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Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Egy kattintás
weblapunkra,
és naponta friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Nézze meg Galériánkat!

www.kanizsaujsag.hu

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett megemlékezés alkalmából
több szervezet is tiszteletét tette
a Károlyi kerti kopjafánál.
Koszorúzott az Önkormányzat,
a Zala Megyei Tûzoltó Szövetség,
a Politikai Foglyok Országos Szövetségének Nagykanizsai Szerve-

zete, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Történelmi Vitézi Rend,
Göndör István országgyûlési képviselõ, a Magyar Szociáldemokrata Párt Nagykanizsai Szervezete és
az Országos 56-os Szövetség
Nagykanizsai Szervezete.
A koszorúzást emlékmûsor követte a Magyar Plakát Házban. Marton
István polgármester beszédében

THRÁK KIRÁLYOK VÖLGYE
Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban
március 19 – április 30. 10-1
18 óráig

hangsúlyozta, a kommunizmus áldozatainak emlékünnepén mintegy
százmillió ártatlan áldozatra emlékezünk. A mûsorban közremûködött
Horváth István Radnóti-díjas versmondó, Tulman Géza versmondó,
Farkas Tibor zenész és narrátorként
Kovácsné Mikola Mária.
S.E.
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Kanizsa – Fõhajtás

Egy
megemlékezés
margójára

2010. március 4.

Pápa János: „Az én ’56-o
om”

Lapunk február 18-i számában megjelent Kitörés napi
megemlékezés kapcsán felkereste szerkesztõségünket Boros
Antal nyugalmazott középiskolai tanár, és felhívta figyelmünket arra, miszerint a kérdéses
cikkben tévesen jelent meg,
hogy a városunkban nincs emlékmûve a II. világháború áldozatainak.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából Pápa János nyugalmazott csurgói
pedagógus „Az én ’56-om”címmel tartott elõadást a Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban. Az
elõadáshoz kiállítás, illetve az
1950-es évekrõl szóló könyvbemutató is kapcsolódott.

Pápa János 1928. január 4-én
született Szentán. Elemi iskoláit
szülõfalujában, középiskoláit Csurgón, egyetemi tanulmányait Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen végezte. 1954ben biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett.
1944 decemberében, mint leventét

a nyilasok elhurcolták, de négy társával együtt Nagykanizsáról megszökött. 1945. február elején ismét
elvitték, majd egyhónapos kiképzés után bevetették õket. Megsebesült, késõbb angol fogságba került.
Egy falubeli bajtársa látta, hogy
ágyastul kivitték a kórterembõl, s
emiatt halálhírét hozta haza a szüleinek. 1945. október 4-én derékig
gipszben jött haza a fogságból. A
86 éves nagyapjával és a szüleivel
való találkozása leírhatatlan marad
számára, amíg csak él. 1970-tõl
nyugdíjazásáig, 1988-ig a csurgói
III. Rákóczi Ferenc Általános Iskolához tartozó Napközi Otthon nevelõtanára volt középiskolai diplomával. Az elõadó többek között
felhívta diákhallgatósága figyelmét
arra, hogy ne a karrier, hanem az
ország és a nép érdeke vezesse õket
életük során mindig, mert az egoizmus és a karrierizmus nem jót szül.
B.E.

„A szívünkben is õrizni tudunk”
Emlékeit idézve elmondta, hogy
1989. október 31-én a városi köztemetõben az akkori Hazafias Népfront Honismereti Körének kezdeményezése eredményeképpen, a
Városszépítõ Egyesület támogatásával felavatták a Rétfalvi Sándor
szobrászmûvész ihletése alapján
készült emlékmûvet. Az emlékmû
gerincét alkotó gránit oszlopot a
budapesti Kozma utcai temetõbõl
dr. Schõner Alfréd fõrabbi ajándékozta. A Városi Tûzoltóság szerepvállalása mellett a város számos
akkor még létezõ gyára, vállalata,
szervezete bábáskodott az emlékmû születése körül. Avató, egyben
emlékbeszédet Zsoldos Ferenc tanácselnök mondott.
Boros Antal az emlékmûrõl
adott részletes tájékoztatója után
elkalauzolt bennünket a helyszínre. Megállapítottuk, hogy a megélhetési színesfémgyûjtõk a temetõt
sem tartják tiszteletben. Kegyeleti
okokból sem ártana, ha valamilyen
szervezet, vagy egyesület pártfogása alá vonná a rendszerváltás küszöbén állított emlékhelyet.
Cz.Cs.

gánlakásokban. De szívünkben mindenképpen. Mi magyarok, a MAG
népe a szívünkben is õrizni tudunk –
jelentette ki Ladányiné.
A megemlékezés a Szózat eléneklésével folytatódott, majd a Szent
Korona Õrzõi Szövetség (volt Õrzõ
Magyar Gárda mozgalom) tagjai koszorút helyeztek el az ’56-os hõsök
emlékmûvénél. Végezetül a jelenlévõk gyertyát gyújtottak a kommunizmus áldozatai emlékére.
Cz.Cs.

A Károlyi-kertben az ’56-os
emlékmûnél a kommunizmus áldozataira emlékeztek a Nagykanizsaiak a Nemzetért Egyesület
és a Szent Korona Õrzõi Szövetség tagjai.
A megjelenteket Ladányi Istvánné
köszöntötte, majd rövid emlékbe-

szédében kifejtette, hogy nekünk is
voltak égõ áldozataink, mint más
nemzeteknek. Ha számba vennénk
õket, sokszorosa lenne mások égõ áldozatainak. De errõl ma nem szabad
beszélni. A fogalom ki van sajátítva.
Ennek ellenére az áldozatainkról kötelességünk megemlékezni, ha már
nyíltan nem lehet, akkor majd ma-
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Kanizsa – Közgyûlés

2010. március 4.

Elfogadták a 2010-e
es költségvetést

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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Közel két órás hozzászólás-sorozat, vita és szabad véleménynyilvánítás elõzte meg a februári
soros önkormányzati ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Megoszlottak a vélemények arról,
hogy a költségvetés-tervezet alkalmas-e a tárgyalásra, vagy további
egyeztetéseket igényel, s egyáltalán
melyik változat – a Bene Csaba-féle
(Fidesz) vagy a Marton István polgármester (Kanizsáért Frakció) által
összeállított – kerüljön megtárgyalásra. Dr. Fodor Csaba (MSZP) szerint
a gazdasági társaságokat érintõ 10%os elvonások nem lettek kellõképpen
alátámasztva, sem egyeztetve a társaságok vezetõivel. Horváth István
(Kanizsáért Frakció) szintén nem javasolta a napirendre vételt. Bogár Ferenc (MSZDP) és Röst János
(SZDSZ) mindketten arra voksoltak,
hogy tárgyalni kell, s inkább késõbb
változtassanak rajta, mivel – mint
ahogy Bogár képviselõ érvelt – március 4-ig az elfogadott költségvetésnek be kell érkeznie a Magyar Államkincstárhoz. Végül több más mellett a
költségvetés-tervezet is napirendre
került, tárgyalása elõtt az azt érintõ
pontok kerültek megvitatásra, a többivel éjfélre végeztek a képviselõk.
Ellenvélemények csaptak össze
az inkubátorházzal kapcsolatban:
egyesek szerint 20-30 évvel ezelõtt
„kezdõ kisiparos”-ként sokan örültek volna hasonló lehetõségeknek,
mások szerint ezzel csak tovább
fognak szaporodni az önkormányzat tulajdonában lévõ, kihasználatlan bérlemények. Nem várt összefogást eredményezett viszont a
miklósfai Mindenki Házának felújítása, egészen pontosan annak
második üteme. Aki szem-, illetve
fültanúja volt személyesen vagy

online a közgyûlésnek, biztosan
meglepõdött, hogy szurkálódások
és egymás kioktatása helyett a
képviselõk kifejezetten barátságosan álltak a dologhoz, és egyöntetûen támogatták a Közmûvelõdési
és Városszépítõ Egyesület kérését,
hogy a város fejlesztési támogatást
biztosítson a második ütemhez.
A Kanizsai Dorottya Kórház vezetõsége két témában is érdekeltként
jelent meg a közgyûlésen. Elsõként
elfogadásra került a „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Kórházának
Szakmai Fejlesztési Terve 20092013” címû koncepció. Bonyolultabb, és még egyáltalán nem lezárt
dolog a kórház ellátási területének
módosítása. Prof. Dr. Bátorfi József
fõigazgató szerint ellátási érdekbõl –
mely a betegek ellátási érdeke – a
törvény lehetõséget biztosít a betegellátási területek megváltoztatására,
ha a kórházak fenntartói ebben megegyeznek. Iharosberény, Iharos,
Inke, Õrtilos, Pogányszentpéter és
Zákányfalu jelezte, hogy szeretnének a Kanizsai Dorottya Kórház ellátási területéhez tartozni, a közgyûlés támogatta ezt a javaslatot, már
csak a Kaposi Mór Oktató Kórházat
fenntartó Somogy Megyei Önkormányzatnak és a Nagyatádi Kórházat fenntartó NagyatádMed Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.nek kell rábólintani.
Megszavazták a városatyák a
nem lakás célú bérlemények, tehát
a belvárosi üzlethelyiségek bérleti
díjának módosítását is: 2010. március 1-tõl az önkormányzat nem
emeli a bérleti díjakat az infláció
mértékével, s ezen felül még 10%kal csökkenti azokat. Ennek fejleménye továbbá az is, hogy a kiesõ
bérleti díj összegével csökkenti a
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató

Zrt. által az önkormányzat részére
fizetendõ üzemeltetési díjat is, valamint ezzel az összeggel emelkedik a mûködési célú hitel összege.
Duplájára emelkedik – a Regionális Fejlesztési Tanács, az ÁNTSZ
Nyugat-Dunántúli Regionális Intézete és az OEP kedvezõ elbírálását követõen – a fogszabályozás jelenlegi
óraszáma, 15 helyett 30 óra lesz hetente, dr. Róka Andrea és dr. Makai
Attila fogszakorvosokhoz dr. Németh Katalin társul a munkában.
Négy orvosi rendelõ felújítása lenne
szükséges, de a városatyák úgy döntöttek, egyelõre a kisfakosi orvosi
rendelõ felújítását végeztetik el. Rábólintott a közgyûlés a „Készségfejlesztés a helyi önkormányzatoknál”
címû pályázatra, mely képzési lehetõséget biztosít az önkormányzati
dolgozók részére különbözõ területeken, úgy mint vállalkozói kulcskompetencia, idegen nyelvi kommunikáció, anyanyelvi kommunikáció, személyközi és állampolgári kulcskompetenciák, a tanulás tanulása. Minõsített szótöbbséggel ment át a pedagógus-továbbképzések támogatása,
valamint a Kanizsai Kulturális Központ érdekeltségnövelõ pályázatának

benyújtása. Az elõfinanszírozás mellett döntöttek a városatyák a Magyarország – Horvátország IPA határon
átnyúló együttmûködési program
megvalósításának kapcsán.
Hosszas fejtegetés, hozzászólások
tömkelege elõzte meg, míg végül a
testület némi módosításokkal, de elfogadta a Bene-féle költségvetés-javaslatot. Többen is felszólaltak, részbeni vagy teljes nem-tetszésüket kinyilvánítva. Újabb vitákat szült a polgármesteri kontra képviselõi keret,
majd még nagyobbat a gazdasági társaságoktól elvont összegek. Dr. Fodor Csaba megdöbbenve tapasztalta,

3

hogy a város intézményeinek nagy
hányada nem élt a költségvetést érintõ véleményezési jogával, mely szerinte szégyen. (A polgármester ehhez
mindössze annyit fûzött hozzá, hogy
bizonyára nem veszik komolyan, hiszen õsszel már az új testület dönt
majd a pénzekrõl.) A képviselõ még
feltett egy költõi kérdést: milyen feladatokat nem fognak ezután ellátni a
város gazdasági társaságai? Véleménye szerint ugyanis, mint azt a közgyûlés elején is már kifejtette, nem
kellõképpen átgondolt, s gátat szab a
társaságoknak a tervezet.
Cserti Tibor (Városvédõ) képviselõ hosszasan taglalta, miért rossz a
költségvetés, s kijelentette azt is,
hogy szerinte sokan élvezték a hasznát a sok hivatali átvilágításnak,
melynek inkább a büdzsé minõségi
javulását kellett volna hoznia, s „most
szívunk, mint a torkosborz”. Megemlítette a thrák kincsek kiállításának
kapcsán azt is, hogy bizony a város
nem készült fel a látogatósereg fogadására semmilyen szinten – ezt szintén bele kellett volna építeni a javaslatba, mert nem gyõzik eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora jelentõséggel bír ez a kiállítás a város számára.
Bogár Ferenc ötletére – mely szerint
újabb 5 milliót kellene költeni a kiállítás menedzselésére – a polgármester
bejelentette, hogy a folyamat már el-

indult, országos sajtótájékoztató is
várható, s a Szépmûvészeti Múzeum
is készségesnek ígérkezik.
De nem csak az intézményektõl
vontak el: többek között nem valósulnak meg bizonyos út- és járdafelújítások, a Csónakázó-tó vízminõségének javítása, csökkentették az
NTE 1866 támogatását, kevesebb
lesz a méhnyak-rák elleni védõoltásra szánt összeg, az Attila Óvodában
nem alakítják ki a tervezett bölcsõdei helyeket és nem minõsítik a Zöld
Tábor területét erdei iskolává.
Steyer Edina
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Kanizsa – A mi ügyeink

Tûzoltók és
nemzeti
radikálisok/
nemzeti ügy a
változás
Mi vagyunk a nemzeti radikálisok, ne hagyjuk ezt magunktól elvenni – szögezte le
Balog Zoltán fideszes képviselõ. Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elnöke pénteken a Kanizsai Estékre érkezve találkozott újságírókkal és azokkal a
segítõkkel, akik Cseresnyés
Péter megválasztásáért dolgoznak. A házigazda meg is
köszönte neki, hogy a március
5-i Schmitt Pálnak, az Európai Parlament alelnökének
HSMK-beli kampánynyitó
fóruma elõtt idõt szakított erre a fontos beszélgetésre.
Mert mit jelent radikálisnak
lenni? – tette föl a kérdést Balog
Zoltán, majd meg is válaszolta. –
Aki gyökeres, mélyreható változást akar, s mi ezt nem csak akarjuk, de képesek is vagyunk rá. A
kopogtató cédulák soha nem látott mennyisége mutatja, hogy
immár nem pártügy, hanem nemzeti ügy a változás. A nagy többség azonosul a céljainkkal, így
azokat kormányra kerülve meg is
tudjuk valósítani. Hiszen a munkahely-teremtés, a gazdasági növekedés beindítása, az egészségügy megmentése, a közrend illetve a szociális biztonság megteremtése Magyarországon mindenkit érintõ, nemzeti ügy. De
nem csak ezért vagyunk nemzeti
radikálisok. Aki visszaemlékszik
az 1998 és 2002 közti kormányra, tudja, akkor jó volt magyarnak lenni. Az elsõ Orbán-kormány a nemzet érdekekei szerint
cselekedett. Ám Kósa Lajos hasonlatával szólva: – Amikor a
ház ég, én inkább a tûzoltókat
hívnám, és nem azt, aki a leghangosabban üvöltötte az utcán,
hogy tûz van. Azaz a Jobbik a
társadalmat feszítõ problémák
néhány részére rávilágít, de anélkül, hogy értelmes javaslatokat
tenne le az asztalra. – fogalmazott Cseresnyés Péter vendége.
Kampányrendezvény

2010. március 4.

Lakossági fórum Kisfakoson
Jerausek István, a 10. számú
választókerület önkormányzati
képviselõje lakossági fórumot
tartott a kisfakosi Kultúrházban. A fórum meghívott vendége
Cseresnyés Péter alpolgármester,
országgyûlési képviselõ volt.
A rendezvényt megelõzõen lehetõség nyílt koleszterinszint és
vérnyomásmérésre is. Bemutatták
a „Segítség Gombnyomásra” jelzõrendszeres házi segítségnyújtó
szolgáltatást, melyet a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei szervezete
indított az idõskorú, vagy fogyatékkal élõ, illetve pszichiátriai beteg személyek részére. A szolgáltatásról a 93/311-322-es telefonszámon, vagy a Sugár út 28. szám
alatti irodában lehet érdeklõdni.
Jerausek István arra biztatta a
kisfakosiakat, panaszolják, mondják el mindazt, amivel nincsenek
megelégedve, de tegyék hozzá azt
is, mit tudnak felajánlani ahhoz,
hogy élhetõbb legyen településük.
Az orvosi rendelõ bezárását is meg
lehetett akadályozni a helyi lakosságnak köszönhetõen. A kérdések
elhangzása elõtt jó hírként elmondta, ebben az évben megvalósul a Sandi úti járda kiépítése, és
áthelyezik a buszvárót. Cseresnyés
Péter a Nagykanizsa lakosságát
foglalkoztató aktuális kérdésekkel
kapcsolatban kiemelte: ami a város gondja, az Fakos gondja is.

Emberibb
körülményekért
Bejáráson vett részt a Dózsa
75-ben Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ. A cél az épületek állapotának szemlézése volt, segítségére
volt ebben Orsos Imre, a Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetûek Zala Megyei Egyesületének elnöke.
Megtudhattuk, mennyire várják már az itt lakók, hogy a múlt
század elején laktanya célra létesült épületegyüttesbõl az önkormányzat döntésének köszönhetõen végre 21. századi körülmények közé juthassanak. A kérdések megválaszolását Kámán
László, a Nagykanizsai Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

A kérdések között felmerült: a
temetõkapu bejáratáig tizenöt méterrel meg kellene hosszabbítani a
járdát. A ravatalozó bejáratánál
nyolc-tíz méter hosszan pótolni
kell a csatornát. A Damjanich utca
végén a csatornázás mellett gondot
jelent az önkormányzat által belterületbe vont ingatlanok ügye, amit
állítólag a Földhivatal nem fogad
el, mondván, az önkormányzat határozata törvénysértõ volt. Régóta
gondot jelent az Erzsébet telepre
vivõ, nagy forgalmat lebonyolító
Damjanich utca felújítása. A kátyúzás már nem segít semmit, a
gödrökbe berakott anyag a télen
kifagyott. Az út szûk, a házak elõtt
nincs járda, de még ennél is nagyobb balesetveszélyt jelent az iskolások számára a közvilágítás hiánya.
A Városrészszépítõ Egyesület
vezetõjétõl többek között elhangzott: lehetetlen körülmények között mûködik az egyesületük, és
méltatlannak tartják azt a helyzetet, ami kialakult Bagola valamint
Fakos között. A bagolai városrész
hosszú évtizedek óta nagy hasznot
húz abból, hogy ott a szeméttelep,
holott nincs annyi kára a szeméttelepbõl, mint a fakosi városrésznek.
Ha például Kisfakoson szeretnének virágot ültetni, a lakosság adja
össze rá a pénzt. A falu közepén lévõ játszóteret egy kis árok választja el az úttól. Lekerítenék társadal-

mi munkában, csak anyagra lenne
szükségük a kerítéshez. Folyamatosan gondot jelent a régi iskola
épületének életveszélyes állapota
is. Hasznosítására esély sincs, a
felújítás megkezdéséhez öt-hat
millió forint kellene. A megjelentek felvetették, értékesíteni kellene, és a befolyt összeget a kultúrházra lehetne fordítani. Évtizedek
óta szeretnének gázt a faluban.
Sok az idõs ember, akik a nyugdíjukból havonta könnyebben ki tudnák fizetni a gázszámlát, mint egy
összegben a tûzifát. Idõszerû lenne
a harangláb és a fakereszt felújítása is, de egyelõre nem találtak
olyan pályázatot, ahonnan anyagi
támogatást szerezhetnének rá.
Elektromos harang is kéne, mert a
falu legidõsebb asszonya, a 96
éves Margit néni húzza a harangot,
mivel más nem tud harangozni.
A fórum vége felé kérésként
még elhangzott: vasárnap este 21
órakor is induljon busz Kisfakosról Nagykanizsára. A buszközlekedéssel kapcsolatban választ várnak
arra is, hogy a Bagolára bemenõ
busz miért nem érinti Kisfakost.
Amire nem kapott választ helyben a lakosság, arról írásban kapnak értesítést Jerausek István önkormányzati képviselõtõl, valamint Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõtõl.

vezérigazgatója vállalta, aki elmondta, elsõ lépésben a rendesen fizetõ családok – akik közül
sokan önerõbõl igyekeztek korszerûsíteni otthonukat – költözhetnek a jelenleginél lényegesen
emberibb lakásba. Cseresnyés
Péter reményét fejezte ki, hogy a
várható kormányváltásból az itt
lakók is nyerhetnek.

rendszeres támogatást kapnak az
Alapítványtól, a gyógyuláshoz
nélkülözhetetlen
szupportív
(helyreállító) terápiához szükséges gyógyszereket, vitaminokat,
táplálék-kiegészítõ készítményeket, s nem egyszer segítenek kifizetni a betegség miatt nehéz helyzetbe került családok közüzemi
számláit, egyéb költségeit.
Az elmúlt két évben harminc
milliós támogatás érkezett a kanizsai kórházba az Alapítványtól, s ezzel olyan értékes mûszerek kerültek ide, melyek nem
csak a minimális feltételrendszert elégítik ki. Prof. Dr. Bátorfi József kórházigazgató szerint
kapcsolatuk kiváló, mely reményei szerint továbbra is tartós
marad, melyet megerõsített
Balogh István, az Alapítvány
elnöke is.
P.J. - S.E.

A Gyermekrák
Alapítványról
Éves beszámolót tartott a sajtó
munkatársainak a Gyermekrák
Alapítvány az elmúlt év zalai tevékenységérõl, az általa adományozott mûszerekrõl, eszközökrõl, valamint a Kanizsai Dorottya
Kórházzal való kapcsolatáról.
Jelenleg harminckilenc rákos
gyermek él Zalában, akik havi

B.E.
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A két és félezer éves bulgáriai thrák
aranykincsek világszenzációként utazták körbe a Földet – New Yorkot, Párizst, Londont, Tokiót érintve látogatók százezreit vonzották. A thrák
aranykincsek utolsó, az utóbbi tíz évben feltárt, páratlan értékû lelet-együttese elõször lépi át Bulgária határait és
érkezik Magyarországra, Nagykanizsára. A kincsek negyvenegy napig
(április 30-ig) lesznek láthatók városunkban, mindeközben a Plakát Ház

5

Ki tud róla?
Keressük a Szabadság Kanizsai Arcát!

Thrák Királyok Völgye
Fenti címmel nyílik meg március 19-én a Magyar Plakát Házban az a nagyszabású tárlat,
melynek elõzetes tárgyalásai már
az elõzõ év közepén elkezdõdtek
a kiállítási tárgyakat birtokló
kazanlaki Iszkra Történeti Múzeummal. Marton István polgármester és Kõfalvi Csilla muzeológus, a Magyar Plakát Ház vezetõje jelentette be, hogy minden
adminisztratív akadály elhárult
a megvalósulás elõl, a kormány
már korábban garanciát vállalt a
kiállításra, s most a bolgár testvérvárossal is aláírásra kerültek
a szükséges szerzõdések.

folyamatos nyitva tartással (minden
nap 10-18 óra között) biztosítja a látogatóknak a hellenizmus korából származó, nemesfémbõl készült mûtárgyak megtekintését. Az országos, s talán megkockáztathatjuk, hogy nemzetközi hírû tárlat ünnepélyes megnyitójára magas rangú küldöttség várható, itt
lesz többek között Bulgária magyarországi nagykövete, Dimitar Ikonomov,
India magyarországi nagykövete, Mr.
Ranjit Rae, Magyarország bulgáriai
nagykövete, Láng Judit, a budapesti
Bolgár Kulturális Intézet igazgatója,
Plamen Peykov, a Magyar-Bolgár
Gazdasági Kamara elnöke, Plamen
Dapev, Kazanlak polgármestere, Ste-

1944. április 19-én, a Kazanlakot
ért bombatalálatot követõen bukkantak rá az értékes leletekre az azóta a
kutatók által Thrák Királyok Völgyének nevezett területen, mely az
ókorban jelentõs uralkodók temetkezési helyéül szolgált, s mely 1979ben az UNESCO Világörökség
egyik jelképes örökségi elemévé
vált. Része III. Seuthus monumentális halomsírja, mely óriási szarkofágot rejt magában. Legértékesebb leletei a sírnak Seuthus aranymaszkja,
arany gyûrûje, arany koronája, az
uralkodót ábrázoló életnagyságú
bronz fej, arany páncélok és pajzsdíszek, valamint sajátos stílusjegyekkel díszített kocsi- és lószerszámdíszek.

fan Hristov Damianov és Hiller István
kultuszminiszter. A kiállítás rangját
mutatja, hogy megrendezéséhez a magyar állam mintegy 650 millió forintos
garanciavállalással járult hozzá.
A megnyitó napján 15 órakor a
Medgyaszay Házban Az antikvitás és a
21. századi kulturális örökség címû
nemzetközi tudományos konferenciával folytatódik a program, ahol Prof. Dr.
Ivan Marazov, a Bolgár Tudományos
Akadémia tagja, Prof. Dr. Visy Zsolt, a
pécsi egyetem tanszékvezetõ régészprofesszora és Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, a Társadalomtudományok Nemzetközi és Európa-tanulmányok Intézet
igazgatója tartanak elõadásokat.
S.E.

– Honnan ered kezdeményezésük?
– kérdezem Kóré Pétert, a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnökét.
– Pár napja nyújtotta át középiskolás vetélkedõnk résztvevõinek oklevelüket Balás Piri László, az 56os forradalom résztvevõje. Az oklevél felsõ harmadába egy régi kanizsai fényképet tettünk – mutatja is a
fotót – melyen a Király (akkor Somogyi Béla) utcán gépgyári tüntetõk közelednek. Józan munkásemberek, akik tudták, a rendszer csak
hazudja: munkáshatalom. A kép
balszélén meg egy lány…
– Vagy fiatalasszony?
– Remélem, ezt is megtudjuk.
Lényeg, hogy sugárzó mosolya
mindennél többet elmond arról, mi
a szabadság!
– Valóban, sok költõ próbálkozott vele…
– És nem is rosszul. Nekem
Gyurkovics Tibor szavai jutnak
eszembe, ha erre a képre nézek:
Végül is ez volt ötvenhat. Tüdõszakadásig beszívható levegõ. A lélegzés új üteme. A fölszabadult
hörgõk. A mohó légvétel. Bebizonyosult egy néprõl, hogy nem
hajlandó szolgaságban élni.
– Mit tudunk a kép történetérõl?
– Sokan emlékeznek városunkban
a négy éve eltávozott legendás múzeum-igazgatónõre, Kerecsényi Edit
nénire. Az is eléggé köztudott, e képek
negatívjait az eredeti Vasember lábában (vagy kezében?) õrizte a megtorlás éveiben. Ám Edit néni bátorságáról és leleményességérõl csak most
tudtam meg többet, mai kollégáitól.
– Nem volt veszélytelen akkor
képeket készíteni…
– Sem rejtegetni, elvégre házkutatást is tartottak náluk. Az éppen harmadik gyermekével várandós Edit

néni férjét, Hulesch Bélát 56-os tevékenysége miatt egy évre börtönbe
is zárták. A rajta felismerhetõ személyeknek is börtönt jelentett volna,
ha az ÁVÓ kezébe kerül a fénykép.
– Hiszen akkor már föloszlatták
az ÁVÓ-t!
– De az ávósok új egyenruhába
bújva tovább szolgáltak.
– Úgy tudom, a fényképnegatívok efféle rejtegetése Egerszegen
is elõfordult.
– Az ottani etnográfus-igazgató,
Szentmihályi Imre, sajnos, már
nem érte meg azt, hogy veszélytelenül elõvehesse a hajdina-hántolóba rejtett 56-os képeit.
– De visszatérve erre a sugárzó
leányarcra, mi a szándékuk?
– Azt kérjük attól, aki felismeri
önmagát – netán hozzátartozóját,
ha már elhunytról van szó –, jelentkezzen munkaidõben a Thúry
György Múzeum alábbi telefonszámai valamelyikén: 93/317-233,
93/516-748. Lépjünk kapcsolatba!

– Márciust írunk, októberi képekrõl beszélgetünk, nem túl korai?
– Valóban: feltartóztathatatlanul
közeledik a tavasz. És áll-e közelebb
egymáshoz más, mint az az október
és az a március? Ha szabadságról
beszélünk, az mindig idõszerû!
Papp János
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Kanizsa – Szabad vélemény

Tisztelt Kanizsai
Polgártársaim!
Kötelességemnek érzem, hogy
a múlt csütörtökön elfogadott
költségvetéssel, pontosabban a
beterjesztett tervezet cinikus,
megfontolatlan, és káros módon –
a FIDESZ-SZDSZ koalíció által –
történõ módosításával kapcsolatban a tágabb közvéleménnyel is
ismertessem a várható hatásokat,
illetve tisztázzuk a felelõsség kérdését is. Nagykanizsa város az
irányításom alatt lépett az elodázhatatlan pénzügyi konszolidáció
útjára. Ezzel párhuzamosan, dacára a gazdasági válságnak, a város pénzügyi helyzetét sikerült
stabilizálnom. Az elmúlt húsz évben is egyedülálló módon a márciusi adóbevételek beérkezéséig
egyetlen forint folyószámla hitelt
sem kellett felvennünk úgy, hogy
a havi béreket és a segélyeket is
kifizettük. Mivel várhatóan az
utóbbi évekhez hasonlóan idén is
sikerül a kötelezõen tervezetthez
képest leszorítani a mûködési deficitet, kimondhatjuk, hogy ez a
stabilitás hosszú távon is fenntartható. Ennek köszönhetõen jónéhány várostól eltérõen biztosítani tudjuk a nagyberuházások
önrészét is. Ám aki figyelemmel
követte a közgyûlést, brutális, átgondolatlan, értelmetlen megszorítások tanúja lehetett. Mert egy
pillanatig se legyen kétségünk, a
felelõs, jövõorientált gazdálkodás, és az esztelen, még az érintett
gazdasági társaságokkal sem
egyeztetett – egyöntetûen 10 %os – megszorítások közt ég és
föld a különbség.
A Cseresnyés Péter által dróton
rángatott, a költségvetési vitában
az érvelés helyett tevékenységét
csak a gombnyomogatásban kiélõ
„Fidesz-frakció” és a Röst Jánossal fémjelzett SZDSZ olyan drasztikus megszorításokat eszközölt,
melyeknek számos, a közvélemény által konszenzussal támogatott fejlesztés is áldozatul eshet.
Ám ami ennél is aggasztóbb, az a
város mûködtetésébõl oroszlánrészt vállaló gazdasági társaságok
forrásainak brutális megkurtítása
volt. Ezeket a non-profit társaságokat jelenlegi formájukban anno
a szerkezetváltás igényével hívtam életre, és – ehhez aligha férhet
kétség – beváltották a hozzájuk
fûzött reményeket, gazdaságilag
hatékonyan, és a rendelkezésekre
álló forrásokhoz mérten eredmé-

nyesen is látták, látják el a rábízott
feladatokat. Az egészségügyi ellátás és az oktatás után ezen társaságoknak van a legtöbb kapcsolódási pontja a polgárokhoz, feladataikat napestig lehetne sorolni. Például az önkormányzati lakások
karbantartása, út- és járdaburkolat-javítások (kátyúzás), hóeltakarítás, terek és parkok gondozása, közúti lámpák üzemeltetése, az
Ipari Park mûködtetése, közmunkaprogram, stb.
A drasztikus megszorítások következtében mindezt veszélybe sodorták, ami nemcsak jogilag teremt furcsa helyzetet, hisz a cégek
üzleti terve korábban már törvényesen elfogadásra került (melyet
a megnyírbált költségvetéssel értelemszerûen nem lehet tartani), de
közvetve minden kanizsai ember
jogos érdeke szenvedett csorbát.
Hogy ezeket a megszorításokat
mi indokolta, ha az anyagi helyzet
nem tette szükségessé? Ennek
egyetlen magyarázata lehet, melyet alátámasztani látszik az a tény
is, hogy a megszorító csomagról
egyben, annak részleteinek ismertetése nélkül, a közvélemény elõl
elrejtve kívántak szavaztatni az ötletgazdák. Ez pedig az, hogy Cseresnyés és Röst képviselõk a politikában korántsem szokatlan, de
számomra elfogadhatatlan „minél
rosszabb a városnak, annál jobb
nekik” elvet vallják. Ezzel nem
csak a város fejlõdésének elsõszámú kerékkötõi õk, de már a mûködését is veszélyeztetik, ha vélt politikai érdekeik úgy diktálják... Azt
képzelik, hogy mivel a választók
többsége nem ér rá utánajárni a
döntéseknek, csak az elmaradt fejlesztésekkel és mûködési zavarokkal szembesülnek majd, azokért
kézenfekvõen a polgármestert teszik – tehetik felelõssé. Ki kell ábrándítanom õket, kilóg a lóláb!
Persze ez nem maradhat így, én
sem elégedhetek meg annyival,
hogy a nyilvánosság elé tárom a
történteket, hisz ettõl a probléma
még nem nyer megoldást. De azt
bizton megígérhetem, hogy még
idõben, októberben, az új összetételû közgyûlés számára elsõként
fogom javasolni, hogy rendezzük
az áldatlan állapotokat. A gazdasági társaságok pedig addig is mûködjenek az elfogadott üzleti terv
szerint, és akkor talán a város lakossága sem szenvedi kárát néhány felelõtlen képviselõ frakciófegyelmének. Mert a városnak
mûködnie kell, méghozzá jól!
Marton István

Tisztelt Böröcz
Zoltán!
Nem bírtam idegileg elviselni
azt a sok valótlanságot, amelyet
véleményként válaszolt a Kanizsa
Újságban a gudlinne.hu-nak. Azért
nem kellene teljesen hülyének
nézni bennünket. Azt próbálja
megmagyarázni, amit a bõrünkön
tapasztalunk. Én az ön helyében
mélyen hallgatnék és visszavonulnék a közéletbõl.
Én 72 éves vagyok, de ilyen elviselhetetlen országban még nem
éltem, de õseim sem. Pedig megéltünk több háborút és kizsákmányolást. Most mivel próbálja magyarázni ezt a borzalmas helyzetünket? Azt pedig kikérjük magunknak, hogy nem ismerjük a
matematikát. Ez egy gusztustalan
gesztus volt öntõl.
Akkor most térjünk rá az elmúlt
húsz évre. A magyar népet és országot szétlopták, kiárusították.
Nézzünk vissza kisvárosunkra,
Nagykanizsára. Az összes gyárat
lerombolták, eladták, semmink
sincs. Lett belõle egy halott város.
Mirõl beszélünk? Azt rombolták
le, azt adták el, ami nem volt soha
az önöké. Mi építettük fel ezt a várost, és ezt az országot, az én korosztályom. Milyen jogon rendezkednek felettünk és nélkülünk?
Egyáltalán végiggondolta már,
hogy azok az emberek, akik ezekben a gyárakban dolgoztak, most
hol vannak? Mibõl élnek? De ugye
ez most kit érdekel. Az a fontos,
hogy az önök zsebe tele legyen.
Milliárdokon röhögve osztozkodnak, mi meg belefagyunk a lakásunkba, éhezünk és nem tudjuk kiváltani a gyógyszereinket. 30-40
év munkaviszony után így élünk a
21. században. Ezután önök még
ki mernek állni a nép elé, meg
mernek szólalni, nincs szégyenérzetük, merik magukat emberfajnak
nevezni. Most azért harcolnak újból, hogy ott ne kelljen hagyni a
zsíros fazekat. A városukért, munkahelyekért semmit tesznek. Az
egész ország röhög azon, ahogy a
koncon veszekednek.
Munkahelyeket teremtsenek! Ez
volna a dolguk! Nagykanizsának
nem sétálóutcákra, szobrokra,
plázákra, hanem pénzkereseti lehetõségre lenne szüksége. És ön
még mer arról írni, hogy emelkedett az életszínvonal. Naponta
mérgeznek bennünket különbözõ
ócska élelmiszerekkel, hát így
élünk most. Én az ajánlanám,

2010. március 4.
menjenek el az ilyen vezetõk, amilyen messze csak lehet, mindegy
milyen párthoz tartoznak.
Horváth Lászlóné, nyugdíjas

Én csak kérdezek
Ma, Magyarországon szólásszabadság van, ugye? Mégpedig mindenkinek! Fõleg kérdezni ugye
szabad? Hogy egyesek hülyének
nézik azokat, akiknek más a véleményük, ezt már megszoktuk. A
gondolkodás, számolgatás fõben
járó bûn. Mert mi az, hogy a saját
szemének, meg erszényének hisz
és nem hagyja, hogy más mondja
meg a tutit. Ezt szokták meg! Annak idején eldöntötték hányat ellett a malac, hányat tojik a tyúk.
Próbálta volna valaki megkérdõjelezni. Szegény anyám szaladgálhatott tojást venni, hogy teljesíthesse a beszolgáltatást. Másoknak
is vannak emlékei, de ha nem
mondanak semmit, az nem azt jelenti, hogy nem is gondolnak semmit.
Ez egy véleményrovat, ez az én
nyugdíjam, a szomszédom fizetése, és a mi inflációnk, feketén fehéren. Ez az infláció 1998-ban
15,8% volt, 2002-ben 5,6%, és
most is körülbelül ennyi!
Én a hozzám hasonló kisember
véleményére lennék kíváncsi.
Soha nem álltam volna neki számolgatni és leveleket írogatni, ha
be nem dobják hozzám a szórólapot, amelyen arról tájékoztatnak
(ötvenedszer), hogy az Orbán-kormány 52 milliárd Ft-ot vett el tõlünk 1999-ben. Üldözött a kíváncsiság! Egy hét múlva arról tájékoztattak, hogy mi a jó nekem!
Bocs! Ezt majd én döntöm el,
ahogy a tönkrement vállalkozó is
el tudja dönteni mikor és miért
ment tönkre.
Az emberek emlékeznek mikor
és miért privatizálták a Sörgyárat,
és mikor ment tönkre a többi.
Azt is hallottam sokszor, hogy
minden gazdasági problémánknak
az oka, hogy „magas a minimálbér
és erõs a forint”. Emlékeznek ki is
mondta? Azt senki nem kifogásolta, hogy például a pesti alpolgármesternek mennyi a fizetése. Ilyen
ostobát, mint én, nem látott a világ! Nem képesek felfogni, hogy
ez nekik, szegényeknek jó. Valószínû, hogy ilyen bután is fogok
meghalni, mert én az erszényemnek hiszek, meg a hõmérõnek, mikor a 8 fokos konyhában kabátban
fõzõk. Csak egy kisszobát fûtök
(ott is csak 18 fok a legmelegebb),
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meg a fürdõt. Így is elhasználok
200 m3 gázt, ami 23.500 Ft havonta, vagyis a 73.000 Ft-os nyugdíjamnak a 31%-a (25% áfával, ami
2002-ben csak 12% volt a villannyéval együtt). A gáz fûtõértékének változását sem a számlán ellenõrzõm, hanem a palacsintasütés
idejének növekedésén.
Még 33%-ot kifizetek a villanyra, vízre, telefonra, Tv-re, szemétszállításra, kéménysöprésre, biztosításra, ami 24.000 Ft, összesen
47.500 Ft, tehát 64%. És ez csak a
rezsi. A 73.000 Ft-os nyugdíjpéldánál és a szomszédasszonyom fizetésénél, aki 72.500 Ft-ot hoz haza a munkahelyérõl, ahol 25 éve
dolgozik, három mûszakban, és
egyedül él. Mi lenne, ha lenne még
egy gyereke is?
Kiszámolta már valaki hányan
élnek ennyibõl és ez mire elég?!
Egy nyugdíjasnak két vérnyomáscsökkentõ (Lercator 4.645 Ft,
pár éve 2.328 Ft volt, a másik a
Diován, amely 6324 Ft, és ami pár
éve 2.942 Ft volt. Ez közel 10.000
Ft. Ez hozzájön az elõzõleg
összesített 47.500 Ft-hoz, tehát
eddig összesen 57.500 Ft a kiadás.
Havi 10.000 Ft-ból, illetve egy
ilyen értékû hidegétkezési utalványból mire futja? Napi: fél kg
kenyér, fél liter tej, 1 tojás, 4 dkg
margarin, 1 kávé. Havi: 2 liter olaj,
10 kg krumplia, 2 kg liszt, 1 kg
rizs. Ez tehát eddig 67.500 Ft.
2.500 Ft-ért vehet hagymát, fûszereket, zöldséget, stb. A maradék
3.000-bõl vehet heti fél kg húst, és
heti 25 dkg felvágottat.
Ezt a számsort pártállástól függetlenül, minden politikusnak figyelmébe ajánlom.
Még jó, hogy nyáron nem kell
fûteni, így, ha nem jön közbe
semmi váratlan eset, tud egy-két
ruhát venni.
Kérdem tisztelettel: hány év
alatt rakja össze egy 120.000 Ft-os
lakásfestés árát? Hány év alatt rakja össze a nyugdíjas a 200.000 Ftot egy fogsorra, amikor egy korona átlagára 20.000 Ft. Mennyi idõ
alatt rakja össze egy olcsóbb bútor
árát? (Ha egyáltalán kap lakást, a
földön mégsem fekhet.) Hány hónap alatt rakja össze egy tûzhely
árát, és addig min fõz? Mit tud tenni? Kénytelen kölcsönt felvenni,
amit nem fog tudni fizetni 35 %-os
kamattal, és jön a büntetõkamat,
amit hiába fizet, hisz az csak kamat, az adósság mindig több lesz.
A szomszédasszonyom is így járt,
és most az öngyilkosságot emlegeti. A krízisalapból kapott 5000 Ft-

ot. Megkapta azt is, hogy nem kellett volna eladósodni! Most nagyot
segítettek rajta, hogy a hideg utalványon, amin eddig megvehette a
havi élelmiszert, ma, a nem létezõ
ünnepi ruhájában mehet vendéglõbe vacsorázni a helyette kapott
melegutalvánnyal.
Még egyet nagyon szeretnék
tudni! Marxnak melyik mûvében
van, vagy melyik másik szerzõnél
leírva, hogy a termelõeszközöket
el kell adni a kapitalistáknak, fõleg
külföldieknek, és mitõl szocialisták a földesurak? Most keressük
együtt, melyik is a jobboldal és
melyik a bal?
Az Orbán-kormány nem százalékban emelte a minimálbért, hanem fix összegben, így az 2015-re
nem 250.000, hanem 180.000
forint lenne. A nyugdíjat is fix öszszegekkel kellene emelni, mert
másképp a gazdag még gazdagabb, a szegény még szegényebb
lesz. Most is vannak csúcsmenedzseri fizetések nálunk, érdekes,
hogy azt senki nem sokallja. Miért? A gáz, kenyér, stb. mindenkinek ugyanannyiba kerül. Nem
látom a szolidaritást.
Aki számol, az a tények alapján
alakítja ki az álláspontját, nem fordítva. És, hogy miért írok még?
„Mert aki közületek a legkisebbeknek jót tesz, velem teszi azt, és
fordítva.”
gudlinne@freemail.hu

Hát hol dobogna?
A kanizsaiak szíve baloldalon
dobog – hallom a rádióban azt,
ami anatómiailag amúgy magától
értetõdõ. Értem én persze, hogyne
érteném, a reklámot fizetõ politikailag érti a dolgot. Ám akkor pláne érthetetlen a folytatás: miért
szavazna egy baloldali a szocialistákra?
Pár hete Hódmezõvásárhelyen a
szeged-csanádi megyéspüspök,
Kiss-Rigó László felszólalt a
fideszes jelölt, Lázár János választási gyûlésén. Akkor mondta: Az
igazi baloldali értékek, mint a szolidaritás, a szociális gondoskodás,
a társadalmi igazságosság keresztény értékek is, hozzátéve, ahogy a
liberális értékek, mint a szabadság,
a tolerancia és az emberi méltóság
is fontosak a keresztény egyháznak. Ezért, ha lenne Magyarországon igazi baloldali értékeket valló
párt, azt is támogatni tudnák. Sajnos nincs az országban igazi liberális párt sem, pedig a szabadságot
legjobban védõ szervezet, a ke-

resztény egyház, amellett is kiállna.
Kikelt erre az MSZP szóvivõje,
Nyakó István. Kétségbe vonta,
hogy joga lenne véleményt nyilvánítania a püspöknek. (Elvégre másodrendû állampolgár.) Válaszában Kiss-Rigó László ismét kifejtette, örülne, ha a magyar politikai
életben több olyan formáció lenne,
amely hitelesen tudja képviselni a
keresztény egyház által vallott józan és ésszerû értékeket, ha lenne
másik olyan párt, amely az egyház
által hirdetett értékek mellett áll ki.
Annak a megmozdulására is elmenne, azt is támogatni tudná.
Csakhogy nincs ilyen. Tény, hogy
e feltételnek jelenleg csak a Fidesz
és a KDNP felel meg. Ezért borult
ki Nyakó meg az MSZP. Nem szeretik, ha emlékeztetik õket egyik
legnagyobb árulásukra: a baloldali
eszmék elárulására. És ez nem elvont, elvi ügy. Íme, amikor ez gyakorlattá is válik: a Magyar Posta –
a kevés állami vállalat egyike – vezetõi a szociÁLdemokrata kormány komisszárjai. Ahogy a Célpont január 22-i adásából megtudhattuk: a postás kézbesítõk decemberi sztrájkja után Pesten 29 sztrájkolót rúgtak ki. A kanizsaiak is
tudnának mesélni…
Papp János

Újra lesz csomagkezelés a Kispostán
Tisztelt Szerkesztõség!
Örömmel olvastam a Kispostával kapcsolatos problémámat (ami
nem csak engem érint), az Önök
újságjában. A korrekt tájékoztatáshoz hozzátartozik az is, hogy
mégis lesz március 1-tõl csomagkezelés. A Posta Illetékes
Szerve más, korábbi döntését felülbírálva hozta meg a keleti városrész, illetve a város érdekeit
szolgáló pozitív döntését. Mellékletben megküldöm ezt az e-mailt
is:
„Tisztelt Németh Tibor!
Kérem engedje meg, hogy a P66962/2010 iktatószámú levelünk
kiegészítéseként örömmel értesítsem, hogy ügyfeleink igényeit figyelembe véve 2010. március 1tõl a Nagykanizsa 4. postán lehetõség lesz a csomagfeladási szolgáltatás igénybevételére. Biztosítani
szeretném arról, hogy Társaságunk
kiemelten kezeli ügyfelei észrevételeit, melyek segítséget nyújtanak
az ügyfélcentrikus, az elvárásoknak mindinkább megfelelõ szolgáltatás biztosításában.

7

Megkeresését
ismételtetlen
megköszönve, tisztelettel: Tóth
Katalin reklamációkezelési csoportvezetõ”.
További munkájukhoz kívánok
erõt, egészséget! Maradok hû olvasójuk:
Németh Tibor

Megvannak
a kopogtatók
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nagykanizsai Szervezetének sajtótájékoztatóján az
alábbiakat közölték:
Szányiné Kovács Mária városi
elnök: Örömmel jelentem be, hogy
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Városi Szervezete a múlt
hét végéig több mint ezer darab
ajánlószelvényt gyûjtött össze országgyûlési képviselõjelöltje, Bogár Ferenc részére. A mai napon a
szükséges hétszázötven darabnál
tehát lényegesen több ajánlószelvényt adtunk le a választási irodánál, így Bogár Ferencet mától hivatalosan is a választásokon induló jelöltek nyilvántartásába vették.
Papp Ferenc kampányfõnök:
Pártunk
ajánlószelvényeinek
gyûjtése során ismét kiderült,
hogy a kanizsai és városkörnyéki
polgárok tudják, hogy igenis van
baloldali alternatíva, választási lehetõség mindazoknak, akik a valódi szociáldemokrata értékeket
kívánják támogatni. A kopogtató
cédulák gyûjtése három módon
történt: a legtöbbet úgy gyûjtöttük, hogy párttagjaink és aktivistáink személyesen keresték föl a választópolgárokat lakásukon, másrészt pedig a Rozgonyi utca 1.
szám alatt lévõ irodánkba is sokan
személyesen hozták el kitöltött
ajánlószelvényeiket. Ugyanakkor
jelöltünk Bogár Ferenc is számtalan ajánlószelvényt gyûjtött össze
a városban, de a környékbeli településeket is járva. Meg kívánom
jegyezni, hogy korántsem volt
könnyû az ajánlószelvények öszszegyûjtése, mert a nagyobb pártok már az elsõ héten szinte letarolták a városi és környékbeli választókörzeteket.
Bogár Ferenc országgyûlési
képviselõjelölt: Õszinte tisztelettel
köszönöm meg mindazoknak a választópolgároknak a bizalmát, akik
Nagykanizsán és a városkörnyéken ajánlószelvényük leadásával
hozzájárultak az országgyûlési
képviselõ választásokon történõ
indulásomhoz.
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
Õszintén vallom, hogy mindazok,
akik elõsegítették jelöltségemet,
nemcsak személyemet támogatták,
de azokat az értékeket is, amelyeket
pártunk nagykanizsai szervezete újjáalakulása óta hirdet. Fontos számunkra az esélyegyenlõségre való
törekvés, a szegényekkel,-elesettekkel való szolidaritás, a társadalmi
igazságosság, a polgárokkal való
személyes kapcsolattartás és együttmûködés.
Tisztelettel kérem, hogy az áprilisi
választásokon szavazataikkal is fejezzék ki együtt érzõ támogatásukat.

Röst János:
Sok barátunk van…
MDF-SZDSZ sajtónyilatkozat:
Leadásra kerültek a kopogtatócédulái Röst János MDF-SZDSZ
országgyûlési képviselõjelöltnek.
A kopogtatócédula gyûjtése egy
technikai feladat a jelöltté válásnál. A
mai formájában elavult, korszerûtlen
és feleslegesen zaklatják vele a lakosságot, megosztva ezzel a baráti, rokoni, munkatársi, emberi kapcsolatokat.

Nagykanizsán és térségében a
konzervatív-liberális gondolkodásnak, életszemléletnek jelentõs
hagyományai és jelentõs közéleti,
kulturális eredményei vannak.
Ezt igazolták vissza a cédulagyûjtés tapasztalatai. Az emberek
megértették, elfogadták és helyeselték az MDF-SZDSZ szövetségét, célkitûzéseit.
Támogatták Bokros Lajos programját és támogatták Röst János
korábbi alpolgármester személyét.
Röst János: Megköszönöm a bizalmat és a támogatást.
Sok barátunk van, hiszen az
MDF és az SZDSZ szimpatizánsai
mellett nagyon sok új támogató
kapcsolódott be a cédula gyûjtésébe és ez bíztatást, kitartást ad a további munkámhoz.
Külön öröm számomra, hogy
nagyon sok fiatal, elsõ választó adta át a kopogtatócéduláját, ami azt
jelenti, hogy a fiatalok nyitottak a
demokráciára és a szakszerû, az
ország érdekeit szolgáló, demagógiamentes gazdasági programok
irányába.
Röst János

2010. március 4.

Meghívó
Az Együtt Kiskanizsáért Egyesület és a Kiskanizsai
Polgári Olvasókör tisztelettel meghívja Önt és a kedves családját

2010. március 6-án (szombat) 16 órára
a Polgári Olvasókör megalakulásának 140.
évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre.
Vendégeink:
Kiskanizsán élõ és Kiskanizsáról elszármazott médiaszemélyiségek

Helyszín:
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház, Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.

Képviselõi fogadóórák
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart március 9-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Polai József önkormányzati képviselõ 2010. március 11-én 18.30 órakor
lakossági fórumot tart. Helyszín: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház. Téma:
Kiskanizsát érintõ kérdések. Meghívott: Marton István polgármester.

Pályázat címe: Ipartelepítés – DAOP- 2010 - 1.1.1./D, DDOP- 2010 - 1.1.1./E, ÉAOP- 2010 1.1.1./E, ÉMOP- 2010 - 1.1.1./B, KMOP- 2010 - 1.5.3./B, NYDOP- 2010 - 1.3.1./E - TERVEZET
Közremûködõ szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, Pro Regio, ÉARFÜ,
ÉMRFÜ, NYDRFÜ
Határidõ: 2010. május 3. - 2010. december 31-ig
Pályázat célja:
- a régió területén többletkapacitás kiépítése, új munkahelyek teremtése
- a munkahelyteremtést, a mûködõ tõke beáramlását elõsegítõ, magas
szintû infrastruktúrával és magas színvonalú szolgáltatásokkal rendelkezõ területek kialakítása
- a régióban mûködõ, illetve letelepülni kívánó, elsõsorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerû telephelyi feltételeinek megteremtése
- a gazdasági társaságok mûködési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása.
Pályázók köre: helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások,
ezen szervezetek intézményei, valamint elõbbiek által létrehozott társulások. gazdasági társaságok, szövetkezetek.
A pályázati kiírás keretében a fentiek konzorciumai, és közös tulajdonú vállalkozásai is pályázhatnak.
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek
intézményei, valamint elõbbiek által létrehozott társulások csak gazdasági társasággal konzorciumban pályázhatnak.
Önállóan támogatható tevékenységek köre:
1. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévõ,
jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bõvítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerûsítése, bõvítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen.
A fejlesztés tárgyát képezõ ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási idõszakra is kiterjedõ kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

Operatív Program
Mrd Ft
Dél-Alföldi Operatív Program
2,787
Dél-Dunántúli Operatív Program
1,215
Észak-Alföldi Operatív Program
1,965
Észak-Magyarországi Operatív Program
3,00
Közép-Magyarországi Operatív Program
1,2
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
1,00
Összesen
11,167
Támogatás formája: vissza nem térítendõ, mértéke az igényelt támogatás, valamint az összes elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve.
A maximálisan igényelhetõ támogatási mérték megtartásának ellenõrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
A projekt helyszíne
Támogatás maximális mértéke
Budapest
25%
Pest megye
30%
Közép-Dunántúl
40%
Nyugat-Dunántúl
30%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Észak-Alföld, Észak-Magyarország 50%
Az igényelhetõ támogatás összege (Ft-ban):
Igényelhetõ támogatás összege
minimum
maximum
Dél-Alföldi Operatív Program
100 millió
1000 millió
Dél-Dunántúli Operatív Program
100 millió
1000 millió
Észak-Alföldi Operatív Program
150 millió
1000 millió
Észak-Magyarországi Operatív
Program
150 millió
1000 millió
Közép-Dunántúli Operatív Program 100 millió
1000 millió
Közép-Magyarországi Operatív
Program
100 millió
1000 millió
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 100 millió
1000 millió
Az igényelhetõ elõleg a támogatás 25%-ának megfelelõ mértékû,
maximum 300 millió Ft lehet.
Seres Nikoletta, VERSENYHAJO, 06-30-413-3686
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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)
címen és a 93/500-724 telefonszámon lehet.

Helyi védelemrõl szóló rendeletmódosítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Az épített és természeti
környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) rendelete
módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési Bizottsága a
154/2009. (IX. 28.) számú, majd az ezt kiegészítõ 198/2009. (XI. 23.) valamint a 10/2010.
(I. 28.) sz. határozataival döntött Az épített és természeti környezet értékeinek helyi
védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. rendelet 1. sz. mellékletében szereplõ, helyi védelem
alatt álló objektumok listájának felülvizsgálatáról, melyben javaslatot tett az indokolatlanul
szereplõ tételek törlésére, illetve számos további épület, szobor, emléktábla, síremlék,
kereszt és egyéb köztéri alkotás helyi védelem alá helyezésére. A listát fenti rendelet 3.§ (5)
bekezdése értelmében a Közgyûlési döntést megelõzõen 30 napra közszemlére kell tenni.
A rendelet 1. sz. mellékletének módosított listáját - a helyi védelem alatt álló,
illetve védelemre javasolt objektumok körét - a vonatkozó hatályos jogszabályok
elõírásaira figyelemmel - 2010. március 17-ig kifüggesztjük a Polgármesteri
Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ. A helyi védelem körét
érintõ észrevételek, javaslatok a Polgármesteri Hivatalban a városi fõépítésznek
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetõk.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Helyrajzi szám Helye
Kikiáltási ár
Versenytárgyalások idõpontjai
Március Idõpont
961.
Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
11.297.000 Ft + áfa
10. és 24. 09:00
131.
Magyar u. 18. beépítetlen ter.
20.525.400 Ft + áfa
10. és 24. 09:30
3817.
Csengery u. 111/B. – telephely
5.350.050 Ft + áfa
10. és 24. 10:00
1188/3/A/5.
1188/3/A/6. Fõ út 7. irodák és manzard
25.760.000 Ft + áfa
10. és 24. 10:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.)
17.100.000 Ft + áfa
10. és 24. 11:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.)
20.770.000 Ft + áfa
10. és 24. 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda
(Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Gyógyszertári ügyelet - március
Dátum
Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma
2010. március 1. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135
2010. március 2. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
2010. március 3. SALVIA RÓZSA U. 6., 93/536-610
2010. március 4. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367
2010. március 5. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
2010. március 6. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
2010. március 7. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
2010. március 8. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
2010. március 9. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
2010. március 10. KANIZSA FÕ U. 5., 93/510-267
2010. március 11. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4., 93/516-278
2010. március 12. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402
2010. március 13. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160
2010. március 14. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
2010. március 15. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367
2010. március 16. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
2010. március 17. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
2010. március 18. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151
2010. március 19. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160
2010. március 20. KANIZSA, FÕ U. 5., 93/510-267
2010. március 21. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
2010. március 22. CENTRUM, (INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4., 93/516-278
2010. március 23. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
2010. március 24. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
2010. március 25. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531
2010. március 26. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53., 93/510-135
2010. március 27. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620
2010. március 28. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280
2010. március 29. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403
2010. március 30. GYOPÁR, ADY E. U. 12., 93/510-160
2010. március 31. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151

Ügyeleti idõ
18.30 – 07.30
22.00 – 06.00
17.00 - 08.00
16.30 – 08.00
18.00 – 08.00
12.30 – 08.00
08.00 – 07.30
20.00 – 08.00
17.30 – 07.30
18.30 – 07.30
20.00 – 08.00
18.00 – 08.00
12.30 – 08.00
08.00 – 08.00
08.00 – 08.00
18.00 – 07.30
18.00 – 07.00
22.00 – 06.00
19.30 – 07.30
13.00 – 08.00
08.00 – 07.30
20.00 – 08.00
17.30 – 07.30
20.00 – 08.00
18.00 – 07.00
18.30 – 07.30
12.30 – 08.00
08.00 – 08.00
18.00 – 07.30
19.30 – 07.30
22.00 – 06.00
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ÜNNEPI
PROGRAM
MÁRCIUS 11.
(csütörtök)
Izraelita temetõ
10.00 óra
Fõhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
kanizsai hõseinek sírjánál

MÁRCIUS 14.
(vasárnap)
Kossuth tér
15.00 óra
Koszorúzás Kossuth Lajos
szobránál
Szerepelnek a Rozgonyi Úti
Általános Iskola diákjai

Városi köztemetõ
15.30 óra
Fõhajtás az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
kanizsai hõseinek sírjánál

MÁRCIUS 15.
(hétfõ)
Deák tér
9.00 óra
Ünnepi térzene
Közremûködik a Kanizsa Fúvós
Egyesület Zenekara.
Vezényel Ámon István karnagy
9.15 óra
Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Kanizsa
Lovasklub hagyományõrzõ
huszárjai
9.30 óra
Koszorúzás
a ’48-as gyalogezred
emlékmûvénél
Medgyaszay Ház
10.00
Emlékmûsor az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc
162. évfordulója alkalmából
Köszöntõt mond:
Marton István polgármester
Szerepelnek a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola diákjai
A mûsort szerkesztette és rendezte:
Partiné Pataki Gabriella,
Jelasics Németh Edina és
Borosné Landy Györgyi.
Deák Ferenc emléktáblája
(Sugár út 13.)
18.00 óra
Fáklyás emlékezõ séta
Útvonal:
Rozgonyi u. – Erzsébet
tér – Aradi vértanúk emlékmûve
– Ady Endre u. – Deák Ferenc tér
Kérjük, hogy koszorúzási
szándékukat szíveskedjenek
elõzetesen jelezni 2010. március
12. 12.00 óráig a 93/310-465,
vagy a 93/500-779-es
telefonszámon!

9.qxd

2010.04.01.
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Kanizsa – Városháza
Iskolai magasabb vezetõi álláshelyek

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet három
általános iskola és három középiskola magasabb vezetõi álláshelyére.
Megpályázható intézmények magasabb vezetõi álláshelye:
Bolyai János Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.),
Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin (8800 Nagykanizsa, Alkotmány
u. 81.), Péterfy Sándor Általános Iskola (8800 Nagykanizsa, Attila u. 2.), Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium (8800 Nagykanizsa, Ady
E. u. 74/a.), Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 29.), Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképzõ Iskola (8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.)
A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2010. március 8-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal 8800 Erzsébet tér 7. címre. A borítékra kérjük ráírni a megpályázott
intézmény nevét és az „igazgatói pályázat” jeligét.
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyzõ által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekinthessenek.
Részletes pályázati kiírás megtekinthetõ az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010.
január 29-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu honlapon.
Érdeklõdni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sport Osztályon Szmodics Józsefné osztályvezetõnél.

Testvérvárosi pályázat 2010.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Testvérvárosi Pályázat” 2010. évi támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosaihoz fûzõdõ kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek, valamint intézmények ez irányú mûködésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elõsegítése.
A pályázók köre: civil szervezetek, intézmények, öntevékeny csoportok. Pártot,
pártpolitikai tevékenységet és párthoz kapcsolódó szervezetet nem támogat az alap. A
pályázaton nem vehet részt olyan szervezet, mely a Polgármesteri Hivataltól 2008-ban
vagy 2009-ben kapott támogatással határidõre nem számolt el.
A pályázat általános feltételei:
1. Pályázatot csak Nagykanizsa Megyei Jogú Városban mûködõ szervezetek nyújthatnak be, pályázati ûrlapon, az ûrlapon megjelölt kötelezõ mellékletek csatolásával.
2. A tervezett projektnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város testvérvárosai - Akkó,
Bihács, Csáktornya, Gleisdorf, Kazanlak, Kovászna, Magyarkanizsa, Puchheim, Salo,
Shijiazhuang, Togliatti - valamelyikében mûködõ partnerszervezet aktív együttmûködésével 2010. július 1. és 2011. június 30. között kell megvalósulnia. 3. A partner
együttmûködésrõl szóló írásos nyilatkozatát a pályázathoz eredetiben csatolni kell. 4.
Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os kiegészítése
céljából lehet pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott
projektre. Önerõ lehet más pályázaton nyert forrás is, de szervezési és személyi költség nem számolható el. 5. A pályázatok támogatásáról a Közgyûlés Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága legkésõbb 2010. 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 biztosítja az alap. A nyertes pályázó a teljes költségvetés - az önrész és a támogatási összeg - felhasználásáról köteles elszámolást, a program elvégzésérõl pedig beszámolót készíteni. A támogatási összeg folyósítására ezek benyújtása, illetve elfogadása
után kerülhet sor. 6. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, melyek nem csak erre az
alapra nyújtanak be pályázatot. A párhuzamos pályázat benyújtását a pályázónak igazolnia kell. A Testvérvárosi Alapból elnyert támogatást a pályázó más pályázatokon
önerõként tervezheti. 7. Egy pályázó több célra is nyújthat be pályázatot. Ez esetben
célonként külön ûrlapot kell kitölteni. Egy postai küldeményben csak egy pályázat adható fel. 8. A nyertes pályázó köteles támogatási szerzõdést kötni Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. 9. A nyertes pályázónak megnyilatkozásaiban,
interjúkban, újságcikkekben, kiadványokban, fórumokon, a program rendezvényein,
stb. jeleznie kell, hogy a program Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával jött létre. 10. A Polgármesteri Hivatal fenntartja a jogot a nyertes programok ellenõrzésére, ezért a pályázó köteles a pályázatban megjelölt idõpont és helyszín
változását elõzetesen írásban vagy e-mailben bejelenteni.
A pályázat benyújtása: a pályázatot a felhívás mellékletét képezõ pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével kell beküldeni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Mûvelõdési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. Pályázati adatlapok ezen a címen kaphatók, vagy az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu) tölthetõk le. A faxon vagy e-mailen beküldött, a
hiányos, illetve a beérkezési határidõ után érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A határidõ módosítására és hiánypótlásra nincs mód. A döntésrõl minden pályázó értesítést kap. A támogatási ígérvényt elnyerõ pályázók jegyzékét a Polgármesteri Hivatal a sajtóban közzéteszi. Beérkezési (nem postára adási) határidõ:
2010. április 7. szerda 08:00 óra.

2010. március 4.

Vállalkozások a városrehabilitációban
– határidõ módosulás!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett, Városrehabilitációs program II. üteméhez kapcsolódó „Vállalkozások a belvárosrehabilitációban”
címû pályázati felhívás beadási határideje és módja az alábbiak szerint módosul: Apályázatokat 2010. március 16. 10,00 óráig várjuk a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divíziójához (8800 Nagykanizsa, Garay út 21.) fszt. 5.
ajtó. Apályázatokat zárt borítékban kérjük benyújtani 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (CD/DVD lemezen). A borítékra
kérjük rávezetni: Vállalkozások a városrehabilitációban. További információ telefonon
és e-mailben kérhetõ a pályázati felhívásban megadott elérhetõségeken. Továbbá munkanapokon személyes konzultációra is lehetõség van elõzetes telefonos idõpont-egyeztetés alapján. Kapcsolattartó: Németh Kornél. Tel.: 30/693 24 49

„Hazavárunk” ösztöndíj folyósítása
Emlékeztetjük azon nagykanizsai egyetemi és fõiskolai hallgatókat, akik
2009. õszén pályázatot nyújtottak be a "Hazavárunk" ösztöndíjra, hogy a
2009/2010-as tanév második félévére vonatkozó hallgatói jogviszony igazolásuk eredeti példányát legkésõbb 2010. március 30-ig juttassák el a Mûvelõdési
és Sportosztályra (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Ez a feltétele, hogy a
hivatal utalja az elsõ félévre vonatkozó ösztöndíjat. A tanulmányaikat
idõközben befejezõ hallgatók a hallgatói jogviszony igazolás helyett az aláírásukkal hitelesített diplomamásolatukat adják be.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl a hallgatói jogviszony igazolást kiállító intézmény képzési helyéig, tanulmányi félévenként 3 alkalommal történõ oda-viszsza utazás diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes költsége. Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki év közben tanulmányait megszakítja,
félévet halaszt, vagy nagykanizsai állandó lakhellyel már nem rendelkezik.

Fogadóórát az Idõsügyi Tanács
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy március 8-án, hétfõn 10 órától 12 óráig a
Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

2010. évi Kulturális Alap
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a 2010. évi kulturális alap támogatás
elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása. Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális rendezvények támogatása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyarországi és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint a cégbíróság
által bejegyzett civil szervezetek mûködésének támogatása. Kulturális szolgáltatások és kiadványok támogatása.
A pályázók köre: természetes személy, közösség, nonprofit szervezet, kulturális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény. Megjegyzés:
Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az elmúlt évekhez hasonlóan – csak
jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszervezeten (lebonyolító) keresztül
pályázhatnak.
A támogatás formája: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási
szerzõdést köt és a benyújtott programhoz, vissza nem térítendõ támogatást
nyújt. A finanszírozás módja: elõfinanszírozás.
Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat be:
intézmény, intézményegység „saját nevében” négyet, civil szervezet „saját
nevében” kettõt, természetes személy egyet.
Pályázni 2011. március 31-ig megrendezésre kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet. 30.000 Ft feletti támogatás esetén a kötelezõ önrész a pályázott
összeg minimum 30 %-a.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér
7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és Sport Osztályra kell benyújtani. A
pályázathoz csatolni kell a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
A pályázat beérkezésének határideje: 2009. március 12. (péntek) 13.00 óra.
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Pályázat címe: Telephelyfejlesztés - DAOP-2
2010-1
1.1.1./E, DDOP-2
2010-1
1.1.1./D, ÉAOP2010 -1
1.1.1./D, ÉMOP-2
2010-1
1.1.1./F, KDOP-2
2010-1
1.1.1./C, KMOP-2
2010-1
1.5.3./C, NYDOP2010- 1.3.1./D - TERVEZET
Közremûködõ szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio,
ÉARFÜ, ÉMRFÜ, NYDRFÜ
Határidõ: 2010. április 30. - 2010. június 30.
Pályázat célja:
– a mikro, kis- és középvállalkozások mûködési helyszínéül szolgáló
infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ez
által közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása,
– a KKV-k tevékenységének erõsítése, a régiós kis- és középvállalkozások tõkeellátottságának növelése, továbbá annak elõmozdítása, hogy
a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez.
Pályázók köre: olyan mikro-, kis és középvállalkozásnak minõsülõ
alább felsorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelõzõ legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fõ volt: gazdasági társaságok, szövetkezetek,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.
A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás
pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység teszi ki.
Önállóan támogatható tevékenységek köre:
1. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület,
üzemcsarnok, raktár, tároló építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelõ és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó, a pályázó
tulajdonában lévõ meglévõ épületek átalakítása, bõvítése, a szükséges
épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerûsítése, bõvítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az
esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség,
s annak elmaradása a mûködési engedély megvonását vonná maga után.
A fejlesztés tárgyát képezõ ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a megvalósítási és fenntartási idõszakra is kiterjedõ kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell rendelkeznie.
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:
a. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerûsítése, bõvítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya
akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlõdésének.
b. Eszközök beszerzése.
c. Kármentesítés.
A fejlesztést az adott régióban lehet végrehajtani.

A telephelyek fejlesztésére az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek (terület-felhasználási egység) minõsített
projekthelyszínre vonatkozó pályázatok benyújtásával van lehetõség.
Ettõl eltérõ övezeti besorolás esetén kizárólag barnamezõs területekrõl
lehetséges pályázat benyújtása.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
Operatív Program
Mrd Ft
Dél-Alföldi Operatív Program
2,00
Dél-Dunántúli Operatív Program
2,00
Észak-Alföldi Operatív Program
3,39
Észak-Magyarországi Operatív Program
3,00
Közép-Dunántúli Operatív Program
2,85
Közép-Magyarországi Operatív Program
2,00
Nyugat-Dunántúli Operatív Program
2,50
Összesen
17,74
A támogatás formája: vissza nem térítendõ, mértéke:
A projekt helyszíne
Támogatás mértéke
Budapest
25%
Pest megye
35%
Pest megye - hátrányos helyzetû kistérség
40%
Közép-Dunántúl
50%
Nyugat-Dunántúl (középvállalkozás)
40%
Nyugat-Dunántúl (mikro és kisvállalkozás)
50%
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl,
Észak-Alföld, Észak-Magyarország
50%
Az elnyerhetõ támogatás összege (Ft-ban):
Igényelhetõ támogatás összege
minimum
maximum
Dél-Alföldi Operatív Program
10 millió
100 millió
Dél-Dunántúli Operatív Program
10 millió
100 millió
Észak-Alföldi Operatív Program
10 millió
150 millió
Észak-Magyarországi Operatív
Program
10 millió
150 millió
Közép-Dunántúli Operatív Program 10 millió
100 millió
Közép-Magyarországi Operatív
Program
10 millió
100 millió
Nyugat-Dunántúli Operatív Program 10 millió
100 millió
Az önrész a projekt finanszírozásában a támogatás összegén felüli
rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania.
Jelen pályázati kiírás keretében a támogatás maximum 25%-ának
megfelelõ mértékû elõleg vehetõ igénybe.
Seres Nikoletta, VERSENYHAJO, 06-30-413-3686
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Korunk drámaiságáról egy helyi posztmodern költõvel

Fotó: Bakonyi Erzsébet

9.qxd

75. születésnapja alkalmából
rendezett irodalmi esten köszöntötték a Liszói Faluház színháztermében Fa Ede költõt. Ezt a
nevet, mint a Liszói Gyuricza
Józsefet õ adta magának. Vargovics József néven anyakönyvezték, a Szasza pedig amolyan
melléknév, így ismerik Liszóban
is. Minden találkozásunk alkalmával van új mondanivalója a
világról.
– Hogy él, hol él? Tudom, könyvek környezetében.
– A Teleki úton egy kis viskóban,
nyomor szinten, de nem ez számít. A
húsz négyzetmétert könyvek ezrei
töltik meg. Egy fekvõhely és egy
szûk út található a könyvek között,
de még asztal sincs, mert nem férne
el. Naponta kiterítek 30-40 könyvet,
gyorsan átfutom azt, ami érdekel
belõlük, aztán elindul az örvény.
– Miért komorak a versei?
– A katasztrófák korát éljük, hazudni nem szabad. Itt ezekben a
versekben a remény felé mozdulnak az örvények. Kétségbeesett
küzdelem, de eltitkolni az emberek
elõl a katasztrófákat nem szabad.
Igazat kell mondanunk. Érzelmileg
is igazat kell mondanunk azzal,
hogy bizony átérezzük ennek az
egésznek a pokoliságát, ördögiségét, amerre a modern civilizáció
elindult, mert sajnos ez tévút.
– Van-e a költõnek, a költészetnek napjainkban felelõssége?
– Annyi felelõssége van, hogy a
kora színvonalán gondolkodjon, és
nyelvileg is valósítsa meg azt. Nem
megyünk azzal semmire, ha a régi
lineáris gondolkodáshoz visszatérünk. Akár Petõfihez, vagy akár a

Nyugathoz. Az semmi. Meg kell találunk korunk nyelvét. Korunk
nyelve pedig nem lehet más, csak
drámai. Itt csak drámai hangon lehet kifejezni a kornak a lényegét.
Érzelmileg is, tartalmilag is.
– A gyereknevelésnél viszont
nagy szükségünk van Petõfire.
– Kitûnõ költõ volt Petõfi a maga korában. Nem arról van szó,
hogy Petõfivel valami bajunk van.
Õ nem is tudhatott volna bonyolultabban gondolkodni, mint ahogy a
kora gondolkodott. Én is szeretem
a verseit, de ez nem a mi korunk. A
mi korunk ezerszer bonyolultabb.
– Az Öcsi levele nyugatról mit
üzen nekünk?
– Egy torokszorító részlet a jövõrõl. Ironikus hangvétellel az ellen akar küzdeni, hogy a múltból
õrizzük meg, amit lehet. Látszólag
ellenkezõen szólva arról, amit
gondolok. „Nekem ne dörögjön,
csattogjon, balsorsról a dob és
cintányér. Legjobb egy roncsországot, kihaló népet elfeledni.
– A Himnusznak itt milyen szerepet szánt?
– A mostani fiatal már nem fogja azt átérezni, amit mi. Neki a haza ott van, ahol jólét van, ahol a
karrierje kibontakozhat, ahol boldog. Ez a fajta kötõdés lassan
megszûnik a globalizált Földön.
Ez ellen viszont próbálok küzdeni
iróniával, szenvedve, könnyezve,
ugyanakkor nevetve is.
– De mit lehet tenni? Azt is
mondhatjuk, ma ez van! De nem
jó, hogy így van! Ahogyan leírja,
úgy tûnik, mintha igenelné ezt az
állapotot.
– Ez az irónia lényege. Az irónia
állítása látszólagos! Az örvény sodorja a lelket. Eljutottam odáig,
hogy tudok újat mondani, valami
mást. Nem a mi testünk, nem a mi
agyunk szüli a gondolatokat, hanem benn vagyunk a vákuumóceánban, és az örvénylik bennünk.
„Mi közöm a romvárak csontvázaihoz.” Minden szó a helyén van.
Nem én írom a szavakat. Szinte látom, ahogy elidegenedik tõlem a
szöveg, mintha más írta volna. Különben is más írja. Az örvényben
valakik „súgják”. Ne gondoljuk,
amikor valami jót ír az ember,
hogy ez én egóm mûve! Dehogy az
én egómé, mindenkié! Azért szól
talán mindenkihez. Ezek a gondolatok is mindenkié kell, hogy legyenek bizonyos mértékben, mert

sokan gondolkodnak így. A fogyasztói társadalomnak az a fontos, hogy az emberek bódítsák magukat, hogy élvezzék az életet,
amíg lehet. Én azt mondom, ne bódítsuk magunkat, hanem mentsük,
ami menthetõ. Föl kell készíteni az
embereket a katasztrófára – a túlélés érdekében. Engem az öregség
sem tudott eddig lerombolni, olyan
géneket örököltem. Öregapám 97
évesen szalonnát evett. Teljesen
annak a mása vagyok. Úgy érzem
most a legfrissebb az agyam. Igaz,
én nem eszek semmilyen húsfélét,
hanem kását, gyümölcsöt, ennek
köszönhetem, hogy ilyen mozgékony vagyok. Legalább tízkötetnyi
verset írtam eddig. Új mûvemben
Z. Soós Istvánt, Magyarország
egyik legbonyolultabb festõjét
akarom megismertetni. Mûveinek
minden motívumát megfejtettem.
Ugyanezt teszem a verseknél. A
modern szemiotika eszközeivel
próbálom a versek titkait megfejteni a Kanizsai Antológiában. Egy
nap alatt megírok 40-50 verset, de
eldobom, mert mit is kezdhetnék
velük? A Japán Magyar Intézet pályázatára küldtem be ezekben a
napokban haikukat mind a négy
nevemen. A pályázat megadott témája a hegy volt. Imádom a hegyeket, a hegyek szerelmese vagyok.
Szinte belsõ gyönyörûséget érez
az ember egy-egy versének olvasásakor, vagy éppen megszólal fejében a zene, egy Bach fúga örvénylõ hangja. Az õsi hit, a panteizmus
megfogalmazása lelhetõ fel például az egyik részletben:

„Mikor szem nélkül látok
kõ mögött egység-hegyet:
más-létben fölébredek.
Három kiterjedésben
Botolva, negyediket
Nagy szárnyként kifeszítem.
Aki sziklákban sziklán
Túl a Teljesre látott
Bolygók ezrén: AZ vagyok…
– Ezekben, akárcsak a szabad
szonettekben egy teljesen új modellt dolgoztam ki. A Tavaszi örvény-szonett gondolatai kikötnek a
reménynél. A szavak végsõ kérdése, a Szimfonikus szonett napjaink
aktuális kérdéseit szûri át és teszi
verssé filozofikus szavakban, képzetekben.
Vargovics József egy sajátos,
„faedei” univerzumot teremtett
maga körül, a könyvekkel teli
alig pár négyzetcentiméteres
szabad léptékû szobájában. Ha
vele beszélünk, lényegtelenné
válik számunkra a puritán környezete, ahol még arra sincs
hely, hogy leüljünk valahova.
Ede rákapcsolódik arra a hatalmas nooszférára, amely létezik, de csak azokban mûködik,
akik teljesen túllépnek saját
magukon, saját egójukon, az
elmén, a tudaton. Ezzel küszködik õ is, amikor megszólal
fejében a haikuk finom elmosódó zenéje, akár egy Claude
Debussy-mû…
Bakonyi Erzsébet

Bon Scott emlékest
A rockzene halhatatlan óriására, Bon Scottra emlékeztek
péntek este a HSMK-ban a
Rock-klub tagjai.
Szakács Gábortól, a klubfoglalkozások vezetõjétõl megtudtuk, hogy 2010-ben a megemlékezések jegyében tartják rendezvényeiket. A filmvetítésekkel
színesített összejöveteleiken az
elsõként megidézett Elvis Presley
után most az AC/DC feledhetetlen
énekese emlékének tisztelegtek a
jelenlévõk a Pokolgép együttes
Bon Scottról írt dalának meghallgatásával. A himnikus dal után
zenehallgatással, filmvetítéssel

idézték fel az énekes életútját.
Sajnálatos, hogy korai, 1980.
február 19-én bekövetkezett
tragikus halála miatt már nem
élhette meg az AC/DC kirobbanó
világsikereit. Hangjával csak
annak küszöbéig vitte a zenekart.
Szakács Gábor elmondta,
hogy további tervei közt szerepel John Bonham (Led Zeppelin), valamint Jimi Hendrix és
John Lennon emlékestek tartása.
A gitárkirály halálának 40.
évfordulóját
szeptemberben
szabadtéri koncerttel szeretné
emlékezetessé tenni.
Cz.Cs.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Párosodó
a Kanizsa
Rádió
társkeresõ
mûsora
péntekenként
21:30
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Régi megoldatlan problémái kerülnek
elõtérbe a napokban. Gondolja át alaposan, melyiktõl akar minél elõbb megszabadulni. Rugaszkodjon neki, aztán a többi már megy, mint a karikacsapás.

IV.20.–V.20. Bika
Tisztában van vele, a boldogság erõt ad mindennapi gondjainak elviseléséhez. Érzelmi
életére szenteljen több idõt, ne csak a munka
járjon mindig az eszében. Tanulja meg, a saját
érdekét tartsa szem elõtt, és ne a másokét.

V.21.–VI.21. Ikrek
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál meghozta
városunkba tavaszt. Legyen nyitott a külvilágra, válogasson a jobbnál jobb programok közül. Bátran és szeretettel közeledjen
ahhoz a személyhez, aki megtetszik önnek.

VI.22.–VII.22. Rák
Kellemes változást ígérnek magánéletében
a csillagok. Élvezze ezt a helyzetet, és töltsön több idõt a szabadban. Napozzon, sétáljon, és rá fog döbbenni, mennyi szépséget tartogat számunkra a környezetünk.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Csendre és nyugalomra vágyik. Szabaduljon meg egy idõre a kötelezettségeitõl, és ne
gondoljon a kellemetlenségekre, a kifizetetlen számlákra. Elég egy jó gondolat, jó ötlet,
és máris egy szebb nap következik.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A csillagok szép napokat ígérnek önnek,
jól érzi magát a bõrében és tud örülni az
élet apróbb dolgainak is. Fokozza a vidám
napokat, feledkezzen meg a spórolásról
egy idõre, és költekezzen bátrabban.

IX.23.–X.22. Mérleg
Az ablakán kopogtató tavasz megnöveli
energiáját, megerõsíti a napok óta duzzadó tettvágyát. Meglepi környezetét is a jó
ötleteivel. Ne feledje, valaki mindig vár
önre, csak tegye nyugodtan a dolgát.

X.23.–XI.22. Skorpió
Itt a jó idõ. Felesleges energiáit használja
építkezésre. Ne törõdjön az emberek hibáival, rosszindulatával. Foglalja el magát, hisz
mindig akad tennivaló a ház körül. Boldog
napok várnak önre a szerelemben.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Érzelmeire nem a csillagok, hanem a környezete lesz nagy hatással ezekben a napokban.
Megbánthatja hozzátartozóit, amit õk szóvá
is tesznek. Egy türelmes társ, aki jó programot javasol önnek, nagy segítségére lehet.

XII.22.–I.20. Bak
Ne legyen szigorú önmagához, a külvilág
amúgyis kordában tartja az embert. Idõnként
feledkezzen meg a kötelezettségeirõl, és kikapcsolódásként látogasson el a Tavaszi Mûvészeti Fesztivál egy-egy elõadására.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Kellemes találkozásokat ígérnek a csillagok. Új munkalehetõség csillan fel, így
dédelgetett álma végre megvalósulhat.
Gondolja meg, kinek dicsekszik el a sikerérõl, mert irigyei is adódhatnak.

II.20.–III.20. Halak
A Vénusz kedvezõ hatásának köszönhetõen simán mennek a dolgai. Örömteli hét
ígérkezik otthon és baráti társaságában is.
Elõrejutása érdekében a saját hasznára fordíthatja emberi kapcsolatait.
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Városkapu krt.-on egyedi szabályozós, központi fûtéses, 2.
emeleti, 54 m2-es, két szobás,
nagy konyhás, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Irányár: 4,9
millió Ft. Érd.: +3620/541-0542
(7131K)
Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás, kert) eladó.
Tel.: +3630 227-3294 (7096K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: +3693/323-737, +3620/4172075 (7151K)
Kodály Z. u. 6/D. alatt földszinti, 38 m2-es, egyszobás, egyedi
gázfûtéses lakás beköltözhetõ állapotban eladó. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: +3630/901-9013 (7156K)
Nk-án a Csengery utcában két
szintes cirkós családi ház udvarral,
dupla garázzsal eladó. Alul vendéglátásra alkalmas, de más célra
is használható, kb. 100 m2-es üzlet
(akár teljes felszereléssel), a felsõ
szinten 116 m2-es felújított lakás
(konyha, közlekedõ, fürdõ, wc,
négy szoba, nappali). Érd.:
+3630/227-3294 (7116K)
Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban akar 700 m2-es,
társasház építésére alkalmas telket,
hívjon! Érd.: +3630/448-6072
vagy +3630/227-3294 (7108K)
Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 128 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha, étkezõ) garázzsal 836 m2-es, szépen
parkosított telken, reális áron eladó.
Érd.:
+3630/338-7179
(7173K)
Berzsenyi utcában I. emeleti,
két szobás, 55 m2-es, egyedi fûtéses, részlegesen felújított lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
+3620/345-3391 (7174K)

2010. március 4.

Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: +3630/227-3294 (7180K)
Kazanlak körúton két és félszobás, felújított, szigetelt, egyedi hõmennyiség-mérõs, II. emeleti lakás garázzsal vagy anélkül eladó.
Érd.:
+3620/287-5757,
+3620/287-5800 (7181K)
Nagybagolai hegyen, a buszmegállótól 10 percre, lakható hétvégi ház eladó. Víz, villany az
épületben. Érd.: +3620/389-3872
(7182K)
Nk-Szabadhegyen 2 db (840
m2/db) építési telek eladó. Érd.:
+3630/504-6857 (7187K)

BÉRLET
Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás lakásban egy szoba kiadó egy fõnek,
négyemeletes, központi fûtéses
házban. A szoba bútorozott, konyha fürdõ felszerelt. Kábeltévé,
Internet van. Pékség, bevásárlókp.,
buszmegálló a közelben. Tel.
+3630/847-8816. (7165K)
Belvárosi közmûvesített telek
olcsón kiadó. Érd.: +3630/4812323 (7183K)

VEGYES
Hatszemélyes sarokétkezõ 12.000
Ft-ért, F8 kéményes konvektor 5.000
Ft-ért, Quadriga 150 literes, hõtárolós
vízmelegítõ 25.000 Ft-ért eladók.
Érd.: +3620/345-3391 (7178K)
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)
Alma eladó Letenyén 80 Ft/kg
áron. Idared, Jonagored, zöldalma.
Érd.: +3630/9932-534
Haláleset miatt elajándékoznék
egy fekete kan németjuhász keverék kutyát szeretõ gazdinak. Tel.:
0693/322-405 (7188K)

AKCIÓ! AZ ALAPLENCSE ÁRÁBAN
SUPER H-VISION 3x KARCÁLLÓBB SZEMÜVEGLENCSE

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a +3630/4812323
telefonszámon
lehet
(6273K)
Dolgozatok, szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelést, formázását, írott szöveg, táblázatok szerkesztését, kiadványok tervezését,
készítését vállalom. (Számlaképes vagyok). Tel.: +3630/9932534
Frissítõ, közérzetjavító svéd
masszázs. Tel.: 30/540-6664
(7179K)
TV SZERVIZ: TV, DVD, videó javítása. Távirányítók értékesítése, javítása. Nyitvatartás:
9-15 óráig. Nagykanizsa, Ady út
11.
Tel.:
+3630/597-1530
(7184K)

ÁLLÁS
Új MLM-hálózat építéséhez
munkatársakat keresek. Érd.:
+3620/9591-157 (7186K)

Állás

Takarítást vállalok. Érd.: naponta 17-20 óráig 0693/325-867.
(7185K)

TÁRS
Természetet kedvelõ, kultúraszeretõ, fiatalos, 60 éves hölgy keresi hasonló érdeklõdésû és korú
társát. Leveleket a Szerkesztõségbe „Vadvirág” jeligére kérek.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM
INDUL
2010.03.08-án 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
2010.03.09-én 16 órakor
“C”, “C+E”, “D”
2010.03.11-én 16 órakor
gépkezelõ, targonca, emelõgép
és földmunkagép,
valamint típusvizsga
Diákkedvezmény! Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

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

pénzügyi ügyintézõ
hibakeresõ
villamosmérnök (erõsáramú)
fodrász
takarító
telefonos értékesítõ
szociális és gyermekvédelmi ügyint.
javító
felszolgáló
Linux rendszergazda
tehergépkocsi-vezetõ (E kat.)
értékesítési tanácsadó
festõ

szakirányú
Ktv. szerint
szakirányú
115.000 – 130.000 Ft
szakirányú
megegyezés szerint
szakirányú
90.000 Ft
betanított
73.500 – 75.000 Ft
középfokú
100.000 Ft
szakirányú
Kjt. szerint
szakirányú
100.000 – 115.000 Ft
szakirányú
90.000 Ft
mûszaki informatikus
95.000 Ft
középfokú
100.000 – 180.000 Ft
felsõfokú
200.000 Ft
szakirányú
90.000 Ft

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

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

9.qxd

2010.04.01.

15:30

Page 15

Kanizsa – Sport

2010. március 4.

Összesen huszonegy elsõséggel
Az elmúlt hétvégén majd 250
versenyzõ részvételével bonyolították le az úszók nagy hagyományokkal bíró Kanizsa Kupáját a városi uszodában.
Az idei a huszonkettedik volt a
sorban, s ahogy már az elõzõeken
megszokott volt, ezúttal is igyekeztek a szervezõk újdonságot csempészni a program-kavalkádba. Így
például a 2x50 méteres „csillagszóró” váltóverseny kellõ alaphangot
adott a majd másfél napos seregszemlének, s a fiúknál a Zámodics
Márk – Gayer Márton (képünkön)
kanizsai egység nyert. Õk aztán a

késõbbiekben is örülhettek, hiszen
elõbbi négy, utóbbi pedig egy elsõ
helyet zsebelhetett be a házigazda
klub, a Délzalai Vízmû SE színeiben. A többiek Abay Nemes Annától
Hederics Hannáig bezárólag szintén hozták formájukat a harminc
versenyszám egyes döntõiben, de
külön említést tennénk a legfiatalabbakról. Közülük a váltó számokban a lányoknál Hermann Nikolett,
Csamangó Hanna, Szörcsök Enikõ,
Kantó Loretta, míg a fiúknál Salamon Máté, Szirtes Botond, Tóth
Benett és Pápai Bálint remekelt.
Polgár László

Nyíregyháza után Tökölrõl hozták érmeiket
A Memphis Tánc és Sportegyesület növendékei a nyíregyházi viadal után Tökölön szerepeltek a
Silver-sorozat negyedik állomásának keretében.
A kanizsaiak legjobb eredményei. Felnõtt Dance kiscsoport 1.
helyezett: Kummer Melinda, Bódis
Kitti, Ács Elizabet. Felnõtt Dance
Duó 1. helyezett: Kummer Melinda, Bódis Kitti. Felnõtt Dance
Solo 2. helyezett: Bódis Kitti. Felnõtt Hip-Hop Duó 2. helyezett:
Kummer Melinda, Bódis Kitti.
Felnõtt Hip-Hop Solo: 1. helyezett: Kummer Melinda.

Ez történt (március 4-1
10.)…
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II Nyugati csoportjában a
Paksi SE 4-2-es legyõzése után a
megyei rangadón 5000 nézõ elõtt
(közülük legalább kétezren (!)
ruccantak át Kanizsáról a megyeszékhelyre) Zalaegerszegi TE (3.)
– N. Olajbányász SE (7.; g.:
Vidos, Skublics) 1-2. Az NB III
Bakony csoportjában szintén megyei derbi volt: H. Katona SE (5.)
– MÁV NTE (8.; g.: Visnovics) 01. Egy következõ megyei csúcsra
figyelve, a sakk OB II-ben Zala
Volán MTE – N. Tungsram SE
5:9, s hogy teljes legyen a kanizsai sikernapok története, arról a
NB II-es férfi asztalitenisz együttes gondoskodott, lévén N.
Tungsram (Beck, Zborai 4-4 gyõzelem) - Zalaegerszegi Spartacus
9:7.

… 15 esztendeje: a férfi kézilabda NB I-ben lejtmenetbe kezdtek a kanizsaiak, hiszen Tungsram
SE – MOL Szolnoki KK 25-26,
majd Alföldi Gabona TSE (16.) –
Tungsram (7.) 24-22. A nõi kosárlabda NB I 13-20. helyéért megszerezte elsõ gyõzelmét a MÁV
NTE-Kanizsa Sörgyár (Petényi
18 pont): – Szegedi TK 88-57. A
labdarúgó NB I-ben debreceni
csapat elõször gyõzött kanizsai ellen: Debreceni VSC (6.) – N.
Olajbányász SE (11.; g.:
Filipovics) 3-1.
… 10 esztendeje: a PNB-ben
Nagykanizsa-Linair FC (13.; g.:
Azoitei, Szabó Z., Szalai)– Vác
FC (18.) 3-1 és MTK Hungária
FC (2.) – Nagykanizsa (15.; g..
Popovics) 3-1. A sakk NB I-ben
N. Tungsram SK (2.) – Sárospa-

tak (11.) 9:3. Az akkor a negyedosztályt jelentõ NB III Dráva csoportjában Nagyatád (11.) – MÁV
NTE 2-3 (2.; g.: Gyulai, Cs. Horváth, Kovács J.). A kosárlabda NB
I B-ben Kanizsa KK-DKG East
(4.; Gáll 25/6) - Nyíregyháza (1.)
65-63.
… 5 esztendeje: a férfi kosárlabda Magyar Kupa nyolc közé
jutásáért 500 nézõ elõtt hazai pályán a Kanizsa KK-DKG East
110-69-re kapott ki a magyar bajnok Kaposvártól. Az N. Izzó SE
NB I B-s kézilabda csapatától
Sótonyi László edzõ az NB I-es
Százhalombattához került. A sakk
NB I-ben Makó (12.) – N. Tungsram SK (2.) 4:8. A nõi kosárlabda
NB I B rájátszásában Kanizsa
DKK – Szolnoki Fõiskola 62-37.
Polgár László
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Birkózás. A kanizsai diák I-II
korcsoportos szabadfogású rangsorversenyre 40 klub nevezte 228 sportolóját, s mint a versenynap során
kiderült, a Zsigmondy-csarnokban
lebonyolítotton kívül már nem lesz
több ilyen jellegû viadal a júniusi ob
elõtt. A kanizsai birkózók közül az
1997-98-as születésûek között Németh Márton (29 kg) Egyed Balázshoz (32 kg) hasonlóan harmadik,
míg +75 kg-ban Nagy Kornél ötödik
lett. Elõreláthatólag ezzel mindhárman kvalifikálták magukat az országos bajnokságra. Diák II-ben a 45
kg-sok között Varga Attila elsõ, míg
Cimmerman Richárd második helyet szerzett, 35 kg-ban pedig Ceglédi Bertalan harmadikként zárt.
Különdíjban Németh Márton részesült, az érmek amúgy 34 egyesület
sportolói között oszlottak meg.
Kosárlabda. Hazai pályán is
bemutatkozott a Kanizsa KKDKG East amerikai légiósa, Chris
Rodgers. Az NB I B második helyezettje a nyolcadik Kozármisleny együttesét fogadta, s biztosan
gyõzte le 81-63-ra. A dél-zalaiak
ezzel zsinórban ötödik gyõzelmüket szerezték, a bajnokságban pedig a tizenötödiknél tartanak. A
nõknél lassan a Kanizsai Vadmacskák is egyenesbe kerül, hiszen idegenben aktuális fordulóbeli és elmaradt mérkõzése is sorra került: az OSC (4.) ellen 6150-re kaptak ki, míg a Tatabányával (2.) szemben 87-58-ra maradtak alul.
Labdarúgás. Vasárnap útjára indul a labda az NB III Dráva csoportjában is, s a harmadik NTE 1866Horváth MÉH együttese a listavezetõ, (egyben pontveszteség nélkül álló) Bajai LSE gárdáját fogadja
14.30-tól az NTE-pályán. A kék-pirosaknak a felkészülés során nagy
gondot jelentett, hogy mindössze
két edzõmeccset tudtak játszani, nevesebb távozó pedig a kapus Horváth Gábor volt. Helyére érkezett a
PMFC U19-es kiemelt bajnokságban szereplõ együttesétõl Freischmid Roland és a tótszentmártoni
FC Napredtõl Benkõ Péter.
Sakk. Az NB I-es bajnokság hetedik fordulójában a Pénzügyõr SE
(6.) vendége volt az Aquaprofit
NTSK. A találkozót 7,5:4,5-re
nyerte a kanizsai csapat, de jelzésértékû volt, hogy két légiósuk, a
szlovén Alexander Beljavszkij és a
görög Szteliosz Halkiasz is kikapott. Az Aquaprofit II az NB I Bben két gyõzelmet aratott, elõbb
Pakson 6,5:5,5-re, majd a Fehérvár
SE ellen 9:3-ra. Így felzárkóztak a
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Kanizsa – Hirdetés

2010. március 4.
Közremûködik: Gayer Mátyás - zongora
Megtekinthetõ: április 10-ig

A PÉTERFY SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
TANULÓINAK
RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 15-ig

Március 6. 20 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ
VIRÁGBÁL
Zene: Adria Band - Cziczeli Ferenc
és Imre Tibor. Belépõdíj: 1300 Ft
Vacsora: Csányi Vendéglõ (igény
szerint 1700 Ft/fõ)
A jegyek a HSMK pénztárában
vásárolhatók meg.

Március 6. 10-18 óra
KANIZSAI ESKÜVÕ
KIÁLLÍTÁS
Szervezõ: a Kanizsai Kulturális
Központ és Osvald Gábor
A belépés díjtalan

Március 8. 17 óra
VETÕMAGOK, NÖVÉNYVÉDÕ
SZEREK HASZNÁLATA A
HÁZIKERTBEN - Varga gazda
tanácsadással egybekötött elõadása

Március 11. 10-14 óra
IDÕSEK AKADÉMIÁJA
Szervezõ: a Nyugdíjasok
Egyesületének Országos Szövetsége
A belépés díjtalan

Március 12. 17.30 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
keretében
VENDÉGSÉGBEN
Fiatal iparmûvészek kiállítása
- formabontó otthon.
Kiállítók: Kovács Lilian szobrászmûvész
és barátai: Király Fanni ötvösmûvész,
Kurucz Ildikó öltözéktervezõ, Haber
Szilvia keramikusmûvész, Király Ditta
szobrászmûvész, Kárpáti Tibor grafikusmûvész, Pinviczki Judit iparmûvész,
Terbe János designer.
A kiállítást bemutatja: Lehota M. János
esztéta

Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínû ház)

Keresse a

feliratot!

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - péntek: 7.30- 17.00, szombat: 8.00 - 12.00,
Telefon: +3630/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban): Szerda: 9.00 - 17.00

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes!
Bolero italpor
Nescafé 3in1 (10 db-os)
Tchibo Family 250 gr
Paloma 250 gr
Karaván 250 gr
Nápolyi 500 gr
Omnia 250 gr
Raffaello (T15)
Merci desszert 250 gr
Tofeffe 125 gr
Barackmag, csokiparány 500 gr

45 Ft
360 Ft
360 Ft
380 Ft
395 Ft
295 Ft
480 Ft
595 Ft
795 Ft
370 Ft
400 Ft

SZÜLETÉSNAPRA, NÕNAPRA, NÉVNAPRA
táblacsokoládék, desszertek, ajándékcsomagok
nagy választékban kaphatók!
A HÚSVÉTI TERMÉKEK MEGÉRKEZTEK!
5000 Ft feletti vásárláskor gyerek távcsövet adunk ajándékba

Március 14. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
keretében
TÉKA EGYÜTTES
Belépõdíj: 1 000 Ft

Március 12. 19 óra
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
keretében
DRESCH MIHÁLY QUARTET
Közremûködik: Dresch Mihály szaxofon, furulya, Baló István - dob,
Lukács Miklós - cimbalom,
Szandai Mátyás - bõgõ
Belépõdíj: 1 200 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
.
PANKKK program keretében támogatja

