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2005. június 1. szerda
17.00 Az Ünnepi Könyvhét elõestéjén találkozás Károlyi Attilá-

val a Nagykanizsa város elöljárói c. könyv szerzõjével. Házigazda:
Czupi Gyula. 

Helyszín: Halis István Városi Könyvtár (Kálvin tér 5.)
2005. június 2. (csütörtök)
16.30 Az Ünnepi Könyvhét megnyitója – Helyszín: Deák tér
16.50 Dedikálás a könyvsátorban:

Károlyi Attila Nagykanizsa város elöljárói c. könyvét dedikálja 
Találkozó nagykanizsai szerzõkkel és a Kanizsa Mûhely alkotóival
Kanizsai Antológia No. 1. – a Nagykanizsa Megyei jogú Város

Önkormányzata gondozásában megjelent kötet bemutatása. Találko-
zás a szerkesztõvel, Szabadi Tiborral és a kötet szerzõivel

17.30 Könyvbemutató – Helyszín: Halis István Városi Könyvtár
(Kálvin tér 5.). Kardos Ferenc és Zagorecz Csuka Judit Kettõs-
hangzat c. közös kötetének bemutatója. Kardos Ferenc : Idõfák alatt
és  Zagorecz Csuka Judit: Szétszakadt táj címû 33-33 mûvet tartal-
mazó verses füzeteit szerkesztette Péntek Imre. A kötetet a lendvai
Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet és Nagykanizsa Megyei
Jog Város támogatásával a Pannon Tükör adja ki.

Könyvheti nyitva tartás a Deák téren
2005. június 2-án, csütörtökön 9–17 óráig
2005. június 3.-án, pénteken 9–18 óráig
2005. június 4.-én, szombaton 9–13 óráig

A rendezvény támogatója a T-Mobile Rt.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2005.
2005. június 1–4. Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 

A Deák–Zrínyi Könyvesház és a Halis István Városi 
Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és érdeklõdõ ismerõseit

az ÜNNEPI KÖNYVHÉT valamennyi programjára 
és ünnepélyes megnyitójára! 

Megnyitó: 2004. június 2-án csütörtökön 16.30 Deák tér 

PROGRAMAJÁNLAT

Ünnepélyes keretek között május 20-
án felavatták a Nagykanizsai
Tûzoltóparancsnokság pályázat útján
beszerzett autómentõ daru szertárát.
Avatóbeszédében Litter Nándor polgár-
mester kiemelte: egy év alatt közel 300
millió forint értékben gyarapodott
Nagykanizsa Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóságának eszközállománya,
melyhez a város a és a környezõ telepü-
lések is jelentõs mértékben hozzájárul-
tak. Göndör István országgyûlési képvi-
selõ köszöntõje után Egri Gyula tûzol-
tóparancsnok beszédében hangsúlyozta:
1951-ben épült a tûzoltólaktanya, s az
eltelt 54 év alatt elõször sikerült szertárt
bõvíteni. A könnyûszerkezetes, hõszige-
telt, speciális épületet önerõbõl építették
fel. Az elmúlt évben Budapesten kívül
Nagykanizsa volt az a város, amelyik
legnagyobb mértékben bõvíthette esz-
közeit. A 2004-es év a kanizsai tûzoltó-
ság fejlõdésének éve volt. A darut napo-
kon belül rendszerbe állítják, miután a
héten leteszik a vizsgát Budapesten a
darukezelõk. A szertár és az autómentõ
daru felszentelése, valamint a dicséretek
és jutalmak átadása után tûzoltómajális-
sal fejezõdött be az ünnepség.

ÚJ SZERTÁR



REKONSTRUKCIÓ
Befejezõdött a Nagy-

Magyarország-Emlékmû hat éve
tartó rekonstrukciója. Elkészült a
szoborról még hiányzó 34 várme-
gyecímer, valamint kifaragták
Nagykanizsa város és Zrínyi
Miklós horvát bán és címerét is. 

EGYÜTTMÛKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS

Együttmûködési megállapodást
írtak alá a Vasemberház díszter-
mében a Nyugat-dunántúli régiót
alkotó Gyõr-Sopron, Vas és Zala
megye nyugdíjas szervezetei. En-
nek értelmében közösen igyekez-
nek fellépni érdekeik érvényesíté-
sében, és kapcsolataikat szoro-
sabbra kívánják fûzni. A tanács-
kozáson elhangzott: van mit tenni
a nyugdíjasok életkörülményeinek
javítása érdekében, hiszen a régió
mintegy 1 millió lakosságából 297
ezer a nyugdíjasok száma, s jelen-
tõs részük létminimum alatt él. 

ÚJ BUSZVÁRÓK
A régi elhasználódott buszvárók

helyett újakat helyezett ki a VIA
Kanizsa Kht. a város különbözõ te-
rületein. Két-két buszváró került a
Vár útra, Kiskanizsára és Bagolára.

A MAGYAR HONVÉDELEM
NAPJÁN

1990 óta minden évben meg-
ünneplik május 21-én a Magyar
Honvédelem Napját a Honvéd
Kaszinóban mûködõ Fegyveres
Erõk és Testületek Nyugállomá-
nyúak Klubjának tagjai. Az ünne-
pi megemlékezésen a megjelente-

ket Kónya István a klub elnöke
köszöntötte, ünnepi megemléke-
zést Zóka Tibor titkár mondott. A
kulturális mûsorban felléptek fõ-
városi mûvészek, a ház nyugdíjas
énekkara, valamint versmondók.

BÁBOKKAL A MESÉBE
A Hevesi Sándor Mûvelõdési

Központban hétfõn nyílt meg a
nagyközönség elõtt Tóth Jánosné
zalakomári pedagógus 270 darabos
bábgyûjteménye. A kiállítást
Lengyák István nyitotta meg, az At-
tila úti óvodások rövid mûsort ad-
tak elõ. A HSMK elõcsarnokában
elhelyezett gyûjtemény június 3-áig
tekinthetõk meg, most szombaton
bárki kipróbálhatja a bábokat.

GYÖKEREK ÉS LOMBOK
Az Országos Erdészeti Egyesü-

let Nagykanizsán mutatta be
könyvsorozatának 4., Gyökerek és
lombok címû kötetét a Halis István
Városi Könyvtárban. Az erdész-
portrék 4. kötete a múltról szól.  Az
egyesület nagykanizsai csoportja,
valamint az Olajos Szeniorok Ha-
gyományápoló Köre közös szerve-
zésében létrejött találkozón Pápai
Gábor az Erdészeti Lapok fõszer-
kesztõje ismertette a kötetet, majd
Udvardi Géza olajmérnök emléke-
zett meg a közelmúltban elhúnyt
Buda Ernõ bányamérnökrõl. 

ÉRTÉKEK 

A Magyarországi Volksbank Rt.
mint mecénás képzõmûvészeti kiál-
lítás-sorozatot kezdeményezett. A
kiállítási sorozat célja az összegzés,
az új tehetségek keresése, az érték-
megtartás és az értékképzés. E kül-
detés kiemelkedõ eseménye Bazán

Vladimir kiállítása a bank nagykani-
zsai fiókjában és galériájában. A ki-
állítást Horváth Gyula fiókigazgató
nyitotta meg, a mûvészt Papp Fe-
renc a nagykanizsai HSMK igazga-
tója mutatta be. A kiállítás 2005.
augusztus 15-ig tekinthetõ meg.

SZOMBATI NYÍLT NAP
A Könyvtárak a Nagy Köny-

vért országos programsorozat
nagykanizsai rendezvényeként
szombaton nyílt napot rendeznek
a Halis István Városi Könyvtár-
ban. A Pályaválasztási Tanácsadó
Szolgálat munkatársai szakmák-
ról, munkavállalásról, továbbta-
nulási lehetõségekrõl adnak in-
formációkat az érdeklõdõknek
Tablókon lehet figyelemmel kí-
sérni a Nagy Könyv Top 100-ba
bekerült mûvek többségét is, a
helybéli ajánlók gondolataival fû-
szerezve. A 9-13 óráig tartó nyílt
napon lehetõség lesz arra is, hogy
a 6-10. évfolyamos gyerekek a
könyvtár által elsõ alkalommal
szervezett napközis táborba je-
lentkezzenek. 

JAZZ-EST
A Farkas Ferenc Városi Zene-

iskola Diákönkormányzata szer-
vezésében a  zeneiskola két ifjú
tehetsége, Gayer Mátyás (zongo-
ra) és Farkas Norbert (nagybõgõ)
mutatkozik be június 2-án, csü-
törtökön 18 órakor a Zeneiskola
Hangversenytermében. A Jazz-
esten közremûködik: Kõfalvi
Csaba (dob) és Tiborcz Iván
(szaxofon). A belépés ingyenes.

MEGEMLÉKEZÉS 
Június 5-én 14 órára várja a

megemlékezõket a NagyMagyar-
ország Emlékmû Szoborbizottsága
az Eötvös térre. Az ünnepség faül-
tetéssel kezdõdik a Kárpát-meden-
cében élt hõs magyar elõdök emlé-
kére. Köszöntõt mond Rózsás Já-
nos író, Nagykanizsa város dísz-
polgára. Ünnepi beszédet Pap Gá-
bor mûvészettörténész, ünnepi
megemlékezést Kiss Dénes a Tria-
non Társaság országos elnöke
mond. Az emlékmû helyreállításá-
nak hatéves munkájáról Rajnai
Miklós számol be. Zárszót Kiss
Bódog Zoltán mond. 

2 KRÓNIKAKRÓNIKA

KANIZSA Dél-Zalai Hetilap Ügyvezetõ - fõszerkesztõ: Luif Ibolya. Munkatársak:
Bakonyi Zsóka, Dukát Éva, Nagy Krisztina, Szõlõsi Márta, Hársfalvi Tímea, Tóth
Tihamérné. Szerkesztõség: Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Levélcím: 8801 Nagy-
kanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I.
emelet. Kiadja a Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47 I. emelet. Tel.:
93/312-305. Nyomja: ANTÓK Nyomdaipari Kft., Celldömölk. Felelõs vezetõ: Antók
Zoltán. Terjeszti a Lapterjesztõ Kft.  Az árus példányok ára 65 Ft. 

ISSN 0865-3879
E-mail címünk: kanizsahetilap@chello.hu Honlap: http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

ª Lakások, üzletek, garázsok, irodák, üzemek
RIASZTÓRENDSZERÉNEK szerelése.

ª A RIASZTÓJELZÉS 24 órás figyelése,
gyors beavatkozással.

ª Meglévõ rendszerek FIGYELÕKÖZPONTRA
történõ díjtalan csatlakoztatása.

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 20.
Telefon: 93/ 312-706

A Dogo Canario és Egyéb Kutyák Klubja 2005. május 22-én ren-
dezte meg tavaszi járõrversenyét a Csónakázó-tónál. Az immár har-
madik alkalommal megrendezett versenyen az egyesület által mû-
ködtetett kutyaiskola jelenlegi és egykori növendékei, az egyesületi
tagok és más kutyások is részt vehettek egy játékos családi vetélke-
dõn. A rendezvényre idén meghívták a zalaegerszegi Göcsej Kutya-
iskola tagjait is. A versenyfeladatok egyszerûek voltak, nem volt
szükség a kutyák semmilyen elõképzettségére. A tavaszi járõrver-
seny eredményei: 1 hely: Varga Zsolt és kutyája Rocky (nagykani-
zsai kutyaiskola); 2. hely: Szekszárdi József és Adolf (nagykanizsai
kutyaiskola); 3. hely: Lang Ferenc és Süti (Zalaegerszeg), holtver-
senyben Modor Constance Philip nevû kutyájával. (Nagykanizsa).

MÁJUS 18.

MÁJUS 19.

MÁJUS 21.

MÁJUS 24.

MÁJUS 23.
ELÕZETES
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BÉRLAKÁS, LAKBÉR
A bérlakás helyzetrõl és a lak-

bér-támogatási rendszerrõl tartott
sajtótájékoztatót május 19-én dr.
Csákai Iván, a FIDESZ MPSZ
önkormányzati frakcióvezetõ-he-
lyettese. Elõször arról szólt, hogy
a szocialisták 2005-tõl leállították
a bérlakás építést azzal, hogy drá-
ga és lassú. Azonban a bevezetett
lakbértámogatás igénybevételéhez
olyan feltételeket szabtak, hogy
azt  csak kevesen tudják igénybe
venni. Kanizsán a Fidesz-kor-
mány alatt épült közel 180 lakás
helyett eddig összesen 50 használt
bérlakást tudott a városvezetés
„felmutatni”. A lakbér-támogatási
rendszernek városunkban mind-
össze 13-án feleltek meg. 

A TÁRSULÁSI ÜLÉSRÕL
Pénteken az elõzõ napi többcé-

lú kistérségi társulási üléssel kap-
csolatban tartott tájékoztatót Cse-
resnyés Péter, a Fidesz helyi frak-
cióvezetõje, aki arra hívta fel a
figyelmet, hogy a társulási ülésen
olyan napirend került megtárgya-
lásra, amit régebben kellett volna
megtenni. Hogyan lehetett meg-
alakítani egy társulást úgy, hogy
legalább egy önkormányzat még
nem döntött a társulásban való
részvételrõl – tette fel a kérdést. 

PATAK HELYETT! 
Elképesztõ, hogy a több tíz, de

inkább százmillió forintba kerülõ
mûpatakot tervez a város vezetése
a fõ utcára – mondta dr. Kolonics
Bálint, a Fidesz frakcióvezetõ-he-
lyettese szerdai sajtótájékoztatóján.
Hajmeresztõ, hogy a polgármester
támogathatónak tart egy mûpata-
kot amikor például a város tulajdo-
nába került laktanyák a pénzhiány
miatt inkább hasonlítanak kísértet-
parkra, mint egy a befektetõket,
vállalkozásokat csalogató területre. 

FIDELITAS
A fiatalok munkanélkülisége

volt a témája a keddi sajtótájékoz-
tatónak, melyet Fertig István a
Fidelitas helyi csoportja elnöke és
Bizzer András alelnök tartott. Egy
év alatt 45,6 százalékkal nõtt a 25
évnél fiatalabbak körében a mun-
kanélküliség. A két vezetõ arra
kérte Litter Nándor polgármestert,
hogy a szocialista párton belüli
harcok helyett inkább a munka-
nélküliség ellen harcoljanak. 

2004. októberében került bejegyzésre a Mosolygó Kórház Alapít-
vány, melynek fõ tevékenységi célja, hogy a magyarországi kórházak-
ban fekvõ súlyosan beteg gyermekeket segítse. Támogatják a gyerme-
kek rehabilitációját, a gyermekkórházakat, a szükséges orvosi mûsze-
rek és felszerelések beszerzését, a gyermekek közérzetének javításához
megpróbálnak hozzájárulni a kórházakba bevitt zenei és mûvészi prog-
ramokkal. A 6000 kilométeres Magyarországi Kerékpárút során az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke, dr. Albert Royaards valamennyi me-
gyében szeretné megismerteti az alapítvány mûködését, valamint ado-
mányokat gyûjt a nemes célra. 

Zala megyében május 17-22. között jártak. Nagykanizsára május 18-
án ért dr. Albert Royaards, aki elárulta, hogy eddig 4,5 millió forint ado-
mány gyûlt össze és reméli, hogy a kerékpárút végéig ez az összeg még
több lesz. Dr. Baranyi Enikõ fõorvos, az alapítvány megyei koordinátora
bemutatta a kanizsai kórház gyermekosztályát. Megtudtuk tõle, hogy
egy lélegeztetõgépre lenne legnagyobb szüksége az osztálynak. Litter
Nándor polgármester elmondta: ötven nagyobb vállalkozást levélben ke-
resnek meg, hogy támogassák az alapítványt. Az önkormányzat terveik
szerint 100 ezer forintos összeget ajánl fel. A nagykanizsai program le-
bonyolításában nagy szerepe volt dr. Horváth György önkormányzati
képviselõnek is. A kis betegekkel történõ találkozás nem ért végett mo-
soly nélkül, mindenki számára jutott egy szelet a nagy tortából.

A Nagykanizsai Határõr Igaz-
gatóság a rendvédelmi szervek-
nek kiírt pályázati lehetõséget ki-
használva hárommillió forintot
nyert az Országos Bûnmegelõzési
Központ által meghirdetett „A
rendõrség és a határõrség bûn-
megelõzési feladata továbbfej-
lesztésének támogatására” címû
pályázaton. A projektben megfo-
galmazott feladatokról, a kitûzött
célokról Németh József határõr
alezredes tartott tájékoztatót. 

A közrend és a közbiztonság
megõrzése, a jogsértõ cselekmé-
nyek megelõzése, felderítése, az
állampolgárok élet- és vagyonbiz-
tonságának megteremtése mellett
kiemelten kívánnak foglalkozni a
gyermek- és ifjúsági korosztály
áldozattá illetve bûnelkövetõvé
válásának megelõzésével vala-
mint az illegális munkavállalás
visszaszorítását célzó ellenõrzé-
sekkel is. A határõrség és az
együttmûködõ szervezetek mun-
katársai – így a Zala Megyei
Rendõrfõkapitányság, a megyei
Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fõfelügyelõség, a Zalai Polgárõr
Szövetség, a Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatal, a Dél-Du-
nántúli Regionális Közösségi
Szállás, a Közterület Felügyelet –
már e héten képzéseken vesznek
részt. Tréningek és konferenciák
segítik majd a minél hatékonyabb,
év végéig tartó közös munkát. 

BÛNMEGELÕZÉS MOSOLYGÓ KÓRHÁZ

A munkahelyteremtés az önkormányzat folyam-
atosan napirenden lévõ ügye. Papp Péter, a GVB
elnöke a legújabb tudnivalókat osztotta meg a sajtó
munkatársaival csütörtökön. 

– 44 bérlõvel van az önkormányzatnak kapcsola-
ta, 21 bérlõ ténylegesen megkezdte a mûködését és
161 fõt foglalkoztat a volt Gábor Áron laktanya te-
rületén. A Betonút Rt. a központi épület emeleti ré-
szét bérelte ki, a két évi 27 millió forint bérleti díjat
teljes mértékben ráfordítják az épület felújítására.
Így 50 fõt tudnak alkalmazni, a Betonút Rt. 35 alkal-
mazottja mellett 15 nagykanizsai felvételt jelent –
mondta Papp Péter.

A laktanya területével szomszédos Ipari Parkban
14 cég vásárolt földet. Tizenegy megkezdte a beru-
házást, illetve a cég túl van az alapításon. Az év vé-
géig minimum 180 fõ találhat itt magának munkát.
Az Ipari Park közmûfejlesztésére – útépítés, csapa-
dékvíz-elvezetés – közel fél milliárd fordított a vá-
ros. A múlt közgyûlésen egy 55 milliós pályázat be-
adásáról döntöttek, ami a még nehezen vagy nem

megközelíthetõ, nehezen hasznosítható területek fel-
tárását teszi lehetõvé. A vállalkozásoknak adható tá-
mogatási forma idén hatályba lép, melynek pályáza-
ti formájáról a gazdasági bizottság dönt.  

– Olyan támogatási formát vezetünk be a Nagyka-
nizsán telephellyel rendelkezõ vállalkozók segítésé-
re, amely az iparûzési adótól függetlenül a beruhá-
zásokkal megvalósuló munkahelyteremtést támoga-
tandó, az új munkahelyek számának arányában és
az építményadó nagyságát figyelembe véve maxi-
mum munkahelyenként 3 évre 500 ezer forintos ked-
vezményt biztosít az önkormányzat. Bevezetjük az
Év vállalkozása kitüntetõ címet, elismerve így a leg-
nagyobb változást, a legintenzívebb növekedést el-
érõ kis-és középvállalkozást – fejtette ki Papp Péter. 

Szányi Gábor, Nagykanizsai Régió Ipari Park és
Logisztikai Központ ügyvezetõje elmondta, hogy a
volt laktanya területén tervezés alatt van egy 20 ezer
négyzetméteres gabona raktárbázis. Hiesz Miklós, a
Gazdaságfejlesztõ Kht. ügyvezetõje a zöldmezõs te-
rületekre való érdeklõdésrõl számolt be. 

ÉV VÉGÉIG 180 ÚJ MUNKAHELY

PÁRTHÍREK
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Az elmúlt évtizedekben komoly változáson men-
tát életünk minden területe. A régen még oly diva-
tos, fõként az ellátást színesítõ, és a megélhetést biz-
tosító hobbikertek napja jórészt leáldozott. A kertek
nagyobb részét befüvesítették, virágokat ültetnek, és
csak töredékükben érik nyaranta paprika, paradi-
csom, jóllehet a vetés-betakarítás kiskerti hagyomá-
nya azért még él. Az alábbi kisriportok a vásárcsar-
nokban készültek.

PARLAGON HAGYOTT KERTEK
Már korábban felfigyeltek a szakemberek arra,

hogy egyre csökken a hobbikertek száma, a szabad-
idõs szokások átalakulásával és az ellátás javulásá-
val magyarázzak a magyar hobbikertek számának
drasztikus csökkenését. 

– Ön miért ülteti be a kertjét?
- Valamit muszáj csinálni, ha már ott van a nagy

kert. Aztán meg azért is dolgozik az ember, mert
muszáj valamibõl megélni. Sok ötvenévesnek nincs
munkája, azok is csak próbálkoznak vele, meg mi
idõsebbek is. Mi talán azért is foglalkozunk vele,
mert megszoktuk már, mindig is ezt csináltuk. Elül-
tetjük a magot, aztán amikor palántává cseperedik,
megpróbálják itt a Vásárcsarnokban eladni –
mondja Faics Lászlóné. 

– Mindenki mûveli a kertjét Kiskanizsán?
– Nem, sokan vannak, akik csak virággal ültetik

be, meg fûvel, mert azt gondolják, nem éri meg.
Mondja meg, megéri nyolcvan forintért a hagyma?
Hát sokkal több vele a munka. Mi se ültetjük már be
az egész kertet, inkább fenyõt rakunk bele abban a
reményben, hogy azt talán majd el tudjuk adni. 

– Megveszik a palántát? – kérdezem az egyik pa-
lántaárust

– Meg. Van aki otthonra kertbe veszi, mások a he-
gyen ültetik el. Sokan vannak, akik a környezõ fal-
vakba viszik elültetni. Az idén jobban megy a palán-
ta. Korábban nem volt ennyi vásárló. Most már úgy
látom, érdemes volt elültetni.

– Mennyi munka van vele?
– Hát sok, a fiatalok ezért nem is nagyon szeretik.

Már karácsonykor elültetjük a magot, aztán meg fo-
lyamatosan gondozni kell.

– Melyek a legkedveltebb fajták?
– Az idén kedvelik a Sellõt, a Hattyút, a Fehér-

özönt, a 11-est, talán ezeket szeretek a legjobban –
mondja Szerecz Lászlóné. 

DIVAT A SZIKLAKERT
– Milyen növényeket keresnek mostanság az em-

berek?
– Nagy divattá vált a sziklakert, oda keresnek új-

donságokat, különlegességeket. Az egynyári növé-
nyekkel szemben az évelõket részesítik elõnyben, so-
kan úgy gondolják, ha egy kicsit többe is kerül, nem
kell többször megvenni. Azért is keresik a szilakerti
növényeket, mert ezek jobban bírják az esetleg csa-
padékszegény idõjárást, az erõs napsütést, és nem
kívánnak olyan gondoskodást, mint a többi kerti nö-
vény. Szeretik, ha a növények télállók, nem kell kü-

lön gondoskodni az átteleltetésrõl, beszedni, kiültet-
ni õket.  

– Miért vált Ön szerint divattá a sziklakert?
– Azt gondolom, másra már nincs az embereknek

ideje. A munka mellett ez hobbinak épp elég, lehet
egy kicsit kertészkedni, ugyanakkor nem jelent ko-
moly munkát, inkább aktív pihenést. Azt pár zöldsé-
get, gyümölcsöt meg inkább megvásárolják. Mi is
faluról, Szepetnekrõl járunk be a csarnokba, de mi
sem mûvelünk már konyhakertet, inkább díszítõ nö-
vényeket, virágokat ültetünk – mondja Lakatosné
Gyuricz Márta kertész. 

VIRÁGOS ERKÉLYEK, VIRÁGZÓ KERTEK
Évrõl évre nõ a virággal díszített balkonok száma,

egyre több helyen nyílnak virágok ott, ahol évekkel
ezelõtt még fû sem volt. A változás örvendetes,
ezért is kértük ki a kertész tanácsát, mit tehetünk,
hogy fáradtságos munkánk ne legyen hiábavaló. 

– Mit tehetünk annak érdekében, hogy a megvásá-
rolt virágpalánták szépek maradjanak, fejlõdjenek?

– Gondozni kell õket. Szükségük van a tápoldatok-
ra, a különbözõ tápanyagokra. Azt vallom, a növé-
nyeknek lelke van, épp úgy, mint a többi élõlénynek,
és erre is oda kell figyelni. 

– Minden növénynek adható ugyanaz a tápoldat?
– Az egynyári virágok magas káliumtartalmú táp-

oldatot igényelnek heti egy-két alkalommal, a növe-
kedéstõl függõen, hiszen minél nagyobb a növény
annál több tápanyagot igényel. A magas káliumtar-
talom növeli a virágzás lehetõségét, és a virágok
méretét is elõnyösen befolyásolja. 

– Hogyan védekezhetünk a kártevõk ellen?
– A növények egy része, köztük az általam forgal-

mazottak is, le vannak kezelve, nem valószínû, hogy
külön védelmet igényelnének. Ha mégis akad vala-
miféle gond, akkor az egyéni megbeszélését, tanács-
adást igényel - válaszol Péter Ernõ kertész, aki saját
termesztésû, kiskanizsai növényeit árulja a Vásár-
csarnokban. 

A HAGYMÁTÓL A SZIKLAKERTIG 

Néhány tíz esztendõvel ez-
elõtt még takaros falusi házak,
gyümölcsfákkal és zöldséggel
teli kertek jellemezték Miklós-
fát. Mára a helyzet itt is meg-
változott: egyre több két- és há-
romszintes, hatalmas, olykor
mesébe illõ ház épült, ám a ker-
tekben pedig fogy a zöldség,
gyümölcs. Bár a piacolásnak
korábban sem voltak hagyomá-
nyai a településen, aminek való-
színûleg a kertek kisebb mérete
is határt szabott. Ha másért
nem, családi fogyasztásra sokan
megtermelték a régi idõkben,
amit lehetett. Ma egyre keve-
sebb helyen kell kapálni, per-
metezni. Hajnali kukorékolás is
egyre ritkábban ébreszti a kör-
nyék lakóit. Az idõsebbek közül
sokan – akik hajdanán gondoz-
ták az ágyásokat, nevelték a
csirkéket –, ma már nem tudják
ellátni ezeket a teendõket, a fia-
talabb korosztály képviselõi kö-
zül pedig kevesen vannak, akik
az egy, vagy sokszor két mû-
szak ledolgozása, az otthoni te-
endõk után még a veteményes
ápolására vágynának. A szépen
gondozott virágos udvarok mö-
gött, a kis kertek földjébe az
„éteknek való” magja, palántája
ma már többnyire egészségügyi
szempontok alapján kerül. Ak-
kor, ha a gazda úgy gondolja, jó
lenne tudni, mi minden kerül az
asztalára. Szeretné tudni, mi-
lyen permetszerrel óvták a nö-
vényt a betegségtõl, kártevõtõl,
biztos lenni abban, hogy saját-
és családtagjai egészségét sem-
mi sem veszélyezteti. 

S ha e sorok kapcsán valaki
csodálkozva felkapja a fejét, s
azt mondja: – A vásárcsarnok-
ban a legutóbb is miklósfai asz-
szonyoktól vettem virágot és
zöldséget –, bizonyára igaza
lesz. Hiszen azért kivételek itt is
akadnak. Sajni József, a telepü-
lésrész önkormányzati képvise-
lõje szerint talán nyolcan, tízen
vannak Miklósfáról, akik idõn-
ként árulnak a piacon. S hogy
teljes legyen a kép a miklósfai
kiskertekrõl: két gazdálkodó
kertészettel foglalkozik. 

RÉGEN 
SEM 

PIACOZTAK



A fakosi kertekrõl Vajda Ferencet, a Fakosért Városrész Szépítõ
Egyesület elnökét kérdeztük:

– Két csoportra osztanám a tulajdonosokat.  A helyi lakosok igénye-
iknek megfelelõen gondozzák a kertjüket. Az idegenek, akik a városból
járnak ki, olyan növényekkel ültetik be a területüket, ami nem munka-
igényes, vagy pedig parlagon hagyják, mert ilyen is van. Szerencsére
egyre ritkábban fordul elõ. Akik helyben laknak, gyakorlatilag három
részre oszthatók. Az idõsebbeknek az a véleménye, hogy állatot kell tar-
tani, mert különben nem élnek meg. Õk a területük nagy részét burgo-
nyával, kukoricával vetik be. A középkorosztály, ahová én is tartozom,
már nem nagyon foglalkozik ilyesmivel. Nekünk nincs igényünk arra,
hogy tyúkot vagy disznót tartsunk. Én is megveszem mástól. Inkább vi-
rágoskertet, parkot alakítunk ki. Két hektáron gazdálkodom, a munkám
mellett csemegekukorica és babtermesztéssel foglalkozom. A gyümöl-
csösben a családdal virágokat ültettünk, az elõkertet parkosítottuk. Az
én korosztályom így gondolkodik! Kis területeken kukoricával nem sza-
bad foglalkozni, mert nem lehet kitermelni az árát. Sokba kerül a per-
metszer, a vetõmag. Sok munkát igényel a föld megmûvelése. Az a véle-
ményem – mondtam is a feleségemnek –, a legdrágább zöldséget mi ál-
lítjuk elõ a világon. Sok munkát, sok pénzt belefektetünk. De van egy
varázsa. Hiába drágább, akkor is én ültettem, kapálgattam, a sajátom.
A területet ki-ki lelkiismerete szerint gondozza. Van aki csak az otthon
termesztett zöldséget fogyasztja el, mert tudja, hogy mit eszik. A mai vi-
lágban ez sem utolsó szempont. Az idõsebb korosztály abban a felfogás-
ban nevelkedett, hogy földet nem hagyunk parlagon, azt mûvelni kell
akkor is, ha megszakadunk benne, és állatot is kell tartani.

– A fiatalok mit szólnak mindehhez?
– Egyre több fiatal költözik ki a városból, jelenleg két építkezés fo-

lyik, tavaly szintén ketten építkeztek. Mindenhol van pici gyermek.
Ezért építettünk játszóteret, felújítottuk a Mûvelõdési Házat, most pe-
dig faluház készül. Fejlõdõképes Kisfakos, ugyanez vonatkozik
Nagyfakosra is azzal a különbséggel, hogy ott nincs új építkezés.
Nagyfakos egy elszigetelt, 18-20 házas település, a maga csendességé-
vel. Ott inkább idõsek élnek. Két gazdátlan terület található a bekötõút
két oldalán, amit egyesületünk szeretne a tulajdonostól megszerezni és
parkosítani. Itt problémát okoznak az utcán közlekedõ mezõgazdasági
munkagépek. A házak elõtti területet a lakóknak kell tisztítani és fárad-
ságos munkát jelent esõs idõben a traktorok utáni takarítás. Szépen

megindult Nagyfakoson is az élet. Két éve csatlakoztak egyesületünk-
höz, karbantartják a területet, virágokat ültetnek. A jó közérzetüket
sajnos rontja, hogy az út minõsége kritikán aluli az erõgépek miatt. Az
utolsó ház mögött volt a völgyben egy gazdátlan, elhanyagolt patak-
meder, ahol szép kis pihenõhelyet akartunk kialakítani. Úgy gondoltuk,
senki földje, több konténer szemetet, építési törmeléket vittünk el róla.
Most kiderült, hogy állítólag tsz-terület és birtokba vették. Erõgépekkel
mászkálnak keresztül-kasul, fákat vágtak ki és felszántották. Olyan ál-
lapotban volt, hogy nem gondoltuk, gazdája is lehet. Most áttettük a
pihenõhelyet a falu másik végére, ahol röplabda pályát építünk. 

– Önök õslakos kisfakosiak?
– Négy éve költöztünk ki, én ötven évet éltem a negyedik emeleten.

Nem ebben nevelkedtünk, nem volt ránk jellemzõ ez az életforma. A
MÁV-nál vagyok diszpécser. A területet gépekkel mûveljük, a fizikai
munka gyakorlatilag kevés, kaszálni sem tudok. Ha nem lenne kaszáló-
gép, gondban lennék. A szabad levegõ és a nagy tér miatt változtat-
tunk, most már nem tudnék visszaköltözni. 

– Hoz valami pluszt a konyhára a kert?
– Ha sikerül a termés, akkor igen, csak hol az idõjárás megbízhatat-

lan, hol a vetõmaggal van baj. A magyar árak nagyon el vannak vará-
zsolva minden területen. Most már odáig jutottunk, hogy Kínából ol-
csóbban behoznak mindent, mintha itt termelnénk meg! 
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Vajon mennyire jellemzõ napjainkban a peremke-
rületekben a veteményezés, a kapálás, a palántázás,
vagy éppen a füvesítést választják az emberek? Er-
rõl kérdeztük a palini városrész képviselõjét Bicsák
Miklóst, aki így összegezte gondolatait:

– Palinban a városrész fejlõdésével az ófaluban
megmaradt a családi gazdálkodás, jellemzõ ez az Al-
kotmány utcára, a Lazsnaki Szociális Otthontól a
palini sportpályáig. A szülõk megöregedése után a
gyerekeik viszik tovább a gazdálkodást. A családok a
ház végében lévõ pár száz négyszögölös kertet alakí-
tottak ki a veteményeknek, gyümölcsösnek. Elõállít-
ják a családnak szükséges zöldségféléket, gyümöl-
csöket. Némelyik helyen saját komposztálót készítet-
tek, nem ritka a fóliasátor. Jó érzés a rendezett csa-
ládi házak mentén végigmenni, szorgalmas emberek
élnek ebben a falurészben. A fõ utcáról nyíló Napsu-
gár, Magvetõ utcában is tapasztalható a szorgalmas
kezek munkája. Jó ötlet volt régen a tanácsi rend-
szerben, hogy a tiszta udvar címmel voltak kitüntetve

egyes porták, mert a gazdák igyekeztek a saját háztá-
jukat, környezetüket kulturált, ízléses módon, a ha-
gyományoknak megfelelõen gondozni, szépíteni. A
kárpótlásból különbözõ földterületeket (rétet, kukori-
caföldet) visszakaptak családok, õk leginkább az ál-
lataik (sertés, baromfi, lovak) élelmezését oldják
meg a szénával, a kukoricával. Ezek a területek Pa-
lin környezetében vannak, a rét a Nagykanizsa-Zala-
egerszeg vasútvonal mentén húzódik, a nyugati ré-
szen. Sok a vad és vetési kár, hiába védik kerítéssel a
területüket a gazdák, a vadállatok mégis sok helyen
a vetést feltúrják, megeszik a magokat. 

Palinban az új rész lakóövezet, így a Felsõerdõ,
Herkules utca, Inkei utca. Itt a parkosítás, a gyü-
mölcsfák, a hobbikert, esetleg a kis fóliasátrak a jel-
lemzõek. A módosabb emberek az udvarukba me-
dencét építettek. Sokat fejlõdött Palin mellett Kor-
pavár is, lakóövezet lett és remélhetõleg hamarosan
megépül a csatornarendszer. Így találkozik és
ötvözõdik a városi-falusi jelleg. 

PALINI HÁZAK TÁJA

A FAKOSI ZÖLD VARÁZSA
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A Jókuthy család nevére – más néven Szomorfalvi – már XIV.
századi okleveleinkben is rátalálhatunk, Jókuthy Mihály neve mint
választott bíróé fordul elõ a Turcsányiak és Rudnayak ügyében. Az-
óta évszázadok teltek el, s a nemesi család neve itt-ott felbukkan,
egy-egy település nevével összefonódik, történelmén kitörölhetet-
len nyomot hagy. Nem kivétel ez alól Nagykanizsa sem, ahol a sok
generációt megélõ család egyik tagja, Jókuthy Béla ezredesként a
József fõherceg laktanya parancsnoka volt évtizedeken át. 

Róla, életének, családjának történetérõl Jókuthy Judit, a család
utolsó, Nagykanizsán élõ leszármazottja mesélt. 

– A múlt század tízes éveiben került a család Nagykanizsára, akkor
lett a dédnagypapám, Jókút-Szomorfalvi Jókuthy Béla parancsnok a
József fõherceg laktanyában. 1912-ben házasodtak össze õ és
Mezõcsáthy-Juhász Mária, aki, mint a nevébõl kiderül, szintén nemesi
származék volt. Bár a dédnagyapám eredendõen a család legidõsebb
lányának udvarolt, végül a legfiatalabb lett a felesége. Már ebben a
városban születtek meg gyermekeik, Jókuthy Albert és Jókuthy Ilona,
az én nagymamám. A nagymama azt mesélte, hogy õt Hamburger Jenõ
segítette világra. A dédnagymama elõször nem szeretett itt lakni, Alcsút
és Fehérvár után úgy érezte, kies, szomorú város ez, ahol minden tég-
lából van és nincs semmi szépség. Aztán lassan megszeretett itt.

– Milyen ember volt a dédnagypapája?
– A nagyanyám azt mesélte róla, hogy 1945-ben, amikor bejöttek az

oroszok, felvette az egyenruháját, bár az egész család könyörgött neki ne
tegye, mert az életükbe kerülhet. Õ mégis felvette, mert azt mondta, egész
életében katona volt, miért lenne most más. Az oroszok bátorságát és talán
a rangját is tisztelték, mert a nagymamám elmondása szerint leszalutáltak
elõtte. Elismertségét, megbecsültségét jól mutatja, hogy 1945-ben, amikor
meghalt, kommunizmus ide, szocializmus oda, díszsírhelyet kapott a kato-
nai temetõben. Az özvegye és a fia komoly áldozatot hozott ezért, hiszen
halála után a családot elõször börtönbe hurcolták, aztán kitelepítették.
Mindenüket elvették, kínozták õket, mert rájuk fogták, hogy kémek. Míg tá-
vol voltak, itthon maradt családtagjaik segítették õket, hiszen a dédnagy-
anyám idõs volt már, nem tudott dolgozni, a család segítsége nélkül éhen
halt volna.  Házaik voltak a városban, a dédnagyapám könyvtárából szár-
mazó könyvek egyike-másika még feltûnik a városi könyvtár gyûjteményé-
ben, benne van a könyvekben, hogy Jókuthy Béla könyvtára. Akkor talál-
koztam ezekkel, amikor a családról kerestem információkat. Nemcsak az
ingatlanokat kobozták el, hanem a fegyvergyûjteményt meg a családi port-
rékból álló festménygyûjteményt is, pedig az másnak nem volt érték. A csa-
lád hintója ma a parádi kocsimúzeumban van, bárki láthatja.

– Hogyan élt a múlt század elején egy magyar úr?
– A telet Kanizsán töltötte a család, a nyarat Mezõszilason. A

dédnagypapa minden héten befogatott a hintóba, és felment Fehér-

várra mulatni, barátnõzni meg kártyázni. Nem mert szólni a déd-
nagymama, mert akkor az volt a rend. Ha dédnagymama szólni mert
valamiért, a dédnagypapa mindig azt mondta, akkor elmegy kaszi-
nózni, ide a tiszti kaszinóba, így aztán Mezõcsáthy Mária hallgatott. 

– Milyen ember volt a nagymamája?
– Bár leánynak született, apja katonai keménységét örökölte. Tizenöt

éves korától nyolc éven át várta kedvesét, hogy végül hozzámehessen,
mert egy gyõri származású bíróba szeretett bele, akihez a dédnagypapa
csak a nagydoktori cím megszerzése után engedte hozzámenni, mond-
ván, el kell tartania a feleségét. 38 éves volt a nagypapa, mikor elvehet-
te a nagymamát, aki akkora már régen egy jegyzõt szeretett. De már
nem volt visszaút, mert a nagypapa egész családja ideköltözött Gyõr-
bõl. Öt évig sem éltek együtt, mert a nagypapát elvitte egy vírusos agy-
hártyagyulladás. A mami itt maradt egy gyermekkel 28 évesen, özve-
gyen. Késõbb elõször összeállt egy munkás származású, nagyon csinos
férfivel, majd szült neki egy gyermeket. Késõbb férjhez ment hozzá.
Egyébként ez a tény mentette meg õt az elhurcolástól, mert amikor a
családot kitelepítették, õ nem volt otthon, így aztán, amikor hazaért, ro-
hant be az ÁVH-hoz, hogy õ is Jókuthy, vigyék õt is. Ott akkor azt
mondták neki, hogy csak azért nem viszik el, mert õ egy tisztességes
munkásember felesége. Így megúszta és segíteni tudta az elhurcoltakat.
Nem tudom, bennem lett volna-e bátorság berohanni a hatósághoz,
hogy vigyenek engem is, különösen akkor, amikor még úgy tudták,
Oroszországba viszik az elhurcoltakat meghalni. A Jókuthy család má-
sik ága, az Alberté végül Németországban kötött ki, mert a nagymamám
testvére egy Horthy Miklós rokonságához tartozó, nagyon gazdag lányt
vett el, s nekik végképp nem volt maradásuk. Ma leszármazottaik Né-
metországban élnek. A mama bátyja másodszor is megnõsült, mivel
nem ment a felesége után. Budapesten telepedett le, egy olyan lányt vett
el, aki régóta szerette és megvárta a kitelepítés után is.

– Milyen volt az élet a háború elõtt? Mit mesélt errõl a nagymama?
– A nagypapa kemény ember volt, a rendet otthon is megkövetelte.

Neki kellett kipucolni a nagypapa csizmáját, hiába volt tisztiszolga. A
dédnagyszüleim még magázták egymást és a dédnagypapa szava min-
denható volt. A kisfiúkat öt-hat évesen elvitték a katonai iskolába, hiá-
ba sírt, könyörgött a kicsi és az édesanyja is, nem volt beleszólásuk. A
legidõsebb fiúnak katonának kellett lennie. Egyszer a dédnagymama
levágatta a haját és a mami azt mesélte, kalapban ült az asztalnál,
mert divat ide vagy oda, nem merte a dédnagypapának megmutatni. A
laktanyában vidám élet folyt, a tisztek gyerekei két pónin, Adélon és
Andalgón tanultak lovagolni – ezt mesélte a nagymama. 

– Hogyan éltek Sztálin halála után?
– A család kitelepített tagjai elõször Keszthelyen laktak, nem jöhettek

vissza azonnal Nagykanizsára, csak két év után. Visszajöttek, nyomor-
ba, szegénységbe, s bár várták õket külföldön, nem mentek, mert azt
mondták, ez a hazájuk, e nyelven beszélnek, így imádkoznak, maradnak,
mérjen rájuk bármit a sors. A sors pedig nem volt kegyes, semmilyen
munkát, még fizikait sem kaptak. A nagyanyám második férjének kere-
setébõl nyomorogtak. Hiába érte õket sok sérelem, nem bántottak sen-
kit, nem haragudtak senkire. Bár jólétben éltek azelõtt, át tudtak állni
az új világra, volt bennük tartás, nem panaszkodtak soha, viselték, amit
a sors rájuk mért. A barátaik elfordultak tõlük, õk lettek a nép ellensé-
gei, kitaszítottá, elhagyottá váltak, s lassan talán el is feledték õket. 

– Milyen érzés, ha valakinek ilyen múlttal kell együtt élnie?
– Tartást ad, keményet. Az engem ért rengeteg bajon e múlt emléke se-

gített átevickélni, és ez tart ma is életben, jóllehet, már nem lesz folytatás.
Amikor nyugdíj mellett az utcát takarítottam, volt, aki beszólt nekem,
hogy „Jutka, a címered ilyenkor is veled van”. Ha valamit megtanultam
az elõdeimtõl, hát azt igen, hogy a munka nem szégyen. Nekem a múlt
dolgainak rendezése a feladatom, azért vagyok még itt ebben a világban.

-dé-

EGY CSALÁDFA UTOLSÓ ÁGA

Mezõcsáthy-Juhász Mária, Jókuthy Béla és menyük, Jókuthy Albertné
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Dr. Ördög Ferenc nyugalmazott
középiskolai tanárnak a nyelvtudo-
mány területén végzett kiemelkedõ
szakmai munkásságáért és ezzel
városunk hírnevének öregbítéséért
a „Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Díszpolgára” kitüntetõ címet
adományozta a közgyûlés  április
29-én, a Város Napján. A tanár, a
kutató, a tudós munkásságát külön-
féle kitüntetésekkel és díjakkal is
elismerték. Többek között 1991-
ben a Magyar Nyelvtudományi
Társaság elõterjesztése alapján
megkapta a Zala megye által alapí-
tott Pais Dezsõ-díjat, 1997-ben
megválasztották Zala megye, 2000-
ben szülõfaluja, Gyula díszpolgárává. A tanár úrral
kitüntetése kapcsán beszélgettünk otthonában.

– Amikor átvette az ünnepi közgyûlésen a kitün-
tetést, önmagáról nem, de két folyamatban lévõ
munkájáról beszélt.

– Mit is mondjak magamról? 72 éves vagyok, örü-
lök, hogy dolgozom még. Két könyvet kell  befejez-
nem. Az egyik a Zala megye népességösszeírásai és
egyházlátogatási jegyzõkönyvei (1745-1771) címû
négykötetes munka folytatása. Az ötödik kötet címe:
Személyneveink névtani, nyelvjárástörténeti vizsgá-
latának település- és mûvelõdéstörténeti háttere. Az
1975-ben kezdett munkának lesz zárókötete az érte-
kezõ rész, ahol a család- és a keresztneveket tüzete-
sen megvizsgálom. A másik: Nagykanizsa város, a
Halis István Városi Könyvtár és a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem támogatásával államalapításunk
1000. évfordulójára elkészítettem Csánki Dezsõ Ma-
gyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korá-
ban címû ötkötetes mûvének helynévmutatóját. Ez
segédeszköz a Hunyadiak kora birtokviszonyainak
tüzetes tanulmányozásához. Száz évet vártak a törté-
nészek és a nyelvtörténészek arra, hogy valaki ezt
összeállítsa, mert aki ilyenbe belekezd, négy évre le-
mond a szakmai elõmenetelérõl. Ennek a folytatása
a családnévmutató összeállítása két tanítványom,
Ollé Viktória és Széchenyi Magdolna segítségével,
akik vállalták, hogy négy évig kitartanak mellettem.
Szerzõtársként szerepeltetem õket a kötetben. 2008.
januárjában lesz Hunyadi Mátyás királlyá választá-
sának 550. évfordulója. Szeretnénk arra befejezni,
hogy Nagykanizsa ugyanúgy hozzájáruljon a szép
évfordulóhoz, mint ahogy hozzájárult államalapítá-
sunk évfordulójának a megünnepléséhez. 

– Hallani lehet mostanában városunk török emlé-
kei iránt érdeklõdõ török üzletemberekrõl. Török
nevek, török szavak maradtak-e fenn utánuk?

– Õk mohamedánok, keresztnevet a keresztelõ
pap csak a Szentszék által megjelentetett szótár, a
Martyrologium Romanum alapján adhat. Pogány
nevet pap be sem írt az 1500-as években. A XX. szá-
zadban, ha a szülõ pogány nevet választott, például
Ibolyát, akkor beírtak második névként egy keresz-
tény nevet, mondjuk Erzsébetet. A keresztnév állo-
mányban nem hagyhatott nyomot, a családnév állo-

mányban meg azért nem, mert ma-
radtak ugyan az országban törö-
kök, de Kanizsán nem tudjuk kimu-
tatni õket. Egerben viszont igen,
de ott megkeresztelkedtek, megvál-
toztatták a családnevüket is. A ké-
sõbbi, XX. századi betelepülõk, a
két cukrász család viszont megtar-
totta. Kitûnõ szakemberek voltak,
a város szívesen fogadta õket, el is
magyarosodtak. Az anyakönyve-
zést 1690-ben a török alóli felsza-
baduláskor rögtön elkezdték a fe-
rencesek. Nekem együtt van a csa-
ládnévanyag, abban sok német és
horvát név található, török viszont
nincs. Az újkori török jövevénysza-

vak, például pasa, papucs, az oszmán- törökség
megszállása alatt váltak  jövevényszavakká. Az ótö-
rök, honfoglalás elõtti és utáni szavaknak semmi kö-
zük sincs Törökországhoz, a török együttélés kora
külön rétege a magyar nyelvnek. Nem nagy azoknak
a szavaknak a köre, amelyek a török hódoltságot
túlélték. Van néhány ruházatra vonatkozó szó, mint
a csuha, dolmány, pamut. A lábbelikészítés körébe
tartozó szavak: csizma, mamusz, mustra, csiriz, di-
kics, szattyán. Étkezéssel kapcsolatos: kajszi, pite,
kávé, ibrik, bogrács, tepsi, kazán.

– A kutatómunka, az utazás sok idõt igényelt.
Volt-e ideje kikapcsolódásra?

– Évtizedekig fõállásban voltam kutató. Sokat utaz-
tam Budapestre könyvtárba, egyetemre, elõadásokra.
Mi annyi más kollégánkkal együtt szegények voltunk
ahhoz, hogy fogjuk magunkat, eladunk mindenünket,
és veszünk egy egyszobás lakást Budapesten!
Gyulajon, egy Tolna megyei kisközségben, földmûves
szülõk gyermekeként születtem, de árva gyermekként
nõttem föl. Hároméves voltam, amikor anyám meg-
halt, kilenc múltam, amikor apám elesett a Don-ka-
nyarban. Dombóvári tanáraim – Gömöry József osz-
tályfõnököm és Péczely László –  sokat jelentettek az
életemben, fölkaroltak. Péczely László késõbb atyai
barátom lett. Általa ismertem meg Kodály Zoltánt is.
Anyai nagyanyám nevelt és anyám nõvére. Az egye-
tem elvégzése után 1956-ban a feleségemmel Nagy-
kanizsán kaptunk állást az akkori Landler gimnázi-
umban. 1964-ben született Tamás fiunk, aki egyetemi
adjunktus és kutató orvos az USA-ban. Nevadában él
feleségével és kisfiáal, csak ritkán látogatnak haza.
Egy tanárnak más az élete, mint egy mérnöké vagy
orvosé. A diákok révén szoros kapcsolatot alakíthat-
tunk ki a város lakosságával, ami szintén idekötött.
Ma. elsõsorban nyelvtörténettel foglalkozom, a XVIII.
század neveivel. Legutóbb Jászberényben tartottunk
egy névtani tanácskozást Magyar névtani kutatások
itthon és határainkon túl címmel. Magam a személy-
névkutatás helyzetérõl és feladatairól beszéltem. Hoz-
zátartozik a szakmához, hogy az embernek szerepel-
nie kell itthon és külföldön is, ebben semmi rendkívüli
nincs... Emellett szeretek kirándulni, kertészkedni a
balatoni nyaralónk körül. 

Bakonyi Zsóka

AMIKOR A NYELVÜNK MESÉL
Június 1-jén 17 órakor a

Halis István Városi Könyvtár-
ban mutatják be Károlyi Attila
Nagykanizsa város elöljárói cí-
mû könyvét. A szerzõ 21 városi
elöljáró életrajzát, portréit közli,
közöttük olyan képeket is, ame-
lyeket a város közönsége ezúton
pillanthat meg elõször.
Babochay György, Vécsey Zsig-
mond, dr. Sabján Gyula, vitéz
dr. Simonfay Lajos, Nagy Jó-
zsef, Mátai József, dr. Paizs Fe-
renc egykori képmását. 

– Mi inspirálta a kötet meg-
írására? – kérdeztük dr. Káro-
lyi Attilától.

– Két évi munka elõzte meg a
könyv összeállítását. Az ösztön-
zést az adta a város elöljárói
életének összefoglalására a mo-
dern értelemben vett közigazga-
tás kialakulásától napjainkig,
hogy több polgármester arckép-
ét, többjüknek születési adatait
sem ismertük. A könyvben az ol-
vasók megismerkedhetnek a
polgármesterek, tanácselnökök
és a nemzeti bizottság vezetõjé-
nek arcképével, pontos életrajzi
adataikkal. Olyan összefoglaló
munkát sikerült letenni a város
asztalára, ami megkönnyíti a
mai emberek eligazodását. Az
életrajzok olyan elemeket tartal-
maznak, amelyek a jövõ generá-
ciója számára megszívlelendõek
és példaként szolgálhatnak a
felnövekvõ ifjúságnak. Tiszteljék
azokat, akik már nem élnek, és
különösen tiszteljék azokat, akik
élnek. A várospolgári identitás
alapja a város történelme, a vá-
ros történelméhez szervesen
hozzátartoznak az elöljárók.
Olyan személyek is vannak kö-
zöttük, akik egyetemes értékkel
bírnak, hozzátartoznak a ma-
gyar nemzet történetéhez. 

ELEINKRÕL
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A Zala Megyei Múzeumok igazgatósága a Bajcsa-vár feltárásának
anyagából kiállítást rendezett a grazi Eggenberg-kastélyban található Stá-
jer Tartományi Múzeumban, a Joanneumban. A megnyitóra érkezett zalai
küldöttséget és a helyi érdeklõdõket dr. Wolfgang Muchitsch, a múzeum
fõigazgatója köszöntötte a kastély belsõ udvarában, és felidézte az 1578-
ban felépült vár történetét. 

A várat építõ stájer katonák nem tudták, hogy homokra emelik az
erõdítményt, és azt sem vették figyelembe, hogy a körülötte húzódó mo-
csár miatt a belvíz is pusztítja majd a falakat. Emiatt folyamatosan restau-
rálni kellett. Nagyon sok stájer, magyar és horvát katona állomásozott ott.
Az osztrák és a magyar régészek szíve egyaránt gyorsabban vert, amikor
napvilágra bukkantak a bajcsai vár maradványai. 

Dr. Vándor László, a várat megtaláló régészek vezetõje beszédében ki-
emelte: a Bajcsa-vár története a két nép összefogásának a története is.
Nagy szerepet vállalt Stájerország azzal, hogy Nagykanizsától délre a
Muráig terjedõ területen a védelmet magára vállalta. Amikor 1995-ben a
várat megtalálták, természetes volt, hogy felvették a kapcsolatot a stájer
kollégákkal, így dr. Diether Kramerrel, a tartomány és a Joanneum fõré-
gészével, akivel attól kezdve közösen végezték a munkát. A Bajcsa-vár
kutatása nem lett volna sikertörténet, hiszen a történeti társaság pénzbeni
támogatásával indulhatott el az ásatás. 

A grazi tartományi levéltárban megtalálható a vár építésének és életé-
nek teljes iratanyaga, össze lehetett hasonlítani a feltáráskor elõkerült lele-
tekkel, így megismerhették a XVI. század második felének teljes katonai
életformáját. A Bajcsára vezényelt stájer tisztek bajor söröspohárból itták
a sört, közben panaszos leveleket írtak rettenetes helyzetükrõl. Ezzel
szemben százszámra kerültek elõ az osztrigák, amit fogyasztottak... A ho-
moknak köszönhetõ, hogy sok leletanyag megmaradt. Külön köszönetet
mondott Diether Kramer az ásatásoknál segítkezõ bajcsai asszonyoknak.
Litter Nándor polgármester megköszönte mindkét múzeumnak, hogy
ilyen intenzitással ápolják múltunk dicsõ emlékeit, és bejelentette, a város
felvállalja az emléktábla felállításának még hiányzó költségeit. 

Dr. Vándor László megyei múzeumigazgató kérdésünkre elmondta,
1995-2001. között a Stájer Történeti Társaság segítségével tárták fel a
bajcsai várat. A kiállítás elõször Zalaegerszegen mutatkozott be 2002-

ben, ugyanezen év õszétõl egy éven keresztül Budapesten volt látható a
Hadtörténeti Múzeumban. A kiállítás redukált változata került ki Ausztri-
ába, külön a Grazi Joanneum és a Stájer Történeti Társaság kérésére, ahol
novemberig tekinthetõ meg. A tervek szerint a következõ állomás Bécs
lesz, de bajor, szlovén, horvát és lengyel érdeklõdõ is van a kiállítás iránt.
Az európai bemutatás után kerül a végleges helyére, Nagykanizsára, ahol
nagyszabású kiállítással ünnepelik meg a hazatérést. 

A bajcsai helyszínen ma már semmit sem lehet látni, a vár akkor került
elõ, amikor a térség legnagyobb homokbányája elérte a vár szélét. A vár
elpusztult, elbányászták. Ma már a homokdombnak sincs maradványa,
ahol a vár állt. A bajcsai asszonyok hat éven át dolgoztak az ásatáson. Az
itt harcoló stájerországi katonák emlékére emléktáblát helyeznek el au-
gusztusban a bajcsai templom falán. 

Nagykanizsa története szempontjából kiemelt jelentõségû a bajcsai vár,
hiszen a XVI. század végi anyag sokkal gazdagabb, mint amit egész
Nagykanizsa területérõl mindeddig megismertek. Akik olvasni szeretné-
nek a vár történetérõl, megtehetik. A 2002-ben megjelent tanulmánykötet
és kiállítási katalógus megvásárolható a múzeumok elárusítóhelyein. 

A grazi megnyitó hangulatát Baráth Béla tanár tárogatójátéka színesítette.
- bakonyi -

A Kõrösi Csoma Sándor megyei
olvasás-szövegértési versenyen 298
tanuló vett részt. A nagykanizsai di-
ákok közül a negyedikesek verse-
nyében Vajda Rebeka (Kiskanizsa)
bizonyult  a legjobbnak. Felkészítõ
tanára Takács Zoltánné. Az ötödi-
kesek között 1. Toperczer Dorina
(Kõrösi), 3. Benkõ Viktória
(Kõrösi), felkészítõ tanáruk
Kókainé Hámorszki Éva. A 2.
hely is városunkba került,
Losonczy Veronika (Kiskanizsa)
jóvoltából. Felkészítõ tanárnõje
Hosszú Ágnes. A 6. osztályosok-
nál második lett Kavcsák Réka,
felkészítõ tanára Passáné Bolf
Mária. A nyolcadikosok között az
elsõ két helyet a Kõrösi Általános
Iskola diákjai szerezték meg: 1. Ke-
pe Nóra, 2. Konecz László. Tanáruk
Kókainé Hámorszki Éva.

KI ÉRTI JOBBAN?

A BAJCSA-VÁR EMLÉKEI GRAZBAN

A közelmúltban döntött városunk oktatási, kulturális, ifjúsági és
sport bizottsága a kulturális alap felosztásáról. A Honvéd Kaszinó há-
rom csoportja is sikeresen pályázott. A mazsorett csoport 150 ezer fo-
rint, a nyugdíjas énekkar 50 ezer, és a modern tánccsoport szintén 50
ezer forint támogatásban részesült. 

– Minden fillér jól jön a csoportok mûködéséhez – mondta Halmos
Ildikó, az intézmény vezetõje. – Csodálkoztunk azonban, hogy a szá-
mos sikert elért és a legegyedibb balett csoportunk nem kapott támo-
gatást. A Modern tánccsoporttal együtt most is tovább jutottak a me-
gyei fesztiválra. Az utazási költség valamennyi csoportunknál komoly
összegbe kerül. Az énekkarnál valószínûleg ruhavásárlásra költjük a
pénzt. A Modern tánccsoportunk egy országos tánchálózat részévé kí-
ván válni, hogy jobb feltételekkel indulhassanak a nívósabb táncverse-
nyekre. Annak például a nevezési díját fizettük.  A Mazsorett csoport és
a nyugdíjas énekkar tagjainak természetesen nem kell fizetniük tagdí-
jat, a többi mûvészeti csoportunkra sajnos már jellemzõ, hogy kényte-
lenek tagdíjat szedni az edzõk. Természetesen vannak fellépti díjas sze-
replések is, ezt mindenki tudja. Nagyon sok a szívességbõl végzett
munka az iskolák, alapítványok kérésére, a városi rendezvényeken való
szereplés. Soha nem utasítunk vissza egyetlen felkérést sem, akkor sem,
ha nem kapunk tiszteletdíjat. Valamennyi csoportunk a mûvészeti ág
gyakorlásáért jár össze és fellépti díj nélkül is szívesen megy, hogy
megmutathassa magát, tudását. 

Két kiskanizsai egyesület is si-
keresen pályázott a Kulturális Alap
felhívására. A Kiskanizsa Kulturá-
lis Egyesület 300 ezer forintos tá-
mogatást kapott, melyet a tervek
szerint az év végén bemutatásra
kerülõ Téli rondó címû új mûsoruk
költségeire fordítanak. A téli ün-
nepségek (regölés, betlehemezés,
karácsony) hagyományait kívánják
az új darabban feldolgozni. 

Az Együtt Kiskanizsáért Egye-
sület 80 ezer forintot fordíthat a
kiskanizsai népi építészeti értéke-
ket bemutató DVD, CD, videó
megvalósítására. Virtuálisan örö-
kítik meg a hagyományos
kiskanizsai házakat, utcák szerint
a jövõ generációja, az utókor szá-
mára, úgy, hogy filmkészítéshez is
felhasználható legyen a rögzített
anyag. A megkezdett munkát az
idei év végén szeretnék befejezni. 

RUHÁKRA ÉS UTAZÁSRA 300 + 80
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A Batthyány Gimnázium vezetõsége levelet juttatott el pénteken az
Oktatási Jogok Biztosának Hivatalába, amelyben jelzik, hogy a diákok
nagy számban ismerték a középszintû érettségi vizsgakérdéseit. Az is-
kola vezetése és a magyar munkaközösség úgy véli, az emeltszintû
magyar érettségit választó, a tételeket nem ismerõ diákok jelentõs hát-
rányba kerültek így a középszintû érettségit választó társaikkal szem-
ben. Erre tekintettel az emeltszintû írásbelit írt tanulók teljesítményé-
nek méltányos és körültekintõ elbírálását javasolják.  

Balogh László, mint tanár, mint szülõ, és mint egy patinás oktatási
intézmény vezetésének tagja élte meg az idei érettségit.

– Életreszóló, emlékezetes esemény lesz az idei érettségi, amelynek je-
lenségei nagyon nagy szomorúsággal töltenek el. Végig jó irányba szeret-
tük volna terelni a dolgokat, de mégsem sikerült. Számomra ez az egész
egy szörnyû üzenet volt, amely hatással bír az egész tanári pályámra. Ne-
künk, tanároknak komoly dolog az érettségi, hagyomány, örömünnep.
Nemcsak a jól elvégzett munka örömünnepe, hanem a felnõtté válás ritu-
áléja is, s mint ilyen, talán egy kicsit szent dolog. Reméltük, hogy az idén
is ünnep lesz, de mostanra inkább csak kaotikus kavalkád. 

– Ki a hibás ön szerint? 
– Felelõtlen, erkölcstelen emberek voltak ott a kezdet kezdetén, akik

valamiért nem érezték át ennek az egésznek a jelentõségét. Nem felté-
telezem, hogy politikai okok játszottak volna közre. Utólag persze már
benne van a politika is. Ez a mostani botrány egy szimptóma, egy tár-
sadalom, egy ország erkölcsi értettségének, felelõsségtudatának fok-
mérõje. 1989. óta nem volt hasonló botrány. Akkor is, most is közreját-
szott a pénz, hiszen most is lehetett pénzért tételeket, feladatsorokat
vásárolni. Tanáremberenként, a magam és a kollégáim nevében is ha-
tározottan visszautasítom azt a vádat, hogy az információk az iskolák-
ból szivárogtak volna ki. Senki nem feltételezheti rólunk, hogy mun-

kánk fokmérõjét, bizonyítványát értéktelenítjük el tisztességtelen eszkö-
zökkel. Az iskola, amely ma ezer sebbõl vérzik, de hivatásánál, külde-
tésénél fogva ma is valami tiszta dolog, a tudás átadásának fellegvára.
Rólunk feltételezni, hogy megcsúfolnánk ezt, enyhén szólva is furcsa. 

– Miért történhetett meg ez az egész?
– Azt gondolom, hogy egy kicsit túlmisztifikálták ezt az egészet. Túl

nagy volt a tét, a változás. A rendszerbe talán bele volt kódolva, hogy
történhet ilyen, és persze gyenge emberek mindig voltak.

– Úgy tudom, bizonyítékokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a di-
ákok már jóval az érettségi megkezdése elõtt ismerték a vizsgakérdéseket.

– A matematika és a történelem tételek nagy tömegek számára voltak
ismertek. Vasárnap este már SMS-t kaptam a magyar szövegalkotással
kapcsolatos vizsgakérdésekrõl, ezt hétfõn reggel hivatalosan is jeleztem
az OKÉV felé, de nem történt semmi. Hétfõn délután ismét jeleztünk,
kedden újra. Ugyan történtek lépések, de ugyanarra a dologra három
tárgy esetében háromféleképpen reagáltak. A magyar esetében nem tör-
tént semmi, matematikából lehet újra írni, vagy az év végi jegyet válasz-
tani, történelembõl pedig új tételsor került a diákok elé. Ha elõre készül-
tek volna a kiszivárgás eshetõségére, azt feltételezem, mindhárom tárgy-
ból azonos lett volna az eljárás. 

– Hogyan élik meg a diákok – köztük az ön leánya – ezt a hercehurcát?
– Lányom emeltszintû magyart írt, így az a botrány minket elkerült.

Matekból rossz feladatsort kaptunk, de a történelmet kézbekapta egy
diáktársától. Ennek tükrében azt mondhatom, hogy szörnyen teltek az
elmúlt napok, hiszen egy ilyen helyzet nem mindennapi érzelmeket pro-
dukál. A diákok többsége elkeseredett, és elege van az egészbõl, sokan
csalódottak. Sokan érezhetik úgy, hogy: ,,minden egész eltörött”. S
csak az örök remény mondatja velem azt: talán nem véglegesen gör-
bült el ,,a világ gyémánttengelye”.

SÁRBA TAPOSOTT HAGYOMÁNY

A Föld Napja alkalmából kiírt nemzetközi rajzpályázaton a  beér-
kezett 2600 pályamûbõl a Platán sori Vackor Óvoda nagycsoportosa,
Horváth Dóra rajzát választották a legjobbnak, nyereménye egy
fényképezõgép volt. 2600 rajzból 200-at állítottak ki, köztük Dóráét,
valamint két óvodástársáét, Mihovics Dóráét és Horváth Violettáét.

Az idén is részt vett az intézmény a Zala Megyei Közbiztonsági Ta-
nács által meghirdetett, Közlekedésbiztonság gyermekszemmel címû
pályázaton, melyre megyénként 5 kisgyermek rajza jutott be a buda-
pesti döntõbe, köztük Balogh Ádámé és Magyar Ádámé. Magyar
Ádám az országos versenyen külön díjat nyert rajzával. Ugyanebben a
témában bábos vetélkedõre hívták a megye óvodáit, iskoláit. A két
óvónõ, Lenkovits Szilvia és Gaál Kálmánné felkészítésével 10 kis-
gyermek vett részt saját készítésû bábokkal, saját mesével, Vackor
közlekedik a városban címû bábelõadással. A második hely, a 200
ezer forint értékû KRESZ-park és társasjáték mellett a bábmûvészek-
bõl álló zsûri külön elismerésben részesítette a gyerekek szép anya-
nyelvi kifejezését és hangsúlyos beszédét. 

A Kertvárosi Óvoda négy nagycsoportja idén harmadik alkalommal
töltött egy hetet a Zöld Tábor területén az Erdei óvoda program
keretében. Az óvoda nevelési programjának kiemelt területe a környe-
zeti nevelés, a környezettudatos magatartás kialakítása, az egészséges
életmód.

– Az ovisok megismerhették a Csónakázó-tó és környéke, az erdõ, a rét,
a tó jellemzõit, növény- és állatvilágát. Megismerkedtek az erdész munkájá-
val, a védett növényekkel, állatokkal. A gyerekek erdei túrákon vettek részt,
termésekbõl készítettek kompozíciókat, gipszbõl kiöntötték az erdei állatok
lábnyomait, mesét hallgattak, verseket és énekeket tanultak. Óvónõink er-
dõpedagógiai szakképzéssel rendelkeznek. A mûvelõdési és sportosztály
hozzájárult a programunk megvalósításához, a Péterfy Iskola biztosította
számunkra a helyszínt. Másodszor nyertünk a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által kiírt pályázaton, a pályázati pénzbõl távcsöveket vásá-
roltunk – mondta tájékoztatásul Hartainé Babati Éva óvodavezetõ.

VACKOR SIKEREI ERDEI OVISOK

A kékhal és a számítógép té-
mában hirdetett kreatív pályá-
zatot  általános és középiskolás
tanulók számára tavaly év
végén a Bluefish Computers
Kft.  Rajzával elsõ helyezést
ért el Takács Nikolett, a Palini
iskola 7. osztályos tanulója.
Nyereménye egy digitális fény-
képezõgép, iskolája egy nagy
értékû, multimédiás számító-
gép konfigurációt kapott. Öten
értékes jutalomban részesültek.

A KÉKHAL ÉS A SZÁMÍTÓGÉP



2005. évi fafaragó tábor megrendezése (Nagykanizsai Fafaragó Egye-
sület 150 eFt), Tungsram-Hevesi Sándor Versmondókör mûködése
(Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezet 150 eFt), CD
készítés (Horváth István 50 eFt), Táncklub versenyeztetése (HSMK Pre-
mier Táncklub 50 eFt), Kiállítás (Melega István Tihamér 50 eFt), Kultu-
rális kapcsolattartás (Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szak-
szervezet 35 eFt), Galéria rendezvényeinek támogatása (Hevesi Sándor
Általános Iskola 150 eFt), Ficánkoló városi szintû óvodás program (Vac-
kor Óvoda 75 eFt), Nagykanizsán megrendezésre kerülõ rendezvények
(Kanizsa Hagyományápoló Egyesület 300 eFt), Nemzeti játéknap meg-
rendezése (Gyermekvarázs Alapítvány (Mikkamakka 80 eFt), Pedagógus
Nõi Kar (Russay Olivérné 100 eFt), Irodalmi kiadvány, könyv megjelen-
tetése (Szabadi Tibor 50 eFt), Országos éremgyûjtõ találkozó és kiállítás
(Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete 50 eFt), Honvédelem történetének mél-
tatása az EU csatlakozás jegyében (Fegyveres Erõk és Testületek Nyug-
állományúak Klubja 50 eFt), Modern Tánccsoport országos verseny fel-
lépés támogatása (Nagyykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 50
eFt), Nyugdíjas Kórusának rendezvényei, városi nyugdíjas találkozó
(Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány 50 eFt), Mazsorett csoport
fesztiválon való szereplés (Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány
150 eFt), Óvodánk 125 éves fennállásának megünneplése (Szent Imre úti
Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 80 eFt), Pintyõke Fesztivál (Pipitér
Óvoda 80 eFt), Fesztiválon való részvétel, vendégszereplés, Népszínmû
(Nagykanizsa Város Nyugdíjas Dalköre 50 eFt),  Nagykanizsai mûvészeti
csoport mûködése, fellépések (Bojtár Népzenei Egyesület 200 eFt), Ko-
dály Zoltán kórustalálkozó (Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 60
eFt), Gyermeknap (Az Európai Unió Roma Ifjúságáért Egyesület 50 eFt),
Nemzetiségi Nap (NMJV Cigány Kisebbségi Önk. 100 eFt), Holocaust
emléknap (NMJV Cigány Kisebbségi Önkormányzat 100eFt), Elbeszélé-
sek megjelentetése (Dr. Polgár József 50 eFt), Ének-zenei kulturális ren-
dezvény (Tüttõ János Nótaklub 100 eFt), Zenei sorozat (Móricz Zs.
Mûv.Ház 200 eFt), Miénk itt-e tér városi tanévzáró rendezvény (Péterfy
S. Általános Iskola 350 eFt), Szakkiállításon való részvétel Párizsban
(Huszti Andrea 60 eFt), Részvétel a filmszemléken, archív filmek konzer-
válása (Kamera ‘67 Amatõr Filmstudió 85 eFt), Emlékmûsor József Atti-
la születésének 100. évfordulója tiszteletére (HMSK 100 eFt), Tarka-bar-
ka mûhely (HSMK 50 eFt), Zenés esték a Kiskastélyban (HSMK 200
eFt), Kanizsai Nyári Színház 2005. (HSMK 500 eFt), Gyermekszínházi
bérletvásárlás és középiskolások színházbérlet vásárlásának támogatása
(HSMK 150 eFt), Kanizsai Esték elõadássorozat (Nagykanizsai Refor-
mátus Gyülekezet Alapítvány 50 eFt), Hyány galéria kiállításai (Batthyá-
ny Lajos Gimnázium 40 eFt), Virág Benedek kórus támogatása (Batthyá-
ny Lajos Gimnázium 200 eFt), Aranymetszés Mûvészeti Napok rendez-
vénysorozat (Aranymetszés Alapítvány 100 eFt), III. Dunántúli Regioná-

lis Roma Fesztivál (Dunántúli Roma Vezetõk Szöv. 100 eFt), Kanizsai
Vasemberkupa 24 órás vetélkedõ (Péterfy s. Ált. Iskola 250 eFt), Téli
Rondó és Várósár címû mûsorok (Kiskanizsa Kulturális Egy. 300 eFt),
Egyesület programjai, rendezvényei (Eraklin Táncklub Egyesület 150
eFt), Mûködéshez és a együttes fenntartásához (Fehér Kígyó Együttes
100 eFt), Középiskolai Tudományos Konferencia anyagának kiadása
(Ady Iskola Izsák Imre Alapítványa 40 eFt), Nk-án megrendezésre kerülõ
kulturális rendezvény (Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete
50 eFt), Hazai és nemzetközi fotópályázatokon részv. (Kanizsa Fotóklub
55 eFt), Kanizsai felnõtt fúvószenekar mûk. (Kanizsa Fúvós Egyesület
300 eFt), Nagykanizsai Mazsorett és fúvószenekari találkozó (Kanizsa
Fúvós Egyesület 200 eFt), Dr. Dobó László: Színház a zalai falvakban,
városokban (1951-1981) (Dr. Dobó László 100 eFt), Gyermeknapi ren-
dezvény a peremkerületben (Palini Általános Iskola Baráti Köre Alapít-
vány 50 eFt), Idõsek napi rendezvény (Városszépítõ Egyesület 40 eFt),
Zenekari költségek támogatása, Papp László egykori népt. okt. emlékest-
je, Téli hónapok természetbarát Körének támogatása, Borbontók Nép-
tánc Egy. Támogatása, Fafaragó szakkör. Népmûvészeti nap tám., Együt-
tes Orsz. Kórustalálkozón részvétel (Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház 200
eFt), Dél-Zala Néptáncegyüttes fenntartása, mûködése (Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház 300 eFt), Kossuth téri Óvoda fennállásának 25. évfordu-
lója (Vackor Óvoda 80 eFt), Identitás Szabadegyetem (Thúry György
SZKI 300 eFt), TE és Én címû verses kötet kiadása (Kardos Ferenc 50
eFt), Kanizsa Mûhely irodalmi kör rendezvényei (Halis István Városi
Könyvtár 50 eFt), Virág Benedek Irodalmi Esték (Halis István Városi
Könyvtár 40 eFt), 150 éve született Halis István ünnepi megemlékezés
(Halis István Városi Könyvtár 100 eFt), HALIS-ÉV-KÖNYV 2005. (Halis
István Városi Könyvtár 100 eFt), Mezõ Galéria támogatása (Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium 80 eFt), Színházi nevelési program (Thúry Gy. SZKI
60 eFt), Nyugdíjas klub éves rendezvényeinek támogatása (Közmûvelõ-
dési és Városszépítõ Egyesület 50 eFt), A Bor ünnepe (Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület  60 eFt) VIII. Zala Megyei Négykezes Találkozó,
Vonósnégyes ifj. koncertek támogatása, Magyar Kultúra Napja tiszteleté-
re szervezett koncert, IV. Zala megyei zeneiskolák kamarazenei találkozó-
ja, Rézfúvós Quartett ifjúsági koncertek támogatása, Mikulás-est
megrend.ezése, II. Kreatív Zenei Fesztivál, Magyarországon rendezendõ
fúvós fesztiválokon részvétel, Kanizsa Fúvósötös ifjúsági koncertjei (5
db), Szimfonikus Zenekar koncertjei, ORFF ütõegyüttes olaszországi út-
jának támogatása ((Farkas Ferenc Városi Zeneiskola  és Kanizsa Zeneis-
koláért Alapítvány 1500 eFt), Városi Arany János Szavalóverseny
(Rozgonyi Úti Általános Iskola 50 eFt), Kiskanizsai népi emlékek, hely-
történeti értékek (Együtt Kiskanizsáért Egyesület 80 eFt), Kulturális
program megvalósításának támogatása (Határõr Nyugdíjasok Nagykani-
zsai Egyesülete 50 eFt). 

10 KÖZÉRDEKKÖZÉRDEK

A XXI. század rohamos technikai fejlõdése az élet más területei
mellett természetesen az egészségügyben, így a korszerû hallásgon-
dozásban is jelentkezik. 

A mai hallókészülékek a technika fejlõdésével egyre többet tudnak,
hangminõségük egyre jobbá válik. Többcsatornásak, hang- és zajszû-
rõkkel rendelkeznek, egyes készülékekbe speciális iránymikrofon van
beépítve. A hagyományos fejlesztésû hallásjavító eszközök mellett
napjainkra rendkívül elterjedtek a digitális hallókészülékek, melyek
egy magasabb kategóriáját képviselik a hallásgondozásnak.  Az EU
tagállamaiban forgalmazott hallókészülékek 70 százaléka digitális, s
ez hazánkban is egyre növekvõ tendenciát mutat. Az analóg hallóké-
szülékek alapvetõ hátránya az eredeti hanghoz képest tompa, élette-
len hangzás; ám ez a digitális készülékek esetében már nem jellem-
zõ, mivel ezek élethû, tiszta hangokat adnak vissza a digitális jelfel-
dolgozásnak köszönhetõen, maximális hangélményt biztosítva még
zenehallgatásnál is. További elõrelépést jelent a két- vagy több
progamlehetõség, ami lehetõvé tesz különbözõ halláshelyzeteknek

megfelelõ beprogramozást, így a páciens át tudja kapcsolni készülé-
két pl. a zajos utcai környezetrõl egy színházi elõadás élvezéséhez al-
kalmas hanghatásra. A hagyományos készülékek esetében a mobilte-
lefon használata igen kellemetlen lehet, mivel annak elektronikája
zavarja a hallókészüléket. A digitális készülékeknél ez a probléma
megszûnt, teljes biztonsággal lehet telefonálni hallókészülék viselése
mellett. A digitális hallókészülékeket számítógéppel programozzák a
páciens igényeinek, életmódjának megfelelõen, s ez a hallásgörbéhez
való igen pontos beállítást tesz lehetõvé. A készülékek formájuk sze-
rint fül mögöttiek, hallójáratiak és alig látható mély-hallójáratiak le-
hetnek, s az apró méret, diszkrét kivitel eredményeképpen bátran vi-
selhetõk bármilyen helyzetben, sõt, kisgyermekek számára is kiváló-
an alkalmasak. 

Fontos tudni, hogy a legkorszerûbb digitális hallókészülékek is kapha-
tók TB támogatás igénybevételével, díjmentes hallásvizsgálat mellett –
sõt,  18 év alattiak számára a megfelelõ készülék teljesen ingyenes. 

(x)

TÖKÉLETES HALLÁS DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁVAL

A 2005. ÉVI KULTURÁLIS ALAP FELOSZTÁSA
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Május 330. hhétfõ

Május 331. kkedd

Június 11. sszerda

Június 22. ccsütörtök

Május 229. vvasárnap

Május 228. sszombat

Május 227. ppéntek

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:48 K'arc 07:14
Jelkép - református 07:24 Mese 07:30
Krónika 07:40 Reklám 07:42 jövõ 7
07:55 Sport 08:08 Adjuk magunkat
08:15 Reklám 08:20 Krónika 17:00
Brill 20 magazin 18:00 Krónika 18:10
Reklám 18:16 Mese 18:21 Jelkép -
katolikus 19:00 Krónika 19:10 Rek-
lám 19:16 Nyugat régió 19:42 Adjuk
magunkat 19:49 Reklám 19:50 Króni-
ka 20:01 K'arc 20:30 Hírháló 21:00
Gyagyás banda - komédia 23:00
Maksavízió 23:30 Különjárat 

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:42
Hangos képújság 06:48 Nyugat régió
07:14 Jelkép - katolikus 07:24 Mese
07:30 Krónika 07:40 Reklám 07:42
K'arc 08:08 Adjuk magunkat 08:19
Reklám 08:20 Krónika 08:30 Hírháló
09:00 TV shop 09:30 Brill 20 magazin
10:00 Maksavízió 10:30 Épi-Tech
11:00 Pénzhalász 17:00 Trendi élet-
módmagazin 18:00 Természetfigyelõ
Olaszország 18:30 Adjuk magunkat
18:40 Teketória - filmdráma 20:00
Storyboard 20:30 Hírháló 21:00 Walter
és Henry 23:00 Bence show 23:30 Kü-
lönjárat 

06:30 Teketória - filmdráma 07:50
Adjuk magunkat 08:01 Storyboard
08:30 Hírháló 09:00 Tv shop 09:30
Egészségmagazin 10:00 Trendline
10:30 Trendi életmódmagazin 11:00
Pénzhalász 17:00 Épi-Tech 18:00
Természetfigyelõ Olaszország 18:30
Adjuk magunkat 18:40 Szinbád
20:10 Válogatás a hét mûsoraiból
20:30 Hírháló 21:00 Pusztító idegen -
akciófilm 23:00 Maksavízió 23:30
Bencze show 

06:30 Szinbád 08:00 Adjuk magunkat
08:10 Válogatás a hét mûsoraiból 17:00
Trendline 18:00 Krónika 18:10 Reklám
18:14 Mese 18:17 Jelkép - adventista
19:00 Krónika 19:10 Reklám 19:14 Jö-

võ 7 - Közgyûlés elött - Litter Nándor,
Cseresnyés Péter 19:40 Adjuk magun-
kat  19:47 Reklám 19:50 Krónika 20:01
Nyugati Régió 20:30 Hírháló 21:00 Ti-
tokzatos idegen - amerikai thriller 23:00
Szemeszter 23:30 Különjárat

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:41
Hangos lapozó 06:50 Jövõ 7. Litter
Nándor, Cseresnyés Péter 07:16 Jel-
kép - adventista 07:26 Mese 07:30
Krónika 07.40 Reklám 07:41 Nyugati
Régió 08:10 Adjuk magunkat 08:17
Mûsorajánló 08:18 Reklám 08:20
Krónika 17:00 Önkormányzati ülés
közvetítése fejvételrõl 19:00 Krónika
19:10 Reklám 20:30 Hírháló 21:00
Az Öböl-háború - filmdráma 23:00
Egészségmagazin 23:30 Bence-show

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:44
Önkormányzati ülés közvetítése
felvételrõl 17:00 Gyógyulj velünk
18:00 Krónika 18:10 Reklám 18:13
Mese: A kóró és a kismadár 18:17
Jelkép - evangélikus 19:00 Krónika
19:10 Reklám 19:13 Jövõ 7 19:26
Sport - Úszás 19:39 Adjuk magun-
kat 19:48 Reklám 19:50 Krónika
20:01 Biztonsági Zóna 20:30 Hír-
háló 21:00 Az Öböl-háború- ameri-
kai film 23:00 Trendline 23:30
Brill 20 magazin

06:30 Krónika 06:40 Reklám 06:40
Hangos lapozó 06:48 Jövõ 7 07:02
Sport - Úszás   07:15 Jelkép  - evan-
gélikus 07:25 Mese: A kóró és a kis-
madár 07:30 Krónika 07:40 Reklám
07:42 Biztonsági Zóna 08:09 Adjuk
magunkat 08:18 Reklám 08:20 Kró-
nika 17:00 Tér-Erõ 18:00 Krónika
18:10 Reklám 18:16 Mese 18:24 Jel-
kép - református  19:00 Krónika
19:00 Reklám 19:16 K'arc 19:42 Ad-
juk magunkat 19:48 Reklám 19:50
Krónika 20:01 Jövõ 7 20:14 Sport -
Úszás 20:30 Hírháló 21:00 Gyílkos
cápák - amerikai thriller 23:00 Épi-
Tech - építkezõk magazinja 23:30
Trendi - életmódmagazin 

MÛMÛ SS OROR AA
Május 27-tõl - Június 2-ig

Kõnig menü 400 Ft / menü kiszállítva

VVáállllaallaattii ééttkkeezztteettéésstt vváállllaalluunnkk
ÉÉttkkeezzééssii jjeeggyyeett eellffooggaadduunnkk

HHaavvii ééttllaapp:: wwwwww..kkoonniiggmmeennuu..hhuu
ÉÉrrdd..:: 9933//770000-113377

Személyi kölcsön kezes és fedezet nélkül 
Pl.: 700 000 Ft – 60 hónapra 

19 733 Ft helyett 17 777 Ft 
2005. augusztus 4-ig

Tel.: 30/9949–003, 30/8589–760, 30/204-9445

Hitelkártya! 
T-Mobile arany-, platinakártyával jövedelemigazolás

nélkül 120-150 ezer forintos hitelkeret igényelhetõ!

A ZENÉS ESTÉK A
KISKASTÉLYBAN  

RENDEZVÉNYSOROZAT
KERETÉBEN  

A SZIVÁRVÁNY
ÉNEKEGYÜTTES 

ÚJ MÛSORÁT 
LÁTHATJÁK 

AZ ÉRDEKLÕDÕK

2005. MÁJUS 28-ÁN 
18 ÓRAKOR

A KÉPZÕMÛVÉSZETEK
HÁZÁBAN (KISKASTÉLY)

NAGYKANIZSA, 
ERZSÉBET TÉR 14-15.

BELÉPÕDÍJ: 300 FT

XIV. Kanizsa Kupa
Triatlon Magyar Kupa nyílt,
rövid távú triatlon verseny –
Diákolimpia Zala Megyei dön-
tõ lesz 2005. június 5-án va-
sárnap a Csónakázó tónál (a
Kaposvárra vezetõ 61-es szá-
mú fõúton a városközponttól 4
km-re). A helyszín csak 10:50-
ig közelíthetõ meg autóval! 

Elõnevezés: 2005. május
31-ig postautalványon a szer-
vezõbizottság címére befizet-
ve. Helyszíni nevezés: 2005.
június 5-án 8:30-tól a futam
rajtja elõtt 1 órával bezárólag.
Minden résztvevõ csak saját
korosztályában, és az annak
megfelelõ távon indulhat. 
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Bicsák Miklós az I. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa,

Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2005. június 1-jén, szer-
dán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti
bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Pa-
lin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános
Iskolában.

Csordásné Láng Éva a 14. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18.00-19.00 óra
között a Nagyrác utcai Általános Iskolában és minden hónap máso-
dik hétfõjén 18.00-19.00 óra között a Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban.

Dr. Horváth György a 2. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje 2005. június 1-jén szerdán 18 órától 20 óráig fogadóórát tart a
Pálma étteremben (Magyar u. 80.).

Litter Nándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
minden hónap elsõ szerdáján, Röst János alpolgármester minden
hónap második szerdáján, Dr. Kelemen Marcell jegyzõ minden hó-
nap harmadik szerdáján 9-12 óráig fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Eötvös téri épületében (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.).
A fogadóórán tisztelettel várják a város lakosságát, észrevételeiket,
javaslataikat.

Nagy József György önkormányzati képviselõ fogadóórát tart min-
dennap reggel 08-12 óráig a Dunántúli Roma Vezetõk Szövetségének
irodájában Nagykanizsa, Zrínyi u. 42. szám alatt.

Sajni József a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ péntekén 16.00-17.00 óráig a miklósfai Általános
Iskolában, 17.00-18.00 óráig a ligetvárosi óvodában fogadóórát tart.

Változás! Stróber Gábor a 12. számú választókerület önkormányzati
képviselõje június hónap második hétfõjén 16.30 órától a Vécsey Zsig-
mond Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig a Zárda utcai kollégium-
ban tart fogadóórát. A fogadóórán tisztelettel várja a lakosság észrevé-
teleit, javaslatait.

Szányiné Kovács Mária, a 11. választókerület önkormányzati képvi-
selõje fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 17-18 óra között az
IKI földszinti helyiségében, minden hónap elsõ csütörtökén 17-18 óra
között a Bolyai János Általános Iskola földszinti helyiségében. E-mail
cím: 11vk@nagykanizsa.hu

Tóth László a 4. sz. választókerület képviselõje 2005. június 1-jén,
szerdán 17 órakor fogadóórát tart a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Telefon: 30/304-3161, e-mail: toth_laszlo@nagykanizsa.hu

Ellátandó feladat: Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal
jogügyleteinek elõkészítése, intézése, perképviselet ellátása. A kineve-
zés határozatlan idõre szól, 6 hónap próbaidõ kikötésével. A munkakör
a pályázati eljárást követõen azonnal betölthetõ.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, jogász
egyetemi végzettség, jogi szakvizsga, jogtanácsosi, közigazgatási gyakorlat
elõnyt jelent. Illetmény és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal
Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint. A pályáza-
tok beérkezési határideje: Belügyi Közlönyben való megjelenést követõ 16.
nap 12.00 óra. 

A pályázatot  dr. Kelemen Marcell jegyzõnek kell címezni (8800 Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7.) A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot,
az iskolai végzettséget, jogi szakvizsgát igazoló okiratok másolatát, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, közigazgatási szakmai gyakor-
lat igazolását.

A benyújtott pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát
követõ 15 napon belül kerül  sor. A pályázattal kapcsolatban érdeklõd-
ni lehet a 93/500-708 vagy 500-710 telefonszámon.

PÁLYÁZAT JOGTANÁCSOSI 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET A NAGYKANIZSAI 

FOGYATÉKKAL ÉLÕK INTEGRÁLT INTÉZMÉNYE
IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Ellátandó fõ feladatok:  A Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye
(Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) alapító okiratában meghatározott szak-
feladatok ellátása, mûködtetése. Az intézmény szakmai programjá-
ban foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az integrált intéz-
mény szakmai egységeire vonatkozóan a feladatok meghatározása,
a mûködés összehangolása, ellenõrzése. Az intézményi mûködés
törvényességének és gazdaságosságának biztosítása. Az intézmény
alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. 

A munkakör magasabb vezetõi megbízásnak minõsül. A maga-
sabb vezetõi megbízás 2006. január 1. naptól-2010. december 31.
napjáig tartó 5 évre szól.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, az
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontjában
a Bentlakást nyújtó fogyatékosok otthona és rehabilitációs intézmé-
nyek vezetõi részére elõírt szakmai képesítés, szociális szakvizsga,
legalább 5 éves szakmai gyakorlat. Elõnyt jelent: szakterületen szer-
zett szakmai illetõleg vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény ve-
zetésére vonatkozó programot a helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget, illetve az
egyéb feltételeket tanúsító okiratok hitelesített másolatát.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény
és végrehajtási rendeletei alapján kerül sor. A pályázatokat Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok beérkezésének határideje:
a Szociális Közlönyben való közzétételétõl számított 31. nap 13.00
óra. A pályázat elbírálásának határideje: 2005. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ
Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán a
93/500-809 vagy 500-810-es telefonszámon. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvá-
nos versenytárgyaláson értékesíti a volt Thury laktanya területén ta-
lálható nemes nyárfák teljes állományát. A versenytárgyalások idõ-
pontjai: 2005. május 27. 09:00 óra,  június 07. 09:00 óra, június 17.
09:00 óra. Kikiáltási ár:  1.600.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás he-
lye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2. eme-
let 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724.

Helyrajzi szám – helye – kikiáltási ár – versenytárgyalás:
2035/B/2. – Király u. 8. – 2.200.000 Ft + áfa – 2005.05.12, 06.30

8:30  2190/A/3. – Csányi u. – 10.700.000 Ft + áfa – 2005.05.12,
06.30 9:00 11. – Magyar u. 6. – 6.500.000 Ft + áfa 2005.05.12,
06.30 9:30 163/1. – Magyar u. 54. – 11.280.000 Ft + áfa 2005.05.12,
06.30 10:00 1163. – Rozgonyi u. 8. – 40.000.000 Ft + áfa
2005.05.12., 06.30. 10:30 1286. – Királyi P. 1-3. – 16.000.000 Ft +
áfa 2005.05.12., 06.30. 11:00 1188/A/5. és 1188/A/6. – Fõ út 7. –
47.000.000 Ft + áfa 2005.05.12., 06.30. 11:30 186/1. – Magyar u.
76. – 7.938.600 Ft + áfa 2005.05.12. és 06.30. 13:00. 148/4. – Iskola
u. 30. – 3.200.000 Ft + áfa 2005.05.13. és 05.20. 8:30. 507. – Dankó
u. – 680.000 Ft + áfa 2005.05.13 és 05.20 9:00.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatal 2.emelet 6. iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 6.) lehet. Tel: 93/500-724

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁS



2005. május 29. 
Helyszín: Thúry téri játszótér
10.00 Megnyitó a Pipitér Óvoda mûsorával He-

vesi S. Általános Iskola kötélugró és aerobic bemu-
tatója, a Határõrség kutyás és jármûbemutatója

11.00 „Hol van a világ vége?" – Bábelõadás
13.00 KRESZ-pálya – kerékpáros ügyességi vetél-

kedõk helyszíni nevezéssel a Nagykanizsai Rendõrkapi-
tányság szervezésében

13.00 Lufihajtogató bohóc
13.30 Pónilovas kocsikázás
13.30Sportági bemutatók  (birkózás, judo, sportakrobatika)
14.00 Régi korok játékai, gólyalábas bemutatók
14.00 Játékos sorversenyek 
15.00 „Kicsi vagyok én" – Igricek együttes mûsora
16.00 Forma 1 Fitness gyermektáncosai
16.00 Lovagi torna az Attila Óvoda udvarán ovisoknak és

kisiskolásoknak – helyszíni nevezéssel
16.30 Kanizsai iskolai tánccsoportok mûsorai (BLG, Mezõ

gimi, Péterfy, Kiskanizsa)
17.30 Karate bemutató
Napközben a Gyermekvarázs Alapítvány Játszóháza: sza-

badtéri játékok, aszfaltrajz-verseny, óriáscsúzdás akadálypálya,
kézmûves sor (gyöngyfûzés, ollóvágta, marionett bábu és pa-
pírsárkány készítés…), védõnõk sátra (játékos tesztek, egészsé-
ges étkek, zöldség-szobrászat), arcfestés. A programok látoga-
tása  és a játékok használata ingyenes.

A gyermeknap alkalmából egész héten ingyenes belépés-
sel a HSMK ÉSZBONTÓ – Játékokkal a csodás tudomány
világába címû interaktív játszóházat szervezett. Kínálat: re-
pülõseprû, brailleírás, ördöglakat, sajtlabirintus, sebészkéz, hor-
dólovaglás és más okos játékok. Látogatható: 05.30 – 06.03-ig
hétfõn 10-16 óráig, keddtõl péntekig 8-16 óráig. Ünnepélyes
megnyitó május 30-án hétfõn 10.00 órakor.
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A 2004. évi XXIX. törvény 141-143. § - aiban foglaltak végrehaj-
tására a város lakosságának a közérdeket érintõ, nem személyes jel-
legû kérelmei, panaszai és bejelentései (a továbbiakban: bejelentés)
szervezett módon kerülnek elbírálásra. Bejelentést lehet tenni a város
üzemeltetésével, a polgármesteri hivatallal, a szûkebb lakókörnye-
zettel, önkormányzati intézmény vagy más szervezet mûködésével
kapcsolatban a 06-80/200-848-as üzenetrögzítõre kapcsolt zöld szá-
mon, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármesterének, alpolgár-
mesterének, jegyzõjének címezve a Polgármesteri Hivatal 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. címén, a 

– bokan_peter@nagykanizsa.hu, – termecz_marianna@nagykanizsa.hu
– vargaeva@nagykanizsa.hu,  – bodzai_tiborne@nagykanizsa.hu,  
– fehérvölgyiszabolcs@nagykanizsa.hu e-mail címeken. 
A törvény vonatkozó részei megtalálhatók: a www.nagykanizsa.hu 

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZÉRDEKÛ PANASZ BEJELENTÉSÉRÕL

GYERMEKNAP

Nagykanizsai Megyei Jogú Város Közgyûlésének Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Sportbizottsága pályázatot ír ki civil szervezetek 2005.
évi támogatására.

A pályázat célja: Civil szervezetek, egyesületek, alapítványok Nagy-
kanizsán, Nagykanizsáért végzett önkéntes, közhasznú munkájának tá-
mogatása. A pályázati keretbõl elsõsorban projekt jellegû célok finan-
szírozása élvez elsõbbséget. A támogatott tevékenység jelentõs önkén-
tes munkával valósul meg, ezen a pályázaton nyert forrás az önkéntes
munka tárgyi eszközeinek finanszírozására szolgál.

A pályázaton részt vehet: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigaz-
gatási területén mûködõ  bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szer-
vezet, egyesület, alapítvány. Jogi személyiséggel nem rendelkezõ kö-
zösségek nagykanizsai székhelyû ernyõszervezeteik kezességvállalásá-
val pályázhatnak.

A pályázaton nem indulhatnak: Pártok, politikai tevékenységet foly-
tató szervezetek, egyházak, vallási felekezetek. Azok a civil szerveze-
tek, egyesületek, alapítványok, amelyek Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros 2005. évi költségvetésében külön soron nevesítve jutnak támogatás-
hoz. A Kulturális Alap felosztása során támogatott tevékenységek.

Felosztható keret: Egy millió Ft.
Benyújtási határidõ: 2005. május 30.
Benyújtás helye és módja: Zárt borítékban, „Civil szervezetek támo-

gatása” jeligével a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet osztá-
lyán (II. emelet 12. ajtó)

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó címét, székhelyét, szám-
laszámát, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igé-
nyelt támogatás összegét, felhasználásának célját és módját, a támoga-
tási igény részletes indoklását, és a pályázó által végzett önkéntes
munkavégzés elõrelátható mennyiségét, ennek nyilvántartásának és el-
lenõrzésének módját.

A pályázat bírálata: A pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottság bírálja el. Javaslatot tesz a közösségi célú alapítvá-
nyok esetében a Közgyûlésnek dönt az egyéb szervezetek  esetében.

A pályázat elbírálásának szempontjai: A pályázati cél megvalósítása
részben vagy egészben önkormányzati tevékenységet vált ki. Jelentõs ön-
kéntes munka, és/vagy anyagi önrész bevonásán keresztül valósul meg.

További információk: A pályázat kiírására és elbírálására vonatkozó rész-
letes információkat, a kitöltendõ pályázati adatlapot a pályázati kiírás tartal-
mazza. amely letölthetõ a www.nagykanizsa.hu címrõl, az Aktuális menü-
pont alatt. További információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Polgármeste-
ri Kabinet osztályán Gerencsér Tibortól, a gerencsertibor@nagykanizsa.hu
e-mail címen, valamint az 500 714-es telefonszámon. 

Egyéb kikötések: Pályázni 50-200 ezer Ft közötti összegre lehet. Egy
pályázó csak egy pályázatot adhat be. Csak 2005-ben megvalósuló cé-
lok támogathatók. A támogatást elnyert szervezet támogatási szerzõ-
dést köt az önkormányzattal, amely alapján 2006 január 31-ig köteles
elszámolni a kapott támogatás célszerû felhasználásáról. El nem szá-
molható költségek: Személyi jellegû kifizetések, reprezentációs költsé-
gek, kommunikációs költségek, üzemanyag és gépjármûhasználat. Hi-
ányosan benyújtott pályázatoknál a hiánypótlást nyolc napon belül be
kell nyújtani, különben a pályázat nem kerül elbírálásra. Utófinanszí-
rozás, amely részletes elszámoláson alapul.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  CIVIL
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

Gyakori kérdés, hogy erdõterületen szabad-e tüzet gyújtani, s ha
igen, akkor milyen feltételekkel? 

Tûzgyújtási tilalom kivételével tüzet gyújtani az erdõben csak a ki-
jelölt tûzrakóhelyeken szabad, s mint az avarégetés, ez is alkalomsze-
rû tûzveszélyes tevékenység. Ugyanazon biztonsági elõírásokat kell

betartani itt is, mint avarégetéskor. A tûzgyújtási tilalom idõtartama
alatt  mindennemû tûzgyújtás tilos az erdõben és annak 200 méteres
körzetében. Az erdõtüzek zöme is gondatlanságból keletkezik, leggyak-
rabban szabálytalan tûzgyújtásból, ott hagyott parázstól. 

Dobos István tûzoltó százados

TÜZES TANÁCSOK
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Nk-án a belvárosban 700 m2-es, társasház
építésére is alkalmas telek eladó! Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072 (5446K)

Nagyrécsén családi ház költözés miatt eladó.
Érd.: 30/543-2220 (5499K)

Nk belvárosában kétszobás, I. emeleti, 58
m2-es felújított lakás eladó. Irodának orvosi
rendelõnek alkalmas. Érd.: 30/284-2290
(5578K)

Nagyfakos Virághegyen szõlõ pincével,
gyümölcsössel eladó. Irányár: 450 ezer Ft.
Érd.: 93/324-776 (5549K)

Zalakomárban családi ház 395 négyszögöl
telekkel eladó vagy elcserélhetõ kanizsai egy
vagy másfél szobás I. emeleti lakásra. Érd.: 93-
386-799 (5580K)

Horgászok, vadászok figyelem! Zákány és
Õrtilos között Zákány-Látóhegyen 2100 m2-es te-
lek, 32 m2-es stabil épülettel, gyönyörû környe-
zetben, a Drávától és holtágaitól 400 méterre el-
adó! Irányár: 350.000 Ft. Érd.: 30/567-5396,
70/242-4914 (5587K)

Nk-án a VI. emeleten (Bartók Béla u. 8.) fel-
újított, 2,5 szobás, erkélyes lakás új konyhabú-
torral eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
93/318-798, 70/526-2792 (5594K)

Elcserélném nagykanizsai, II. emeleti, 75 m2-
es, 2,5 szobás, egyedi fûtéses, összkomfortos ön-
kormányzati lakásomat egy vagy másfél szobás
egyedi fûtéses, belvárosi, önkormányzatira ér-
tékegyeztetéssel. Érd.: 93/322-537, 20/425-6957
(5597K)

Nk-án háromszobás, egyedi fûtéses lakás el-
adó. Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.: 30/9017-699
(5598K)

Jankapusztán (Nk-tól 12 km-re) 60 m2-es,
egyszobás, komfortos családi ház 2000 m2-es
telken eladó. Irányár: 2,2 millió Ft Érd.:
30/272-5400 (5599K)

Belvárosban fûtött garázs kiadó! Érd.:
93/318-485 (5571K)

Nk-án keleti városrészben három szobás, bú-
torozatlan II. emeleti lakás hosszú távra kiadó.
(1 havi kaució szükséges). Érd.: 30/214-0080
(5565K)

Nk-án a Városkapu krt-on két és fél szobás,
részben bútorozott lakás hosszú távra kiadó.
Tel.: 30/2941-047 (5600K)

Jó állapotban Babetta segédmotor eladó.
Érd.: 93-321-734 (18 óra után), 30/374-8903
(5591K)

Jó állapotú HONDA DIA robogó eladó.
Érd.: 20/360-9479 (5592K)

Kecsketej folyamatosan eladó. Érd.:
30/4219-731 (5574K)

Kislánynak való teljesen újszerû babako-
csik, kiságy, járóka, etetõszék, babaruház ol-
csón eladók. Érd.: 93/326-516, Nk, Olaj u. 8.
(5601K)

Mondo szekrénysor, ugyanitt állványos,

elektromos varrógép eladó. Érd.: 30/448-6072
(5602K)

Kétgyermekes rokkant házaspár szeretne
kapni egy faliórát, mely felet és egészet üt (lá-
tássérültnek kell), meg egy TV-t. Érd.: 30/652-
4560 (5603K)

Az Ön számára értéktelen vashulladékot,
forgalomból kivont gépjármûvét készpénzért
átveszem! Forgalomból kivont, vagy rendszám
nélküli lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt

használt autóalkatrészek eladók. Tel.: 30/641-
7375, 30/592-8463 (5485K)

Építési vállalkozó új lakások építését, régi há-
zak felújítását, tetõszigetelést, ácsmunkákat, tetõ-
fedést vállal alvállalkozóként is! Érd.: 70/503-
9407, 93-322-109, 30/6398-825 (5604K)

Vállalunk! Fûnyírást (gépekkel), tereprende-
zést helyben és vidéken, nyaralók, hétvégi há-
zak, nagy terek, parkok körül számlára is! Érd.:
Horváth Zoltán, vállalkozó. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 65. Tel.: 06-93-333-449, 06-20-5319-
371, 06-20-808-7332, 06-70-511-7863 (5605K)

APRÓHIRDETÉS
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 SPORSPORTHÍREK THÍREK SPORSPORTHÍREK THÍREK 
DUATLON SPRINT 

RANGLISTA
Zalaegerszegen, a Duatlon

Sprint ranglistaversenyen és me-
gye bajnokságon senior korcso-
portban Ács László 5 km futás,
20 km kerékpározás és  25 km fu-
tást követõen 1. helyezést ért el.

Az ETU Duatlon Európa Baj-
nokságon  Debrecenben szintén
jól szerepelt, a népes külföldi me-
zõnyben 15 induló közül a kiváló
6. helyet érte el. (Táv: 10 km fu-
tás, 40 km kerékpár, 5 km futás).

SPORLÖVÉSZ 
EREDMÉNYEK

Nagykanizsán a Polgári
Sportlövész Egylet rendezte a 9
fordulóból álló Liga elsõ versenyét,
melyen a 8 szlovén csapaton kívül
a zalaegereszegi és városunk csa-
patai képviselték a magyar színe-
ket. A két nyelvû üdvözlõ beszé-
dek elhangzása után a 40 verseny-
zõ megkezdte a versengést kispus-
ka 30 lövéses (50 m-re fekvõ test-
helyzet) versenyszámban. Nagyka-
nizsai eredmények – Horváth Kár-
oly Nk. PSLE 2., Horváth Szilárd
Nk. PSLE 11., Szobolics János Nk.
PSLE 15. Nõi egyéni: Papp
Józsefné Nk. PSLE 2., Pölöskeiné
Hertelendi Erika Nk. PSLE 3.,
Soós Edit Nk. PSLE 5. Csapatver-

seny: Nagykanizsa PSLE 2.
Városunkra legközelebb augusztus
28-án kerül a sor, mint rendezõkre.

UTÁNPÓTLÁS 
BAJNOKSÁG

U-19: Kaposvári Rákóczi -
NTE 1866 MÁV Rt. 7-1. U-17:
Kaposvári Rákóczi - NTE 1866
MÁV Rt. 5-3. U-15: NTE 1866
MÁV Rt. - Pécs 6-2. U-13: NTE
1866 MÁV Rt. - Pécs 6-1, Kapos-
vári Rákóczi - NTE 1866 MÁV
Rt. 1-7. U-15: Kaposvári Rákóczi
- NTE 1866 MÁV Rt. 2-1. 

ÚSZÓ GYÕZELMEK
A Szombathelyi Felkészülési

Versenyen a Dél-Zalai Vízmû SE
úszóinak eredményei: Császár
Krisztián 100 m mell I., gyors III.
Korcsmáros András 100 m pille és
mell II., 200 m vegyes III. Silló
Dániel 100 m pille és gyors I., 200
m vegyes II. Miatta Mercédesz 100
m mell II., gyors I., 200 m vegyes
I., Tóth Fruzsina 100 m mell I.,
gyors II., 200 m vegyes II. Biczó
Bence 100 m hát, pille I., 100 m
mell II., gyors I., 200 m vegyes I.
Karancz Alíz 100 m hát, pille, mell
II., 100 m gyors I., 200 m vegyes I.
Biczó Petra 50 m gyors I. Tihanyi
László 100 m pille III. Zámodics
Márk 50 m gyors I., 50 m mell II.,
50 m hát I., 100 m gyors I. Abay

Nemes Anna 50 m pille I., 200 m
vegyes III. Szmodics Viktória 50
m mell III., 100 m gyors I.
Szabadics Adrienn 100 m mell II.,
50 m pille III., 200 m vegyes II.
Ács Gergely 100 m mell I., 200 m
vegyes III. Tóth Gergely 100 m
mell II., 100 m gyors III., 50 m
pille II., 400 m gyors II.

NEMZETKÖZI SIKER
SPORTAKROBATIKÁBAN

Az elmúlt hét végén a Zalaer-
dõ-Hevesi DSE sportakrobatái
Cegléden jeleskedtek egy nemzet-
közi versenyen. A csehországi és
lengyelországi sportolókon kívül
a közép-amerikai Puerto Rico ak-
robatái is képviselték nemzetüket.
Magyarországról minden neves
akrobata szakág elküldte verseny-
zõit. A kanizsai sportolók két egy-
séggel érkeztek a versenyre, ahol
a Horváth Viktória, Gulyás Do-
rottya ifjúsági nõi páros minden
egységet maga mögé utasítva az
elsõ helyen végzett, míg a Faller
Nóra, Foray Zoltán felnõtt vegyes
páros második helyezést ért el. A
felkészítõ edzõtrió: Farkasné
Bolin Ildikó, Trombitás Mónika,
Vízlendvai László. A nõi páros el-
nyerte a korosztályon belüli leg-
magasabb pontszámot elért
egységnek járó kupát is. 

Az elmúlt hetekben, hóna-
pokban számos városi és váro-
son túli versenyt, erõpróbát
szerveztek kisdiákok számára
is, ahol a rozgonyis diákok
szép eredménnyel szerepeltek.
A városi focibajnokságon
Michalovics László, Baranyai
Benett és Horváth Dávid jeles-
kedtek, a mezei futóversenyen
Kárpáti Bianka. A diákolimpia
úszás-váltójában Kárpáti Bian-
ka, Lelener Júlia, Talabér Re-
beka, Rajkó Petra szerepeltek
nagyon szépen. Brnoban máso-
dik helyet vívott ki a ve-
gyesváltóban Kiss Balázs, har-
madik helyet gyorsváltóban
Kiss Balázs, Gayer Mihály.  A
lányok is a dobogó harmadik
fokára állhattak vegyes-
váltóban: Rajkó Petra és Kár-
páti Bianka. Városi ügyességi
versenyben Páli Márk, Kárpáti
Bianka, Horváth Dávid, Rajkó
Petra, Tislér Judit mutatták
meg, mit tudnak a rozgonyisok. 

A városi olvasásban Kiss
Máté a harmadik helyen vég-
zett.

ROZGONYIS
KISDIÁKOK

AZ ÉLEN

Népes úszódelegáció indult
Böröcz Zsolt edzõ vezetésével ápri-
lis 29-én Brnoba, ahol a vízmûves
úszópalánták a március 5-én meg-
szerzett, három egyesület által ala-
pított kupát – Brno, Pozsony, Nagy-
kanizsa – akarták megvédeni. A
kétnapos viadalon százötven ver-
senyzõ állt rajtkõre. A kanizsai gye-
rekek igazán kitettek magukért,
mert másodszor is sikerült meg-

nyerni a három város által szerve-
zett versenyt és itthon tartották a
serleget. A gyõzelem értékét fokoz-
ta, hogy az erõs versenyzõbázissal
rendelkezõ brnoiakat otthonukban
gyõzték le a zalai úszók. A 12
gyors- és vegyesváltóból hét szám-
ban a kanizsaiak diadalmaskodtak. 

Eredmények – Fiúk: 100 m hát
Tihanyi László 2., 50 méter hát
Tóth Gergely 3., 33 m hát

Zámodics Márk 2., Horváth Bence
3., 100 m mell Tihanyi László 3.,
50 m mell Ács Gergely 2., 33 m
mell Zámodics Márk 2., Horváth
Balázs 3., 100 gyors Tihanyi László
2., 50 m gyors Tóth Gergely 2., Ács
Gergely 3. , 33 m gyors Zámodics
Márk 1., Horváth Balázs 3., 200 m
vegyes Tihanyi László 2., Tóth Ger-
gely 1., Ács Gergely 2., 66 m ve-
gyes úszás Zámodics Márk 1.

Lányok: 100 hát Kisgyura Esz-
ter 2., 33 hát Abay Nemes Anna 1.,
100 mell Zsuppán Patricia 3., 50 m
mell Szabadics Adrienn 1., 33 mell
Abay Nemes Anna 1., Biczó Petra
3., 100 m gyors Kisgyura Eszter 2.,
Zsuppán Patricia 3., 50 m gyors
Szabadics Adrienn 3., 33 m gyors
Abay Nemes Anna 1., 200 m veg-
yesúszás Kisgyura Eszter 2.,
Szabadics Adrienn 1., 66 m vegyes
úszás Abay Nemes Anna 1., Biczó
Petra 3.

HÁRMAS VERSENY BRNOBAN



HEVESI SSÁNDORHEVESI SSÁNDOR
MÛVELÕDÉSI KKÖZPONT MÛVELÕDÉSI KKÖZPONT 

Széchenyi tér 5 – 9. Tel.:  311– 468
Jegyárusítás: 14 – 18 óráig

MÁJUS 28. 14 ÓRA
TARKA - BARKA GYERMEKNAP

Pónilovaglás, korongozás, csuhéfigurák készítése,
aszfaltrajz-verseny, táncház, sárkánykészítés, 

báb- és játékkiállítás, ügyességi játékok
Belépõdíj nincs, 

minden érdeklõdõt szeretettel várunk

MÁJUS 30., 31 ÉS JÚNIUS 1.
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ 

ZENÉS MESEJÁTÉK
A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház bérletes

színházi elõadásai
Május 30-án 10 órakor: MAZSOLA - BÉRLET, 

14 órakor: TAPSI -  BÉRLET
Május 31-én 10 órakor: TÁLTOS - BÉRLET , 

14 órakor: MANÓ - BÉRLET
Június 1-jén 14 órakor: HÁPI - BÉRLET

Belépõdíj: 400 Ft

OM reg. szám: 20–0129–04 Akkredit: 0584

Nagykanizsa, Kinizsi út 2/a. 
Tel.: 93/326–413, Mobil: 30/400–5253

E–mail: info@dialognk.hu,  Web: www.dialognk.hu

A DIALÓG NYELVSTÚDIÓ

GOETHE és PITMAN
ÁLLAMI és EU-s

bizonyítványt is nyújtó
NYELVVIZSGÁT SZERVEZ

A VIZSGA IDÕPONTJA:
NÉMET: 2005. június 18.
ANGOL: 2005. június 24.

Jelentkezési határidõ: május 27.

A vizsgák sikerességi aránya 89 %!

30 % VIZSGADÍJ 
VISSZATÉRÍTÉS CSAK NÁLUNK!!!

FIGYELEM!FIGYELEM!


