölcsönkérni a Winkler kiállításra
egy igazi diáksapkát!
Akinek esetleg még megvan,
kérem hívjon
a 30/5724804 telefonszámon!

Az akció 2009. május 30-ig tart

2009. március 26.

Álláspályázat – iskolák magasabb
vezetõi álláshelyeire
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet két általános iskola és öt középiskola magasabb vezetõi álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetõi álláshelye:
Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 1.)
Zrínyi Miklós Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.)
Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium
(8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 74/a.)
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
(8800 Nagykanizsa, Platán sor 3.)
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 2009. április 27-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és
Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, 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
2009. március 12-i számában, valamint a KSZK honlapján.
Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sport Osztályán, Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

Álláspályázat – pályázati ügyintézõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet pályázati ügyintézõi munkakör betöltésére.
Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodájában az irodavezetõ irányításával: folyamatos pályázatfigyelés, pályázati
tevékenység tervezése, koordinációja, projektek elõkészítése, együttmûködésipartnerségi hálózattal való kapcsolattartás, pályázati dokumentációk elõkészítése, benyújtása, pályázatírás támogatása, pályázatok megvalósításának nyomon követése, elszámolások készítése, nyilvántartási feladatok ellátása.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai
vagy egyetemi közgazdász végzettség, számítógépes ismeret (Microsoft
Office eszközök teljes körû használata, Internet).
Elõnyt jelent: mûszaki végzettség, pályázatírói, projektmenedzseri tapasztalat (referenciák megjelölésével): beruházási, mûszaki tartalmú projektek gondozása, kapcsolódó pénzügyi, koordinációs feladatok ellátása.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzeléseit, motivációját, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként elõírt és elõnyként megjelölt végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. április 10. A pályázat elbírálásának határideje: 2009. április 20. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 és
93/500-922 telefonszámon.
Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu,
vagy www.kszk.gov.hu).
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Tízéves jubileumi gálamûsorára készül a Honvéd Kaszinóban mûködõ Swans Balett. Pulai
Viktóriával, a csoport egyik mûvészeti vezetõjével a felkészülésrõl, a táncoktatás hét éves tapasztalatairól és a tánc jótékony
hatásairól beszélgettünk. Viktória a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskolában is tanít klasszikus-balett
szakon, ahogy õ mondja, egyik
helyen sem kapnak belõle kevesebbet a tanítványai.
– Felnõttek is fellépnek a június
10-ei gálánkon a HSMK-ban,
ugyanolyan lelkesedéssel próbálnak õk is, mint a gyerekek. Az
Aranymetszés Mûvészeti Nap
Táncmûvészeti bemutatója április
5-én lesz szintén a HSMK-ban.
Egyébként nem tartom rossz dolognak a versenyeket, de nem a fõ
célja oktatásunknak. A klasszikus
balett nem egy versenyzõs mûfaj,
fõleg a gyerekeknél. Plusz anyagi
kiadással nem járó háziversenyünk ellenben lesz a Swans-ben,
hiszen fontos, hogy folyamatosan
közönség elõtt legyenek, hogy rutint szerezzenek. Áprilisi elõadói
estemen néhány növendékem is bemutatkozhat. A mûvészeti iskola
kétévenként rendezi meg az Országos Kreatív Fesztivált, jövõre erre
készülünk.
– Egy korábbi beszélgetésünk
alkalmával megemlített egy problémát a táncoktatással kapcsolatban. Ma is fennáll ez a gond?
– A képzettség nélküli táncoktatás továbbra is nagy probléma.

Sajnálom emiatt a gyerekeket és a
szülõket is, mert aki nincs bent a
szakmában, nem tudja megítélni,
milyen anatómiai, boka vagy
térdproblémát okozhatnak a gyerekeknek. A fõiskolán egy táncosokra specializálódott ortopéd
orvos tartott errõl egy éven keresztül elõadást. Aki nem végzi el
a fõiskolát, nem tudja mire kell
vigyázni, mert máshol nem tanítják.
– Mi lehetne a megoldás?
– Szeretném, ha picit szigorúbb
lenne a táncoktatás rendszere,
vagy megnéznék a fõvárosi szakértõk, hogy kik tanítanak, mert
nem veszélytelen. Például pici
gyerekkel nem szabad spárgát csináltatni, nem mindegy, hogyan
alakítják a kis testét. Három-négy
éves korban neki lehet állni a
balettgimnasztikának a megadott
tananyagból. A diplomamunkámat a kreativitásfejlesztésbõl írtam és ezt a korosztályt érintettem.
– Napjainkban divat a szülõk
körében, hogy többfajta táncra is
beíratják a gyerekeiket. Mi errõl a
véleménye?
– Így nehezen lehet dolgozni
velük, mindenhova rohannak,
mindenhol meg akarnak felelni,
és a végére kifulladnak, mert sok
nekik fizikálisan a megterhelés.
Egy kisiskolás számára bõven
elég, ha egy helyre jár, és ott teljesítenek száz százalékot. Ki lehet
próbálni több mindent, lehet,
hogy beíratnak valakit balettra,
aztán kiderül, a gyerek hozzáállása nem megfelelõ és alkatilag sem
erre született. Más városokban,
például Gyõrben, Budapesten,
vagy Pécsett, a szülõk a balettelõkészítõ gimnasztikát helyezik
elõtérbe, mert a gyerekek nem állnak anatómiailag készen háromnégy éves korban a klasszikus balettre. Ennek tananyagát képzett
tanártól kezdi el tanulni a gyerek.
Ha itt jól érzi magát, folytathatja
a klasszikus balettet, de olyanok
is vannak, akik a néptáncot, a
show-, vagy a társastáncot választják. Ki lehet próbálni, de
mindenekelõtt nézzék meg, hogy
kihez viszik a gyerekeket. A szülõktõl, az óvodából és az iskolából kapott visszajelzés szerint egy
év balett tanulásnál már sokkal
fegyelmezettebbek és ügyesebbek
a gyerekek, egyfajta belsõ tartást

– Milyen lehetõségek vannak a
továbblépésre?
– Aki ezt a szakmát szeretné
folytatni szakközépiskolai szinten,
a pécsi és a gyõri iskolába léphet
tovább. Vannak nagyon tehetséges
tanítványaim. A szülõk mindig kikérik a véleményemet, hogy maradjon-e meg a gyermeküknek
hobbi szinten a tánc, vagy tanuljon
tovább!
– A táncnak a szépsége és a
haszna mellett, terápiás jellege is
van.
– Maga az a tény, hogy egy órát
jó hangulatban együtt vagyunk, és
táncolhatnak, fizikálisan és lelkileg is gyógyítja õket. Megváltozik
a mûvészetek iránti fogékonyságuk, felnõttkorukra egy mûvészibb
értékrend alakul ki bennük. Kicsit
hiányolom a balett elõadásokat
Nagykanizsán, a fiataloknak fontos lenne látni, hova lehet eljutni
sok év balett-tanulás után…
Bakonyi Erzsébet

Pintyõke Fesztivál

Fotó: Steyer Edina

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Küzdeni is tanít a balett…

ad a számukra. Sokkal kitartóbbak és akaraterõsebbek lesznek,
és küzdeni is megtanít a balett.
Megkövetel egyfajta komolyságot,
elszántságot. Én is megkövetelem
óráimon a fegyelmet, mert ezt a
technikát csak így lehet elsajátítani.
– Menet közben a gyerekeknek
a zenében is el kell mélyedniük!
– Egy plusz elõnyt jelent, ha
valaki zeneiskolába jár. A tánchoz elengedhetetlenül fontos a jó
hallás, a zenében való teljes átszellemülés. Eleinte volt egy félelmem, hogy a gyerekek nem fogadják be a klasszikus zenét, de
nem így történt. Egy olyan élõ
produkció bemutatására készülünk, ahol harminc kis növendékemmel fogunk fellépni Astor
Piazzola: Ave Maria címû darabjában. Imádják a gyerekek, a legapróbbtól a tizenöt évesig. A nyílt
órán a szülõk teljesen el voltak
ragadtatva a gyerekek átszellemült táncán.

9

Kilencedik alkalommal rendezte meg az országosan egyedülálló, regionális Pintyõke
Fesztivált a Pipitér Óvoda.
A fesztivált Szmodics Józsefné,
a Mûvelõdési és Sport Osztály vezetõje nyitotta meg, köszöntötte a
fellépõ kicsiket és felkészítõiket, a
gyermekek szüleit, családtagjait.
Az eseményen körülbelül
háromszáznyolcvan
gyermek
szerepelt, különbözõ hagyományõrzõ mûsorokat, népszokásokat, táncokat bemutatva. Minden évben kézmûves bemutatók,
foglalkozások, kirakodóvásár és
a gyerekek által készített munkákból összállított kiállítás színesíti a programot.

A városon kívül több megyébõl,
településrõl érkeznek az ovisok, az
idén jöttek többek között Zákányfaluból, Letenyérõl, Borsfáról,
Zalakarosról s ebben az évben is
megérkezett a Lendvai Óvoda egy
csoportja.
Török Györgyné, a fesztivál
szervezõje lapunknak elárulta,
a gyerekek hónapokkal elõbb
elkezdik a készülést, mindig
nagyon várják, hogy megmutassák a szülõknek, nagyszülõknek, hogy mit tudnak. Most
is, mint mindig, remek volt a
hangulat, kevés helyen lehet
ennyi mosolygó gyermekarcot
látni.
S.E.
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„Sorsodat magad intézed”

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Plakátok az 1950-e
es, 1960-a
as évekbõl

Március 20-án a fenti címmel
nyílt kiállítás a Magyar Plakát
Ház-ban, mely az ötvenes-hatvanas évek idõszakának, legendás
tervezõinek plakátjait reprezentálja, hiszen ma már a korábbi
értelemben vett plakát sincs
meg: a munkaeszközök, technológiák is megváltoztak, átalakultak. A rendezvényen Balogh
László, az OKISB elnöke mondott köszöntõt. Szavait alább olvashatják:
- Kedves Kanizsai Közönség! Örül
a szívem, hogy a Plakátház ismét országos figyelemre méltó kiállításnak
ad otthont itt Nagykanizsán. Köszönhetjük ezt leginkább Kõfalvi Csillának,
a kiállítás életrehozójának, a Magyar
Plakát Ház és a Képzõmûvészetek Háza vezetõjének. Büszke vagyok rá,
hogy Kanizsa több minõségi színvonalú képzõmûvészeti kiállításnak lehet
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009. 03.27-én 16 órakor
“D”

04.01-én 16 órakor
hétközi elõadásokkal
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban

04.06-án 16 órakor
“C+E” (nehézpót)
Diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

méltó házigazdája. A Magyar Plakát
Ház hosszú ideje adós az ötvenes, hatvanas évek plakátgrafikáit felsorakoztató repertoárnak a bemutatásával. A
második világháborút közvetlenül követõ idõszak a plakát óriási fellendülését hozta magával Magyarországon; a
tömegkommunikációban a sajtó mellett jelentõs szerepet játszottak a nagyméretû nyomtatványok. Markos György
a marxista elméletbõl kiindulva ítélte
meg a plakát helyét: „A ma mûvészete
a birtokon belül lévõ munkásság és
parasztság igényeit, szándékait, gondolatait és érzéseit kell hogy kifejezze,
mert csak akkor válhat a demokrácia
jellegzetes korszakot, társadalmi lényeget kifejezõ mûvészeti eszközévé, a
társadalmi akaratok és elgondolások
szellemi kialakítójává …” Az elsõ békeévekben újjáéledt a színvonalas magyar politikai plakát; a plakátok politikai, gazdasági, társadalmi kérdések
médiumaivá váltak. A politika egyre
növekvõ befolyása következtében
1948-tól kezdve fokozatosan változások következtek be, s a szovjet politikai, kultúrpolitikai modell követésének
megfelelõ vizuális nyelv lett egyeduralkodó. 1949-ben jött létre a Népmûvelési Minisztérium alá rendelt
Képzõ- és Iparmûvészek Szövetsége,
mely késõbb egyre erõszakosabb módon a hivatalos kultúrpolitika követelményeit közvetítette a plakátgrafikusok felé. Az „ötvenes évek” idõszaka –
amely a kommunista kultúrpolitika által diktált szocialista realizmussal jellemezhetõ – a plakátmûvészetben az
1940-es évek második felében kezdõdött. 1950 és 1955 között az utcákat a
plakátok szürke „tarkasága” lepte el;
a háború után az újjáépítés feladatai,
az erõszakolt iparfejlesztés nagy építkezései is új munkaerõ-tömegeket vin-

dikáltak, ennek toborzásában jelentõs
szerepet játszottak a vidékieket, a nõket és a fiatalokat megszólító plakátok.
A kulturális plakátok – bármennyire is
a korszak szellemét sugározták, hiszen
maguk a rendezvények, filmek, színdarabok is tendenciózusak voltak – nagyobb szabadságot élveztek, formailag elkülönültek. A példának állított
szovjet plakátmûvészet felfokozott heroizmusú, túlszínezett naturalizmusa
nem került át a magyar filmplakátokba. 1955 után a „szocreál” az egyéni
kézjegyet eltörlõ fotónaturalizmusa
háttérbe szorult és visszanyerte létjogosultságát az egyéni ötlet, a fantázia,
újra változatos mûvészi megoldások
születtek. A pátoszt és a hatásvadász,
populáris megoldásokat a személyesség, a groteszk és a lírai szubjektivitás
váltotta fel. A mozi az igényes szórakozás fontos formájává vált a korszak végére, a filmek valamiféle kitekintést engedtek a vasfüggöny mögötti világba,
és a hazaitól teljesen eltérõ életmintákat mutattak fel. A plakátok a filmek
hatásos értelmezését nyújtották egy
másik médium, a grafika nyelvén,
megismertetve a nézõközönséget a
kortárs képzõmûvészet áttételes kifejezésmódjával. Az 1960-as években a hiánygazdaság és a korlátozó kultúrpolitika sem szabhatott gátat a plakát fellendülésének. Mind a kulturális élet
szervezõi, mind a kereskedelem és a
politikai irányítás fontos szerepet
szántak a plakátnak, jóllehet a plakátgrafika alapvetõen alkalmazott jellegû, témájában kötött és a megrendelõk
igényeinek alávetett maradt, a plakáttervezõk mégis viszonylag nagy autonómiára tettek szert. Az alkalmazott
grafikus-képzésben az 1950-es években részesült generáció belecsempészte a plakátba a kortárs egyetemes képzõmûvészet elemeit: fotómontázst,
groteszk rajzot, absztrakt síkelemek
kombinációját, tipográfiai kompozíciókat használt. Az 1956-os forradalom
utáni megtorlások idõszakát követõ
konszolidáció és az új gazdasági mechanizmus bevezetése ösztönözte a
reklám és ezen belül a plakát bõvülõ
használatát. A meghirdetett modernizációs program, a tudományos-technikai forradalom különbözõ csatornákon át állandóan hangoztatott gondolata még a politikai plakát terén is
kikényszerítette a nagyobb mûvészi
szabadságot, az újszerû szemlélet elfogadását. A hatvanas évek új jelensége
a kulturális és a kereskedelmi plakátok
egy fontos szegmensének a közeledése,
amely igényességben és formában
egyaránt megnyilvánult. Mindkét területen nagy jelentõségre tett szert az
emblémaszerû egyszerûséget és a kulturált, egzakt, fegyelmezett tipográfiát

felhasználó elõadásmód, amit a húszas, harmincas évekre jellemzõ konstruktív felfogás örökösének tekinthetünk. A hatvanas években a magyarországi plakátgrafika prosperált, a reklámmûvészet alkotásainak többsége
filmet hirdetett, színházi elõadást, képzõmûvészeti kiállítást, plakátkiállítást.
A plakátzsûri és a megrendelõk a stílusos, merész, sokszor szürreális montázstechnikával létrehozott alkotásokat könnyedén átengedte, a plakátok
megjelenését támogatta. Így vált a plakátgrafika a hazai mûvészet egyik szabadcsapatává a 20. század hatvanas
éveitõl a rendszerváltozásig. Ez az idõszak volt az, melyben a magyarországi
plakátmûvészet a virágkorát élte, így
ennek a korszaknak a plakátjaira már
úgy emlékezhetünk, mint a vizuális
frissesség mûveire. A „Sorsodat magad intézed” címû kiállítás az ötveneshatvanas évek idõszakának, legendás
tervezõinek plakátjait reprezentálja,
hiszen ma már a korábbi értelemben
vett plakát sincs meg: a munkaeszközök, technológiák is megváltoztak, átalakultak. A válogatás azonban természetesen nem teljes. A kiállítás kronológiai sorrendben haladva, az 1940-es
évek közepétõl a hatvanas évek végig
mintegy ötven politikai propagandaplakátot és mintegy harminc kulturális
plakátgrafikát mutat be, képeskönyveként a korszak borús történelmének.
Korszakunkban a plakát mint a város
összképét gazdagító, modern mûvészeti alkotás az emelkedõ életszínvonal, az egyéni boldogulás, a külföld felé nyitás, a gazdasági fellendülés és a
kulturális gazdagodás szimbóluma
lett. A hajdanvolt utcai falragaszok a
kiállítóteremben most szigorú rendben, mûalkotásként tûnnek fel: mivel a
plakátok, mint tudjuk, az utcák freskói… Igen, van plakátmûvészet. Van
magyar plakátmûvészet! Számomra,
aki már ragasztott plakátokat…, s
aki számára nem a „plakátmagány”
az érdekes: a legfontosabb itteni
üzenet a volt magtár épületének eredeti funkciójából nõ ki ismét: „mag
álma a virág”! A plakátokat is tovább lehet álmodni, sõt… Igen, a
szépség történetében még a médiának is lehet szépsége. Ez persze számomra nem a provokáció szépsége
vagy a fogyasztás szépsége, hanem
valamiféle kollektív tudatalatti közösségi élménye, mely az itteni
plakátegyüttes közösségi terében is
megnyilatkozik. Több plakát még
szebb, érdekesebb, mint egy plakát.
Hiszem ezen élmény alapján is, érdemes volt létrehozni a Magyar Plakát Házat.
K.H.
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Esterházy – másképp
A Rozgonyi Polgári Egylet
Médiaklubjának legutóbbi elõadásán Esterházy – másképp
címmel tartott elõadást Tamás
Lászlóné klubvezetõ. Az összejövetelt meglátogatta Cseresnyés
Péter alpolgármester és Bencsik
András, a Demokrata címû újság
fõszerkesztõje is, aki válaszolt a
hozzá intézett kérdésekre.
Elöljáróban Tamás Lászlóné elmondta, amikor egy éve a Médiaklubot elindította, az volt a határozott célja, hogy az írott és elektronikus sajtóban, valamint a közbeszédben elõforduló ellentmondásokra, visszásságokra elemzõ klubtalálkozókon ráirányítsa a figyelmet. Felhasználva az éppen aktuális témában legilletékesebb, legjáratosabb elemzõk munkáit, akik
maguk is részesei vagy méginkább
mûvelõi, résztvevõi, netán alakítói
voltak az eseményeknek.
Így került sor elsõként Bernard
Goldberg Médiahazugságok és
John Perkins Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai címû könyvének ismertetésére. Sajnos a sorozat
egy elhúzódó betegség miatt meg-

szakadt, és csak most, márciusban
tudta újraindítani.
Esterházy – másképp címû elõadásának témája a Javított kiadás
ismertetése, illetve legfõképp a
Csanádi néven ügynökké beszervezett apa, Esterházy Mátyás és fia
kapcsolatainak alakulása azok
után, hogy az író megtudta édesapja sötét múltját.
Ebbõl a megváltozott viszonyból
az érdekelte leginkább, hogy a fiú –
a gyûlölet-szeretet örvénye között
õrlõdve – elfordulhat-e a gyûlölet
irányába? Fõleg azok után, hogy a
Harmonia Caelestisben szobrot állított, bár õszerinte nem egy nagyapa
alaknak. Joga van-e egy gyermeknek a trágárságtól az obszcenitásig
fokozódó jelzõkkel illetni egy apát,
ha mégoly aljas cselekedeteket követett is el mint például a hazaárulás. S ha igen, – szerinte legalábbis
– akkor ez a fortyogó gyûlölet megnyilvánul-e mások iránt is? Tamás
Lászlóné véleménye szerint: sajnos
igen. Jól példázza ezt az Így gondozd a magyarodat címû „szabadvers”, melybõl néhány gyöngyszemet idézett is: „Kezdõ magyarbarát
kanmagyart tartson, ne szukát. Ta-

nácsosabb fajtiszta magyart beszervezni, mint valami bizonytalan származású magyart. Öreg magyart ne
vegyünk! A magyart következetesen
dicsérjük vagy dorgáljuk. Lágy, barátságos hang: jól van, jó magyar,
illetve keményen, határozottan:
pfuj, magyar, helyedre! Nehogy
megrohadjon a magyar. Az összement magyart a savó leöntése és
Trianon után túrónak használhatjuk…” – Gondolták volna – folytatta az elõadó –, hogy az osztrák, a
magyar állami kitüntetések birtokosa, a frankfurti könyvvásár
agyondédelgetett állandó kiállítottja, a különféle irodalmi páholyok
díjazottja, az urbánus négyesfogat
– Konrád, Korniss, Kertész, Nádas, de ide sorolhatná a Németországban élõ Dallost is –, kebelbéli
jóbarátja, egy nagymúltú arisztokrata ivadék képes a saját fajtájáról
ilyen szörnyû mondatokat leírni?
Kevesen hittük volna.
Tamás Lászlóné szándéka tehát
az volt, hogy a dolgok mélyére
nézve, az onnét felszínre hozott tudást mindenkivel megosztva, egy
kis világosságot gyújtson az elfásult, eltompult agyakban, hogy
tisztábban lássunk, és megértsük
az addig érthetetlent.

Az utolsó elõadáson kifejezetten
a hazánkra gyakorolt hatását
szemléltette az elõadó. Kezdõ
mondataiban a kormány hét éves
„kreatív” munkáját emelte ki,
melynek véleménye szerint egyetlen célja az ország kifosztása és tudatos tönkretétele volt. Ez irányú
tevékenységét azonban kitûnõen
leplezi sikeres kommunikációjával. Elmondta: eközben megszûnõben a függetlenségünk, az emberi méltóságunk, a nyugalmunk,
a biztonságunk és végveszélyben
az anyanyelvünk. Segélyekbõl,
kölcsönökbõl élünk. A kommunikáció segítségével zavart keltenek,
miközben azt híresztelik, hogy rajtuk kívül nincs más alternatíva,
mindenki más gazember.

Ezt követõen az elmaradt rendszerváltásról beszélt Makovecz
Imre. Reményt adott annak, hogy a
következõ kormányváltás meghozza a rendszerváltást is. Majd
idézte Antall József sokat emlegetett mondását, amely szerint: „tetszettek volna forradalmat csinálni!” A szinte teljesen megszûnt
iparral, mezõgazdasággal, kereskedelemmel nagyon nehéz helyzetbe kerül a következõ kormány.
– Nekünk, ennek ellenére igenis
van alternatívánk. Orbán Viktornak hívják – jelentette ki
Makovecz Imre. – Ahhoz, hogy
személye valódi alternatíva legyen, meg kell szabadítanunk õt
liberális környezetétõl. Mindenképpen egységes jobboldalra lenne szükség. A ránk leselkedõ veszélyeket, mint a termõföldünk
végleges elkótyavetyélését meg
kell akadályozni, hiszen ugrásra
készen állnak az új befektetõk.
Magyarország
felszámolása,
gyarmatosítása rohamtempóban
folyik. A változást feltétlenül elszámoltatással kell kezdeni. Meg

Tavaszi
programok
Április 4-én a Nagykanizsaiak
a Nemzetért Hagyományõrzõ
Egyesület az idén is folytatja
kulturális rendezvénysorozatát.
A tavaszi megnyitó aznap este
hét órakor az Ismerõs Arcok
nemzeti-rockzenét játszó zenekar koncertjével kezdõdik a
Medgyaszay Házban.

kell teremteni a közbiztonságot.
Elengedetlenül szükséges, hogy az
üzleti kapcsolatok, megrendelések
a bizalomra épüljenek. Aki a bizalommal visszaél, azt a törvény erejével szigorúan büntetni kell. Meg
kell szûntetni a korrupciót. A mezõgazdasági termelést helyre kell
állítani, melyben – a múltbéli pozitív tapasztalatokra alapozva –
helyet kell, hogy kapjanak a családi vállalkozások. Meg kell szûntetni, hogy a magyar nép kiszolgáltatott szolgaként éljen. Elengedhetetlenül szükséges az adóterhek
nagyságrendbeli
csökkentése.
Nem a terhek növelése, hanem a
termelés visszaállítása legyen a
cél. A kialakított helyzetben, ha állami felügyelet alá vonják a bankokat, talpra lehet állni. Talpra
álltunk a tatárok, a törökök és a
németek után is, talpra állnunk
most is – fejezte ki reményét elõadása végén Makovecz Imre. Ezt
követõen hosszasan válaszolt a
hallgatóság kérdéseire.

„Örömzenélés lesz – nyilatkozta lapunknak Ladányi Istvánné –,
ebben a jelenlegi nemzeti depreszszióban szükség van egy kis örömre, oldottságra is. Az együttes legismertebb dalaiban napjaink életérzését fogalmazza meg.”
A koncert tervezett bevételét a
tavalyi évhez hasonlóan, további
rendezvényeik finanszírozására
szánják. Tervük között szerepel a
Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház meghívása, akik májusban
Anyák napjára és Gyermeknapra
Wass Albert két meséjébõl tartanak elõadást. Erre rendhagyó módon családi belépõjegyeket is értékesítenek majd, amelynek nem titkolt célja a családösszetartás erõsítése és az, hogy a gyermekek
anyukával, nagymamával együtt
látogassanak el a színházba. A családi belépõk árát 1200 Ft körül tervezik. Akár rentábilis is lehet a
rendezvényük, ha megtelnek a
HSMK széksorai. A példaértékû
kezdeményezést követõen, június
6-án a hagyományos trianoni megemlékezés után az Erzsébet téren
kerül sor Dr. Varga Tibor jogtörténész és a Napvágás együttes koncertjére. A Magyar történelmi eseményeket felidézõ krónikás elõadás megtekintése ingyenes lesz.
A kulturális programok ismertetését követõen Ladányi Istvánné
elmondta: eddigi terveiket teljesítették, minden nemzeti ünnepen
kellõképpen megemlékeztek. Elégedettek, mert kreatív, jó közösség
alakult ki. Feladataik között szerepel a nemzeti és kulturális értékek
további óvása mellett a szavahihetõség megõrzése is. Ennek jegyében szeretnének eleget tenni Sólyom László, az országgyûlési
képviselõk választási ígéreteinek
számonkérésére törekvõ felhívásának.

Cz.Cs.

Cz.Cs.

B.E.

Véget ért a Kanizsai Esték sorozat
Makovecz Imre Kossuth-díjas
építész elõadásával zárult a Kanizsai Esték rendezvénysorozat.
A Református Egyház szervezésében péntek esténként tartott
összejöveteleken neves elõadók a
globalizmus emberiségre gyakorolt hatásait elemezték.
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Évekig Svédországban élt
Szédelyi Erzsébet és Kristóf Margit, akiknek gyönggyel díszített
húsvéti tojásait, állatkáit mutatja
be a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ „Az én hobbim” sorozat
következõ állomásaként.
Az asszonyok Malmöben ismerkedtek meg egymással, s a
gyöngyfûzõ technikával egyaránt.
A tárlatot, mely április 10-ig tekinthetõ meg a HSMK földszinti
elõcsarnokában, Kovácsné Mikola
Mária igazgatóhelyettes ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe: „A kiállítás a tavasz eljövetelét hirdeti,
s az alkotások mindenki örömét
szolgálják.”

Tavaszi
Operettvarázs
Nagy sikert aratott a közönség körében Tavaszi Operettvarázs címû mûsorával Ernszt
Katalin és Nemere László. A három elõadásból álló bérletes
program második elõadásán a
Vigadó Duó ismert, világot járt
házaspárja népszerû operettekbõl adott elõ részleteket a
Medgyaszay Ház színháztermében.

Döntõben
a négykezesek
Reizner Mónika és Horváth
László a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
növendékei a VIII. Országos Zeneiskolai Zongora Négykezes és
Kétzongorás verseny pécsi területi válogatóján továbbjutottak, és
az országos verseny döntõjébe
kerültek, melyet április 24-26-ig
Balassagyarmaton rendeznek.
Felkészítõ tanáruk: Dr. Erdõs
Lászlóné.

Fotó: Steyer Edina

Gyöngyös Húsvét

Nyugat – múltban és jelenben
Végéhez érkezett a Hevesi
Sándor Általános Iskola programsorozata, melyet a Nyugat
100. évfordulója alkalmából rendezett az iskola tanári gárdája a
Plakát Ház és a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola segítségével. Mind a történelemverseny, mind a rajzpályázat a városi és városkörnyéki
általános iskolásoknak szólt.
A „Nagykanizsa a századfordulón” címmel megrendezett történel-

mi vetélkedõ döntõjén hét háromfõs csapat mérettette meg magát,
végül elsõ helyen a Miklósfai Általános Iskola, másodikon a Hevesi
Sándor Általános Iskola, míg a harmadik helyen a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola csapata végzett.
„Õrizem a szemed” címmel hirdették meg a szervezõk a rajzpályázatot, melyre közel nyolcvan
rajz érkezett. Egyetlen kikötés szerepelt csupán: Ady-vers ihlesse a
rajzot, a technika nem volt adott.

A megnyitót követõen a Hevesi
Iskola és az Aranymetszés Mûvészeti Iskola diákjai adták elõ mûsorukat, melyben természetesen
Ady Õrizem a szemed címû verse
is szerepelt, továbbá magyar népdalok és néptánc adta az elõadás
színfoltját. Ezután az ebédlõben
berendezett, a régi Nyugat szerkesztõségét idézõ plakátok társaságában, korhû ruhákban idézték
fel a diákok a Nyugat történetét.
S.E.

Arany János Szavalóverseny
A Rozgonyi Úti Általános Iskola az idei évben is megrendezte a már hagyományosnak számító Arany János Szavalóversenyt, melyre 128 gyermek nevezett be Nagykanizsa és környéke
iskoláiból, valamint a város óvodáiból.
Az óvodások egy, a két alsós kategória versenyzõi két szabadon
választott verset adtak elõ. Az 5-6.
osztályosok a szabadon választott

mellett egy tetszõleges Arany János verssel, míg a 7-8. osztályosok
egy tetszõleges XIX. századi magyar verssel léptek pódiumra.
Jeszenõi Csaba, a Rozgonyi Iskola igazgatója az eredményhirdetés alkalmával kiemelte: a zsûri nehéz helyzetben volt, nem volt könnyû feladat a sok tehetséges versmondó közül kiválasztani a három
legjobbat. Így a megyei versenyre
a 7-8. osztályos városi diákok közül ketten jutottak tovább.

Angolul is taroltak a batthyánysok
A „Betty Memorial” Alapítvány immár 13. alkalommal rendezte meg angol nyelvi versenyét
nagykanizsai középiskolás tanulók részére. Eddig közel 2000 kanizsai diák gyakorolhatta akár
ezzel is az angol nyelvet. Az idén
160 diák versenyzett a város 6
középiskolájából 3 fordulóban,
melynek szóbeli döntõje a két
írásbeli forduló után az elmúlt
hétvégén volt a Batthyány Lajos
Gimnáziumban.

Érkezett festmény, rajz, tussal készült munka, a gyerekek a legkülönfélébb módon oldották meg a
feladatot. Saját fantáziájuk, s az általuk választott költemény együttesen adta meg a végeredményt.
A pályamunkákból nyílt kiállítást Dezsõ Ferenc pedagógus nyitotta meg, aki elmondta: a versek
nem csak gyönyörködtetnek, nevelnek is, velük megõrizhetõ a
múlt, a hagyomány, megismertetnek a világgal. E kiállítás két mûvészeti ág találkozása, s a gyerekek munkái a képzelet és a valóság
határán táncolnak.

Az alapítvány azon civil szervezetek
egyike, mely már 13 éve kiválóan mûködik városunkban. Eddig még nem
szorultak önkormányzati vagy állami
segítségre. Kanizsai középiskolás diákoknak szóló angol nyelvi versenyt
szerveznek
évrõl-évre
Muszel
Józsefné, Betty néni angoltanárnõ emlékére. Sok tanítványa emlékszik ma is
jó szívvel a fáradhatatlan, élete végéig
kiválóan tanító Betty nénire. A tanítványok közül különösen hárman váltak a
méltó emlékezések motorjává: Gulyás

Enikõ, Molnár Ferenc és Wittmann
Károly. A versenyeknek az idén is a
Batthyány Lajos Gimnázium adott otthont. A zsûriben mindig van angol
anyanyelvû, az idén: Simon Venus Angliából és Kornay Andrea volt a zsûri.
A döntõ mindig emlékezéssel és
beszélgetéssel zárul. Itt elhangzott:
„a nyelvtanulás szellemi színvonalunk karbantartása! Ezért is tanuljunk nyelveket, s így örökké fiatalok maradhatunk. „Ahány nyelvet
beszélsz, annyi ember vagy!” De

Az Arany János versmondó versenyen elért eredményei alapján
Rósz Péter és Varga Döníz a
Kiskanizsai, Szanics Mária és
Tóth Evelin a Murakeresztúri és
Horváth Zsófia, a Rozgonyi Iskola
tanulója jutott tovább az április 4én Keszthelyen, a Fejér György
Városi Könyvtárban megrendezésre kerülõ József Attila szavalóverseny döntõjébe.
B.E.
az is igaz, hogy nem annak van tudása, aki sok nyelvet beszél, hanem aki hasznosat tud mondani.
A nyelvvizsgások közül 1. Lajtai
Ádám (11.B), 2. Gyana Dániel
(11.A), 3. Szentes Katalin (12.F), 4.
Szmodics Bálint (9.A), 5. Nagy
Eszter (10.A) lettek. A nyelvvizsga
nélküliek versenyében 1. Millei
Dóra (12.C), 2. Czapári András
(13.G), 3. Bilicz Zsolt (11.A), 4. Bíró Olivér (12.F), 5. Gölles Fruzsina
(11.A), 6. Szokol Krisztina (8.A.)
Mindannyian BLG-s diákok.
K.H.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Jamboree Light
örökzöld rock

2009.03.26-04.01-ig

és
Rock kívánságmûsor
Made in Hungaria
magyar zenés film (12)

Largo Winch - Az örökös
francia kalandfilm (sz) (16)

Watchmen: Az õrzõk
amerikai akciófilm (f) (16)

13.00, 15.15

15.15

17.30

17.30

19.45

19.45

vasárnap
20.30 órától,
kéthetente,
felváltva

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Elégedett lehet önmagával, mert hatékonyabban intézi el a család ügyes-bajos
dolgait, mint korábban. A Merkúr felvértezte energiával, most könnyedén megteheti, hogy nemet mondjon másoknak.

IV.20.–V.20. Bika
Bizonytalannak, csalódottnak érzi magát,
különösen az otthon töltött esti órákban.
Próbáljon meg túljutni ezen az érzésen,
és keressen olyan elõrevivõ megoldást,
ami lefoglalja a szabadidejét.

V.21.–VI.21. Ikrek
Barátai körében néha úgy érzi, két ember
helyett is tud beszélni. A bolygók jókedvet ígérnek, megsokszorozzák mozgékonyságát, fürgeségét. Ne kételkedjen a
saját képességében.

VI.22.–VII.22. Rák
Kellemes események várnak önre ezekben
a napokban, csak a végén el ne rontson
mindent a kellemetlenkedésével. Mutassa
ki jobban érzelmeit a párjának, és próbáljanak együtt örülni az élet apróbb dolgainak.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Nagyon sok jó ötlet forog a fejében, hirtelen azt sem tudja eldönteni, melyiket
valósítsa meg. Mielõtt hozzáfogna bármelyikhez, ne hagyja figyelmen kívül a
változó körülményeket sem.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A családtagjai tisztában vannak vele, hogy
nem könnyû megfelelni az ön elvárásainak,
de a végén mégiscsak önnek lesz igaza. Mostanában nem lesz kedve az állandó jövés-menéshez, szívesebben szépítgetné az otthonát.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ne törõdjön azzal, hogy mit mondanak
mások, csak koncentráljon a feladataira.
Ha eddig bátortalan volt, most használja
ki a kínálkozó lehetõségeket, és vágjon
bele mindenbe.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ne csak a pénz körül járjon a gondolata ezekben a napokban. Továbbra is hasznos lesz, ha
meghallgatja mások tanácsát, és figyelembe
veszi döntései során. Egészsége érdekében
törekedjen a nyugodt hétvégékre.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ezekben a napokban mértékletességre intik a
csillagok. Ha hosszabb távra meg akarja tartani a partnerét, akkor legyen hozzá figyelmesebb, és engedjen az egoizmusából. Nem
kell mindig azt tenni, ami csak önnek jó.

XII.22.–I.20. Bak
Jó hatással lesznek önre ezekben a napokban a csillagok. Még az sem bosszantja fel,
ha a környezetében ugyanabban a témában
mindenki mást akar. Az apróbb félreértéseket pedig bocsássa meg.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Úgy érzi mostanában, hogy nem tud
együtt élni a párjával, de nélküle sem.
Nem uralkodó típus, ezért kompromiszszumos megoldással minden visszatérhet
a régi kerékvágásba. Próbálja meg.

II.20.–III.20. Halak
Szereti a szabadságot, a függetlenséget
munkakapcsolatában és partnerkapcsolatában egyaránt. A Neptunusz bolygó különösen érzékennyé teszi, hangulatát egy
kevéske jó esemény is felvillanyozza.
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INGATLAN

Vállalkozók FIGYELEM! Nagykanizsa belvárosában közel 700 négyzetméteres terület eladó! Irányár: 19 millió Ft.
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(elõszoba, fürdõ, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított udvari lakás eladó. Érd.: 30/227-3294
Belvárosban három szobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy, aknás garázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)
Városkapu krt-on önkormányzati garázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-1088
(6428K)
Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
2
m szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany, kábeltévé.) Érd.:
30/227-3294
Berzsenyi utcában garázs eladó. Érd.:
30/527-2002 (7020K)
Hat éves, 123 m2-es családi ház melléképületekkel, 1700 m2-es parkosított
udvarral Nk-án, az Alkotmány úton sürgõsen eladó. Tel.: 30/9274-396 (7021K)
Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt kétszintes, három szobás családi ház garázszsal + szoba, konyhás udvari lakással,
500 m2 telekkel eladó. Érd.: 30/282-0867
(7023K)
Nagykanizsa-Palinban az új lakótelepen földszintes családi ház, igényes mûszaki állapotban, hõszigetelten, csendes,
zárt udvarral sürgõsen eladó. Ár: 26,5 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7012I)
Nagykanizsa-Palinban dupla építési
telek az új lakótelepen eladó. Ár: 12 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7013I)
Nk-án a Rózsa utcában 55 m2-es egyedi gázas, felújított, átalakított, erkélyes,

2009. március 26.

alacsony közös költségû lakás ár alatt,
sürgõsen eladó. Ár: 6,8 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7014I)
Északi városrészben, bevásárlóközpontok közvetlen közelében két szobás,
nappalis, felújításra szoruló tetõtéri lakás
sürgõsen eladó. Ár: 11 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7015I)
Belvárosban, új építésû liftes társasházban Ny-i fekvésû, két hálós, nappalis,
galériás lakás azonnali költözéssel eladó.
Ár: 11,1 millió Ft. Érdeklõdni: 30/2282555 (7016I)
Belvárosban, új építésû liftes társasházban K-i fekvésû egy háló nappalis,
nagy erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Ár: 10,1 millió Ft. Érdeklõdni:
30/228-2555 (7017I)
Belvárosban, új építésû liftes társasházban Ny-i fekvésû két hálós, nappalis
tetõtéri lakás azonnali költözéssel eladó.
Ár: 13,3 millió Ft. Érdeklõdni: 30/2282555 (7018I)
Belvárosban, új építésû liftes társasházban Ny-i fekvésû két háló, nappalis,
nagy erkélyes tetõtéri lakás azonnali költözéssel eladó. Ár: 11,9 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7019I)

BÉRLET
Belvároshoz közeli bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó (március 1-tõl) 25.000
Ft + rezsi/hó díjért. Kaució szükséges!
Tel.: 30/640-7788 (7024K)
Albérlet kiadó! A városközpontban
kétszobás, gázfûtéses, komfortos lakás kiadó. Két havi kaució szükséges. Tel.:
93/312-798, 30/319-7662 (7028K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.: 30/4486072 (6278K)
Rattan asztal 2 db karosszékkel olcsón eladó. Irányár: 20.000 Ft. Érd.:
30/9934-120 (7030K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30

perces lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-3014
(6430K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/9688184 (6288K)
Meghibásodott távirányítóját (hifi,
TV, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (7029K)
TV, videó, DVD javítása, távirányítók, mûholdvevõk értékesítése. Nk,
Bajza u. 17. (saroképület, bejárat a
Kórház utca felõl). Tel.: 30/597-1530
(7031K)

Tüzifa, parketta
teherautónként
szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575
2009
A TAKARÉKOSSÁG
ÉVE
Kösse újra CASCO-ját
jelentõs kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!

30/916-1600
KONFERENCIÁJA ÉS KAMARA
KIÁLLÍTÁSA

GYÖNGYÖS HÚSVÉT
Szédelyi Erzsébet és Kristóf Margit
munkáinak bemutatása
A SZERETET SZÍNEI
A Kanizsa FOLT Csoport kiállítása
BABAVILÁG
Czibuláné Csicsman Erzsébet
porcelánbaba-készítõ kiállítása
Belépõdíj: felnõtt 200 Ft; diák,
nyugdíjas 100 Ft

Április 3.
WINKLER LAJOS EMLÉKNAP

BUDDHA NYUGATRA MEGY
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet Buddhista festményeinek kiállítása
EZER TAVASZ VIRÁGA
Z. Soós István retrospektív tárlata

Március 28. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Készüljünk a húsvétra!

SORSODAT MAGAD INTÉZED
Magyarországi plakátok az 1950-es,
'60-as évekbõl

Március 30. 19 óra
ZENE ÉS KÖLTÉSZET
A lét igaz értelme Bachtól Pilinszkyig 1.
Operagála - 2. Belépõdíj: felnõtt 1 000
Ft; diák, nyugdíjas 800 Ft

Április 1. 15 óra
ARANYMETSZÉS MÛVÉSZETI
NAPOK - Képzõmûvészet

Március 31. 19 óra
RITMUS - A Zalai Táncegyüttes estje
Belépõdíj: felnõtt 800 Ft; diák,
nyugdíjas 500 Ft

Április 1. 17 óra
A FARKAS FERENC ZENE- ÉS
ARANYMETSZÉS ALAPFOKÚ
MÛVÉSZETI ISKOLA Képzõmûvészeti tagozatának kiállítása

MARGO SZIGET
Ligeti Margó gobelin és keresztszemes
alkotásainak kiállítása

Március 27. 19 óra
A MAGYAR JAZZ ÜNNEPE
HORVÁTH KORNÉL és az ALEGRE
CORREA. Belépõdíj: 1 000 Ft

Április 2. 13 óra
URBANISZTIKAI TÁRSASÁG

Április 3. 10 óra
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
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Férfi bú, nõi öröm
A dobogó magasabb fokaiért
harcban álló csapatok találkozója
volt a férfi kézilabda NB II Délnyugati csoportjának 15. fordulójában a Siklós – Izzó SE mérkõzés
(végeredmény 36 – 31), s a hazai
pálya elõnye mindenképp a vendéglátók mellett szólt. Kotrics
Gergely ismét igazolatlanul hiányzott egy, a kanizsaiak számára létfontosságú találkozóról, s ezért a
dél-zalai klubvezetés többé már
nem is számol az amúgy jó képességû kézilabdázóval. Az elsõ félidõ derekán aztán egy újabb csapás
érte a vendégeket, hiszen Lomjánszki Pál szenvedett – mint késõbb
kiderült – térdszalag-sérülést, akit

hétfõn a bajai kórházban már meg
is operálták. A 17 – 13-as félidõ
után a hazaiak már csupán arra
ügyeltek, hogy elõnyüket megtartsák a számukra is fontos összecsapáson, míg az Izzó számára talán
csak az lehet vigasztaló tényezõ,
hogy visszatérhet soraikba a sérülésébõl eddig lábadozó Zsupek Tamás. Legközelebb szombaton
(március 28.) a negyedik izzósok a
bajnoki listavezetõ Kalocsai KC
legénységét fogadják, s a két csapat között jelenleg tíz pont a különbség. Elõzetesen a kanizsai tervekben nem így kalkuláltak, s akkor még kissé finoman is fogalmaztunk…

Ellenben a hölgyek a csurgóiakat 30 – 20-ra verték, s a végeredmény ugyan fölényes hazai sikert
sejtet, de volt a mérkõzés elsõ felének olyan idõszaka, melyet a vendégek hoztak 1-7-re. Aztán persze
ezt „vissza is kapták” egy hasonló
periódussal, de figyelmeztetõ jel a
dél-zalaiak számára, hogy idõnként a védekezés „kellõen” szellõs
tud lenni. A félidõ után aztán már
nem volt kérdéses a gyõztes csapat
kiléte, így Tóth László tréner csapata újabb értékes két ponttal gazdagodott, bár ahogy az edzõ fogalmazott, a Hosszúheténnyel szembeni idegenbeli találkozón vesztett
pont még mindig fájó pont. A csapat továbbra is a tabella harmadik
helyén áll.
Polgár László

Alapszakasz - két harmadik hely
Soproni MAFC-NYME – Kanizsa KK DKG East 80 – 79 (23 –
16, 21 – 18, 19 – 21, 17 – 24). Kanizsa KK: Kasza (14), Vertetics
(13), Beck (3/3), Koma (16),
Filipovics (11). Csere: Sági (8),
Mihalics (11/9), Zsámár (3). Edzõ:
Kovács Nándor.
A férfi kosárlabda NB I B csoportjában rangadó volt a soproni
meccs a javából, s ennek megfelelõen vetették magukat játékba a felek, bár a hazaiak nagyobb hatékonysággal termelték a pontokat.
A kanizsaiaknak idõ kellett az igazi ritmusfelvételig, s erre bizony
az elsõ húsz perc rá is ment.
Fordulás után aztán mintha a
kezdeti idõszak „negatívja” játszódott volna, vagyis megkezdték Koma Dánielék a felzárkózást. Sõt, a
39. percben a dél-zalaiak tekintélyesnek is nevezhetõ (71 – 76) ve-

zetését konstatálhatták a kilátogató
drukkerek, de a vendéglátók hárompontosokra apelláló elképzelései végül bejöttek, így ha csak egy
ponttal is, de nyerték a találkozót.
A Kanizsa KK DKG East legénysége ezzel a Nyugati-csoport alapszakaszának harmadik helyén végzett, s a felsõházi rájátszásban a „keleti” második Bajai Bácska FKE
együttesével mérkõzhet (kuparendszerben) a négy közé jutásért.
A nõi vonalon a Kanizsai Vadmacskák SE szintén idegenben lépett pályára, Farkas József edzõ
csapata a Tatabánya ellen játszott
az alapszakasz utolsó körében, s
nyert 75 – 60-ra.
Tatabányai KC – Kanizsai Vadmacskák SE 60 – 75 (18 – 21, 17 –
22, 14 – 24, 11 – 8). Kanizsai Vadmacskák: Fekete (12/3), Fuisz (4),
Varga Zs. (42/9), Horváth B. (11),
Bencze (6). Csere: Jagarics, Csáki,

Olasz A., Kahotek, Törgyekes,
Olasz V. Edzõ: Farkas József.
A dél-zalai hölgykoszorú egyedi
tettel bír, hiszen a tatabányai mérkõzésrõl hazafelé jövet még útközben
is szerzett öt pontot, lévén vasárnap,
a meccs után a hivatalos kosár-honlapon jó ideig (az estébe nyúlóan)
hetven pont szerepelt a kanizsaiak
neve mellett… De ejtsünk néhány
komolyabb szót a találkozóról, már
csupán azért is, mert Varga Zsófia
egymaga negyvenkét pontot hullajtott a hazaiak gyûrûjébe. Ehhez
szinte elég volt már csupán Fekete
Csilla striguláit hozzátenni, hogy
meglegyen a siker… Ezzel a találkozóval az NB I B alapszakasza a
nõi vonalon is lezajlott, s Horváth
Biankáék a harmadik helyrõl várhatják a folytatást a soproni és a
Vasas-Csata együttese mögött.
P.L.
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„Területileg” a négyben
A kanizsai dartsosok Pécsett már
a területi csapatbajnokság harmadik
fordulóján vehettek részt a napokban, s a tíz csapat között a dél-zalaiak (többek között Czigány Ferenc és
Kovács Miklós) ezúttal sem szerepeltek rosszul. A verseny végére az
„A” csapat az elsõ, míg a „B” csapat a második helyen végzett, s ezzel kiharcolták a továbbjutást a legjobb négy közé, ahová még a Komló, a Pécs és a Szekszárd jutott.
A tavasz már a németeknél
Ahúszesztendõs fennállását idén ünneplõ Ants Baseball Club-nál 2009
azért is jeles év, hiszen az egyesület történetében elõször igazolt tõlük külhoni
gárdajátékost. Egészen pontosan már az
év baseballozójának is választott
Daróczi Jánosról van szó, aki 21 esztendõsen került a német Bundesliga II
osztályában szereplõ Atomics Neuenburg csapatához. „Körülbelül egy hónapja vagyok Németországban, a Rajna menti kisvárosban, s eddig minden
úgy alakult, ahogy arra számítottam –
fogalmazott a hazai szinten mind ígéretesebb dobó játékos. – Kimondott szerzõdésem nincs az egyesülettel, mivel az
nem professzionális alapokon mûködik,
de azt hiszem, az elsõdleges szempont
most az, hogy egy más baseball-kultúrával is megismerkedhessek.” A kanizsai játékosra a németek egy olaszországi toborzó alkalmával figyeltek fel, s nem lehettek elégedetlenek a látottakkal, ha késõbb is képben a sportoló. Daróczi Jánosnak
túlzottan életritmusát nem kellett átalakítania Németországban, mivel a
bajnokság ott is még csak most
"éledezik". „A szezonkezdésig van
még néhány nap, hiszen csak április
közepén rajtol, s most inkább még
az edzõmeccsek vannak soron. Ezeken persze nekem hatványozott a
feladatom, hiszen bizonyítanom
kell, hogy elsõ számú dobójátékosként is lehet rám számítani.”

Kár a vesztett két pontért Hazai gyõzelemmel
A gyõzelem reményében látogatott a tabella utolsó elõtti helyezettjéhez az NTE 1866 labdarúgóegyüttese az NB III Dráva csoportjában, de a baranyai helyszínrõl csupán egy ponttal volt kénytelen távozni. Az edzõ Visnovics László csapatának támadószekcióját felforgatva volt kénytelen pályára küldeni, a
rohamozással ennek ellenére nem
volt probléma, a lehetõségek elpuskázásával viszont annál inkább.
A második játékrész közepén aztán úgy tûnt, hogy vendég gyõze-

lemmel realizálódhat a két legénység közti tudás-, és pontkülönbség,
hiszen a 65. percben Cs. Horváth
Gábor egy ellene elkövetett szabálytalanság után értékesítette a megítélt
büntetõt (0 – 1). A hazaiak azonban
kósza támadásaik közül a 85. percben az egyet gólra váltottak, így a
Nagykanizsai Torna Egyletnek csak
egy pont maradt a zsebében. A döntetlennel a dél-zalaiak a táblázat ötödik helyén állnak 32 pontjukkal.
P.L.

Jól sikerült a Kanizsa Vízilabda
Sportegyesületnél a ráhangolódás az
OB I B tavaszi küzdelmeire, hiszen
megnyerték a kanizsai rendezésû
XIII. BWT Víz Világnapi Kupa négyes tornáját. A nemzetközi mezõnyben Simonka Ferenc edzõ gárdája a
horvát VK Zagreb és Delfin Rovinj,
valamint a bajnokságban közvetlen
rivális Kaposvári VK csapatait utasította maga mögé. A torna legjobb kapusa a kanizsai Kiss Csaba, míg gólkirálya a szintén hazai színekben pólózó Gulyás Ábel lett 10 találattal.

A KVSE-nél még függõben van
az a kérdés, vajon a CWG névszponzori szerepét átveszi-e a BWT nevû
cég, de mint azt Kaszper Lászlótól,
az egyesület elnökétõl megtudtuk, a
tárgyalások intenzíven folynak. A
klubbal kapcsolatos hírek szerint a
dél-zalaiak még nem mondtak le egy
esetleges osztályváltásról sem, hiszen jelenleg csoportjukban a harmadik helyen állnak, bár a realitás azért
nem ilyen egyszerû.
P.L.
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Jó lenne újra hallgatni

dán is látható ifjú hölgy kiosztott
jó néhány autogramot - illetve feleletet.
– Ha azt veszem, hogy „sportos” irkálóként számomra nyomban az jött le, hogy a film szinte a
Honvéd nevével kezdõdik és a Vasas-szimpatizáns Fenyõ Miklós
koncertfelvételével zárul, akkor te
nyíregyháziként mit szólsz arra,
hogy Spartacus?
– Természetesen tudom, hogy szülõvárosom focicsapatáról van szó, s
voltam is meccsükön nem egyszer,
amikor úgymond nagy alkalom volt

Maradj meg menedéknek
címmel az egy évvel ezelõtt elhunyt Harkány László pedagógusra, városunk díszpolgárára
emlékezett a Takács László Irodalmi Kör.
Az estet Kardos Ferenc, a Halis
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese vezette.
Az emlékezésben közremûködött Dezsõ Ferenc nyugdíjas tanár,
az irodalmi kör vezetõje, Földi
Gábor és Németh Ferenc tanár hegedûn, valamint a Delyné Csere
Andrea vezette Tungsram Hevesi
Sándor Versmondókör tagjai. Harkány László írásait Horváthné
Plánta Katalin olvasta fel. A tanár
úr emlékét két egykori tanítványa,
id. Gyana Sándorné pedagógus és
Dr. Rinfel János ügyvéd idézte fel.
Dezsõ Ferenc többek között kiemelte: Harkány László életében is
a nagyanya volt az erõt adó példa,

Egy igaz(i) magyar
készítmény

Polgár László

B.E.

„A szeretet színei”
A Kanizsa Folt csoport kiállítása a HSMK-b
ban

Fotó: Steyer Edina

„ A Honvéd miatt” – vágta rá
frappánsan a filmbéli („Fenyõ”)
Miki (Szabó Kimmel Tamás „életre keltésében”) a faggatózó tiszt
kérdésére, amikor az arról érdeklõdött az ütött-kopott reptéren,
ugyan már, egész családja miért
akar oly nagy hirtelen, éppen a
’60-as évek közepén Nyugatról
hazatelepülni. Néhányan pedig tán
éppen Miklósék miatt maradtak le
a (sajnálatosan ma már szinte csak
nevében azonos) Honvédról, hiszen a Made in Hungaria címû alkotás kanizsai õsbemutatójával
gyakorlatilag egy idõben, vagyis
március 21-én délután vendégszerepelt a fõvárosi labdarúgó-csapat
Zalaegerszegen…
No, szóval, ha valaki számára
eddig kevésbé lett volna érthetõ,
mi is történt ezen az „egykori dicsõ napon” a mában: helyszín a
Kanizsa Plaza, azon belül is a
Cinema Artmoszféra Mozi, s az atmoszféra nem is lehetett kérdéses,
lévén a Made in Hungaria kezdési
idõpontjára szép számmal foglalták el helyüket nézõk a széksorokban. Köztük egy csomó nosztalgiázni vágyó „örökifjú”, hiszen az
emlékek garmadája nagy úr, ráadásul a csatos üvegû bambi, a
wurlitzer lejátszó, a pöttyös szoknya, vagy épp a hõskori Wartburgok és Skodák mind annyira „bájosak”, az élethelyzetek pedig anynyira esetlenül, de õszintén naivak. A nõi fõszereplõ Vera, vagyis
Kiss Tünde ráadásul nem csupán a
vászonról mosolygott ránk Váczi
Mihály versének szavalása közben, hanem a szomszéd ülõhelyrõl
is, hiszen éppen az volt a bemutató slusszpoénja, hogy egyebek
mellett az Operettszínház színpa-

– hallhattuk hát tanúbizonyságát annak, hogy a törékeny alkatú Tünde
egyáltalán nem szakbarbár, s mielõtt
léptünk is volna tovább, még gyorsan megjegyezte: – Természetesen, a
forgatás alatt nem lehetett kikerülni
azt sem, hogy Fenyõ Miklósról hamarjában kiderüljön, mekkora nagy
futball-szerelmes.
– Maradjunk még egy kicsit
Nyíregyházánál; zenei elõéleted
vélhetõen már ott hamarjában
szárba szökkent…
– Ez így igaz, hiszen az általános iskolai éveim alatt ének-zene
tagozatos voltam. A gimnáziumban is folytatódott aztán az énektanulás, de a Pesti Magyar Színiakadémián értelemszerûen már
másban is, így prózai területen is
belekóstoltam a színészetbe –
emellett színpadi gyakorlatra elsõdlegesen a Magyar Színház
egyes darabjaiban tettem szert.
– Jelen pillanatban pedig az
Operettszínház van leginkább soron. Miben láthatunk, s fõképp ebben foglaltatik-e „országjárás”?
– Február elején volt a Tavaszébredés bemutatója, de játszom az
Abigélben, a Szentivánéji álomban,
és ne felejtsem a Rudolf címû musicalt sem. E darabokkal persze több
helyen is fellépünk, Szegedi Szabadtéri Játékok például ezek között
is kiemelkedõ szerepet játszik.
S ne feledjük azt se, hogy olyan
közönségtalálkozók, mint például a
kanizsai is, tovább színesíthetik a fiatal mûvésznõ életét. Aki, s ez is nyíltan kiderült, rendkívül hálásan és alázattal fogadta e feladatát is. Éppen
úgy, ahogy a Made in Hungaria ’60as éveket idézõ filmkockáin, s az említett jellemzõk nem csupán szerepbéli, de „valós” életében is kiemelt
meghatározásnak számítanak…

errõl a nagyanyai gondoskodásról
szól a Gyertyafényben címû írása.
Emléke elkísérte haláláig. Élete végéig megmaradt a lelkes közéletiségi igény. Olyan nyelven beszélt,
ami mindünk számára érthetõ volt.
Fogalom lett e név: Harkány László Tanár Úr! Nem volt elég számára az iskola, szétfeszítette az alkotni, a tenni akarás, így vállalt a város közmûvelõdésében szerepet az
Erkel Ferenc Mûvelõdési Otthon
igazgatójaként. Mozgalmas, máig
emlegetett programok fûzõdnek
nevéhez. Kiemelkedtek az általa
rendezett színielõadások, melyek a
városon túl is híresek voltak. Amihez hozzányúlt, értékké vált. Akkor vitte színre az Antigonét, egy
nép igazságérzetének, belsõ tartásának megalázottságát, amikor a
mélyben volt, amikor tilos volt az
igaz szó, a szabadság kimondása.

A tavasz színeivel és a tavasz
dallamaival találkozhatott az,
aki ellátogatott a Kanizsa Folt
csoport kiállításának megnyitójára a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Õsze András
galériájába az elmúlt hétvégén.
A foltvarrók tarkabarka ágyterítõit, táskáit, falvédõit és egyéb
munkáit Nagykanizsa Város
Vegyeskara a Hair címû musical
dallamaival ötvözte, s így szem és
fül együtt gyönyörködhetett a
megnyitón.

A kiállítást Horváthné Gelencsér Edit, a HSMK munkatársa
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
A Békési Józsefné által vezetett
csoport 2001-ben alakult, s azóta
is havi rendszerességgel találkoznak, ötleteket, mintákat, anyagot
cserélnek, technikákat tanulnak
egymástól. Ez már a negyedik kiállításuk a Mûvelõdési Központban.
A tárlat április 18-ig tekinthetõ
meg.
S.E.

