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Átvállalom építkezése összes
szakmai terhét!

„GONDOLATTÓL
KULCSÁTADÁSIG”
 épülettervezés  beruházás
lebonyolítása  építési mûszaki
ellenõrzés  felelõs mûszaki
vezetés  projektvezetés
 teljeskörû ingatlanfejlesztés
 ingyenes szaktanácsadás
Balassa Béla építészmérnök
+3630/9019013,
balassa.bela@ynet.hu

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXII. évfolyam 15. szám
2010. április 15.

Referenciajegyzék: members.chello.hu/balassab

A ZALAI MATEMATIKAI
TEHETSÉGEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
(Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.)
A TÁMOP pályázat lebonyolításához határozott idõtartamra,
heti 10 órában, projektmenedzseri állásra keres munkatársat az
alábbi feltétellel:
 Szakirányú, vagy egyéb felsõfokú végzettség;
 Legalább 1 éves releváns projektmenedzsment tapasztalatok;
 Jártasság pénzügyi és oktatási
szakmai feladatok tekintetében
 Alkalmazás idõtartama: 2010.
május 3. - 2011. január 31.
 Munkabér megállapodás szerint.

A meghirdetett állásra írásban szakmai önéletrajzzal lehet
jelentkezni. Jelentkezési határidõ: 2010. április 21. A jelentkezéseket 8801 Nagykanizsa, Pf. 148. címre kérjük eljuttatni. A kuratórium az állás betöltésérõl 2010. április 28-ig értesíti a pályázókat.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Magyar Plakát Házban megnyílt

„Thrák Királyok Völgye”
címû kiállítás

2010. április 13-tól
elõreláthatólag

április 30-ig

Széchenyi emlékhónap
A Széchenyi István nevét viselõ Zsigmondy-Széchenyi SZKI csatlakozott a Széchenyi-emlékbizottság felhívására országosan meghirdetett Széchenyi-emlékévhez, melyet a gróf halának 150. évfordulójára hirdettek meg Magyarországon.
Az intézmény áprilisban emlékhónapot rendez a „legnagyobb magyar” tiszteletére. A
programokról Bene Csaba igazgató és Marosi Attila, a történe-

lem munkaközösség vezetõje
tartott rendhagyó sajtótájékoztatót diákok köszöntõ mûsorával fûszerezve. A nyitóünnepség
koszorúzással kezdõdött az is-

kola udvarában, majd a Deák téren lévõ Széchenyi szobornál. A
rendezvények között szerepel a
kanizsai középiskolások között
meghirdetett futball kupa, a
Széchenyi Kupa, és szakképzõ
iskolák megyei olimpiája: (kispályás futball, atlétika, kosárlabda, asztalitenisz). Tudományos elõadás Széchenyi Zala
megyei kapcsolatáról; Széchenyi versünnep, életképek Széchenyi korából, vetélkedõ a
„legnagyobb magyar” életmûvébõl; Széchenyi portré készítése, reformkori enteriõr bemutatása, daltanulás, zenegyûjtés,
magyar termékek vonalkódjának gyûjtése, kanizsai, zalai politikusok portréja a reformkorból. A gyõztes osztály nyugatmagyarországi
kirándulásra
utazhat. A programsorozatot a
napjainkban is aktuális kérdés,
a haza és haladás gondolata szövi át – hangsúlyozta Bene Csaba
igazgató.
B.E.

Döntöttünk a képviselõjelöltekrõl
Választópolgárok száma: 47 357 fõ
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 29 136 fõ (61,52%)
Urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévõ szavazólapok száma: 29 113 db.
Ebbõl érvénytelen szavazatok száma: 323 db (1,11%), érvényes szavazatok száma: 28 790 db (98,81%).

10 - 20 óráig lesz látogatható.
Április 22-én és április 23-24-ig,
a VÁROS NAPI
RENDEZVÉNYSOROZAT
ideje alatt 10 - 22 óráig
tart nyitva a kiállítás.

1.

Jelölt neve
1. Cseresnyés Péter
2. Dr. Fodor Csaba
3. Zakó László
4. Röst János
5. Bogár Ferenc

(93)

2.

Jelölõ szervezet(ek)
FIDESZ-KDNP
MSZP
Jobbik
MDF-SZDSZ
MSZDP

3.

4.

5.

Kapott érvényes szavazat %
14 404
6 668
5 510
1 398
810

A választókerületben a választás várhatóan érvényes, eredményes lesz.

50,03
23,16
19,14
4,86
2,81
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Kanizsa – A mi ügyeink

Cukorbetegek
közgyûlése
Éves beszámoló közgyûlését
tartotta a minap a Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete.
Jaskó József elnök bevezetõjében köszöntötte Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszonyt, aki Dr. Sebestyén Miklós fõorvos feladatkörét átvéve az egyesület szakmai
irányítását látja majd el a jövõben.
Az elnök beszámolójában megemlékezett az egyesület korábbi elnökérõl, Poszavecz Józsefrõl, aki a
múlt évben hunyt el, valamint ismertette az elõzõ év feladatainak
teljesítését. Kiemelte, hogy fiatal,
új tagok bevonására lenne szükség, hogy minél többen törõdjenek
érdemben betegségükkel. Az elnöki beszámolót követõen Rostán
János az Ellenõrzõ Bizottság
munkájáról, majd Gazda Zoltánné
a 2010. évi szervezési és pénzügyi
tervekrõl tájékoztatott.
A gyûlésen felhívást fogalmaztak meg a háziorvosok számára:
kérik, hogy egy-egy mondattal
hívják fel cukorbeteg pácienseik
figyelmét a városban tevékenykedõ Cukorbetegek Egyesületére.
Az összejövetel elõadással zárult.
K.H.

PEN:
a jelentkezõkrõl
- Az idei év a jelentkezõi létszámok alapján hasonlóan alakult a tavalyihoz képest – jelentette be Birkner Zoltán kampuszigazgató (PEN) a sajtó képviselõinek múlt szerdán.
Elsõ helyen több, mint kétszázan jelentkeztek a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszára, ez
közel a harmada a Pannon Egyetemre jelentkezõknek. A kampuszigazgató fantasztikusan jó
eredménynek tartja, hogy nyitó
egyetemi szakuk, a Master of Business Adminstration a 25 helyre
47 jelentkezõt vonzott. Legroszszabb esetben is 25 fõvel biztosan
elindul a szak, de a kampusz mindent megpróbál, hogy 30-35 fõre
bõvíthesse a felvettek létszámát.
S.E.

2010. április 15.

Változást vár a gazdaság is
Sokezer ember: munkahelyét
féltõ vagy már elvesztett munkavállaló várakozását, reményét
fogalmazták meg hozzászólásaikban azok a vállalkozók, ügyvezetõk, akikkel megtelt a Farkas
Ferenc terem Matolcsy Györgynek, az Orbán-kormány gazdasági miniszterének fórumán.
Szót kért Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki örömmel állapította meg, a kamarai tagok által is sürgetett adó- és bürokráciacsökkentés
visszaköszön a Fidesz gazdaságpolitikai programjában. Kérte, majd a
minisztérium is folytassa ezt az eleven kapcsolattartást. A Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke, Doucha Ferenc a mögötte ülõ elkeseredett emberek nevében mondta: Itt az idõ a
gyökeres gazdaságpolitikai váltásra. Tapsot és derültséget váltott ki,
mikor a bürokratákat idézte: „Miért
kell minket bántani, mikor mi nem
csinálunk semmit.”
Nagykanizsa új ipari korszak
küszöbén áll – jelentette ki Cseresnyés Péter vendége. Egyszerû fordulat áll be a kormányváltás után:
mindent egy cél alá rendelünk, új
munkahelyeket kell teremteni. És

ez független attól, mit találunk a
kasszában. Európai uniós forrásból
500 milliárdos energiahatékonysági alapot hozunk létre – vázolta a
legsürgõsebb teendõt – annak érdekében, hogy egymillió otthon és
középület kerüljön felújításra. Ez
az építõipar kiugrási lehetõsége is
lesz, ám Kanizsán ezen kívül ipari
háttere is van a megújuló energiák
(hõszivattyú, biomassza, napkollektor, geotermális energia) igénybevételének. A sokak által gazdasági miniszternek várt Matolcsy
György jól ismeri ugyanis a
TISZK Erdész utcai mintatelepét.
Ezt kell megcsinálni nagyban. Magyarország átlagon felüli külföldi
gáz-függõségét éppúgy megszünteti ez a program, mint a családok
költségvetésének aránytalanságát:
a magas energiaszámlát. A választók akaratából leköszönni kényszerülõ szocialista kormány liberális gazdaságfilozófiájával feje tetejére állította a gazdaságot. Egyensúlyteremtésbõl, azaz megszorításokból remélt növekedést, majd a
drámai foglalkoztatási helyzet javulását. Ez a világon sehol nem
mûködött. A szociális piacgazdaság modellje ezzel szemben talpára állítja a rendszert. Növekedés a
pénzcsapok kinyitásával, a meg-

dermedt európai források igénybevételével lehetséges. Ez új munkahelyeket teremt, a keresõ emberek
tudnak költeni, bõvül a belsõ piac.
Ezáltal áll helyre az egyensúly. Érdemes tehát az adók és a bürokrácia radikális csökkentésének eszközéhez nyúlnia egy távolabb is
látó kormánynak. A kisebb állam –
beleértve a Fidesz tervei szerint
megfelezendõ politikai osztályt
(kisebb parlament és önkormányzatok) – egyben erõsebb feladatát:
a közösség érdekeinek képviseletét jobban ellátó kormányzatot jelent. A hozzászólók kérései nyitott
kapukat döngettek: az ÁFA elõre
történõ befizetésének vagy a közbeszerzési törvénynek abnormitásait illetõen egyaránt. Szóba került
Orbán Viktor és Demján Sándor
minapi megállapodása: azok között, akik vállalásaikat mindig teljesítik, elég egy kézfogás. A gazdaság és az emberi tényezõ elválaszthatatlanságát találóan kifejezte az, hogy a jovokep.hu oldalon
további tájékozódást ajánló közgazdász elõadása végén Széchenyi
István gondolatát idézte: „Egyesült erõvel iparkodjunk azon, hogy
Magyarországon egy ember se legyen kenyér és ruházat nélkül, födél és szakismeret nélkül, és az erkölcsi mûveltséget senki se nélkülözze.”
P.J.

Kalandtúra Kanizsán és környékén
Idei elsõ rendezvényén van túl
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület. A program most debütált városunkban: a „Gurulj velünk!”
I. Kanizsai Családi Autós Nap és
Kalandtúra.
A komplex programról Tuboly
Kingát, az egyesület képviselõjét
kérdeztük:
– Az ötlet, hogy felélesszük a város autós hagyományait és szervezzünk egy kalandtúrát, tavaly év végén született meg, majd januárban
az elképzelést tettek is követték. Célunk volt az is, hogy felhívjuk a figyelmet a környék turisztikai értékeire, ezért az útvonalat és az állo-

másokat igyekeztünk ez alapján kiválasztani. A rendezvényen huszonhat izgatott kalandtúrázó csapat
várta, hogy nekivághasson, és egy
itiner segítségével végigjárja a körülbelül száz kilométeres utat, teljesítse az ügyességi feladatokat.
A Kanizsa Centrumnál a kalandtúra ideje alatt különbözõ programok várták az érdeklõdõket. Délelõtt került sor a „Nyerj egy autóbuszt osztályközösségednek!” nevû programra is, melyen elsõ helyezést ért el a Rozgonyi Úti Általános Iskola 4. osztálya, második
lett a Palini Általános Iskola
Csipet-Csapata, s a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola 5. a osztá-

lyának Tigrisei léptek a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.
A Kalandtúra helyezései a következõképpen alakultak: elsõ helyezett lett
a Fókusz-Pókusz, második Az ördög
jobb és bal keze, harmadik pedig a
Mafla Rómeó lett. Legjobb nõi sofõr
különdíjban részesült Kissné Vass
Gabriella (Csak csajok csapat) és Gábor Zsuzsanna (Viky Team). Az
ügyességi verseny elsõ helyén Hirt Attila, a másodikon Böröndi Géza, a harmadikon Dömötör Norbert végzett.
A résztvevõk a támogatóknak
köszönhetõen értékes nyereményekkel, ajándékokkal távoztak.
S.E.

KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa,
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Kanizsa – Kultúra

2010. március 4.

Legkedvesebb verseink
Kanizsai vers- és énekmondók,
valamint barátaik a Költészet
Napja alkalmából ajándékmûsort adtak a város polgárainak.
A Honvéd Kaszinóban rendezett
irodalmi est és az azt követõ találkozó szereplõi voltak: Bali Judit,
Csere Andrea, Cseszkó Delinke,
Horváth Csenge, Horváth Márk,
Jerausek István, Kocsis Edit,
Lengyák István, dr. Vass Veronika
és Vincze Ferenc versmondók;
Farkas Tibor és Tulman Géza
énekmondók; Bedõ Csaba és Horváth István Radnóti-díjas versmondók; dr. Zalán Barbara Gellért Sándor-díjas és Varga Döniz
Dudás Kálmán-díjas versmondók.
A mûsort Lengyák István ötlete
alapján szerkesztette és rendezte
Schmidt István. Az est háziasszonya Halmos Ildikó volt.
Balogh László ünnepszónok köszöntõjében így fogalmazott:
– Noha a Költészet Napját József Attila születéséhez kötjük, április 11-én született Márai Sándor
is, öt évvel József Attila elõtt,
1900-ban. Ezért most Márai Sándortól idézek: „vannak verssorok,
amelyek birtokában egész életemre
ellátottnak és sérthetetlennek érzem magam”. Remélem, mindenkinek vannak (de legalábbis legyenek!) ilyen verssorai! A költészet
napja nagy találmány (a magyar
költészet napját egyébként 1964ben ünnepelték meg elõször), de
jobb, ha tudjuk, csupán az egyetemes lelkifurdalás piaci terméke:
Ma kivételesen olvass el egy-két
verset – ébred fel ilyenkor a lelkiismeret a hajszolt kortársban -, hi-

szen nincs is erre megfelelõbb alkalom: megszületett a 105 éves József Attila, örvendezzünk! Szerencsére az igazi poézis világa nem
ebbõl a sanda világból való! A költészet egyszerre lágy és kegyetlen,
õszinte és meseszerû, valós és valótlan, érthetõ és átláthatatlan. A
költõ nem különb, mint a többi
tisztességes ember, csak nagyobb
távlatokban gondolkodik, mert
gondolkozni és csalódni született,
hiszen õ érzi át legjobban az emberi lét szomorú halandóságát, mulandóságát. De szükségünk van
olyanokra, akik a szerencsétlenség
ellenére is képesek meglátni a
Szépséget, ami sokszor láthatatlan. Szükségünk van költõkre, hogy
szeressenek, aggódjanak értünk,
hogy utat mutassanak. A költõnek
sikerül átvinnie „a Szerelmet a túlsó partra”. Képes „dúlt hiteknek”
„káromkodásból katedrálist” állítani. A költészet életerõ és szépség:
ezek a személyiség védõpajzsaként, erõforráskánt is felfoghatók:
tünemény, teremtõen szép, erõ a
varázsláshoz, a boldog haza kitalálása. Ezt az üzenetet hozzák nekünk a mûsorunk szereplõi is.
Hallható: nincs hamisság, nincs
mesterkéltség abban, amit csinálnak: rezzenésükben hitelesek. Kedves Közönség, engedd magadhoz a
verset! Hisszük, a költészet ma is
szükséges a mindennapokhoz! Legyen része mindennapi életünknek
a költészet! Most, amikor már alig
olvasnak az emberek, mi vegyünk
kezünkbe verseskötetet, olvassuk
fel otthonunkban, tápláljuk vele
gyermekeinket, vigasztaljuk vele
szeretteinket: „van remény”! Le-

gyen mindenkinek kedvenc verse,
verssora! A vers az, ami nem tölti
ki a papírlapot, így van hely mellette és a sorok között, hogy mi
töltsük ki! Hadd játsszak: ha becsukom a szemem, és magamba révedek, mélységes „memoriterkutamból” hadd idézzem kedvenceimet távolról összehozva õket lelki
közelembe:
„Laci, Te, hallod-e? Jer ide, jer,
ha mondom!”
„Hébe-hóba, ha untat a móka,
ha dühít a dõre meg a põre.”
„Itt ülök csillámló sziklafalon.”
„Mióta készülök, hogy elmondjam Neked szerelmem rejtett csillagrendszerét!”
„Karolva könyvem kebelemre,
nevetve nézek ellenemre.”
„Homlokon lõhetnek, ha tetszik, mi ott fészkel, égbemenekszik.”
Mondja mindezt egy versszeretõ
fizikatanár, köszönve most éppen
Petõfinek, Horgas Bélának, József
Attilának, Radnótinak és Illyésnek. És köszöntve a kanizsai versmondókat, a mi Kaszinónkat, a
„kanizsai versmondó iskolát”,
mert ilyen is van! Itt most köszönetet kellene mondanom sokaknak
név szerint, akik itt vannak és akik
nincsenek itt. De engedtessék
meg, hogy most úgy engedjem
hozzámjönni a szavakat, hogy ne a
névszerintiségben oldódjak fel,
hanem inkább ragadjam meg a
megfoghatatlant: így örüljek annak, hogy „vannak vidékek legbelül…”. S vannak kedves és kedvenc verssoraink, verseink, költõink, miknek és kiknek segedelme
által egész életünkre ellátottnak és
sérthetetlennek érezhetjük magunkat…

A diákoknak dr. Vigh Kálmán
történész, egyetemi docens beszélt
az irodalom és a történelem összefüggéseirõl a történelmi regények
kapcsán, hogy miképpen jelennek
meg a történelem eseményei az
irodalmi mûvekben. Az elõadó az
elején leszögezte, nem elõadást
jött tartani, hanem beszélgetni szeretne a diákokkal.

– A történelmi regények idealisztikusan, szép leírásokkal körítve énekelik meg a múltat. –
mondta, majd hozzátette: – Minden történelmi regénynek van
egy alapsémája, miszerint a fõhõs az olvasó számára megfoghatatlan, hiszen olyan cselekedeteket hajt végre, melyeket mi nem
tennénk.
Itt említette meg A kõszívû ember fiai címû regény „farkaskalandját”. Hiszen „ki merne Oroszországból mindössze egy szánnal,
farkasokkal teli útvonalon Magyarországra jönni?” S mindig

Kérdezem
a fellegeket
A Tüttõ János
Nótaklub próbáján
A 10 éves Tüttõ János Nótaklub nyilvános fõpróbát tartott
a HSMK kamaratermében.
Rendezvényükre közös nótatanulással, mûsorral és vendéglátással várták mindazokat, akik
rendszeresen látogatják programjaikat, és szeretik az általuk
képviselt mûfajt.

van egy mellékszál: a szerelem –
gondoljunk csak Gergõre és
Vicuskára az Egri csillagokból.
– Nagyon örültünk, hogy a diákok olyan programon vehettek
részt iskolánkban, amikor egy
gyakorlatilag számukra idegen
elõadó mellett õk maguk is megszólalhattak, s különösképp fontos, hogy két tárgyuk, az irodalom
és a történelem egy kicsit összefonódva jelent meg az életükben. –
mondta Tulman Géza tanár, a
program szervezõje.

Egy dalcsokor után a klub
megalakulásának történetét Varga
Zoltán szóvivõ idézte fel, majd
szólt az egyre közkedveltebb mûfajról, a magyar nótáról is, mely
az elmúlt 30-35 évben elvesztette
korábban megszerzett presztízsét.
A magyar nóta megítélése sem
volt egyértelmû. Azt mondták róla, a nóta az egy mûanyag mûfaj,
nem a nép ajkáról szól, nem a magyarságot képviseli, pedig ez a
dalfajta szólal meg a legtöbb ember ajkán. A Nótaklubnak tavaly
ötven fellépése volt, szinte minden hétre jutott egy. Nevükhöz
méltóan feladatuknak tartják névadójuk hagyatékának ápolását azzal, hogy rendszeresen éneklik
gyönyörû nótáit. A nyilvános fõpróbán Tüttõ János fia, Tüttõ István egy olyan nótát adott át Major Lajos klubvezetõnek, aminek
a zenéjét is édesapja, Tüttõ János
szerezte.
– Legyünk büszkék rá – hangsúlyozta a közös daltanulás elõtt Major Lajos –, hogy Magyarország
népdalgyûjteménye 200 ezer népdalt tartalmaz, ellentétben a németekével, akik 50 ismert népdalt
jegyeznek. A 200 ezer népdalból
alakult ki az a 20 ezer nóta, ami a
magyar nótagyûjteményt alkotja.
Eleinte népies mûdalnak nevezték,
csak késõbb, az 1848-as szabadságharc, és a kiegyezés után kezdtek elõször szövegeket írni, és azt
zenésítették meg. Addig a zenére
írtak szöveget.
A közös daltanulás így kezdõdött: Kérdezem a fellegeket, hova
mennek fenn a magas égen? Kutatom a két szemedben a te szíved
meddig dobban értem?

S.E.

B.E.

B.E.

Költészet Napja a Miklósfai Iskolában
Rendhagyó irodalom-történelem órára került sor a Miklósfai
Általános Iskolában a Költészet
Napja alkalmából hétfõn délelõtt.
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Közeledik
az égetési
tilalom
Az elmúlt években tapasztalt
szabálysértések megelõzése érdekében tájékoztatjuk Nagykanizsa lakosságát a növényi hulladékégetéssel összefüggõ helyi
szabályokról.
A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 2/2008.(II.08.) számú önkormányzati rendelet elõírja, hogy május 1-tõl szeptember
30-ig tartó idõszakban a város teljes közigazgatási területén tilos az
avar, kerti és egyéb növényi hulladék égetése.
A tilalmi idõszak megkezdése
elõtt külterületen április 30. belterületen pedig április 27. az utolsó
szabályos növényi hulladékégetésre meghatározott nap.
Kérjük a lakosságot, hogy gondoljanak a környezetükre is, és a
tilalmi idõszakban az ingatlanon
keletkezõ növényi hulladékot ne
égessék el, hanem komposztálással vagy hulladéklerakóban történõ elhelyezéssel próbálják megsemmisíteni.
Az évben növényi hulladék égetésére a jogszabály 2010. október
1-tõl ad lehetõséget újra a következõ idõpontokban:
- 2010. október 1-tõl, október
30. és 2011. március 1-tõl- március 30-ig a város teljes közigazgatási belterületén, hétfõn, kedden
(munkanapokon) reggel 8-tól este
18-ig, emberi tartózkodás céljára
szolgáló épülettõl legalább 25 mes távolságra.
- 2010. november 1-tõl a belváros kivételével (határ: délrõl Szemere u., nyugatról Magyar u.
északról Garay u., keletrõl Petõfi
u. által határolt terület) 2011. április 30-ig belterületen
- 2010. október 1-tõl 2011. április 30-ig külterületen vasárnap és
ünnepnap kivételével bármikor.
- A rendelet szerint a zártkerti
ingatlanok (hegyi birtokok) belterületnek minõsülnek, így az égetési szabályokat eképpen kérjük betartani.
Amennyiben kérdése merül fel
a hulladékelhelyezéssel kapcsolatban, kérjük, hívja a közterületfelügyelet 500-820 telefonszámát.

2010. április 15.

Soron kívüli polgárõrökkel
Három napirendi pont került
vissza a legutóbbi soros közgyûlésrõl, egyet visszavontak, kettõ
most sem ment át.
Nagy port kavart – mind a városatyák között, mind a „nézõtéren” – a polgárõrök támogatásáról szóló döntés megvitatása. Az
elõzõ közgyûlésen a Nagykanizsai Polgárõr Egyesületnek a városatyák megszavaztak 738 ezer
forint támogatást az indulásukhoz, melyen a város többi polgár-

õr egyesülete – akik tagjai a Zala
Megyei Polgárõr Szövetségnek –
felháborodott: miért járna az
újaknak 738 ezer forint támogatás a várostól, mikor õk csak 300
ezret kaptak? Végül a múltkori
döntést visszavonták, Karádi Ferenc (Fidesz) javaslatára minden
egyesület az eddigi 300 ezer forint támogatáson felül plusz 200
ezret kap, az újonnan alakult
egyesületet pedig nem részesítik
elõnyben a többiekkel szemben.
(A polgármesterhez címzett lev-

elet
lapunk
7.
oldalán
olvashatják.)
Marton István polgármester javaslata volt, hogy a kiskanizsai
körzeti megbízotti iroda támogatását (3 millió forintot szavaztak
meg a legutóbbi alkalommal)
emeljék meg másfél millióval. A
testület döntése alapján ez a javaslat csak javaslat maradt.
Most sem került bele a költségvetésbe a Csónakázó-tó vízminõség-védelmi feladataira szükséges
összeg. A polgármester szerint pedig szükség lenne erre a Csó-tó
fejlesztéséhez kiírt pályázat miatt.
S.E.

Város Napja 2010. – Legendák nyomában
Sajtótájékoztatót tartottak
Marton István polgármester és a
szervezõ cég képviselõi az április
23-24-én megrendezésre kerülõ
Város Napi programokról.
A szervezõk a Legendák nyomában alcímet adták a programnak, az elsõ nap a közelebbi múltról, a ’70-es évekrõl fog szólni, a
második a középkorba repíti viszsza a polgárokat. Helyi elõadók és
országosan ismert sztárok szórakoztatják majd a közönséget, a teljesség igénye nélkül említsük meg
Oláh Ibolyát és Tabáni Istvánt,
akik mindketten televíziós tehetségkutató versenynek köszönhetik
hírnevüket. A Tom Stormy Trió

(rockabilly) a remények szerint
megmozgatja kicsit a közönséget.
Szombaton a népzenére helyezõdik a hangsúly, ismét városunkban
élvezhetjük Ferenczi György és a
Rackajam, valamint a Ghymes
elõadását.
Különbözõ kézmûves, kreatív és
szabadidõs programok kísérik az
Erzsébet téri színpadi mûsorokat.
Minden korosztály megtalálhatja
magának azt a programot, mely kikapcsolódást nyújthat számára ezen
a hétvégén. A kicsiknek lesz játszóház, játszótér, kézmûves foglalkozások, az idõsebbeknek ingyenes
sminktanácsadással kedveskednek,
a még idõsebbek pedig ingyenes
hallásvizsgálaton vehetnek részt.

Városvédõ beszámoló
A Kós Károly és Podmaniczkydíjjal kitüntetett Nagykanizsai
Városvédõ Egyesület a közelmúltban tartott közgyûlést a Halis István Városi Könyvtárban.
A napirendek sorában elfogadták Cserti Tibor elnök beszámolóját a 2009-es év tevékenységérõl,
gazdálkodásáról. Megvitatták a
2010. évi feladatokat és elfogadták
az egyesület ez évi költségvetését.
Az egyesület a vállalt feladatok
döntõ részét eredményesen megoldotta. A korábban kritikaként megfogalmazott támogatottsági szint csökkenését 2009-ben sikerült megállítani. A céljaik eléréséhez szükséges
társadalmi és anyagi támogatás egyaránt növekvõ tendenciát mutat.
Évközben több támogató nyilatkozatot adtak ki az önkormányzat
által elkészített pályázati anyagok-

hoz. A kerékpárutak bõvítésével
kapcsolatos pályázat eredményes elbírálásban részesült. Sajnos a Zsinagóga épületének rekonstrukciójára
az önkormányzat gondozásában, de
az egyesület kiemelt partnerségi támogatásával beadott pályázati
anyag továbbra sem nyert pénzügyi
támogatást. Bíznak benne, hogy az
eddigi erõfeszítéseik és a közös
munka a jövõben eredménnyel zárulhat. Az állagmegóvás feladatai
addig is az önkormányzatot terhelik.
Az oktatási bizottság támogatásával négy helytörténeti kiadvány megjelenését is segítették, melyet Dr.
Horváth György tanár koordinált. „A
nagykanizsai Vívás története 18622009” címû mû szerzõje is õ volt. A
honismereti füzetek körében a 28.ként jelent meg Göncz Ferenc
Babocsay polgármesterségei, 29.ként Novics Erika Gróf Bethlen Ist-

A két nap folyamán az Erzsébet
téren kívül is lesz program: a
HSMK ad otthont az ovisok zenés
mûsorának, a Ficánkolónak, a futni vágyók országúti futóversenyen
mérettethetik meg magukat, s ha
már megmérettetésrõl van szó, a
Cserháti tornacsarnokában kerül
megrendezésre az V. Sáfár Kupa, a
belvárosban a Thúry György Vitézi Torna, a plázában pedig a Nyugat-Dunántúl – Dél-Dunántúl felnõtt válogatott ökölvívó mérkõzés.
A Város Napja alkalmával hirdetik ki Kanizsa Hét Csodáját is,
pénteken, közvetlenül a polgármesteri köszöntõ után.
S.E.
ván Nagykanizsa országgyûlési képviselõje címû tanulmányok.
A Romlott Vár Alapítvány kuratóriumával együttmûködve, ugyancsak önkormányzati támogatással
közremûködtek Dr. Vándor László
Botszentgyörgy vára címû könyvének újranyomásában. Kapcsolatot
tartanak fenn az Együtt Kiskanizsáért és a Miklósfai Városszépítõ Egyesülettel. Jelentõs esemény
volt a Város Napi rendezvénnyel
összekapcsolt, a korábbi esztendõben kezdeményezésükre hagyományteremtõ szándékkal életre hívott Thúry György Históriás Nap
megszervezése. Továbbra is rendszeresen részt vesznek a városrendezési tervek véleményezésében. Eddig is támogatták, de 2009-ben az
egyesület is helyezett el márványtáblát a jelentõs történelmi múlttal
rendelkezõ nagykanizsai épületek
egyikére.
B.E.
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2010. április 15.

Köszönet a voksokért
Bogár Ferenc,
MSZDP
Ezúton szeretném megköszönni
azoknak a nagykanizsai és városkörnyéki választópolgároknak a
voksait, akik április 11-én a Magyarországi Szociáldemokrata
Pártra és rám szavaztak. A kapott
szavazatok száma az Önöktõl kapott ajánlószelvények számának
mintegy felét tette ki. Ez azt jelentette számunkra, hogy a baloldali szavazók azért, nehogy elvesszen a szavazatuk, akkor is inkább az MSZP-re szavaztak, ha
nem értettek egyet az elmúlt
nyolc évben folytatott politikájukkal.
Az MSZDP és a magam nevében gratulálok a Fidesznek, és személy szerint Cseresnyés Péternek
választási gyõzelméhez. Azt kérem, hogy legalább olyan lelkesedéssel és hatékonysággal dolgozzanak Nagykanizsáért, mint ahogy
tették azt kampányuk sikere érdekében.

Cseresnyés Péter
Fidesz-K
KDNP
Köszönetet szeretnék mondani
az embereknek minden egyes támogató szavazatért. A támogató
voksok nélkül nem lehetett volna
lezárni az elmúlt dicstelen nyolc
évet. Az eredmény azt mutatja,
hogy az emberek többsége változást akar, azt szeretné, ha másként, jobban mennének a dolgok.
Ezért a változásért és az ország
fejlõdéséért együtt fogok dolgozni minden egyes olyan emberrel,
aki ebben a munkában részt akar
venni. Végül köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik
az elmúlt években szabadidejüket
feláldozva dolgoztak a FideszKDNP pártszövetség mostani sikeréért. A vasárnap elért eredmény az õ sikerük is.
Április 11-én a Fidesz-KDNP
egy történelmi választást nyert
meg, de a gyõzelem nem a Fideszé, nem egy párté, hanem Magyarországé, az itt élõ embereké. A szavazás alkalmával a polgárok nagyon határozottan kinyilvánították, hogy le akarják
gyõzni a reménytelenséget, a
hozzá nem értést, a nemtörõdömséget és a hatalommal való

visszaéléseket. Megmutatták,
hogy országunk egységes, van
benne erõ, megújulásra való hajlandóság, képes nagy dolgokra,
munkát, rendet és biztonságot
akar.
Az elõbb elmondottakból is látszik, hogy a Fidesszel szembeni
elvárások óriásiak, a kihívás is óriási. Mi készen állunk a feladatra,
de a rendkívül nagy munka elvégzéséhez szükség lesz mindenkire.
Szükség lesz kivétel nélkül minden magyar emberre, aki tenni
akar a közös ügyek elõremozdításáért. Meg kell mutatnunk a világnak, hogy nem egyszerû fellángolás történt az elmúlt napokban és a
hét végén, hanem az elszánt, kitartó akarat vezérelte a választókat.

Dr. Fodor Csaba
MSZP
Nagyon sok ember, köztisztviselõk, közalkalmazottak, választott polgártársaink dolgoztak a választási bizottságokban, a szavazókörökben azért, hogy a választások mindenki számára elfogadható módon lebonyolíthatóak legyenek. Köszönöm mindenkinek
a munkáját, aki ebben közremûködött.
A választások után ilyen rövid
idõn belül természetesen politikai
elemzésre nem vállalkozhatok,
legfeljebb az általam lényegesnek
tartott jelenségeket és tendenciákat
próbálom jelezni.
1. A közvéleménykutatások a
választási esélyeket jól jelezték.
2. Nagykanizsán a választások
eredményét nem, vagy csak kis
mértékben befolyásolta Cseresnyés Péter (FIDESZ-KDNP) nyolc
éves parlamenti és négy éves önkormányzati teljesítménye, pontosan fogalmazva, a teljesítményképtelensége.
3. Az MSZDP önálló indulását
Nagykanizsán a baloldal megosztására történõ törekvésként
értékelem ugyanúgy, mint 2006ban az önkormányzati választásokon. A mostani gyenge teljesítménye igazolja, hogy a továbbiakban nincs valós igény a politikai palettán történõ szereplésére.
4. A demokráciában igény van
a liberális gondolatok megjelenítésére, de az már az SZDSZ által
hiteltelen és sajnálom, hogy az

általam becsült, rendszerváltó
pártot, az MDF-et is magával rántotta.
5. Bár a Jobbik jelentõs eredményt ért el, azt remélem, hogy a
most kialakult szavazóbázis a jövõben folyamatosan erodálódik, a
támogatójuk száma csökken, hiszen a demokráciában elfogadhatatlan nézeteket és módszereket jelenít meg.
6. Nekünk, szocialistáknak tudomásul kell vennünk, hogy az
emberek pillanatnyilag ennyire értékelték a teljesítményünket. Tisztában vagyok azzal, hogy rengeteg
dologban változtatnunk és változnunk kell.

Röst János
MDF-S
SZDSZ
Elõször is köszönetet mondok
mindazoknak a személyeknek és
szervezeteknek, akik az indulás
lehetõségét megteremtették a kopogtatócédula összegyûjtésével,
valamint azoknak, akik megtiszteltek szavazatukkal. Ebben nem
csak az MDF-SZDSZ szimpatizánsok vettek részt, hanem baloldali és jobboldali barátaim is, értékelve ezzel az eddig végzett
közéleti munkámat. A szavazás
végeredményét, a közel 5 %-ot
nagy eredménynek tartom, hiszen a Dél-Dunántúlon ez volt a
legjobb eredmény, és országosan
is az elsõk közt végeztem az
MDF-SZDSZ jelöltjei közt. Sajnálom, hogy országos szinten a
választók az országgyûlési választáson nem adtak esélyt a
megújulásra a két rendszerváltó
pártnak, az SZDSZ-nek és az
MDF-nek.
A konzervatív – liberális összefogás alkotta demokratikus centrumnak létjogosultsága lett volna a
parlamentben, Bokros Lajos programja pedig reális, megvalósítható
program lehetett volna.
Most a legfontosabb feladat az
önkormányzati választásokra való felkészülés, hiszen ez a választás is bizonyította, hogy Nagykanizsán (mindig is erõs liberális
bástya volt) még mindig sokan
vannak a konzervatív-liberális piacpárti szavazók, és én sem vagyok feladós típus.
Cseresnyés Péternek gratulálok,
kívánom neki, hogy legyen lehetõsége annyit tenni Nagykanizsáért,
mint amennyit Kovács Kálmán tett
az elmúlt idõszakokban.
A FIDESZ elõtt nagy feladat áll:
a szélsõjobb kezelése és annak
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megakadályozása, hogy miattuk
Európa gazdaságilag elszigetelje
Magyarországot.
A szellemet tuszkolják vissza a
palackba, ha már kiengedték!

Zakó László
Jobbik
Szép eredmény, de még jobbat
vártunk.
A Jobbik Magyarországért
Mozgalom ezúton is köszöni minden szavazójának, szimpatizánsának és nem utolsó sorban összes
kétkezi segítõjének azt a támogatást, mely szükséges volt ahhoz,
hogy a párt Magyarország legdinamikusabban fejlõdõ politikai
tényezõjévé váljon. A nemzet sorsáért felelõsséget érzõk szavazataival a Jobbik a magyar országgyûlésben minden felszólalásával
méltó képviselõje kíván lenni
megbízóinak.
Számításaink szerint közel ötven képviselõvel vesszük ki részünket a parlament munkájából.
Ez a szám még több lehetett volna, ha a fõsodratú médiumok
nem indítanak az utolsó hetekben
olyan össztüzet ránk, amely a tájékozatlan emberek megtévesztésével elbizonytalanította õket a
Jobbik tiszta szándékait illetõen.
Zala megyében ennek ellenére
magunk mögé utasítottuk az
MSZP-t, ami a Dunántúlon egyedülálló siker. Képviselõjelöltjeink az országban 4000 lakossági
fórumon, teltházas érdeklõdés
mellett ismertették a párt programját, amely program nem az
íróasztalfióknak íródott, hanem a
következõ parlamenti ciklus jobbikos sorvezetõjének. A többi
parlamenti pártnak ehhez a programhoz való viszonya dönti el,
hogy kivel milyen kapcsolatot
fogunk ápolni.
Én a magam nevében ígérhetem, hogy tisztességgel, becsülettel végzem majd a munkámat,
de ezt várom el mindenki mástól
is. Minden képviselõtársammal
addig tudok együtt dolgozni,
amíg a tiszta szándékot látom tetteik mögött. Egyéniben megválasztott kollégámnak azt kívánom, hogy kemény munka mellett tudja beváltani azt az ígérethalmazt, amit pártja és õ tett az
elmúlt idõszakban. Remélem,
hogy hallatni fogja a hangját az
ülésteremben minden zalai képviselõ, ellenkezõ esetben méltatlanná válnak szûkebb-tágabb hazánk képviseletére.

15.qxd

2010.04.29.

6

10:35

Page 6

Kanizsa – Szabad vélemény

Sajtónyilatkozat
szó szerint
Lapunkban A demokrata címmel megjelent olvasói levélre kívánt reagálni Horváth István
(Kanizsáért Frakció) önkormányzati képviselõ a következõ
sajtónyilatkozattal, melyet a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tárgyalójában tárt az újságírók
elé:
„Miközben a város sosem látott
mértékû forrásokat nyer el, mára a
válság ellenére is kievickélt az
adósságcsapdából, egyetlen fronton – és sajnos a szó szerinti frontról beszélhetünk – züllik folyamatosan, ez pedig a közbeszéd színvonala. Mivel a közgyûlés provokátorai õszig érinthetetlenek, jobb belátásukra pedig aligha számíthatunk, a Kanizsáért Frakció egy
olyan megoldási javaslatot dolgozott ki, és terjeszt a legközelebbi
közgyûlés elé, mely legalább egy
szegmensét kezelheti a problémának. Sajnos az utóbbi idõben a város már csak nevében lokálpatrióta lapja nem pusztán tere, de motorja is lett a szégyentelen, hazug
propagandának. A lap funkciója,
mióta a szerkesztés Cseresnyés Péter kézi vezérlésével történik, tulajdonképpen kimerül abban, hogy a
legsötétebb és legaljasabb diktatúrákra jellemzõ módon próbálja lejáratni a város polgármesterét és
mindazokat, akik kísérletet tettek a
nevével fémjelzett mutyipolitika
felszámolására. A Kanizsáért
Frakció célja tehát olyan etikai
irányelvek elfogadtatása, melyek
garantálják az adófizetõk évi 30
millió forintjából fenntartott lap
objektivitását, és beszüntetnék az
olyan nemtelen eszközök alkalmazását, mint az álnéven, illetve név

nélkül – azért sejtjük kik által –
írott „olvasói” levelek utánközlését, valamint színvallásra készteti az újságíróbõrbe bújt pártkatonákat. Úgy gondoljuk, már ez érdemi elõrelépést jelentene a kialakult helyzetben, bár az már erõsen
kérdéses, hogy a közgyûlésben
többségbe tudnak-e kerülni azok a
képviselõk, akik az igazság felderítésén, és nem pedig annak elmaszatolásán fáradoznak. Ha nem,
akkor legalább a közéletben kevéssé jártas polgárok számára is kiderül majd, kinek, kiknek áll érdekében az amúgy is méltatlan helyzet
tovább rontása. Cseresnyés Pétert
annyiban megértjük – bár elfogadni nem tudjuk –, hogy saját teljesítmény hiányában sikere zálogát
mások hazug pocskondiázásában
látja, de kérjük, ezt tegye saját
vagy pártja, ne pedig az adófizetõk
pénzébõl. Még akkor is, ha a saját,
illetve pártja pénze korábban szintén az adófizetõké volt…”

Tapsolj, kopasz,
mert elvisz az ÁVO!
Rákosi, hogy állítólagos népszerûségét megtudja, titkon beül egy
moziba. Épp pereg a híradó, melyben átadják neki az augusztus 20-i
új kenyeret. Mindenki feláll a moziban, és vastapssal köszönti: – Éljen Rákosi! Éljen Rákosi!
Rákosit földöntúli öröm önti el,
ám a következõ pillanatban valaki
nagyot csap hátulról a fejére és így
szól: – Tapsolj, kopasz, mert elvisz
az ÁVO!
Ez a vicc jutott eszembe, mikor a
Kanizsa a saját április elsejei címoldalán megrovást kapott, mert nem
tapsolt. Pedig állítólag az a jó lokálpatrióta ismérve. Bár van, aki úgy
szereti városát, hogy jót akar neki,
akár a hibákat is szóvá téve … Hja
kérem, nehéz megszoknia Marton

elvtársnak, hogy (újra) szabad a sajtó. Szabadságának elsõ – 1848-iki –
kivívására emlékezõ írást olvasok
A magyarságért címû kötetben:
A régi hatalmasok, mert arra,
hogy igazságot halljon, mindenkinek szüksége van: a régi hatalmasok maguknak udvari bolondot tartottak, akinek szabad volt megmondani az igazat és ezért fizették.
Aki elpártol a szabad sajtótól, az a
legdrágább pénzért bolondot tart
magának, hogy hazudjék neki.…nem az a nagyobb rabság, mikor láncot csörget valaki a kezén,
ha igazság van a szívében: nagyobb rabság az, mikor aranylánc
van a nyakán és hazugság a szívében.
Egy hét se telt el, újra szerepelni
akart a Kanizsa gyalázása ügyében
a polgármester. Írását frakcióvezetõjével olvastatta fel. (Ki kit csóvál? – merül fel nem elõször a kérdés) A Radnóti-díjas versmondó
bele is bakizott nemegyszer a nyakatekert mondatokba. De az írás
olvasójának is maradt azért humoros értelmetlenség. Ám a lényeg
nyilván az, nem találkozik a polgármester magas tetszésével, hogy
bármely oldal teret kaphat a város
(és nem a városvezetõ) lapjában.
Ha fenyegetõzése értelmében –
nyilván baloldali elvtársai támogatását élvezve – leválthatná a Kanizsa mai fõszerkesztõjét, kaphat
egy olyan újságot, amilyenrõl a
vicc szól. Ezt akarja?
A napilap fõszerkesztõjét letartóztatja az Államvédelmi Hatóság.
A kihallgatáson a fõszerkesztõ
megkérdezi:
– Elvtársak, nem értem, miért
hoztak be ide, mit vétettem én a
párt és Rákosi elvtárs ellen?
– Jobb, ha nem kérdezi! - felelik
azok fenyegetõen.
– De hát elvtársak, én már az illegális párt tagja voltam, és azóta
is töretlen lendülettel építem a népi demokráciát, az újságban rendszeresen közlünk cikkeket Rákosi
elvtársról, például a tegnapi számunkban is hírül adtuk, hogy Rákosi elvtárs látogatást tett a mintasertéstelepen.
– Hát éppen ez az!
– Ezt hogy értik?
– Nézze csak meg a fényképet!
A fõszerkesztõ megnézi, Rákosi
épp egy disznóólban szemléli az
állatokat. Aztán a pillantása a képaláírásra esik és elfehéredik, amikor elolvassa: „Rákosi elvtárs a
disznók között. Balról a harmadik
Rákosi elvtárs.”
Papp János

2010. április 15.

Nesze nektek
választópolgárok
és vállalkozók
Az elmúlt években folyamatosan – még a nemzetközi pénzügyi
és gazdasági válság ideje alatt is
egészen a legutóbbi napokig –, az
ellenzéki párttal egybehangzóan a
vállalkozók is követelték a regnáló
kormányoktól az adók és járulékok
azonnali és radikális csökkentését.
Sõt, kilátásba helyezték, hogy kormányzásra kerülésük után ezt haladéktalanul meg is teszik. A válságkezeléssel egyenrangúan követelték – a hazai és külhoni felvevõ piacok zsugorodásának ellenére – a
gazdasági növekedés és munkahelyteremtés azonnali beindítását.
Ez irreális elvárás volt. A kormány
ténylegesen tett lépései eredménynyel jártak, a gazdaság konszolidációjának jelei, a költségvetés tervezett egyensúlyi alakulása ezt
alátámasztja. Az ország leendõ miniszterelnöke a vállalkozók országos összejövetelén bejelentést tett,
mely szerint nem lesz azonnali
adó- és járulékcsökkentés, csak
négy-hat év alatt. A csökkenés radikális volta pedig homályban maradt, ami meglepte a közvéleményt. Ehhez a hazai nagyvállalkozók és a nagytõke jeles képviselõi erõs kézszorítással gratuláltak.
Ez nem kevésbé lepte meg a szakmai közvélekedést. Gyanús összekacsintásról lehet szó, ez a frigy
politikai tartalmat kapott, mert ez a
vállalkozói magatartás a nagytõke
közismert természetével nem
kvadrál, és azt a rációt, amely a
nagytõke törvényszerû objektív
jellemzõje, nem tartalmazza. E
magatartás láttán felvetõdik a jogos kérdés, hogy ennek majd mi
lesz az ára, és ezt az árat ki fizeti
majd meg. Megkaptátok kedves
választópolgárok és vállalkozók,
de nem azt, amit eddig sokszor
hallottatok és amiben már hittetek
is, hanem azt, amit nem vártatok.
Amiben eddig reménykedtetek és
most vártátok, azt késõbb kapjátok
meg, úgy négy-hat év alatt. Rólatok van szó, kedves bérbõl és fizetésbõl élõ és minket foglalkoztató,
kis- és középvállalkozó derék polgárokról. Hogy addig tudtok-e várni? Miért is ne tudnátok? Hiszen
eddig is bíztatok bennünk. Reméljük, hogy bizalmatok töretlen is
marad mibennünk. Elvégre mi vagyunk itt fönn a Gálya, ti meg ott
lenn vagytok az Árja. Ne felejtsétek el már, hogy ti emeltetek föl
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bennünket olyan magasságba, ahol
mi most nyugodtak vagyunk, és
biztonságban is érezzük magunkat.
Ezért is nem árulunk el olyan sokat
a programunkból, meg ilyesmikrõl, az elkerülhetetlen intézkedésekrõl, mert nem vagyunk mi
olyan ijesztgetõs fajta. Félnetek
sem kell, mert nem fog fájni, de
nem is szeretnénk lejjebb csúszni,
mert olyan jó és kényelmes itt nekünk. Mi, akik eddig ilyen magasságokban nem is mertünk gondolkodni még legmerészebb álmainkban sem, hiszen ti is tudjátok, hogy
a demokráciákban ez nem is olyan
szokványos dolog. Még azt is gondolhatnák rólunk valakik, esetleg
ellenfeleink, hogy mi az ellenzék
nélkül is képesek volnánk a többpárti demokráciát demokratikusan
mûködtetni. Mi csak a hatalmat
akartuk, de azt nagyon, és ha lehet,
idõ elõtt. Minden azonban nekünk
sem sikerülhet. De ha most mégis
a ti döntésetek alapján a kétharmadot is akarnunk kell, nem lesz ellenünkre a dolog. Mert mi lehet,
hogy tudjuk, ti meg lehet, hogy
csak sejtitek, hogy a kétharmad
nagy felelõsséggel jár, ráadásul
nem is tudjátok, mi is csak sejtjük,
hogy mit akarunk kezdeni vele. A
vitát is azért kerültük ellenfeleinkkel, nehogy ott a nyílt színen zavarba hozzuk egymást, és újabb
vereségünknek tekintse valaki ezt
is, pedig a hatalom már biztosnak
látszik. Azt halljuk, mert sokan
mondják, és saját köreinkben is
már többen, hogy nekünk is fájdalmas intézkedéseket kell hoznunk
elõbb vagy utóbb. Ám most még
sokatmondóan mást sejtetünk, azt
hogy nem. De ha mégis, nem fogunk sokat bíbelõdni a konstruktív
ellenzékkel, már csak azért sem,
mert e téren nincsenek tapasztalataink, ehhez egy kis tréning, gyakorlás kellett volna már eddig is.
Minden téren mi sem lehetünk
eléggé elõrelátóak, így aztán
gyorsabban pöröghetnek az események kormányzásunk alatt. Így
lehet a négy-hat évbõl három-öt
év, de ha mi is belehúzunk, ahogy
ezt az ellenfeleink is tették anno,
még hamarabb is lehet a négy-hat
évbõl, kettõ és négy év. Nekünk itt
fönn így is tetszik. Vajon ott lent,
ahol ti vagytok, teszik-e, azt késõbb majd elmondhatjátok. Ha
már így történt, hogy itt lehetünk
fönn, miért ne kérhetnénk töretlen
bizalmatokat, mert csak így érdemelhetitek meg azt késõbb, amit
már most azonnal és radikálisan is
vártatok tõlünk. Ti még nem gon-
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dolkoztatok el azon, hogy ebben a
magasságban, ahova ti emeltetek
bennünket minden nem ugyanúgy
látszik, mint odalenn, ahol ti vagytok. Nem emlékeztek már arra, hiszen nem olyan régen volt – az Úr
2002-ik évében –, amikor az új
Medgyessy-kormány – mellesleg
éppen minket legyõzve – szó szerint teljesítette minden ígéretét.
Ötven százalékos fizetésemelés a
pedagógusoknak, az egészségügyieknek és a közszféra dolgozóinak, tizenharmadik havit a nyugdíjasoknak, és ezáltal milyen nagy
bajt okoztak az országnak? Igaz,
hogy ezt mi is megszavaztuk, mert
már akkor gondoltunk a mostani
jövõnkre. Mi is hallottunk arról,
ahogy ti is, hogy a világnak nincs
olyan országa, s az országnak
olyan pártja, amelyik kormányra
kerülése után minden ígéretét teljesítette volna. Mi leszünk az
egyetlen olyan gyõztes párt, amelyik véletlenül kerüli el ezt a hibát.
Ez azért lesz lehetséges, mert mi
nem véletlenül ígérgetünk már
olyan keveset, amennyit korábban
tõlünk is megszoktatok. A
Medgyessy-kormány ígéreteinek
teljesítésébe belerokkant az ország
gazdasági ereje, de mi némi trükközéssel, nem teljes igazmondással válságostól a Gyurcsány-kormány nyakába varrtuk az egészet
cakk-pakk. Így legalább Medgyessynek is tudtunk némi örömet
szerezni. Egy évvel ezelõtt, amikor
arról panaszkodtatok, hogy jön a
háromszáz forintos vizitdíj – egy
korsó sör ára –, a tandíj, azt mondtátok, hogy még ezzel is megsarcolják a szegény betegeket és diákokat. Még népszavazni is hívtunk
benneteket, kedves választópolgárok, hogy ez a gyalázat ne történhessen meg veletek. Pedig mi is
tudtuk már – csak az Alkotmánybíróság nem –, hogy az alkotmányos
képviseleti demokráciában – ilyen
a miénk – az Isten adta nép azért
választja országgyûlését, hogy az
törvényeket hozzon, a kormányfõt
meg azért, hogy kormányozzon és
biztosítsa a kiadásokhoz szükséges
bevételeket. Ennek azért kell így
lennie, hogy minden úgy mûködjön a kis országunkban, ahogy mi,
a nép szeretnénk. Lehet, hogy ebben sem voltunk eléggé elõrelátóak. De hát itt fönn sem lehet mindent olyan jól látni, fõleg ha nem is
akarjuk – szólt közbe valaki, de ez
a valaki már nincs közöttünk. Bár
utólag nézve a történeteket, lehet,
hogy mindez egy pici lépés lehetett volna afelé, amelyre a hatalom

birtokában nekünk is elõbb vagy
utóbb gondolnunk kell, ha nem is
jókedvünkben. Márpedig, aki gondolkodik, az elõbb vagy utóbb
döntést hoz és cselekednie is kell,
ha nem is jókedvében. Elvégre
már szerencsénkre nem a szocializmusban élünk.
Mózes Pál
Nyugalmazott tanácselnök

Tisztelt
Polgármester Úr!
Nagykanizsa közigazgatási területén törvényesen mûködõ Polgárõr Egyesületek vezetése és tagjaik
kirekesztõnek és felháborítónak
tartják azt, hogy a polgárõr szervezetek költségvetési támogatásakor
a Nagykanizsai Polgárõr Egyesület
részére kiemelt támogatást szavazott meg a közgyûlés. Egyesületeink 8-12 éve (akad olyan is amelyik 18 éve) végez önkéntes bûnmegelõzõ tevékenységet, segíti a
közrend fenntartását, védi a kanizsai polgárok nyugalmát, segíti a
városi rendezvények biztosítását.
Polgárõreink tevékenységüket önként, térítés nélkül végzik. Gazdasági helyzetünk nem különbözik a
hozzánk hasonló szervezetektõl.
Igyekszünk minden lehetõséget
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megragadni ahhoz, hogy mûködésünket finanszírozzuk. Ebben
egyik jelentõs támogatás az Önkormányzaté, melyet tisztelettel megköszönünk. Azonban ezt a támogatást egyben értékmérõként is figyelembe vesszük. És itt felvetõdik a
kérdés, valóban kétszeres értékkel
bír egy most alakult szervezet,
mint már a több éve mûködõ? Úgy
gondoljuk, hogy nem! Tagságunk
nem érti, hogy egy kiskanizsai
szervezet miért Nagykanizsai Polgárõr Egyesületként és ernyõ szervezetként jegyezteti be magát a bíróságon. (Nem egyértelmû a
névhasználat, mûködési terület.) A
fentiek alapján arra kérjük az önkormányzati testületet, hogy korábbi döntését módosítva, az
egyenlõ bánásmód figyelembevételével határozza meg a polgárõr
szervezetek önkormányzati támogatását.
Nagykanizsa 2010. április 05-én.
Förhenczi-hegy Polgárõr
Egyesülete, Látóhegyi Polgárõr
Egyesület, Keleti-városrész és
Szabadhegy Polgárõr Egyesület,
Kisbagolai-hegy Polgárõr
Egyesület, Kisfakosi Polgárõr
Egyesület, Miklósfai Polgárõr
Egyesület, Muskátli Polgárõr
Egyesület, Delta SzE.Egyesület
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Hogyan fér bele egy nyilatkozatba ennyi szitokszó és valótlanság, majd a következõ mondatban
az etikai kódex megalkotásának
szándéka?
Hát így, ahogy egy minden józan
kontrol nélkül, hirtelen felindulásból, csak a célszemély lejáratását
szem elõtt tartó sajtótájékoztató
megszületik. Szánalmas és sajnálatra méltó volt az a határtalan igyekezet, ahogy a valaki által megírt szöveget, önmagát is nehéz helyzetbe
hozva elõadta a képviselõ úr a Kanizsa TV Kamerája elõtt a minap.
Talán elsõ lépésben saját háza táján kéne rendet raknia etika ügyben
az önök pálfordult társaságának.
Azt tanácsolom, hogy olvassa
vissza önmagának Horváth István
úr az elmondottakat. Szépen, tagolva és szavanként értelmezve
azért, hogy rájöjjön milyen gyalázatos dolgokat fogalmazott meg,
csak úgy etikusan az általa felolvasott írásban.
Nem várom el, hogy belássa azt a
tényt, hogy ki és hányszor használta
az említett hetilapot és az általa befolyásolható többi médiát, már a
kezdetektõl fogva a szitkok és valótlan állítások sokaságának szétkürtölésére. Nézze végig a polgármesteri
sajtótájékoztatókat, azok valóban
alulmúlnak minden e tárgyban megfogalmazható etikai igényt.
Tisztelt Horváth István!
Ne tegye többé, hogy ilyen alacsony szinten összetákolt írást olvas fel, akárki kéri is meg erre
Önt, mert nagyon furcsán hangzik
legközelebb egy Wass Albert mû
elõadása ugyanebbõl a torokból
hallva.
Karádi Ferenc
önkormányzati képviselõ

Fotó: Steyer Edina

Etikai irányelvek
Horváth Istvántól ...
Ez fáj!

Jubileumi Premier Gála
Szombaton este zsúfolásig
megtelt a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Színházterme, a közönség alig várta már, hogy a
Premier Táncklub megkezdje tízéves fennállásának méltó megünneplését. A táncosokat és a nézõtéren helyet foglalókat Marton
István polgármester köszöntötte.
A mûsorba az eddigi produkciókból válogattak, s újakkal is készültek a lányok, valamint vendégelõadók mûsora is gazdagította a
produkciók számát.
Az elõkészületekrõl, a produkciókról és a további tervekrõl Németh Petrát, a Klub elnökét kérdeztük:
– Mikor kezdtetek el készülni a
Gálára?
– A Premier Táncklub tízéves
Jubileumi Gálaestjére már 2009
szeptemberében megkezdtük az
elõkészületeket: a mûsor összeállítását, új koreográfiák betanulását.
Végiggondoltuk, kik azok, akikre
az elmúlt tíz évben számíthattunk,
s õket kértük fel vendégfellépõnek. A már elballagott egykori premieres táncosokat felkerestem,

Szlogen és logo a városrehabilitációnak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt ötlet-pályázatot hirdet a
Városrehabilitációs programhoz kapcsolódó logó és szlogen elkészítésére.
Az ötletpályázat keretében olyan Városrehabilitációs programhoz kötõdõ frappáns jelmondatot és logót várunk, amelyek tükrözik a város megújuló arculatát, jellemzõ tulajdonságait, vonzerejét.
Pályázatot nyújthat be minden 16. évet betöltött nagykanizsai kistérségi lakos.
A pályázat díjazása:
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes szlogen kitalálójának
- bruttó 50.000 Ft-os díj a nyertes logó kitalálójának
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14. (péntek) 12 óra
További információ:
- Interneten: www.nagykanizsa.hu honlapon a Város élete/Városrehabilitáció menüpont alatt;
- Személyesen: a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejesztési Divízió,
Nagykanizsa, Garay u. 21; Fsz. / 5. sz. Irodában;
- Telefonon a +36-30/693-24-49, vagy a +36-30/47-48-506 számon kérhetõ.

megkérdeztem tõlük, lenne-e kedvük újra színpadra állni velünk.
Nagy örömmel, lelkesedéssel
mondtak igent, így velük is megkezdtük a felkészülést a távolság
okozta nehézségek ellenére, hiszen
többségük már más városban éli
hétköznapjait, Pécsen, Szombathelyen, Budapesten.
– Hogy érzed, hogy sikerült az
este? Minden úgy alakult, ahogy
szerettétek volna?
– A gálaest nagyon jól sikerült,
külön erõt adott a szép számú
lelkes közönség. Jó volt látni,
hogy mennyien kíváncsiak a munkánkra, és mennyien izgulnak velünk és szurkolnak nekünk. Huszonöt mûsorszámot, közülük húsz
premieres produkciót láthatott a
közönség. Mégis a mûsor végén az
öltözõben azt lehetett hallani, hogy
„Jaj de kár, hogy vége! Úgy táncolnánk még!” Nagyon büszke vagyok az összes táncosunkra, hiszen mindenki erõn felül teljesített, legyõzték saját korlátaikat.
Büszke vagyok arra az összetartásRajzoltak az iskolások. Városunk minden általános iskolájából érkezett pályamunka a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság nagykanizsai Polgári Védelmi Kirendeltsége által
meghirdetett rajzpályázatra. Ezúttal az Állatok és katasztrófák
témában bontakoztathatták ki
tehetségüket a gyerekek. A helyezettek a következõk: a
Sloven rajzpályázat díjazottai
Bogár Boglárka és Kovács Dávid Attila. Második kategória
(1-3. osztály): 1. Soós Csenge
(Hevesi), 2. Kiss Alexandra
(Bolyai), 3. Takács Natasa (Hevesi). Harmadik kategória (4-6.

ra is, mely a klubon belül van, életkortól függetlenül, annak ellenére,
hogy elég széles a skála, hiszen 528 éves kor között szinte minden
korosztály képviselteti magát nálunk.
– Szinte havonta, kéthavonta jelennek meg lapunkban is hírek a
sikereitekrõl, a legtöbb dobogós
hely a tietek a versenyeken. Hogyan tudjátok mindezt überelni?
– Ha már a büszkeségnél tartunk, az elmúlt tíz évben szerzett
megyei, országos dobogós helyezések, magyar bajnoki címek, mûvészeti díjak is mind-mind büszkeséggel töltenek el. A legnagyobb örömet az jelentette számomra, hogy a kezdeti nehézségek, támadások ellenére bebizonyítottuk, van értelme munkánknak, mi is tudunk sikereket elérni,
örömmel járnak hozzánk a gyerekek és elmondhatjuk, hogy már tíz
éves múlttal rendelkezünk! Táncosaink létszáma a mai napra
megtízszerezõdött. Itt persze nincs
vége. A további terveink között
szerepel külföldi versenyeken
való részvétel, és arra törekszünk,
hogy minél színvonalasabb koreográfiákkal szórakoztassuk a közönséget. Nagyon remélem, a premieres lányok még hosszú éveken
keresztül hódolhatnak hobbijuknak, a táncnak.
A hagyományokhoz híven a Premier Táncklub vezetõi az idén is díjakat osztottak ki a növendékeik között, melyeket Németh Petra adott
át. Utánpótlás I. korcsoportban Farkas Kira, utánpótlás II. korcsoportban Papócsi Petra lett 2009-2010
legkiemelkedõbb táncosa. A felnõtt
korcsoport idei díjazottjai Glavák
Katalin és Verkman Nóra.
Steyer Edina
osztály): 1. Vadász Laura (Palin), 2. Baksa Nikol (Hevesi), 3.
Pesti Xavér (Péterfy). Negyedik
kategória: 1. Cserfõ Ádám
(Péterfy), 2. Baj Bonita (Hevesi), 3. Petz Viktória (Péterfy).
Mûvészeti bemutató. Kilencedik alkalommal rendezte meg
hagyományos tavaszi mûvészeti bemutatóját a Miklósfai Általános Iskola a Mindenki Házában. A mûsorban vers, próza,
ének, szólóhangszer, néptánc és
modern tánc produkciók szerepeltek. A mintegy 60 tanuló
Beleznán is bemutatta, mit tanultak az elmúlt egy évben, a
mûvészeti oktatás területén.
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Vándorló múzeum
tudományokban jártas szakemberek
hiánya arra kötelezi a pedagógusokat, hogy olyan módszertani, gyakorlati megoldásokat keressenek,
amelyek a fiatalok számára újra

A közelmúltban Jarosievitz Zoltán fizikus villamosságtani kísérletekre épülõ bemutatót tartott az
elektrosztatika és elektrodinamika
témakörébõl a Thúry György Múzeumban.
Elõadása interaktív és show elemeket is tartalmazott. Véleménye
szerint a mérnökök, és a természet-

kedveltté teszik a fizikát. Elõadásaival járja az országot. Látványos kísérletei kapcsolódnak a fizikaoktatáshoz, melyekkel a tanulók érdeklõdését szeretné felkelteni a nem éppen közkedvelt tantárgy, a fizika
iránt.

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Az Elektrotechnikai Múzeum
új múzeumpedagógiai tevékenységet indított el, mellyel nemcsak
a budapesti, hanem a vidéki érdeklõdõket is szeretné elérni.

Rajzkiállítás a Hevesiben
A Hevesi Sándor Általános Iskola galériájában hetvennégy
felsõs tanuló rajzaiból látható
kiállítás május 7-ig. A megnyitó
ünnepségen iskolástársaik köszöntötték õket verssel, énekkel,
néptánccal. A tárlatot Dominikné Papp Edit igazgatónõ nyitotta meg.
Kassai Zoltánné Szarjas Gertrúd pedagógus tanítványainak
kétszázegy, különbözõ technikával készült munkája látható a fa-

lakon. A rajzok egy része szakkörben, a többi a rajzórákon készült. A tanárnõ huszonnyolc éve
dolgozik a pedagógus pályán, és
tizenkét osztályban tanít rajzot.
Keze alól mûvészek, mûvészetet
oktató pedagógusok kerültek ki.
Irányításával rendszeresen részt
vesznek hazai és külföldi pályázatokon a tanulók. A versenyeken
nyert pénzbõl eszközöket vásárolnak.
B.E.

B.E.
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Kanizsa – Városháza
Városnapi forgalmi rend változás

2010. április 15.

Pályázat - nyugdíjasházban lévõ lakásra

A Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatók az Erzsébet tér és környékén:

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére

PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- április 22. (CSÜTÖRTÖK) 06:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig, a Polgármesteri Hivatal elõtti parkolóban
április 22. (CSÜTÖRTÖK) 17:00 - április 25. (VASÁRNAP) 12:00-ig az MKB
bank elõtti parkolót is beleértve és a téren található NAGY parkolóban,
- április 23. (PÉNTEK) 04:00 – április 25. (VASÁRNAP) 02:00-ig az Erzsébet tér
keleti útszakaszán (74-es FÕ ÚT) a Vásár és a rendezvény miatt teljes útlezárás és parkolási tilalom lesz érvényben, ide már csak a vásárosok hajthatnak be áruszállítás céljából, a rendezõk beleegyezésével.
- április 24. 05:00 – április 26. 02:00-ig A Rozgonyi utca 74-es fõ út és a tér nyugati széle közötti útszakaszán

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.)
számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.
A licitálás idõpontja: 2010. május 4 . (kedd) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott
idõre.
A bérlemény nem örökölhetõ!
A bérlemény leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
- elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész
- alapterülete: 37 m2
- szobaszáma: 1+1 fél szoba
- komfortfokozata: összkomfortos
- bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 17.316.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakás megtekinthetõ: 2010. április 22. 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek.
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek:
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl
fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehetõ
PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi
nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk,
Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be.
A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: 2.200.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül.
A feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.

IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ
- április 24. (SZOMBAT) 10:00 - 10:30-ig az Erzsébet tér- Fõ út - Huszti tér - Petõfi u. - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig futóverseny miatt.
- április 24. (SZOMBAT) 10:30 - 13:00-ig a zászlófelvonás és az utcai menet idejére a 74-es Fõ út Erzsébet tértõl a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó szakasza mentén
ideiglenes-szakaszos útlezárást lesz érvényben (a Fõ út, Csengery u - Dél Zalai Áruház
közötti szakaszán)
- április 24. (SZOMBAT) 21:30 - 22:15-ig az Erzsébet tér déli oldalán a Zárda utcától az Ady utcáig a tûzijáték idejére
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt 2010. április 24-én 10.30-13.00 között lezárásra kerül az Erzsébet tér- Csengery út-Dél Zalai Áruház közötti szakasza. A Dél-Zalai autóbusz-megállót ezen idõ alatt egyik irányból sem
érintjük. Keleti irányból a Rozgonyi u. 1. elnevezésû megállóhelyet, Nyugati irányból
pedig a Zrínyi úti parkolónál lévõ ideiglenes megállóhelyet szíveskedjenek igénybe
venni.
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük
megértésüket és türelmüket!

Felhívás veszettség elleni védekezésre
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû
betegség.
2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerûbb módszerét - a rókák veszettség elleni
vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban
is megkezdõdött a rókák vakcinázása. Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az
osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által
kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színû. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM
JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI!
Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba,
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági
elõírásokat kell alkalmazni:
a.) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel vagy
ennek hiányában 70%-os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a gyógyszertárban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs szükség;
b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul
ORVOSHOZ KELL FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl számított 14 napig az ebeket
megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni.
A jelzett idõszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó
intézkedések elsõsorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló ebek
vagy legelõ állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelyezett csalétket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ vagy háziállatot talál, a tetemet
hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa.
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak.
11. A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA: 2010. április 6-20-ig
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Zártkerti, külterületi ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel kínál hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti valamint külterületi ingatlanokat a Cserfõi-, Szentgyörgyvári-, Mórichelyi-, valamint a Förhénci hegy és azok vonzáskörzetében. Érdeklõdni: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási
Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóóráját – a szokottól eltérõen – április 14-e helyett április 21-én tartja 17
órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
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Pályázat önkormányzati bérlakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001.
(VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelt alapján - 35. életévét be nem töltött fiatal házasok és élettársak részére, lakáscélú elõtakarékosság
fizetési kötelezettség vállalásával - pályázatot hirdet
az alábbi üres, önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj öszszege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos. a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60
hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60
hónap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.
(IX.25.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet továbbá az alábbi üres, felújított önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:

1. Nagykanizsa, Magyar u. 7. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 25 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: félkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület, bérleti díj összege:
7.400 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2010. április 22. 8.00-9.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: egyéb városi terület. Bérleti díj öszszege: 29.016 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. április 22. 9.00-10.00
óráig
3. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj öszszege: 16.694 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2010. április 22. 15.00-16.00
óráig
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
51.136 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. I. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
34.845 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év.
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5. Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba,
komfortfokozata: komfortos, a lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.815 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti
jogviszony idõtartama: 5 év.
KÖLTSÉG ALAPON, KÖLTSÉGELVÛ
LAKBÉRREL:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen
belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj öszszege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás,
komfortfokozata: összkomfortos, a lakás településen belüli fekvése: városi terület, a lakás épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj
összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális
Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.)
lehet benyújtani. Pályázati nyomtatvány ugyanitt
kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje:
2010. április 30.
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Kanizsa – Színes

2010. április 15.

Kanizsai világrekorder
Kutyavilág
Gondoskodni egy kutyusról
meglehetõsen összetett feladat:
sok mindenre kell odafigyelni vele kapcsolatban: a táplálkozására,
az oltások beadatására, hogyan és
mivel játszik. A kiskutya legfõbb
orvossága a napfény, a friss levegõ és a sok mozgás, ezt kell mindenek elõtt figyelembe vennünk.
Elsõ lépésként a kutya kapja
meg saját etetõ- és itatótálát. 5-6
hetes korban elkezdhetjük a kiegészítõ táplálást. (Minden gyártó feltünteti, hogy a kutyatáp teljes értékû, vagy csak kiegészítõ táp.) A
kölyökkutyát naponta 3-4 alkalommal etessük, megfelelõ menynyiségû táplálékkal, mely fajtától
függ. A kutyakonzervek nagyon
táplálóak, s elõnyük, hogy sokáig
eltarthatók, a szárazeledel viszont
kevésbé ízletes, s hamarabb romlik. A vágóhídról származó húst
csak fõzés után adjuk oda a kutyusnak. Csöves csontot soha ne
adjunk kedvencünknek, mert felsértheti a bélrendszert. Az édesség
egyáltalán nem ajánlott, roncsolja
a fogakat, a csokoládé pedig mérgezõ számukra.
A gondozáshoz tartozik a fürdetés (lakásban tartott állat esetén), a szõrzet ápolása, melyekhez megfelelõ sampont, kefét
kell beszereznünk. A külsõ élõsködõk ellen hatékony védelmet
nyújt a bolhanyakörv.
A kölyökkutya oltási programját bízzuk az állatorvosra, aki a
környezet járványhelyzete alapján állítja azt össze. A felnõtt kutyák évenkénti veszettség elleni
oltása kötelezõ, a kullancs elleni
és a kombinált ajánlott.
Mind a kutyusnak, mind a gazdinak felemelõ a közös, aktív játék élménye. Olyan játékot válasszunk, mely megfelel az õ érdeklõdési körének, jól meg tudja
fogni, de nem nyelheti le, s melyet a közös program alatt hagyunk neki birtokolni, de annak
végeztével nem hagyjuk elõtte.
Fontos: egy halom játék nem pótolja a gazdival való játékot
S.E.

Közel másfél évvel ezelõtt a
Rubik Stúdió és a Magyar Rubik
Kocka Rajongói Klub által szervezett rekordkísérlet alkalmával
állította fel Baticz Milán Guinness rekordját, melyet 24 órán át
tartó „kockázással” ért el.
2008. november 15-én délelõtt 11-tõl másnap délelõtt 11
óráig 4.786 darab bekevert 3x3as Rubik kockát rakott ki. Az
idén, Húsvét elõtt érkezett meg
hozzá a tanúsítvány, a Guinness
World Records értesítése, mely-

lyel hivatalosan is elismerik rekordját.
Újdonsült rekorderünk egy hónappal az esemény elõtt értesült a kísérletrõl. Milán azt mondja, erre igazán
nem lehet gyakorolni, napi 1-2 óra
folyamatos gyorsasági kockázás kimerítõ, s egy idõ után bizony unalmassá is válhat. A mérnök-informatikus szakos fiatalember igazán büszke
teljesítményére, de azt vallja, sikerében nagy szerepe volt a szüleinek, barátnõjének, és kockás társainak is.
S.E.

Marton a thrák kiállításról
Marton István polgármester
sajtótájékoztató keretein belül
jelentette be, hogy a Thrák Királyok Völgye kiállítás kapcsán a
kitûzött cél kapujában vagyunk,
hiszen a 4000 látogatótól már
nem sok választja el a Magyar
Plakát Házat: vasárnap estig
3370 fõ látta ugyanis a tárlatot.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a nyitvatartási idõt meghosszabbí-

tották: április 13-30. között 10 órától
20 óráig tart nyitva a Plakát Ház, a
Város Napja alkalmából pedig április 23-24. között 10-tõl 22 óráig.
A polgármester lobbizik azért is,
hogy a kiállított tárgyak az állami garanciavállalás alapján, mely május 10ig áll fenn, legalább május 8-ig látogathatók legyenek. Ez ügyben még tárgyalások folynak a tulajodonosokkal.
S.E.

Miénk a színpad. Sok érdeklõdõt
vonzott a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Miénk a színpad címû szórakoztató estje a Medgyaszay Házba.
Köszöntõt Szermek Zoltán igazgató
mondott, a mûsort Tulman Géza pedagógus vezette, majd az iskola mostani és egykori tehetséges diákjai különbözõ mûfajokban mutatkoztak be
a színpadon. Atöbb mint kétórás mûsor bevételét – mintegy 160 ezer forintot –, az iskolai Diákönkormányzat javára fordítják a szervezõk.

Müller Péter a hazai ezoterikus irodalom kimagasló
alakja. Egy halálközeli élménye fordította a spirituális
tanok felé. Legújabb kötete
a Gondviselés, melyben az õt
és minket érintõ legfontosabb kérdésekre próbál válaszokat keresni. Beszél az
emberi sorsról, a jövõ sejtésérõl, a sorsteremtés mágiájáról, a várakozás mûvészetérõl, a szellemvilág és a
gondviselés segítõ erejérõl.
Arról, hogy van egy dalunk,
ami a mi dalunk, és amit meg
kell hallanunk, és meg kell
hallgatnunk, ha felcsendül...
Az egyszemélyes színpadi
elõadás dramaturgiai szempontból az egyik legnehezebb mûfaj, amire valóban
csak a kivételes karakterek
alkalmasak. Müller Péter a
karizmatikus mesélõk közé
tartozik, aki szívesen fordít
az elõadás koreográfiáján interaktív játékba vonva a közönséget.

Belépõdíj: 2300 Ft
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?

Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Elmúltak az ünnepek, ismét sokat dolgozik.
Párja azonban most sem nézi ezt jó szemmel,
mivel kevés anyagi haszonnal jár a fáradozása. Ne hagyja magát lebeszélni a munkáról,
de a féltékenykedésre se adjon okot.

IV.20.–V.20. Bika
Ragadja meg a kínálkozó lehetõségeket a munkájával kapcsolatban. Olyan terhet azonban ne
vállaljon, amelyrõl tudja, hogy egyedül nem sikerül megoldani. Igyekezzen kialakítani egyensúlyt a magánélete és a munkája között.

V.21.–VI.21. Ikrek
Nagy fába vághatja a fejszéjét a Jupiter támogatásával. Itt a tavasz, ne csak a testi, de lelki
megújulására is gondoljon. Kezdjen bele a
régóta tervezett önismereti útra, s a zarándoklatra mindenképpen vigyen magával társakat.

VI.22.–VII.22. Rák
Néha úgy érzi, semmi nem tudja boldoggá tenni. Fogja vissza igényeit, és elégedjen meg az apróbb eredményekkel.
Egy kis séta és vízparti napozás után
mindjárt derûsebbnek látja a világot.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Tombol önben az energia, nem tud sokáig
egyhelyben maradni. Ha ülõmunkát végez, nem tehet mást, mint idõnként feláll.
Valamit ez is segít. Esténként pedig hívja
meg párját egy holdfényes sétára.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Néha úgy érzi, idõhiányban szenved, és nem
tud kellõen reagálni a környezetében történtekre. Mindenkivel kedves a családjában, mégsem érti, hogy miért nem viszonozzák ugyanezt. A béke érdekében mégse vitatkozzon.

IX.23.–X.22. Mérleg
Pozitív élmények várnak ezen a héten önre. Sikerre számíthat mind anyagiak, mind a karrier
területén. Kedveséhez azonban legyen türelmesebb. Ha tökéletes párkapcsolatra törekszik,
hallgasson többet, és beszéljen kevesebbet.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szókimondó hangulatban lesz mostanában, véleményét akkor is kimondja, ha
nem kérdezik. Tervezzen be egy hosszú
hétvégét magának, a természet biztosan
megnyugtatja és energiával tölti fel.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A csillagok állása szerint mozgalmas napok
elébe néz. Nehezen fogadja el családtagjai
véleményét, ezért célszerû lesz minél több
idõt "házon" kívül töltenie, baráti körben.
Fedezzen fel új ismerõsöket.

XII.22.–I.20. Bak
A kellemetlen bolygóállások néhány
napra ugyan lehangolják, de hamarosan
visszatér minden a régi kerékvágásba. A
magánéleté felpezsdülhet, több ismerõse
keresi a társaságát.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ne hamarkodja el a döntéseit, és ne bízzon
semmit a véletlenre. Továbbra is szeretetre
vágyakozik. Ha még szingli, fordítson több
idõt a párkeresésre, és ne takarékoskodjon
érzelmei kimutatásával.

II.20.–III.20. Halak
Úgy tûnik, hullámvölgybe kerül ezekben
a napokban. A nehézségek miatt ne legyen
depressziós, inkább vonuljon el egy
hosszabb pihenõre, erõgyûjtésre azzal, aki
legközelebb áll a szívéhez.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Nk-án az Olajtelepen Vécsey utcában
karbantartott, 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral áron
alul eladó. Érd.: +3693/323-737,
+3620/417-2075 (7151K)
Nk-án a Csengery utcában két szintes cirkós családi ház udvarral, dupla
garázzsal eladó. Alul vendéglátásra alkalmas, de más célra is használható, kb.
100 m2-es üzlet (akár teljes felszereléssel), a felsõ szinten 116 m2-es felújított
lakás (konyha, közlekedõ, fürdõ, wc,
négy szoba, nappali). Érd.: +3630/2273294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha a
belvárosban (Hunyadi utca) akar 700
m2-es, társasház építésére alkalmas telket, hívjon! Érd.: +3630/448-6072 vagy
+3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésû, alacsony fenntartási költségû, 150 m2-es, könnyûszerkezetes ház (3 szoba, nagy nappali, amerikai konyha, étkezõ) garázzsal 836 m2-es,
szépen parkosított telken, reális áron eladó. Érd.: +3630/338-7179 (7173K)
Nk-án a Dózsa György utca 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es,
három szobás lakás eladó. Irányár: 10,9
millió Ft. Érd.: +3630/396-1910 (7194K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/2273294 (7180K)
Nk-án a Berzsenyi utcában kétszobás, erkélyes, I. emeleti, 55 m2-es, egyedi fûtéses lakás azonnal beköltözhetõen
eladó. Érd.: +3620/345-3391 (7204K)

2010. április 15.

Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken 58 m2es bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 5,2
millió Ft. Érd.: +3630/621-4117 (7205K)
Nk-Szabadhegyen 2 db építési telek
(840 m2/db) eladó. Érd.: +3630/5046857 (7206K)
Nk-án a Herman Ottó utca 2. szám
alatt 25 m2-es felújított, egyedi gázas
garzon eladó nagy pincetárolóval. Érd.:
0630/620-5335 (7209K)
Magyarszerdahelyen 130 m2-es
cirkofûtéses, felújított családi ház melléképülettel eladó. Érd.: 0630/382-0722
(7210K)
Nk-Kisfakoson 110 m2-es kétszintes,
felújított családi ház, térköves udvar,
1940 m2-es telken eladó. Irányár: 12
millió Ft. Érd.: 0630/827-1966,
0630/813-5799 (7211K)
Nk-án Attila utcában 40 m2-es földszinti, egyedi gázfûtéses szoba + konyha + fürdõszobás lakás eladó. Irányár:
4,9 millió Ft. Érd.: 0630/4700-312

BÉRLET
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (Brigádoknak 8 fõre elegendõ fekvõhellyel)
albérletbe kiadó. Kaució szükséges.
Tel.: +3630/227-3294 (7096K)
Belvárosi közmûvesített telek olcsón
kiadó. Érd.: +3630/481-2323 (7183K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Érd.: +3620/555-3014
(6430K)
polgármester. Közremûködik: Nagykanizsa Város Vegyeskara. Megtekinthetõ: május 14-ig

Április 19. 17 óra
KANIZSAI VIRÁGÖZÖN 2010.
Elõadó: Kálovics Andrea
városgondnok, kertész

Április 19. 19 óra
Hevesi-bérlet
Noel Coward: VIDÁM KÍSÉRTET
komédia két felvonásban
Fõbb szerepekben: Bánfalvy Ági,
Harmath Imre, Varga Barbara,
Balogh László. Belépõjegy: 2500 Ft

Április 20. 19 óra
Zala Márk bérlet (középiskolásoknak)
Tamási Áron: VITÉZ LÉLEK
tanulságos székely góbés játék. Fõbb
szerepekben: Õze Áron, Eperjes Károly,
Bregyán Péter, Magyar Tímea, Koncz
Gábor, Nagy Anna. Belépõjegy: 1500 Ft

Április 22. 14.30 óra
MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI
ÉRTÉKEI LEVELEZÕS JÁTÉK
ZÁRÓ VETÉLKEDÕJE és
kiállítása A Föld napja alkalmából
Vezeti: Benedek Miklós tanár
Támogatók: Városi Kulturális Alap, Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.,
Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület

Április 23. 18 óra
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS
IPARMÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lehota M. János esztéta
Köszöntõt mond: Marton István

Mosogatószekrény kétmedencés
rozsdamentes mosogatóval, felsõszekrénnyel 10000 Ft-ért, 80x80-as fém
(sárga) zuhanytálca 3000 Ft-ért, zuhanyzós csaptelep 2000 Ft-ért eladók.
Tel.: +3620/345-3391 (7207K)
Barna, fa, mart erkélykorlát elemek,
hozzátartozó vas tartószerkezettel (5m),
ugyanitt csõ kerítésoszlopok eladók Nkán. Tel.: 0670/703-5413 (7212K)
MTZ 50 traktor, eke, pótkocsi 3,5 tonna, mûtrágya szóró, permetezõgép 400 literes, függesztett V-tárcsa eladó. Érd.:
0682/446-239, 0630/748-1379 (7213K)
Kétkerekû betegtologató szék és
négykerekû rögzíthetõ szoba-WC, teljesen új állapotban (nem volt használva)
eladó. Érd.: Miklósfa, Veres Péter u.
12/A., tel.: 0630/454-5377 (7214K)
KÖNYVBEMUTATÓ! Nagykanizsa
régi képes levelezõlapokon – válogatás
dr. Szombath Tibor válogatásából. 2010.
április 22. 17.00 óra (csütörtök) Helyszín: Halis István Városi Könyvtár.. Az
albumot a szerzõ dedikálja. A kötet a
helyszínen kedvezményes áron megvásárolható, valamint a Kanizsa Város Napi rendezvényen keresse a Tourinform
standján. A kötet megvásárlásával a Kanizsai Dorottya Kórház Gyermekosztályának Alapítványát támogatja!

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ.) Teljes testre 30 perces lazító masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb maszszázs, fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek: +3630/4812323 telefonszámon lehet (6273K)
Dolgozatok,
szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését, formázását,
írott szöveg, táblázatok szerkesztését,
kiadványok tervezését, készítését vállalom. (Számlaképes vagyok). Tel.:
+3630/9932-534 (7215K)
Frissítõ, közérzetjavító svéd maszszázs. Tel.: 30/540-6664 (7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó javítása. Távirányítók értékesítése, javítása.
Nyitva tartás: 9-15 óráig. Nagykanizsa,
Ady út 11. Tel.: +3630/597-1530
(7184K)

ÁLLÁS
Gyakorlott vagyonõr elhelyezkedne
Nk-án és környékén. Vállal még éjjeli
õri és udvarosi munkát. Tel.:
+3620/254-2679 (7203K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok. Érd.:
+3620/510-2723 (7208K)

Magyarok Szövetsége
Magyar Termelõk és Kézmûvesek
Vására
2010. április 18-án, vasárnap 10-17 óráig
Nagykanizsa, a Ferences-kertben
(Alsótemplom udvarában. Megközelítés a Zárda utca felõl)
www.magyarokszovetsege.hu

Április 16. 20 óra
ISMERÕS ARCOK KONCERT
Belépõdíj: elõvételben 2000 Ft,
helyszínen 2500 Ft. Szervezõ:
Magyar Könyvesbolt (Nagykanizsa,
Sugár út 6. 36/93-789-647)

Április 22. 15-18 óra
EGYÜTT AZ ÚTON - kulturális
mûsor. Szervezõ: A Fogyatékkal Élõk
Közhasznú Alapítvány

THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Belépõdíj: felnõtt 1700 Ft; diák, nyugdíjas
1000 Ft. Megtekinthetõ: április 30-ig
(naponta 10-18 óráig)

Április 17. 18 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ BÁL
Szervezõ: a Szépkorúak Társasága

Április 22. 10 óra
GYERMEKSZÍNHÁZI
SOROZAT - Joós Tamás énekmondó
mûsora. Belépõdíj: 500 Ft

Április 22. 17 óra
GYERMEKEINK A REMÉNYEINK
Együtt Kiskanizsáért és a Kiskanizsai
Általános Iskola közös rendezvénye

Nyári gumiabroncs akció
Az akció május 31-ig tart.
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„Hatórás” országos bajnok

A Kanizsa Futó- és Szabadidõklub esetében versenyszezon kezdésrõl szinte nem is írhatunk, mivel
gyakorlatilag sportolóik „végigrohanják” az évet, mérföldkõnek szá-

mító események azért vannak, mint
például a Veszprémben lebonyolított 2010-es "hatórás" országos bajnokság. A királynék városában ráadásul szép kanizsai eredmények

születtek, hiszen a hölgyek mezõnyében végül elsõ lett, ezzel országos bajnoki címet szerzett Lubics
Szilvia (képünkön jobbról), aki pályacsúcsot futva 74,6 kilométert
teljesített. Ezzel a sikerrel az ultrafutásban amúgy válogatott sportoló
megszerezte „saját” és kanizsai
egyesülete elsõ országos bajnoki címét is. Lubics Szilvia teljesítménye azért is önmagáért beszél, mert
ez az idei év eddigi legjobb eredménye a világon, illetve az elmúlt
években is mindig a legjobb ötben
lett volna…
Nem csupán Szilvia remekelt
azonban, hiszen klubtársa, Vajda
Anita 62,7 kilométeres eredménynyel bronzérmes lett, mindössze
egy kilométerrel elmaradva a második helyezettõl. A klub hölgy-váltója, a KaCsa csapata 63,2 kilométert gyûjtött a hatórás futás alatt.
Polgár László

Nyolcszáz kilométer a gyõzelemért
EnterNet Vásárhelyi KS - Kanizsa
KK-DKG East 73-85 (24-14, 24-25,
14-26, 11-20). NB I B-s férfi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás az 1-8. helyért, 1. forduló. Hódmezõvásárhely,
Hódtói Sportcsarnok, 600 nézõ. Vezette: Kiss L., Reisz, Kovács N. Vásárhelyi KS: Balaton (9), Czibere
(11/9), Utasi (-), Vas (15/15),
DIAKITE (22). Csere: Szilágyi (2),
Kukla (-), Mócsai (8), Dani (5/6), Böszörményi (1). Edzõ: dr. Elek András.
Kanizsa KK: Kasza 13/3, Vertetics

7/3, Rodgers 24/3, Hoffmann 10/6,
Koma 10. Csere: Mihalics 5/3,
Stárics 16/9. Edzõ: Kovács Nándor.
Remekül sikerült elsõ mérkõzése a Kanizsa KK-DKG East gárdájának a férfi kosárlabda NB I B
felsõházi rájátszásában. A nem is
oly' rég még az NB I A-csoportjában szerepelt vásárhelyi legénység
alapjain mûködõ vendéglátók
ellen nyertek a dél-zalaiak.
Edzõi mérleg – dr. Elek András:
„24 eladott labdával nem lehet

mérkõzést nyerni, fõleg egy ilyen
jó csapat ellen, mint a Kanizsa.
Hiába küzdöttünk, hiába szedett
össze Diakite 50 (!) IBM pontot,
mind a hat mezõnyjátékosunk betlizett.
Kovács Nándor: „Az elsõ játékrészben kicsit fásultak voltunk, ám
a második félidõben kitûnõen védekeztünk, és így megmutattuk miért tartanak minket is esélyesnek."
P.L.

Ez történt (április 15-2
21.)…
… 20 esztendeje: a futball NB
II-ben Dunaferr SE (3.) – Olajbányász (5.) 1-0. Az NB III-ban
MÁV NTE (9., edzõ: Harcz Lajos, g.: Bernáth, Vágó) – Répcelaki Bányász (12.) 2-1. A nõi kosárlabda NB I 14-19. helyéért EGIS
OSC (17.) – MÁV NTE (14.) 6671, majd MÁV NTE – Sabaria SE
(16.) 71-76. A férfi kézilabda NB
I B-ben Komlói Bányász (1.) –
Tungsram SE (13., edzõ: Czimmer Tamás; Balogh 7 gól) 23-25.
… 15 esztendeje: az NB I 21.
fordulójában mintegy 8 ezer nézõ
elõtt Olajbányász SE (13.; g: Keszeg, Agics) – EMDSZ Soproni
LC (12.) 2-0. Az NB III Bakony
csoportjában a megyei rangadón
Lenti Tempo TE (12.) – MÁV
NTE (16.; g: Nagy T., Kovács A.)

1-2. A teke NB I-ben a nõknél Kanizsa Sörgyár – Bp. Postás (4.)
2:6, ezzel a kanizsaiak a bajnokság hatodik helyén végeztek. A
férfiak mezõnyében a Sörgyár
csapata pedig az ötödik helyet
szerezte meg. A nõi kosárlabda
NB I-ben Szegedi TE – MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár 87-54,
amivel Vágvölgyi Tamás együttese a 18. lett.
… 10 esztendeje: a PNB 26.
fordulójában Gyõri ETO FC (10.)
– Nagykanizsa LinAir FC (13.) 40. Az NB III-ban Tihany (15.) –
MÁV NTE (4.; g: Cs. Horváth 2,
Kalinics, Kovács J.) 0-4. A férfi
kosárlabda NB I 9-16. helyéért
Dombóvári VMSE (10.) – Kanizsa KK-DKG East (14.) 91-75,
majd Atomerõmû SE (9.) – KKK

76-68. Országos diákolimpiai bajnok lett a BLG lány sakk-csapata
(Kiss Judit, Szabó Virág, Vajda
Szidónia). A nõi kosárlabda NB I
B-ben MAFC – MÁV NTE 74-67
és 60-76, mellyel Kovács Nándor
együttese megszerezte az ötödik
helyet.
… 5 esztendeje: A baseball
Interligában közép-európai mércével sztárcsapat érkezett Kanizsára, Dr. Padló Ants – Nada Split
2:12 és 6:7. A nõi kosárlabda NB
I B 1-8. helyéért Szolnoki Fõiskola (7.) – Kanizsa DKK (4.;
Vágvölgyi 14 pont) 59-66. Gyermek korosztályban a lány kardozóknál Mátyás Szabina (NTE
1866 MÁV Rt.) bajnoki címet
szerzett.
Polgár László
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Asztalitenisz. A nõi Extraliga
14. fordulójában a tabella második
helyezettje, a Postás SE látogatott
a Kanizsa Sörgyár SE-hez, s biztosan nyertek is a fõvárosiak 7:0-ra.
A kanizsaiaknál debütált extraligás mérkõzésen Flander Anita, s a
legközelebb Mihaela Dospina állt
egy gyõzelemhez, de végül a rutin
döntött. Az utánpótlás Veszprémben szerepelt régiós versenyen, s
az újonc III. korcsoportban Tárnok Tímea a harmadik helyen végzett.
Kézilabda. A Nagykanizsai Izzó SE NB I B-s nõi együttese
Gyõrben mérkõzött a VKL SE
csapatával, s 23-21-re kaptak ki a
táblázat kilencedik helyén álló ellenfelüktõl. A tabellán tizenkettedik izzósok szombaton 17 órától a
Kozármislenyt fogadják.
Kosárlabda. Megszerezte szezonbeli elsõ gyõzelmét a Kanizsai
Vadmacskák SE együttese az
Amatõr NB I-es nõi bajnokságban. Gábor Erzsébet kosarasai a
17. helyért vívott párharc elsõ felvonását nyerték meg a fõvárosban
62-61-re. A "pontkirály" (20) ezúttal is Fuisz Viktória volt, aki
egyébként az egész mezõny legjobb pontátlaggal (22,5) rendelkezõ kosárlabdázója lett az alapszakaszban.
Labdarúgás. Az NB III Dráva
csoportjában a Nagykanizsai TE
1866-Horváth MÉH együttese hazai pályán szenvedett vereséget a
Kaposvári Rákóczi FC II gárdájától. A vendég zöld-fehérek 1-0-ra
nyertek, mellyel a tabellán meg is
elõzték a kanizsaiakat, akik jelenleg ötödikek a bajnokságban.
Lábtoll-labda. Európa-bajnoki
válogatókon remekeltek a Zemplén SE sportolói, akik közül a
klub férfi hármasa (Arany Bálint,
Csizmadia, Hartai Attila) a
jánoshidai idénynyitón nem talált
legyõzõre. Aztán már hazai környezetben, a kanizsai Alfa Top
Sport Kupán nõi párosban a
Prukker-Gozdán Ágota, Végh Dóra szerzett elsõ helyet, amit a férfi
páros (Csizmadia Tamás, Hartai
Attila) is megismételt. Az utánpótlás terén sem áll rosszul a ZSE,
hiszen Kunics Réka, Kunics Bence és Kovács Patrik is remekelt
korosztályában.
Teke. A Fradi népligeti tekecsarnoka adott otthont az országos
diákolimpiai döntõnek, s a "B"
korcsoport nem igazolt játékosai
között Katona Terézia (Rozgonyi
Általános Iskola) 255 fás teljesítménnyel szerzett aranyérmet.
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