
XVIII. évfolyam 19. szám 2006. május 18. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

Jubiláló 
Vöröskereszt 

Május 10-én elismerések átadásával és az új Sugár utcai központ felavatásával ünne-
pelték a helyi szervezet aktivistái a Magyar Vöröskereszt fennállásának 125. évfordu-
lóját. A Vöröskeresztet Henry Dunant üzletember alapította, aki elborzadt a  Solferino-
i csatamezõn látottakon, ahol több, mint negyvenezer sérült vagy halott katona hevert.
Henry Dunant üzleti útját megszakítva a helyi asszonyokkal együtt próbált meg segíte-
ni a sebesülteken. Késõbb javasolta: minden országban hozzanak létre segélyszerveze-
tet, amely olyan önkéntesekbõl áll, akik háború idején a sebesülteket ápolják, békeidõ-
ben pedig az elesetteket, rászorulókat segítik. 1863-ban megalakul a Vöröskereszt,
amelynek jelképe – kevesen tudják – a svájci zászló inverze. (Folytatás az 5. oldalon)
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TISZTELGÉS PETÕFI ELÕTT

A Péterfy Sándor Általános Iskola alsó ta-
gozatos munkaközössége a korábbi évek ha-
gyományaihoz híven Péterfy Sándor tisztele-
tére tanulmányi versenyt és mûvészeti vetél-
kedõt hirdetett az idén is. A diákok négy kate-
góriában, matematikából, mesemondásból,
népdaléneklésbõl és rajzolásban mérhették
össze tudásukat. A mesemondás „Kedvenc
mesém…” címet kapta, és a versenyen egy
szabadon választott, kizárólag magyar népme-
sét kell a versenyzõknek elõadniuk. A népdal-
éneklési versenyben a 3-4. osztályban tanult
10 dal, valamint egy szabadon választott nép-
dal, mely nem tananyag, képezte a megméret-
tetés anyagát. A kis matematikusok feladatla-
pon mérték össze tudásukat, míg a rajzolók a
„Kedvenc mesém…” témakörben készíthettek
legfeljebb A/3-as méretben, bármilyen techni-
kát alkalmazva illusztrációt, amelybõl a ver-
seny megnyitóján már kiállítást láthattunk a
rendezõ intézmény aulájában. A tudáspróbára
harminc intézmény közel kétszáz diákja neve-
zett. Az eredményhirdetésre lapzártánkkal
egy idõben kerül sor, így errõl a késõbbiek
során informálhatjuk olvasóinkat. 

MEGOLDANI A GONDOKAT
Bogdán Ferenc a DROMSZ elnöke és Or-

sós Imre, a szervezet helyi elnöke tartottak
sajtótájékoztatót a Halis István Városi Könyv-
tárban, ahol elhangzott, hogy a 2004. decem-
berében megalakult szervezet elsõsorban a rá-
szorulók segítését tartja fontosnak, esély-
egyenlõséget szeretnének az oktatásban, az
egészségügyben, a foglalkoztatásban. Fontos-
nak tartják, hogy a szociális rászorultságból
adódó problémák csökkenjenek, hogy a lakás-
körülmények, a lakhatás körülményei javulja-

nak. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a
jövõben akár önkormányzati szerepvállalással
is szeretnék e gondok megoldását segíteni. 

ÁTADTÁK A MEGBÍZÓLEVELET
Gulyás Ferenc, a helyi választási bizottság

elnöke átadta a megbízólevelet Göndör Ist-
vánnak, az MSZP országgyûlési képviselõjé-
nek. A negyedik ciklusát kezdõ honatya meg-
köszönte mindenkinek a bizalmat és elmond-
ta: számára továbbra is szolgálatot jelent kép-
viselõnek lenni, és hogy mennyire elkötele-
zett, azt alátámasztotta azzal, hogy szeretne
2010-ben is hasonló ünnepélyes alkalommal
itt állni a bizottság elõtt. 

EREDMÉNYES PROGRAM
Az OFA által támogatott „Partnerség a

munkanélküliség ellen” roma munkaerõ-piaci
szolgáltató hálózat eddigi kanizsai eredmé-
nyeirõl számolt be Teleki László roma ügye-
kért felelõs politikai államtitkár, a CKÖ helyi
szervezetének elnöke a Bogdán János Cigány
Kisebbségi Közösségi Házban. Mint mondta,
a program elõkészítõ szakasza március elején
véget ért, azóta 79 fõ kereste fel az irodát.
Közülük 63 fõvel egyéni együttmûködési
szerzõdést kötöttek, s 27 fõ rövid idõn belül el
is tudott helyezkedni. Közülük tizenöten van-
nak, akiket a szolgáltató irodának sikerült tar-
tósan – azaz többnyire határozatlan idõre szó-
ló munkaszerzõdéssel – a munkaerõpiacra in-

tegrálni. Komoly eredménynek számít az is,
hogy az így munkába állt személyek közül
többen eddig még soha sem dolgoztak. Az el-
ért eredményeknek köszönhetõen tervezik az
iroda tevékenységének további bõvítését. Mi-
vel az OFA-tól lehetõséget kaptak egy meghí-
vásos pályázaton való részvételre, remény-
kednek abban, hogy az egyre több érdeklõdõt
vonzó program segítségével hosszú idõn át
segíthetik a munkát keresõket illetve a pálya-
választás elõtt álló hátrányos helyzetû, fogya-
tékkal élõ – elsõsorban roma származású –
embereket. Nyeste Andrea irodavezetõ arról is
beszámolt, hogy az elmúlt két hónapban
nyolc munkáltatóval kötöttek együttmûködési
megállapodást, és folyamatosan keresik a
kapcsolatot a város és környék munkáltatói-
val. Egy-egy álláshely esetén azonnal értesítik
az irodával kapcsolatot tartó, a munkakör be-
töltéséhez szükséges feltételeket teljesíteni tu-
dó ügyfeleiket, akik aztán felkeresik a mun-
káltatót. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a semmilyen szakmával sem rendelkezõ
állást keresõk elhelyezésére van a legkisebb
esély. A Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Házban mûködõ irodában hétfõtõl
csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-12
óráig várják az érdeklõdõket. 

SZÍNES CERUZÁK

A Hevesi Sándor általános iskola elõcsar-
nokában Németh László, a vajdasági Kishe-
gyesen élõ festõmûvész Színes ceruzák címû
kiállításának képeit filozofikus gondolataival
Lehota M. János esztéta, egyetemi tanársegéd
hozta közelebb a hallgatósághoz. Németh
László 1959-ben született egy bácskai magyar
faluban, Kishegyesen. Képzõmûvészeti kö-
zépiskolát grafikai szakon végzett Újvidéken.
Az akadémiára ugyan felvették, de inkább el-
helyezkedett egy nyomdában. Négy év múlva
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otthagyta munkahelyét, és felfedezte magának
a tengert: májustól októberig a dalmát leve-
gõn portrékat rajzolt és festett. Egyéni kiállí-
tása volt többek között Kishegyesen, Bács-
topolyán, Szabadkán, Újvidéken, Zentán és
Székesfehérváron. Ezenkívül több csoportos
kiállításon is részt vett többek között Buda-
pesten, Gyomaendrõdön. Tagja több vajdasá-
gi mûvésztelepnek. Illusztrációval is foglalko-
zik. A kanizsai kiállítása május 29-ig tekint-
hetõ meg a Hevesi iskolában.

ÜLÉSEZETT AZ NKTT
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társu-

lása legutóbbi ülésén többek között szó esett a
tavalyi költségvetés teljesítésérõl, az idei bü-
dzsé módosításáról. A társulás tagjai megvitat-
ták és elfogadták a pedagógiai szakszolgálat
költségeirõl készített tájékoztatót. Beszámolót
hallgattak meg a pályázatok alakulásáról is. 

SZAKMAI TANÁCSKOZÁS
A bûnmegelõzési akadályverseny egyik kí-

sérõrendezvényeként szakmai tanácskozásra
hívták a megye városainak jegyzõit, gyermek-
védelemben illetékes szakembereit. A
résztvevõk megismerkedhettek a kanizsai
kezdeményezésként induló, de már megyei
programmá kiteljesedett bûnmegelõzési játé-
kos vetélkedõvel, szó esett a gyermekvédelem
aktuális teendõirõl, a nemzeti stratégia kap-
csán végrehajtandó feladatokról is. A szakem-
berek megismerkedhettek a Csellengõk házá-
ban folyó munkával, és el is látogattak az in-
tézménybe, tudtuk meg dr. Dömötör László-
tól, a polgármesteri hivatal munkatársától. 

HALLGATÓ-JAZZ A HSMK-BAN 

A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ pén-
tek esti jazzklubjának vendége volt Szalóki
Ági és zenekara. Az énekesnõ jazz-formációja
2005. tavaszán állt össze Hallgató címû leme-
zének felvételére, amelynek egyébként a be-
mutatója volt a HSMK sorozatának évadzáró
koncertje. Az albumon Szalóki Ági a számára
legkedvesebb, lassú tempójú népdalokat szed-
te csokorba. A végeredmény egy melankoli-
kus hangulatú lemez lett, amelyen az erdélyi
magyar és cigány népdalok a jazz finom ár-
nyalataival olvadtak eggyé. A péntek esti
hallgatóság tapasztalhatta: a két hangzásvilág
gyönyörûen illeszkedik egymáshoz, különle-
ges zenei élményt kínálva a hallgatóságnak.

Az album tavaly a korábban Aranyzsiráf,
újabban Fonogram-díjkiosztón az év jazzal-
buma címet nyerte el.

EGYEZTETÉST A JELÖLTÁLLÍTÁSRÓL!

Sajtótájékoztatón kért egyeztetést az MSZP
helyi elnökségétõl az õszi, önkormányzati vá-
lasztások jelöltjeivel kapcsolatban az MSZP
Nagykanizsai Szervezete Szociáldemokrata
Platform új elnöke, Móritz István. A platform
elnöke hangsúlyozta: úgy látja, hogy az ön-
kormányzati jelöltállítást meg kell elõznie egy
beszámolónak, ahol a párt városi és megyei
képviselõi, valamint a polgármester számot
ad az elmúlt négy esztendõ munkájáról, s
csak ezt követõen kerülhet sor a jelöltállításra,
amelyben a szociáldemokrata platform is
részt kíván venni. Ezért azt kérik a párt elnök-
ségétõl: függessze fel a jelöltállítás folyama-
tát, kerítsenek sort a beszámolóra, továbbá a
jelöltállítás elõkészítõ bizottságába a platform
is delegálhasson tagot. Móritz István egyúttal
azt is javasolja: az MSZP már az elõkészítés
folyamatában kezdjen koalíciós tárgyalásokat
a Szabad Demokraták Szövetsége helyi szer-
vezetével, s az egyeztetés eredményeként kö-
zösen tegyenek javaslatot a polgármesterjelölt
személyére.

A sajtótájékoztatóra reagálva két nappal
késõbb eljuttatta lapunkhoz nyilatkozatát a
Magyar Szocialista Párt elnöksége, amely-
ben a következõk állnak (szó szerinti idézet):

„A szocialista párt egy olyan baloldali kö-
zösség, amelyben a tagság egy része valóban

különbözõ tagozatokhoz, platformokhoz csat-
lakozva politizál. A nagykanizsai szerveze-
tünkben három platform is mûködik, baloldali
tömörülés, a társadalompolitikai és a szociál-
demokrata platform. A helyi elnökség nem
tervez egyikkel sem külön megállapodást, kü-
lönösen nem kíván tárgyalásokat folytatni, hi-
szen azt általában ellenérdekû felek teszik, re-
méljük, hogy a szervezetünkben senki sem
gondolja komolyan, hogy a platformok bár-
melyike ellenérdekû félnek tekinti a minden-
kori elnökséget. Minden párttag elõtt ismert,
hogy az elnökség ülései nyilvánosak, és nyi-
tottak vagyunk bármely platformhoz tartozó
párttaggal bármely témában megbeszéléseket
folytatni. Azok a javaslatok pedig, amelyek a
jelöltállítás folyamatára, lebonyolítására vo-
natkoznak, egész egyszerûen a szocialista
párt belügyei, a jelölés teljes folyamata az
MSZP Alapszabálya, a helyi szervezet mûkö-
dési szabályzata által meghatározott belsõ és
zárt rendszerben történik.”

SZTÁROK A PÓDIUMON

A sztárok a pódiumon címû elõadássorozat,
valamint a Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont évad- és házbezáró mûsorához érkezett a
közönség az intézmény színháztermébe. Két-
órás, felemelõ élményû zenés estben részesí-
tette a jelenlévõket a négy tehetséges fõvárosi
mûvész, Mahó Andrea, Papadimitriu Athina,
Csengeri Attila és Bardóczy Attila. A világhí-
rû musicaleket nemcsak tapssal viszonozta a
nézõtér, hanem együtt énekelt a mûvészekkel,

A múlt héten kezdõdtek el és há-
rom hétig tartanak az útépítési
munkálatok a Katona József utcá-
ban a Felsõvárosi templomtól a Zrí-
nyi utcai torkolatig. Ez idõ alatt
nem haladhatnak át a jármûvek az
érintett területen. A kivitelezõk a
templom mögött felszedték a télen
lerakott macskaköveket. A korábbi
3 centiméteres hézagok helyett
most a köveket közelebb helyezik
egymáshoz. Apró szemszerkezetû
bazaltkõ zúzalékot szórnak a fugák
közé, ami megakadályozza a macs-
kakövek elmozdulását.
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akik mindent megtettek azért, hogy felejthe-
tetlen legyen az ideiglenes búcsú a hamarosan
felújításra kerülõ mûvelõdési háztól. Mielõtt a
függöny legördült, Csengeri Attila a színpad
mögött talált kanizsai souvenireket egy évi
megõrzésre kiosztotta a társainak, akik meg-
ígérték: a seprût, az üres festékes dobozt, a
csavarhúzót egy év múlva, a felújítás után
visszahozzák! A többszöri ráadásszám után a
függöny legördült. Remek produkciót látha-
tott a közönség, méltó volt a búcsúhoz! 

FRANCIAORSZÁGI LÁTOGATÁSON
Glattfelder Béla Európa-parlamenti kép-

viselõ meghívására a nagykanizsai Roz-
gonyi Polgári Kör két tagja Franciaország-
ba utazott. Strasbourg, az Európa Parla-
ment megtekintésén kívül ellátogattak Col-
marba, Mont Sainte Odilébe és Koenigs-
burgba is. 

Maros Sándor a mórichelyi halastó ma-
dárvilágáról készített természetfilmjét tekint-
hették meg az érdeklõdõk a HSMK-ban a
múlt héten. Az egyórás film közel negyven-
órás forgatott anyagból került összevágásra
és a tó környékének szinte teljes élõvilágáról
ad képet. Bepillanthatunk a tó és a madarak
életének mindennapjaiba, szokványos és kü-
lönleges eseményeibe. A tavasztól tavaszig
nyúló idõszakot átölelõ film kockáin olyan

képek elevenednek meg, amelyet szabad
szemmel az átlagos turista, természetjáró
nem láthat. Rácsodálkozhatunk a természet
rendjére, az állatok világának különlegessé-
geire. Láthatjuk násztáncaikat, vérremenõ
harcaikat az élelemért, az élettérért, láthat-
juk, hogyan takarítják, rendezik környezetü-
ket, miként élnek egymás mellett a ragado-
zók és a békés növényevõk, láthatjuk miként
építik otthonaikat, gondozzák utódaikat, mi-
ként búcsúztatják el halottaikat a madarak.
Szépek a hajnal fényével átfestett képek, a
gomolygó köd, a hófúvás homályosította ha-
tár. Szép látvány az ébredõ tavasz, a nyár
teljes pompája, a búcsúzó õsz lágy fényei, és
emlékezetes a madarak által díszített kará-
csonyfa is. Maros Sándor filmje az alig kar-
nyújtásnyira lévõ, mégis kevesek által ismert
csodák földjére vezet el minden nézõt, hogy
a képek láttán részesévé váljon annak, amit
hétköznapok rohanásában  nincs is idõnk
észrevenni. (-dé-)

Mórichely madárvilága

A felújítást és átalakítást követõen a
kórház területén lévõ régi oktatási
épületben helyezik el a központi gyer-
mek és felnõtt orvosi ügyeletet. Az
Alapellátási Intézmény vezetõje,
Kercsmaricsné Kövendi Ibolya el-
mondta, ugyanitt szeretnék kialakítani
a vidéki ügyeletet is, ami jelenleg az
„A” épület földszintjén mûködik. Az
épület átadásának tervezett határideje
június 30-ról július végére tevõdik át,
mivel a tõjavítás helyett 200 négyzet-
méteren tetõcserét kellett végezni.

Folyamatban 
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ÉRKEZNEK 
AZ ELEKTRONIKUS BEVALLÁSOK

Az elektronikus bevallások és adatszolgál-
tatások benyújtási határideje május 12-e pén-
tek éjfél volt. Az APEH Zala Megyei Igazga-
tóságának központi ügyfélszolgálata pénteken
20 óráig tartott nyitva. Az adóügyi és infor-
matikus kollégák az elektronikus bevallással
kapcsolatos telefonon érkezõ kérdésekre ad-
tak válasz. A legfrissebb adatok szerint Zalá-
ban közel 1000 adóbevallás érkezett az APEH
állományába a kormányzati gerinchálóról. A
bevallások a határidõt megelõzõen is már ér-
keztek az adóhatósághoz, ahol ütemesen fo-
lyik azok fogadása, ami jelzi a rendszer mû-
ködõképességét. 

A bevallások benyújtásának határideje má-
jus 12-én éjfélkor lejárt. Az adóhatóság azon-

ban május 31-ig nem szankcionálja az elekt-
ronikus bevallásokban elkövetett hibákat és a
technikai problémákon alapuló késedelmeket.

MÁJUS 22. 
SZJA BEVALLÁSI HATÁRIDÕ

A személyi jövedelemadó (szja) bevallásokat
az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ, vala-
mint az áfa fizetésére nem kötelezett magánsze-
mélynek legkésõbb május 22-én éjfélig kell be-
nyújtania, miután a május 20-i határidõ munka-
szüneti napra esik. Az adótartozás megfizetésé-
nek határideje is ez a nap. A visszaigényelhetõ
adót, járulékot az is a bevallás beérkezésétõl
számított 30 napon belül utalja vissza az adóha-
tóság. Hibás bevallás esetén a határidõ számítá-
sa a hiba kijavításának napjától kezdõdik. A
nyomtatványok letölhetõk az internetrõl, amely
a program segítségével kitölthetõ. Az adóbeval-
lást elektronikus úton is el lehet juttatni az adó-
hatósághoz, ehhez azonban az adózónak re-
gisztráltatni kell magát az okmányirodában. 

Adóhivatali hírek

KANIZSARU
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság mun-

katársai vasárnap reggel egy benzinkúton el-
fogták azt a férfit, aki a gyanú szerint az éj-
szaka a Kodály úti parkolóból, a pillangóabla-
kot betörve elvitt egy Lada személygépkocsit.
Maga a sértett volt az, aki reggel a 7-es fõút
elkerülõ szakaszán, a benzinkútnál megpillan-
totta jármûvét. A rendõrség az autót a helyszí-
nen lefoglalta, a volán mögött ülõ murak-
eresztúri férfit elõállították a kapitányságra,
ahol ellene büntetõeljárást kezdeményeztek.

Többen súlyosan sérültek egy május 14-
én éjjel a 7-es fõútvonalon történt baleset
során. Éjjel 23.00 órakor Zalasárszeg irá-
nyából Zalakomár irányába közlekedett egy
román állampolgárságú férfi által vezetett
MAN nyergesvontató. Menet közben egy
másik kamion elõzésébe kezdett úgy, hogy
nem biztosított elsõbbséget a vele szemben
szabályosan közlekedõ Suzuki Swift-nek és
összeütköztek. A személyautó az elõzött ka-
mionnak csapódott, végül az út mellett jobb
oldalon lévõ vízelvezetõ árokba hajtva állt
meg. A Suzukiban egy személy 8 napon túl
gyógyuló súlyos, kettõ pedig 8 napon belül
gyógyuló könnyû sérüléseket szenvedett.

Súlyos sérüléssel járó gyalogosbaleset
történt május 15-én Nagykanizsán. A Zrínyi
utcában a Király utca irányába a járdán gya-
logolt egy idõsebb nagykanizsai férfi. A
Csengery utcai  keresztezõdésben át akart
menni a túloldalra. Feltehetõen figyelmet-
lensége miatt nekiment a Zrínyi utca irányá-
ból a Fõ utca irányába szabályosan közleke-
dõ személyautó oldalának, majd annak mo-
torházfedélen keresztül átesett az autó túlol-
dalára, az  úttestre. A gyalogos 8 napon túl
gyógyuló combnyaktörést szenvedett. 
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(Folytatás az elsõ oldalról)
Idézzük fel elõször a múltat: 1864. augusztus

22-én írták alá a harctéren megsebesült katonák
körülményeinek javítására vonatkozó Genfi
Egyezményt. Az 1867. évi kiegyezéssel létrejö-
võ Osztrák-Magyar Monarchia is csatlakozott a
Genfi Egyezményhez és megkezdõdött egy bé-
csi székhellyel mûködõ önkéntes segélyegylet
szervezése. 1878. április 12-én döntés született
az Ausztriában és Magyarországon önállóan
mûködõ Vörös Kereszt Egyletek szervezési és
mûködési alapelveinek kimunkálásáról. I. Fe-
renc József jóváhagyta az eléje terjesztett javas-
latot, majd 1880. december 5-én megbízta gróf
Károlyi Gyula fõrendházi tagot a magyar se-
gélyegylet megszervezésével.

A nagykanizsai Vöröskeresztes Világnapi ün-
nepségen több mint húsz elismerést adtak át a
Vöröskereszt kiváló aktivistáinak. Az ünnepsé-
gen részt vettek a külföldi partnerszervezetek
képviselõi is: Tobias Kurz, a bajor Bad Reichen-
hall területi Vöröskereszt vezetõje, Eddie Sch-
mid nyugalmazott igazgató, Siegfried Eisel és
Ludvig Koller területi képviselõk, Dr. Liljana
Sajatovitc, Koprivnica-Krizsevac megyei Vö-
röskereszt elnök, Zdranko Jankovic igazgató,
dr. Franjo Husinec, valamint Marina Perica.
Megtisztelte az ünnepséget a kovásznai szerve-
zet elnöke, Fábián Márta, valamint a kézdi-
vásárhelyi Vöröskereszt elnöke, dr. Csiszár Esz-
ter is. A vendégek köszöntése után Litter Nán-
dor polgármester szólt a megjelentekhez.

– Valamennyiünket örömmel tölt el az a siker,
amit az elmúlt 125 évben a megítélésem szerint
a legnagyobb civil szervezet elért – hangsúlyoz-
ta a város elsõ embere. – Megvalósították az
alapításkor megfogalmazott alapelveket: az em-

beriesség, a pártatlanság, a semleges-
ség, a függetlenség, az önkéntesség és
az egyetemesség jegyében segítenek
önzetlenül. Elismeréssel adózom a
megyei és a nagykanizsai Vöröske-
reszt szervezet munkája elõtt, hiszen a
társadalom, az elesett emberek számá-
ra rendkívül fontos feladatokat vállal-
nak fel. 

Teleki László, az Ifjúsági, Család-
ügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium politikai államtitkára szintén a karitatív
szervezet jelentõségét hangsúlyozta. Tobias Kurz,
a bajor Bad Reichenhall területi Vöröskereszt ve-
zetõje pedig azt emelte ki: immár tizenöt éves
múltra tekint vissza a magyar és a német Vöröske-
reszt munkakapcsolata. Fábián Márta, a kovásznai
szervezet elnöke megköszönte a zalai és a kani-
zsai szervezet által eddig nyújtott segítséget, majd
Liljana Sajatovic, Koprivnica-Krizsevac megyei
Vöröskereszt elnök is köszöntötte a megjelente-
ket. Dr. Nemesvári Márta, a Magyar Vöröskereszt
alelnöke rövid történeti áttekintést adott a Vörös-
keresztrõl, bemutatta a szervezet elmúlt 125 évé-
nek tevékenységét.

Dr. Morzsányi Éva, a Magyar Vöröske-
reszt fõtitkára beszédében hangsúlyozta: a
Zala Megyei Vöröskereszt országos szinten
is elõl jár a munkában, sok megyének pél-
dát ad az itt tevékenykedõk szakmai felké-
szültségével, karitatív munkájával. Az ün-
nepi beszédek után dr. Morzsányi Éva fõtit-
kár, dr. Nemesvári Márta alelnök, dr. Bor-
sos Ferenc megyei elnök és dr. Baracskai
Józsefné megyei titkár elismeréseket adott
át, elsõként a külföldi partnerszervezetek
képviselõinek.

Országos és megyei szintû elismerésben ré-
szesült dr. Tóth Péter, Guitprechtné Molnár Er-
zsébet, Gerencsér Katalin, Ácsné Schein Zsu-
zsanna, Zrubecz Csaba, Szekeres Istvánné, Top-
lak Emilné, Martincsevics István, Szabó Kata-
lin, Kuti Mária, Kulman Imréné, Gonda Fri-
gyesné, Gerecs Mária, Molnár Béláné, Gyõri
János, Litvinyuk Balázs, a Zalai Hírlap, Németh
András, Varga Tiborné, Árok Antalné, Horváth
István, Dominik Árpád, valamint a Vöröskereszt
országos, megyei és városi vezetõi. 

Az ünneplõk ezt követõen átvonultak a Su-
gár út 28. alatti volt bölcsõdeépülethez, ahol
felavatták a városi Vöröskereszt húszmillió fo-
rintos ráfordítással kialakított új központját. Itt
dr. Borsos Ferenc megyei elnök mondott be-
szédet, majd a történelmi egyházak képviselõi
megáldották az épületet. Az új bázison vérvéte-
li hely, orvosi vizsgáló, véradóhelyiség, ebédlõ
és labor is készült. Amikor nincs véradás, a
véradóhelyiségben tartják az elsõsegélynyújtó
tanfolyamokat. A központban szolgáltatások is
helyet kaptak: itt folyik a hajléktalanellátás, ru-
haosztás, itt mûködik a jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtó szolgálat diszpécserközpontja. 

Horváth Attila

Jubiláló Vöröskereszt

Tizenöt évesen, hat éve szenved krónikus
csontvelõgyulladásban Csige Tünde, a Zsig-
mondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola magánta-
nulója. Betegségébõl adódóan – fõleg éjszaka
illetve idõjárás-változáskor – gyakran vannak

erõs csípõtáji- és vállövi fájdalmai, ilyenkor na-
gyon nehezen mozog. Eddig három mûtéten
esett át, két alkalommal a csípõizületében, egy-
szer pedig a vállában tartósan fennálló fájdal-
mat igyekeztek ily módon enyhíteni a Budapes-
ti Orthopédiai Klinikán. A Magyarországon al-
kalmazott eljárás azonban csak ideiglenes meg-
oldást jelent, végleges gyógyulást sajnos nem. 

A mûtétek, a rendszeres ellenõrzések, gyógy-
kezelések költségei megviselik a család költség-
vetését. Rokkant nyugdíjas édesanyja egyre ki-
látástalanabbnak látja helyzetüket, hiszen havi
nem egészen hetvenezer forintos összbevételük-
bõl egyszerûen lehetetlenség még a kettejük
egészségi állapota által megkövetelteket is ki-
gazdálkodni. Mindketten bíznak abban, hogy a
kislány egyszer meggyógyulhat, és vége szakad
az éjszakák marcangoló fájdalmainak, a soroza-
tos vizsgálatoknak, mûtéteknek. A magyar or-
vostudomány történetében összesen három eset-

rõl tudnak, jelenleg Magyarországon ezzel a be-
tegséggel Tündin kívül senkit sem kezelnek. A
kislány gyógyulása külföldi gyógykezeléssel ta-
lán megoldható lenne, hogy hol, ma még egé-
szen pontosan nem tudható. Az viszont egészen
bizonyos, hogy a családi büdzsé nem hogy a
külföldi utazások, kivizsgálások és kezelések,
de már a Budapestig tartó, rendszeres kontrol-
lokra történõ utazások költségeit sem bírja. Min-
den tartalékukat felemésztették az egészségügyi
problémák, több hitelfelvételi lehetõségük
nincs. Az édesanya, Turiné Szabó Márta mégis
bízik abban, hogy a pénz hiánya nem gördít
akadályt kislánya gyógyulásának útjába. 

Ezért arra kéri mindazokat, akik segíteni
tudnak, hogy az OTP-nél vezetett
11773494-13211619 bankszámlaszámra
történõ pénzátutalással adjanak esélyt Tün-
dinek a gyógyuláshoz.

(szõlõsi)
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A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ kol-
lektívájának minden bizonnyal duplán is oka
lehet az örömre: a hónap végén elkezdõdik a
ház felújítása, a Város Napján pedig a „Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cí-
met vehette át az intézményben dolgozók ne-
vében Papp Ferenc igazgató.

– Ez a magas, vá-
rosi szintû elisme-
rés nemcsak a ház
jelenlegi huszonöt
dolgozójának szól,
hanem mindazok-
nak, akik az elmúlt
három évtizedben
tevékenykedtek itt
– kommentálta la-
punknak az elis-

merést Papp Ferenc, az intézmény igazgatója.
– Kiemelném a szakköri és  klubvezetõk mun-
káját is, akik közül többen évtizedek óta az
adott szakkör vezetõi. Somogyból, Csurgóról,
Nagyatádról, Marcaliból is jönnek hozzánk
nemcsak látogatók, hanem kiállítók is. A mû-
ködésünket egyfajta régiós szerepkörben kép-
zeljük el. Az elmúlt években szoros és szerte-
ágazó kapcsolatot alakítottunk ki a város ok-
tatási intézményeivel, ami azért fontos, mert
az iskola a közmûvelõdés alfájának és
omegájának tekinthetõ. Jó az együttmûködé-
sünk a nagykanizsai cégekkel, vállalkozókkal,
évente mintegy 100-110 szponzor segíti a
munkánkat. Az õ támogatásuk nélkül nagyren-
dezvényeink nem valósulhatnának meg. Jó
kapcsolatra törekszünk a többi kulturális in-
tézménnyel is. S hogy milyen programokat hív-
tunk létre? Az elmúlt években Európa Szabad-
egyetemet szerveztünk. Minden évben multi-
kulturális gálamûsorral emlékezünk az uniós
csatlakozás napjára. Az ifjúság körében a leg-
nagyobb sikert a Kossuth-, Deák-, Rákóczi-
szabadságharc, Balassi,  Bocskai és József At-
tila évforduló tiszteletére rendezett tudomá-
nyos konferenciák, irodalmi estek aratták: a

József Attila emlékmûsoron például ötszáz di-
ák és felnõtt vett részt. Jó fogadtatása volt a
Kanizsai Nyári Színháznak, a Bazár udvari to-
ronyzenének és sikeresnek bizonyult a Nyári
Szerenád is. De meg kell említenünk a színvo-
nalas Kanizsa-MKB Nemzetközi Jazzfesztivált,
a Tavaszi Mûvészeti Fesztivált és a Zenés Es-
ték a Kiskastélyban címû sorozatunkat. Évente
húsz-huszonöt kiállítást kínálunk a képzõmû-
vészet rajongóinak. Kialakítottuk a négyszintû
színházi befogadó struktúrát. Ma már vala-
mennyi korosztálynak kínálunk elõadásokat.

S hogy mennyire sikerült az elmúlt évek-
ben kielégíteni a folyton változó közönségigé-
nyeket?  

– Olyan választ tu-
dok adni a kérdé-
sére, ami nem spe-
ciálisan nagykani-
zsai, hanem mond-
hatjuk úgy, globá-
lis jelenség –
mondta Tóthné He-
gedûs Erzsébet
mûvelõdésszerve-
zõ. – Manapság a

közönség igénye eltolódott a könnyedebb, nem
feltétlenül mély mondanivalót hordozó dara-
bok irányába. Egyre kedveltebbek a zenés da-
rabok, musicalek, ez utóbbival lehet egyébként
a leginkább becsábítani a fiatalokat is a szín-
házakba. E tendencia jellemzõ a HSMK reper-
toárjára is. Azért néha az ember próbát tesz
mélyebb értelmû mûveket színpadra állító tár-
sulatok meghívásával is. Martin Sherman
Rose címû monodrámáját Vári Éva adta elõ –
bizony, kissé aggódtam, hogy a közönség ho-
gyan fogadja… Késõbb bebizonyosodott: jó
döntés volt, még hónapokkal az elõadás után
is megállítottak az utcán járókelõk, és kivétel
nélkül szívesen emlékeztek vissza a produkció-
ra. A szervezés során sajnos olyan is elõfor-
dult, hogy azért nem tudtunk meghívni egy tár-
sulatot, egy elõadást, mert technikailag nem

alkalmas a darab „kezelésére” a befogadó
színházként is funkcionáló HSMK. Reméljük,
hogy a felújítással ez az akadály is elhárul és
még jobb, még színvonalasabb színházi prog-
ramokat kínálhatunk a nagykanizsai és város-
környéki színházbarátoknak.

Szakács Gábor négy éve a Képzõmûvésze-
tek Háza-Kiskastély szakmai vezetõje. Mint
mondja: a Kiskastélynak különleges atmosz-
férája van, így oda bizony, csak „válogatott”
programokat lehet szervezni.

– Mindenképpen a
két állandó kiállí-
tást, Z. Soós István
és Sass-Brunner
Erzsébet festmé-
nyeit emelném ki a
Kiskastély nyújtot-
ta „repertoárból”
– mondja Szakács
Gábor. – Az aula
meghitt csendjé-

ben a szó, a zene kiválóan érvényesül, nagy-
szerû az akusztika, így kisebb, úgy is fogal-
mazhatnék: „családiasabb” rendezvényeknek
nagyon jól megfelel. Inkább a komolyzenei
mûfajok, kórusmûvek, a népzene kevésbé
„hangos” változata illik a falak közé. Még a
tánc is illeszkedhetne a kínálatba, azonban a
helyszûke gátat szab a lehetõségeinknek. A
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ felújítása
következtében növekedhet a Képzõmûvészetek
Háza Kiskastély jelentõsége, egyfajta „kis
HSMK” lesz. Több szakkör is átjön hozzánk,
több rendezvény lesz, az ismeretterjesztõ elõ-
adások, irodalmi estek ide kerülnek. A közön-
ségnek nem kell aggódnia, a zenei rendezvé-
nyeink tovább folytatódnak, s újabbak is vár-
hatóak: felmerült a Tankcsapda, a Hooligans,
a Karthago, Fenyõ Miklós és az Edda Mûvek
neve. Folytatni kívánjuk a PANKKK-progra-
munkat, elsõsorban helyi, fiatal elõadókra
szeretnénk fókuszálni a jövõben is.

Horváth Attila

HSMK: a kultúra fellegvára
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Erzsi nénit a nyárra tervezett
Thury Históriás Napok és egy
olaszországi út szervezése között
sikerült mikrofonvégre kapni.
Kisugárzása, életszeretete annyi-
ra elsöpört, hogy ismeretlenül is
azonnal hatása alá kerültem, s el-
sõ kérdésemet csak az interjú
kétharmadánál tudtam feltenni...

– Az elmúlt 40 év során a pedagógusi-iskolaigazgatói munka mellett min-
den évben valamilyen program szervezésében tevékeny részt vállaltam, a
rendszer körülményeihez képest mindig is azt próbáltam elérni, hogy a részt-
vevõk (akkoriban elsõsorban a diákok) kreatív tevékenységekben mélyüljenek
el. Annak idején az általam a városba szervezett országos úttörõ- vagy
úttörõvezetõtalálkozó volt a kerete ennek, napjainkban számos civil szervezet
kínál rengeteg lehetõséget. Mert vegyük észre, a 350 kanizsai bejegyzett civil
szervezetbõl 150 példamutató módon mûködik. Ami legtöbb örömmel töltött
el, hogy nagyon hamar megismertek és igényelték munkámat, ötleteimet.
Nyugdíj után mélyült el a programszervezõi tevékenységem: kitaláltam és
életre hívtam a történelmi levelezõs játékot a gyerekek számára, illetve az or-
szágban egyedülálló városismereti túrákat. Immár kilencedik éve a Város
Napján belül több saját rendezvényem van. A nyáron elõször megjelenõ két
napos Thury Históriás Napok remélem, újszerû, színpompás eseményként vo-
nul be a város életébe. Öt civil szervezetben tartom különösen fontosnak a
szerepemet: a Városvédõ Egyesületben, a Régi-Jó Egyesületben, a Kreatív
Klubban, illetve a Fegyveres Erõk Klubjában. Az ötödik, a Hölgyklub saját
találmányom, én vittem sikerre. A könyvtárigazgató egy fórumon a Város
Mindeneseként mutatott be, amely lehet, hogy másokat sértett volna, engem
azonban megtisztelt, mert valahol rátapintott az igazi célomra: érdekes prog-
ramokat szervezni egy-egy rétegnek, mely aztán kihat az egész lakosságra.
Sokan kérdezik, hogy közel a hetvenhez honnan ez a sok energia? Amikor a
Pro Urbe díj bronz pecsétnyomóját megkaptam, gondolatban szimbolikusan
elkezdtem tördelni. 51%-át férjemnek adományoztam. Ha nem õ lett volna a
társam 43 éven át, nem tudtam volna ezt az életpályát bejárni: míg más nõt
korlátoz férjük, engem hagyott szárnyalni és segített minden lépésemnél. A
pecsétnyomó másik felét apró darabokra „tördeltem”: ezek azokat az embe-
reket (Városvédõ Egyesület, Régi-Jó Egyesület, Hölgyklub tagjai) illetik, akik

befogadták a gondolataimat. Szerencsés vagyok, hogy az életben mindenki
segített. Erre egy köztiszteletben álló ember azt mondta: „azért, mert te is se-
gíttettél mindenkinek”. Nemrég az a megtiszteltetés ért, hogy korosztályom
tagjain is segíthetek: az Idõsügyi Tanács, melynek mindenkori elnöke a pol-
gármester, engem kért fel társelnöknek. 

– Lát-e hiányosságot, melyik korosztály esik ki leginkább a szerve-
zett programokból?

– Mindegyikkel próbálok kapcsolatot tartani. A Város napján a „ge-
nerációk utcája” illetve a városismereti túra minden korosztályt meg-
mozgat. Sajnos a „magára hagyott” 15-24 évesekkel volt legkevesebb
kapcsolatom. Hiába hatalmas a tagságuk a tánccsoportoknak, színját-
szóköröknek, sportegyesületeknek, az ifjúság széles rétege nem leli a he-
lyét. Azt hiszik, hogy a plázába, gyorsétterembe mászkálás boldoggá te-
szi õket. Sajnos nincs hasonló korú vezetõ, aki meg tudná õket szólítani!
Az én idõmben a közélet népszerûbb volt a fiatalok körében, napjaink re-
zignáltságának oka talán az a tévhit, hogy a közélet azonos a politikával.
Remélhetõen megveti lábát a városban a Históriás napokon elõször fel-
tûnõ íjászklub, hiszen az is jónéhány fiatalnak szórakozást nyújt majd.

– Soha nem fordult meg a fejében, hogy elmegy Nagykanizsáról?
– Soha! Tõsgyökeres kanizsaiként a várost mindig nagyon szeret-

tem. Nem vesszük észre, mennyi lefedetlen terület van még mindig:
igaz, hogy az országosan jegyzett programokon tele a színház, a
HSMK, de sajnos mindig ugyanazt 6-800 embert látom. Hatalmas
munka vár még rám és a követõimre.

– Mit üzen a most huszonéves generációnak, amelyre szerintem a
leginkább jellemzõ, hogy iránytû nélkül maradt?

– A munkában találja meg az örömét. Ha a munkájukat élvezik, amel-
lett, hogy kisugárzik a magánéletre, feltölti õket annyi energiával, hogy
közéleti szerepet is tudjanak vállalni. A család ugyanilyen fontos. Hogy a
szingli-lét az, amely során az ember legkevésbé van korlátozva céljai, ál-
mai megvalósításában, csak idõlegesen igaz, hosszú távon önbecsapás.
Ha társ, késõbb gyerekek nélkül van az ember, éppen a célok megvalósítá-
sához szükséges energia vész el, üresség, „nincs kiért”-érzés lesz úrrá raj-
tunk. Nem szabad bezárkózni idõskorban sem, mert azzal csak a betegség-
nek és a depressziónak adunk utat. Csak az tölt fel energiával és életöröm-
mel, ha kitárulkozunk a közösség felé. 

Markó András

A Város Mindenese

A Nagykanizsa Biztonságáért kitüntetést az
idei Város Napja ünnepi közgyûlésén Kövér
László százados, a Nagykanizsai Tûzoltóság
szolgálatparancsnoka vehette át. Az elisme-
résrõl, eddigi pályafutásáról beszélgettünk:

– Hogyan került a tûzoltósághoz? Miért ép-
pen ezt a szakmát választotta?

– Huszonöt évvel ezelõtt lettem tûzoltó,
mert egyszerûen tetszett mindaz, amit ad-
dig tudtam a tûzoltók életérõl, munkájáról.
Azóta ugyan negyed évszázad eltelt, de
még ma is úgy gondolom, érdekes, sokol-
dalú munka a mienk. A kezdetekkor még én
is szakmaként gondoltam rá, aztán teltek-
múltak a hónapok, és hamar rájöttem: tûz-
oltónak lenni hivatás. Csakis olyan embe-
reknek tudom ajánlani, akik akarnak, tud-
nak és képesek is más embereken segíteni. 

– Milyen tulajdonságok kellenek még ah-
hoz, hogy valakibõl jó tûzoltó legyen?

– Határozottság, magabiztosság, bátor-
ság. Fontos a nyugodtság, higgadtság, hi-
szen adott esetben másodpercek törtrésze
alatt kell döntést hozni. Ezen a pályán nincs
helye vakmerõségnek, azzal a saját és a má-
sok életét is kockára tehetjük. Természetesen
az alapos szakmai felkészültség, a megfelelõ
kondíció mind-mind az alapfeltételek közé
tartozik. Ami pedig a segítõkészséget illeti:
néhány hónap elegendõ ahhoz, hogy minden-
kiben kialakuljon. Egyébként véleményem
szerint ez az, ami a tûzoltók munkáját igazán
hivatássá varázsolja. Ha már egyszer meg-
történt a baj, azaz például tûz ütötte fel a fe-
jét valahol vagy éppen közlekedési baleset
történt, jó érzés tudni, vannak, akik számíta-
nak ránk. Minden igyekezetünkkel azon va-
gyunk, hogy a lehetõ leggyorsabban, a lehe-
tõ legjobb megoldást választva segítsünk a
bajba jutottakon. 

– Mit gondol a Nagykanizsa Biztonságáért
kitüntetésrõl?

– Ezt az elismerést ugyan én vehettem át, de
valamennyi kanizsai tûzoltónak az együttes ér-
deme. Nem is lehet ez másként, mert a mi tevé-
kenységünkben az összetartozásnak, a csapat-
munkának, az együttmûködésnek, az egymásra
való odafigyelésnek döntõ jelentõsége van.

Szõlõsi Márta

Tûzoltónak lenni hivatás
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A Sprintcamion Rt. Nagykanizsai Logisztikai Bázis székhelye az
Ipari Parkban található. A város elõnyös földrajzi fekvése miatt fon-
tos szerepet tölt be az európai nemzetközi cél- és tranzitforgalomban.
A vállalkozás fõ tevékenységi köre nemzetközi és belföldi árufuva-
rozási szolgáltatás. 

Jeszek József ügyvezetõ elmondta: a piaci verseny az idõk folya-
mán szükségessé tette, hogy a fuvarozók a tevékenység egy részére
specializálódva nyújtsanak magasabb szintû szolgáltatást. A cég gép-
jármûparkja 50-120 köbméter térfogatú speciális bútor és akasztós áru
szállítására alkalmas, rudas, dobozos felépítményû jármûvekbõl, vala-
mint 100 köbméter térfogatú dobozos és ponyvás nyerges vontatókból
áll. Autóik között a dobozos és ponyvás felépítményûek egyaránt
megtalálhatóak. Az autók befogadóképessége 100-120 köbméter, te-
herbírása 12-24 tonna. A gépjármûvek bármely normál kereskedelmi
áru, illetve veszélyes áruk szállítására alkalmasak. A nemzetközi szál-
lítmányozás kiegészítéseként, új tevékenységként kínálják a tel-
jeskörû logisztikai szolgáltatásaik egész sorát, mint például raktáro-
zás, komissiózás, csomagolás, disztribúció, készletgazdálkodás. A
mûholdas követõrendszer kialakításával, valamint az ISO 9001:2000
szabvány szerint kiépített minõségügyi rendszerükön keresztül bizal-
mat kívánnak kelteni meglévõ és jövõbeni partnereiknek. (X)

Mikro-,, kkis- éés kközépvállalkozásokMikro-,, kkis- éés kközépvállalkozások
FIGYELEM!FIGYELEM!

Az ÖÖnkormányzat rrövidesen vvállalkozói hhitelek 
kamattámogatását hhirdeti mmeg 33 éév iidõtartamra, 

maximum 55%-iig.

KKéérrjjüükk,, ffiiggyyeelljjee aa hheellyyii mmééddiiáátt!!

Gazdaságfejlesztõ KKht.

Forintalapú személyi kölcsön 
1-2 napos elbírálással kezes és fedezet nélkül 

Kölcsön összeg törlesztés futamidõ:
500 000 Ft 13 000 Ft 60 hó
700 000 Ft 17 500 Ft 60 hó
1 000 000 Ft 24 500 Ft 60 hó

T-Mobile arany- és platinakártyával jövedelemigazolás nélkül
kaphat hitelkártyát, max. 510 000 Ft-os hitelkeret, 

akár 51 napig kamatmentesen!
Tel.: 30/9949-003, 30/8589-760

THM: 16,34–19,11 %

SSpprriinnttccaammiioonn

A szakemberek egyelõre nem
tudják megmondani, hogy tartha-
tó lesz-e az M7-es autópálya
Nagykanizsa-Becsehely közötti
szakasza befejezésének õszi ha-
tárideje, a legnagyobb nehézséget
a Palint átszelõ szakasz építésé-
nek elõkészítése okozza. 

Árkai András, a kivitelezõ Be-
tonút Zrt. projektmenedzsere la-
punk érdeklõdésére elmondta: a
Nagykanizsa-Becsehely közötti
18,5 kilométeres autópálya-sza-
kasz utolsó hat kilométerén a ter-
veknek megfelelõen haladnak a
munkálatokkal, míg a szakasz na-
gyobbik felén néhol komoly prob-
lémák nehezítik a sztrádaépítõk
munkáját. A Becsehely és a sor-
mási csomópont közötti szakaszon
már a burkolatépítés történik, míg
az északi csomópontnál, azaz Pa-
lin térségében a szakemberek az
autópálya nyomvonalában húzódó
közmûvek kiváltásával „birkóz-

nak”. A munkálatok várhatóan a
hónap végére befejezõdnek, ha-
csak nem érkezik bõséges csapa-
dék – a múlt heti zivatar után na-
pokig nem lehetett a munkagépek-
kel rámenni a talajra. 

Árkai András utalta arra: a tel-

jes, Nagykanizsa-Becsehely kö-
zötti szakasz kivitelezésének ha-
tárideje 2006 vége, ám jelen pilla-
natban nem tudja száz százalékos
biztonsággal megmondani, hogy a
kitûzött határidõt képesek lesz-
nek-e tartani. (H.A.)

Az égi áldás átok a sztrádaépítõknek Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy Társaságunk
veszélyes hulladék-gyûjtési
akciót szervez az alábbi idõ-
pontokban és helyszíneken:

Május 26. 13.30-13.40 Kis-
fakos, buszmegálló. 13.50-
14.00 Bagola, buszforduló.
14.10-14.40 Sánc, posta elõtti
buszmegáló. 14.50-15.20 Ka-
tonarét, Táncsics tér. 15.30-
16.00 Hevesi u. ABC. 16.10-
16.40 Zemplén u. ABC. 16.50-
17.20 Rózsa u. kispiac. 17.30-
18.00 Kazinczy u. 18.10-18.30
Alsótemplom elõtti parkoló. 

Május 27. 9.00-9.30 Palin,
Szálfa u. 9.40-10.10 Napraforgó
tér. 10.20-10.50 Petõfi u., Hon-
véd u. sarok. 11.00- 11.30
Kiskanizsa, Templom tér. 11.40-
11.50 Március 15-e tér. 12.00-
12.10 Bajcsa, Polgármesteri Hi-
vatal. 12.20-12.30 Nagyrác utcai
(volt) Iskola. 12.40-13.10 HSMK
parkoló. 13.20-13.50 Miklósfa,
ABC. 14.00-14.30 Olaj ABC.

Via Kanizsa Kht. 

A tavasz nemcsak a természet ébredésének idõszaka, hanem az olyan kelle-
metlen vérszívók megjelenésének is, mint a szúnyogok és a kullancsok. Szabó
Istvántól, a VIA Kanizsa Kht. városi fõmérnökétõl megtudtuk, a kullancsirtás
már megtörtént, a Csónakázó-tónál és a Zöld Tábor területén került sor per-
metezésre. Árajánlatot kértek vállalkozásoktól, ki mennyiért végezné el a vá-
rosban a szúnyogirtást. A beérkezett árajánlatokról a  késõbbiek során dönte-
nek a város vezetõi. Annyit sikerült megtudni, a szakemberek a lokális be-
avatkozásokat tartják célszerûbbnek a város átfogó permetezésével szemben. 

A vérszívók ellen
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Majd fél százada, hogy felfigyeltem a pulpituson álló kedves hölgy-
re, aki nagy átéléssel idézte fel a törökökkel vívott harcok egyik zalai
epizódját. Akkor csak nevét jegyeztem meg: Kerecsényi Edit volt, a
kanizsai múzeum igazgatója. 1960-tól már hivatalos célú, de soha-
sem hivatalos légkörû találkozásaink, vitáink során  kezdtem becsül-
ni, tisztelni is. 

Bölcsõje abban a városban ringott, melyet mindvégig szolgált.
Nagykanizsán született, itt érettségizett, csak az egyetemi tanulmá-
nyok szólították a  fõvárosba. 1951-ben néprajzos-középkori ré-
gész-mûvészettörténész diplomával a  Városi Múzeum és Könyvtár
vezetõjeként tért haza. Keveset örökölt. A Halis István által létreho-
zott  gyûjtemény nagyobb része a háborúban elpusztult. 1950-ben
mindössze 2762 tárgy volt a gimnáziumi tanteremben, nagyobb ré-
sze  természettudományi és numizmatikai, mindössze 372 néprajzi.

Egy évtizeddel késõbb már
13.366 darabról tudósít a sta-
tisztika. Az etnográfiai tárban
4173 tétel adatait rögzítették.
1953-ban elkészült az elsõ ál-
landó kiállítás. Ma már alig ért-
hetõ, honnét volt erre képes a
törékeny fiatalasszony, hiszen
1951-ben egy hivatalsegédet,
1953-ban két részfoglalkozású
teremõrt kapott társul. Admi-
nisztrátort évekkel késõbb, res-
taurátort 1963-ban, régész kol-
légát 1975-ben. Mostohák voltak
a gyûjtés lehetõségei is. A város-
tól délre fekvõ falvak a határsáv-
ba tartoztak. Oda csak igazolvánnyal lehetett  bejutni, gyakori volt az
ellenõrzés, s kiváltképp  gyanús volt a fényképezõgéppel, jegyzetfüzet-
tel gyalogló, kerékpározó, öreg tárgyakat cipelõ fiatal nõ.  Kémkedik?
Disszidálni készül? Az ekkoriban  gyakran felhangzó dal a múlt eltör-
lését óhajtotta. Edit asszony szemben az árral, a város históriájának
megmaradt töredékeit mentette. A ferences kolostor intarziás ajtaját,
kidobott feszületeket, szentek szobrait, ledöntött bronz-turult, páncélos
vitézt formázó rozsdásodó cégért, osztályidegenként megbélyegzett
családok tárgyait, fotóit. Perlekedett, hogy gyárépítés elõtt tárják fel a
kanizsai vár föld-õrizte maradványait. Akadékoskodásával a szocializ-
mus építését késlelteti – hangzott a vád.

1950-1983. között állt az általa megteremtett múzeum élén. Országos
mércével mérve is számottevõ néprajzi, történeti gyûjteményt hozott lét-
re, nemcsak a tárgyakra figyelve, hanem tízezernyi fotóval, feljegyzéssel
is megörökítve Dél-Zala népi kultúráját. Szeretett városáét is. A nemrég
megnyílt várostörténeti szép kiállításban utódai szakértelmével, elhi-
vatottságával együtt ott van az õ fiatalsága, makacssága is. Szeren-
csére még megérhette, hogy múltját becsülõ pátriája díszpolgári cím-
mel ismerte el érdemeit.

A magyar tudományos közvélekedés hajlamos arra, hogy egy élet-
mû tudományos mércéjeként csak a nyomtatásban megjelent érteke-
zéseket, könyveket tegye mérlegre. Aki rendezett már kiállítást, tudja,
hogy egyik-másik tárlat elõkészítése, forgatókönyvének megírása né-
ha több szakértelmet és munkát igényel, mint a tanulmányban történt
feldolgozás. Három nagy állandó, legalább száz idõszaki kiállítást
rendezett. E tevékenysége nem szorult be az intézmény akkoriban
még szûkös falai közé. A részletes számbavétel helyett csak a szá-
momra leginkább emlékezeteseket sorolom: Zalaszentbalázson,
Letenyén, Tótszerdahelyen, Zalaegerszegen, Balassagyarmaton,
Kecskeméten, Szentesen, Szombathelyen Pogányszentpéteren örülhet-

tem sikerének. Életmû-
vének elszakíthatatlan
része, hogy évtizedeken
át ösztönzõje, segítõje
volt a zalai nép hagyo-
mányait újjáélesztõ
mozgalomnak. Ki tud-
ná ma már megmonda-
ni, hány ezer órát töl-
tött az õt tanácsért fel-
keresõ szakkörvezetõk
ismeretének bõvítésé-
vel, a szakdolgozatot
írók istápolásával.

Nyugdíjasként új feladatot is vál-
lalt. A valaha Zala megyéhez tar-
tozott szlovéniai falvak hagyomá-
nyait gyûjtötte össze és adta köz-
re több tanulmányban. Közben
volt immár ideje, s még ereje is a
kandidátusi cím megszerzésére. 
Kerecsényi Edit alighanem a
régi típusú muzeológus-generá-
ció egyik utolsó, jelentékeny
tagja volt. Olyan kolléga, aki
küzdelmes intézményi munkája
során nem vonulhatott vissza
egy szûkebb szakma sáncai mö-

gé, kénytelen volt  több témával is foglalkozni.  Publikációs tevé-
kenysége is  méltánylást érdemel. Közzétette, hogyan él
Kiskomárom környékén a szabadságharc emlékezete, szócikkeket
írt a Kanizsa enciklopédiához, monográfiát a népi méhészetrõl,
ma is forrásértékû tanulmányokat szülõvárosa polgári múltjáról,
egyesületeirõl. Jutott ereje a Mura menti horvátok anyagi kultúrá-
jának megörökítésére. Aki kézbe veszi Zala megye földrajzi nevei-
nek gyûjteményét, tán nem is tudja, hogy a volt kanizsai és
letenyei földrajzi járás névanyagát az õ munkájaként olvashatja.
Közös örömünk, hogy a földrajzi neveket elõször megyénkben
gyûjtötték össze, az úttörõ vállalkozás lelke a szintén kanizsai Ör-
dög Ferenc volt. Többen is restellhetjük, hogy három évtizede
még csak pár gépelt példányban szerénykedik megyénk helytörté-
neti lexikona. Ebben ugyancsak Edit írta meg Zala déli községei-
nek históriáját. Kéziratban sem haszontalan: a falumonográfiák
szerzõi felhasználják – kár, hogy néhányuk elfeledkezik a forrás
feltüntetésérõl.

Hat kötet, kilenc kiállítási vezetõ szerzõje, három könyvnek
társszerzõje, egynek szerkesztõje volt. Elsõ tanulmánya 42 éve je-
lent meg, ezt még hatvan követte. Közben két emberöltõnyi, moz-
galmas, sok változást hozó idõ telt el. Edit asszony írásai közül
alig egy-kettõ akad, amelyet a tájékozottabb, ezért kritikusabb
utókor elavultnak érezhetne. Sok van azonban, amely ma már ne-
hezen hozzáférhetõ. Megszûnt folyóiratokban, kis példányszámú
kiadványokban húzódnak  meg. Jó lenne legalább egy részüket kö-
tetbe gyûjteni. 

Nemcsak Kerecsényi Edit emlékét õriznénk, a magyar kultúrát is
szolgálnánk vele.

Németh József nyug. múzeumigazgató

Kerecsényi Edit 1927 – 2006
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Szeretettel várjuk Önt és
kedves családját május 20-án
(szombaton) a kiskanizsai vá-
rosrészbe, ünnepi rendezvé-
nyünkre:

10.00 „SÁSKAJÁRÁS”: 
Indulás a Templom térrõl –

Bajcsy Zs. u. – Varasdi u. –
Kisrác u. – Nagyrác utcai isko-
la és óvoda udvara (Várjuk lo-
vas-kocsisok jelentkezését!)

„SÁSKAVARÁZS”
11.00 Sportversenyek általá-

nos iskolások számára (foci,
futóverseny, sorversenyek) –
Nagyrác úti pálya

13.00 Óvodások és kisisko-
lások mûsorai

14.00 A kanizsai gólyalába-
sok mûsora

15.00 MiaManó Manóföl-
dén – A Miamanó Színház vá-
sári mesejátéka 

16.00 „Zöldbarlangra talál-
tam” – az Igricek együttes ze-
nés gyermekmûsora

17.00 A Tüttõ János Nóta-
kör mûsora

18.00 Rétes sütõ verseny
eredményhirdetése

18.30 Veszedelmes levelek -
A Táltos Tájszínház vásári ko-
médiája

19.30 A Zalagyöngye Tánc-
együttes és a Bojtár Népzenei
Együttes mûsora

20.30 Zhafira hastánc klub
mûsora

21.00 Utcabál a Szántó-
Kovács duóval éjfélig!!!

Kísérõrendezvények:
Linka Sándor fa játszóháza
kézmûvesek vására
vidám népi játékok

„Sáskajárás – Sáskavarázs 
2006.” Kiskanizsa 

Rétesfesztivál

JAZZ KLUB
2006. május 25-én 19.30 órakor
a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban

A klub vendége az EKTAR EGYÜTTES
BENKÕ RÓBERT - bõgõ,  TÓTH EVELIN - ének 

KARDOS DÁNIEL - gitár, 
SZÕKE SZABOLCS – gadulka, sarangi   

B
elépõjegy ára 500 F

t

CSANÁDI MÁRIA
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ

2006. MÁJUS 26-ÁN (PÉNTEKEN) 18 ÓRAKOR
tart elõadást a Halis István Városi Könyvtárban

egy biorezonancián alapuló számítógépes programról, amely 
teljeskörû képet nyújt a szervezet állapotáról, allergiákról 

és azok kiváltó okairól is.
A belépés díjtalan!

Állapotfelmérésre jelentkezés: (30) 9364-095



Kendli nyár

11Kultúra

A Nagykanizsához közeli Kendlimajorban, a Lud-
vig Nemzetközi Mûvésztelep területén június 25-én
megnyitja kapuit a Kendlimajor Mûvészeti Akadé-
mia. A részletekrõl Ludvigné Tihanyi Klára ügyve-
zetõ elmondta: az akadémia létrehozásával az volt a
céljuk, hogy a kreatív, alkotni vágyó emberek szá-
mára vonzó helyet nyújtsanak, ahol öt napon át mû-
vészeti technikákkal ismerkedhetnek. Kis csoportok-
ban, személyre szóló képzést biztosítanak. A kurzu-
sokat vezetõ mûvészek a mûvésztelep résztvevõiként
az évek alatt olyan szellemi közösséggé kovácsolód-
tak, ami biztosítéka annak, hogy sokkal tágabb körû
igényes mûhely alakuljon ki Kendlimajorban. Idén
tizenkilenc kurzust szerveznek, ebbõl ötöt 10-16

éves gyermekeknek illetve fiataloknak a nyár folya-
mán a következõ programokkal: június 25 – július 1.
Tûz és fény mûvészete. A kurzust vezetik: Németh
Klára képzõmûvész és Gedeon Tamás tanár. Július
16-22. Szín- és formavarázslatok. A kurzust vezetik:
Vercz Szilvia képzõmûvész és Tálosi Adrienn bõr-
mûves, iparmûvész. Július 23-29. Kortárs képzõmû-
vészeti kísérletezések kezdõknek és nagyoknak. A
kurzust vezetik: Mécs Miklós és Fischer Judit kép-
zõmûvészek. Július 30 –P augusztus 5. Öltözködés –
Stílus – Mûvészet. A kurzust vezetik: Gyömörei Ol-
ga és Domonkos Bernadett, az Iparmûvészeti Egye-
tem hallgatói. Augusztus 6-12. Térrend – az építé-
szeti ábrázolás alapjai. A kurzust vezeti: Fischer
Bence építész hallgató és Agg Benedek, az Iparmû-
vészeti Egyetem belsõépítész szakos hallgatója. 

További kurzusokat is tartanak az érdeklõdõknek
minden korosztályból, ahol számos mûvészeti tech-
nikában próbálkozhatnak, vagy fejleszthetik ismere-
teiket, így a pasztell, a tûzzománc, az olajfestés, az
aquarell, a grafika, a szobrászat, a kerámia, a fotó, a
mozgókép területén. Nemcsak képzõmûvészeknek
ajánlják a mûvészeti akadémiát, hanem mindenki-
nek, aki távol a világ zajától, falusi környezetben öt
napon át szívesen megvalósítaná egy gyermekkori
álmát – hangsúlyozta Ludvigné Tihanyi Klára.

B. Zs. 

A budapesti Bukrán Edit keramikus mûvész és a Balatonszeme-
sen élõ Pósa Ede festõmûvész kiállítása látható május 13-tól 27-ig a
Petró Galériában. A kiállítást Lengyák István nyitotta meg.

Pósa Ede 15 éve költözött a Vajdaságból Magyarországra. Képei
színén, hangulatán is érzékelhetõ a környezetváltozás.

– A komor Alföldet festettem, sokkal kevesebb színnel dolgoztam, és
egészen más témákat választottam valamikor. Azóta a témáim is változ-
tak, a színek is, több mondanivalóm van. A várossal, mint témával
kevesen foglalkoznak. Mint tanult építész, feldolgozom a várost úgy,
ahogy látom, próbálom emberi hangulatúvá varázsolni. Többnyire
fejbõl dolgozom, nem ragaszkodom a konkrét látványhoz. Az emberek
a forgalmat látják, én látom az épületeket, a város hangulatát. A
mostani tárlaton Nagykanizsai városrészlet is látható. – Egyéni kife-
jezésmóddal festi a balatoni tájat. Szinte lelke van a természeti
képeinek.

– A Balatonnak egészen más színe van, mint az én Tiszámnak, ahol

születtem. Itt újból kellett kezdeni, meg kellett ismerni és szeretni az
itteni tájat. Minden idõben csodálatos a tó!

– Egyszerre rajzol és fest a pasztellel. Hogy alakult ki ez a stílus?
– A pasztellel valamikor csak rajzoltak. Én olyan finom anyagot

vásárolok, hogy egyszerre lehet vele festeni és belerajzolni a képbe.
Ezzel a technikával dolgozom 30 éve, de idõnként kirándul az ember,
és olyankor olajképet, vagy grafikát készítek.

Második alkalommal szerepel közös kiállításon Bukrán Edit
keramikus és Pósa Ede.

– Nagyon örülök neki, hogy közösen állíthatunk ki – jegyezte meg a
keramikus. – Úgy érzem, közünk van egymáshoz. Finom, szép alkotá-
sai vannak Pósa Edének, nekem nagyon tetszenek. Petró Ágnes galéri-
avezetõ ötlete volt a közös kiállítás, és igaza volt. Tényleg összeillenek
a képek és a kerámiák. Lehet, hogy ehhez egy külsõ szemlélõ kellett,
hogy felfedezze, melyik mûvészt melyik mûvésszel érdemes kiállítani.

– Mikor talált rá az aprólékos motívumokra?
– Több, mint 10 éve kezdtem el, igaz, hogy már 25 éve végeztem az

Iparmûvészet Egyetemen, de sokáig épületkerámiával foglalkoztam.
Kerámiafalakat, oszlopfõket készítettem szállodákba, panziókba. Azt is
szerettem, de fizikailag nagyon nehéz volt. Egy olyan stílus kialakítására
vágytam, amelyrõl felismernek. Többé-kevésbé sikerült is elérnem, mert
mondják a galériákban, hogy sokszor név szerint keresik a kerámiáimat.

– Alkotás közben azt is elképzeli, milyen lakásokban látná szívesen
a vázákat, tálakat, edénykéket, ékszerdobozokat?

– Igen. Úgy érzem, egy kicsit klasszikus dolgot kell csinálni, mert a
kerámia maradandó. Olyat akartam kitalálni, ami illik a modern
környezetbe, és a régi, antik bútorokhoz is.

A sorsoláson Kalmár Lajosnénak és Melega Istvánnak kedvezett a
szerencse, õk vihették haza a kiállító mûvészek egy-egy alkotását.

Bakonyi Zsóka

Kerámiák, pasztellek

Nagykanizsa MJV Horvát 
Kisebbségi Önkormányzata 

2006. 
május 21-én 

15 órakor 

a Zalai Horvátok
Kulturális 

Találkozójára 

hívja Önöket 
a volt Úttörõházba. 

Közremûködnek: a Rozgonyi
úti óvoda horvát csoportja, a
Csáktornyai Kulturális Egyesü-
let, a Legrádi tamburazenekar,
a Fityeházi Hagyományõrzõ
Népdalkör, a Murakeresztúri
Horvát Asszonykórus, a Tót-
szentmártoni Kulturális Egye-
sület, a Nagykanizsai Horvát
Kórus és Horvát Néptánccso-
port, valamint fityeházi, tót-
szentmártoni, tótszerdahelyi ál-
talános iskolások.
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Képviselõi fogadóóra

Budai István önkormányzati képviselõ a 7. számú választókerület pol-
gárait várja 2006. május 26-án pénteken 17 és 19 óra között a Kazanlak
körút 7. számú épület A lépcsõházában lévõ irodahelyiségben.

Halász Gyula önkormányzati képviselõ a 9. sz választókörzet lakói-
nak (Péterfai u., Városkapu krt., Zemplén u. páros oldal, Munkás u.
páros oldal a 14 számtól, Kazanlak krt 14.) május 20-án (szombat) 10
órától 11 óráig fogadóórát tart a Városkapu krt-i buszvégállomásnál
(volt hírlapbolt). 

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden páratlan hónap utolsó péntekén 17.30 órától 19 óráig fogadó-
órát tart a kiskanizsai kirendeltség épületében, minden páros hónap
utolsó péntekén ugyanebben az idõpontban fogadóórát tart a bajcsai
kirendeltség épületében.

Röst János alpolgármester fogadóórát tart 2006. május 19-én, pénte-
ken 16,30-17,30 óráig a Hevesi S. Általános Iskolában.

A 6. sz. választókerület (Csokonai u., Hevesi u., Teleki u., Bartók u.,
Rózsa u. stb.) lakosai részére 2006. május 23-án, kedden 17 órakor
Budai István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart a Körõsi Cs. S.
Általános Iskolában.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az iparosí-
tott technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának és
környezetük felújításának támogatására Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése 25/2006. (V.8.) számú rendelete alapján a következõk szerint.

Az önkormányzat a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vis-
sza nem térítendõ támogatásként - egyszeri megítélt összegként – támogatást
nyújt a lakóközösségek részére, amelyet kiegészít a központi – a LKFT-2006-
LA-2 kódszámú pályázaton elnyert támogatás mértékével.

I. A támogatás célja, a pályázók köre
A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-

takarékos felújításának és környezetük felújításának, illetve ezen lakóépületek
gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerûsítése, felújítása. A pályá-
zat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendõ a
panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntöttfalas, a vasbetonvázas és egyéb elõre
gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület. A pályázaton részt ve-
hetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ társas-
házak, lakásszövetkezetek, illetõleg önkormányzati tulajdonú bérházak azon
lakóközösségei, ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz.

II. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az iparosított technológiával épített lakóépületek

energiatakarékos felújítása során elvégezhetõ munkálatokra és az épületek
környezetének korszerûsítésére, felújítására:

a) Utólagos hõszigetelési feladatok: nyílászárók szigetelése, cseréje, tetõ
vagy pincefödém szigetelésével együtt; valamennyi homlokzat hõszigetelése;
épület külsõ végfalának hõszigetelés; lapos tetõs épületnél a tetõ teljes felüle-
tének hõ- és vízszigetelése; az elsõ fûtött lakószint alatti födém hõszigetelése.

b) Épületgépészeti rendszerek korszerûsítése, energia-megtakarítást ered-
ményezõ felújítása: meglévõ központi fûtési rendszerek korszerûsítése; háló-
zati melegvíz-ellátási rendszerek energiatakarékos berendezésekre történõ
cseréje; épületek közös villamos berendezéseinek cseréje; épületek valameny-
nyi felvonójának korszerûsítése; szellõzõ rendszerek felújítása.

c) Épületgépészet: meglévõ fûtési rendszerek energiafogyasztás-szabályo-
zásának és a fûtési energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés mûszaki feltételei-
nek biztosítása; használati hideg és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti
egyedi mérését lehetõvé tevõ mérõórák felszerelése; épület környezetének
korszerûsítése, felújítása.

A pályázat kétlépcsõs, a lakóközösségek az önkormányzathoz nyújtják be
pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál, és támogatása esetén továbbít
a központi pályázatkiíróhoz, igényelve az állami támogatást. A c) pontban
meghatározott munkára a lakóközösségek egylépcsõs pályázati eljárás kereté-
ben, önállóan is igényelhetnek állami támogatást, amennyiben a 2/3 rész ön-
erõ biztosítását vállalják és rendelkeznek önálló adószámmal. Nem igényel-
hetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett beruházáshoz.

III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Kétlépcsõs központi pályázat keretében az állami támogatás a pályázó ön-

kormányzaton keresztül nyerhetõ el, amelynek mértéke a támogatás szem-

pontjából elismerhetõ bekerülési költség maximum 1/3-a, amely azonban la-
kásonként legfeljebb 400.000 Ft lehet. A pályázónak a teljes felújítási költség
megosztását lakásonként a pályázatban be kell mutatni. Az önkormányzat a
pályázatokat a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség 1/3-
val támogatja, vissza nem térítendõ formában.

A költség megosztás fentiek alapján a következõ: önkormányzat: a támo-
gatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség 1/3-a; pályázó lakóközös-
ség: a bekerülési költség minimum 1/3-a; központi költségvetés: maximum a
bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 400.000 Ft.

Az egylépcsõs, önálló pályázat esetében az igényelhetõ támogatás a támo-
gatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség maximum 1/3-a, de laká-
sonként legfeljebb 50.000 Ft lehet. A pályázó lakóközösség saját ereje a be-
kerülési költség legalább 2/3-a kell legyen.

Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az állami és az
önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az állami és az
önkormányzati támogatás összege abban az esetben sem nõ, ha a pályázónak
a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többlet-
költségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia. A
folyósítás a készpénzben vállalt saját forrás és az állami támogatás arányában
történik, a támogatási szerzõdésben meghatározott feladatok elvégzését köve-
tõen. Az önkormányzat a támogatást a jóváhagyott éves költségvetési kerete
terhére biztosítja, az elõirányzott keret kimerülése esetén a pályázatok befo-
gadását a polgármester felfüggesztheti.

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon

nyújtható be. A pályázat részletes feltételeit a Pályázati útmutató és Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 25/2006. (V.8.) számú rendelete
tartalmazza. A pályázati csomagot, amely tartalmazza a pályázati útmutatót,
az adatlapokat, az önkormányzat rendeletét, valamint egyéb mellékleteket, a
pályázók átvételi igazolás ellenében vehetik át 2006. május 22. naptól Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Ingatlankezelési Intézményénél
(Nagykanizsa, Deák tér 5.) Ügyfélfogadás keddenként 700 órától 1530 óráig.

A pályázatot a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelõen hiánytala-
nul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az
elõírt dokumentumok csatolásával lehet benyújtani. A pályázatot 3 példány-
ban (1 eredeti és 2 másolat) kell benyújtani, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézményénél (Nagykanizsa, Deák tér 5.)

A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázatonként egyszeri 20.000 Ft
összegû pályázati díjat kell megfizetnie, vagy átutalnia Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Rt.-nél vezetett 11749015-15432694
számú folyószámlájára. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, a benyújtás
végsõ határideje 2006. augusztus 15.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Lakóépületek felújítása (Kódszám: LKFT-2006-LA-2)

Köszönetet mondunk a Saubermacher Pannónia Kft-nek a Rózsa
Bölcsõde kisgyermekeinek nyújtott anyagi támogatásáért. Az ado-
mányt az udvari játékok beszerzésére fordítjuk, mellyel a gyerme-
kek egészséges mozgásfejlõdését kívánjuk elõsegíteni.

Rózsa Bölcsõde és a Rózsa Bölcsõde Gyermekeiért  Alapítvány

A 2006. június 16-17-én megrendezésre kerülõ Thúry György Históri-
ás Napok alkalmából hirdetett pályázat határidejét meghosszabbították,
nevezni a pályamûvek beküldésével május 22-ig lehet a Thúry György
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2.) az alábbi kategóri-
ákban: Rajzpályázat általános és középiskolások számára. Téma: Thúry
György és kora. Vármakett-építõ verseny általános és középiskolások
számára. Idõszak: középkor; anyaga, mérete szabadon választható. Tör-
ténelmi esszépályázat középiskolások számára. Téma: Thúry György és
kora. Továbbá várják a fiatal tehetségek jelentkezését virág- és krónikás-
énekmondó kategóriában. Nevezni dalokkal vagy a vitézi költészet (pl.
Balassi, Zrínyi) verseivel lehet május 22-ig az iskolai szabadidõ-szerve-
zõknél vagy a Farkas Ferenc Városi Zeneiskola titkárságán.

Thúry György Históriás Napok
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Május 24. szerda

Május 23. kedd

Május 25. csütörtök

Május 26. csütörtök

Május 22. hétfõ

06:30 Tv mozi: Kakukk Marci - ma-
gyar film (98) 07:10 Sajt 17:00
MESTER - emberek 18:00 Krónika
18:14 Mese: A cirkusz 18:17 Jelkép
- adventista 18:27 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 9:14 Jövõ 7 19:27 Jö-
võ 7 - Baseball 19:40 Adjuk magun-
kat 19:50 Krónika 20:01 Dom-
bország 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00
Octopus 2. - Pánik New Yorkban -
amerikai kalandfilm 23:00 Mind-
örökké Júlia! - argentin filmsorozat  

06:30 Krónika 06:52 Jövõ 7 07:05
Jövõ 7 - Baseball 07:19 Jelkép - ad-
ventista 07:30 Krónika 07:42 Dom-
bország 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Dokumentum-
film 18:00 Krónika 18:10 Mese: Bé-
ka király papucsa 18:15 Jelkép
18:25 Hírösszefoglaló 19:00 Króni-
ka 19:13 Házban ház körül - Mellrák
és megelõzés, a bárányhimlõ,
gyógynövények 19:41 Adjuk ma-
gunkat 19:50 Krónika 20:00 Jövõ 7
20:15 Jövõ 7 - Baseball 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Kutyám, a filmsztár
(12) - olasz családi komédia 23:00
Mindörökké Júlia! - argentin filmso-
rozat 

06:30 Krónika 06:52 Házban ház
körül- Mellrák és megelõzés, a bá-
rányhimlõ, gyógynövények 07:19
Jelkép - katolikus 07:30 Krónika
07:42 Jövõ 7 08:55 Jövõ 7 - Base-
ball 08:10 Adjuk magunkat 08:20
Krónika 17:00 Egészségmagazin
18:00 Krónika 18:14 Mese: Barna
mackó kuckója 18.17 Jelkép -
evangélikus 18:27 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 Jövõ 7 - Ré-
gészek 19:27 Jövõ 7 - Futóklub
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 Házban ház körül -

Mellrák és megelõzés, a bárány-
himlõ, gyógynövények 20:30 HÍR-
HÁLÓ 21:00 Fidel 2/1. rész (16) -
amerikai filmdráma 23:00 Mind-
örökké Júlia! - argentin filmsoro-
zat 

06:30 Krónika 06:53 Jövõ 7 - Régé-
szek 07:06 Jövõ 7 - Futóklub 07:19
Jelkép - evangélikus 07:30 Krónika
07:42 Házban ház körül - Mellrák és
megelõzés, a bárányhimlõ, gyógy-
növények 08:08 Adjuk magunkat
08:19 Krónika 17:00 Biztonsági zó-
na 18:00 Krónika 18:14 Mese: Zsiga
és Csipet 18:18 Jelkép - református
18:28 Hírösszefoglaló 19:00 Króni-
ka 19:14 K'arc - kulturális magazin
- Peppi Spiss kiállítása, Szirmok 2.,
Ars Renata koncert 19:40 Adjuk
magunkat 19:50 Krónika 20:00 Jövõ
7 - Régészek 20:15 Jövõ 7 - Futó-
klub 20:30 HÍRHÁLÓ 21:00 Fidel
2/2. rész (16) - amerikai filmdráma
23:00 Mindörökké Júlia! - argentin
filmsorozat 

06:30 Krónika 06:53 K'arc - kultu-
rális magazin - Peppi Spiss kiállítá-
sa, Szirmok 2., Ars Renata koncert
07:19 Jelkép - református 07:30
Krónika 07:42 Jövõ 7 - Régészek
07:55 Jövõ 7 - Futóklub 08:08 Ad-
juk magunkat 08:19 Krónika 17:00
Stílus - életmódmagazin 17:30
Dombország 18:00 Krónika 18:14
Mese: A kislány újra 18:18 Jelkép -
katolikus 18:28 Hírösszefoglaló
19:00 Krónika 19:14 Nyugati régió
19:40 Adjuk magunkat 19:50 Kró-
nika 20:01 K'arc - kulturális maga-
zin - Peppi Spiss kiállítása, Szir-
mok 2., Ars Renata koncert 20:30
HÍRHÁLÓ 21:00 Végzetes látomá-
sok (16) -  amerikai akciófilm
23:00 Mindörökké Júlia! - argentin
filmsorozat 

MÛMÛ SS OROR AA
Május 22 – Május 26-ig

2006. május 26-28. között a Zalai-dombságon vonul végig a IV. Merce-
des-Benz Classic Csillagtúra mezõnye. A veterán autós rendezvény részt-
vevõi Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa, Zalaegerszeg és Zalakaros
érintésével teljesítik az átlagtartó verseny szakaszait. A IV. Mercedes-
Benz Classic Csillagtúrán számos autóritkaság vesz majd részt. A verseny
egyik fõ szervezõjének, a 3 éve alakult Mercedes-Benz Classics Magyar-
ország Egyesület tagjai is képviseltetik magukat a mezõnyben. A meghí-
vásos alapon mûködõ klub létszámát 50 fõben maximalizálták, jelenleg 37
fõ és 80 db tökéletes állapotú jármû tartozik az egyesülethez. 

Az oldtimerek május 26-án, pénteken 16.30 órától érkeznek Nagyka-
nizsára, az Erzsébet térre, ahol felhajtanak a díszburkolatra és áthaj-
tanak a rajtkapun. Május 27-én Zalakaroson rajtol a mezõny, majd
Zalaegerszegen keresztül 16 óra körül újra Nagykanizsára érkezik.  A
közel 600 km hosszú verseny alatt napi hat ügyességi szakaszon is ös-
szemérik tudásukat a versenyzõk.

A Mercedes-Benz Classic Csillagtúra a hazai veteránautós élet egyik
leglátványosabb, legszínvonalasabb rendezvénye. A gondosan karban-
tartott, csillogó autócsodák elvarázsolnak kicsiket és nagyokat, nõket
és férfiakat egyaránt. A Mercedes-Benz Classic Csillagtúra idén is ki-
tûnõ hétvégi programnak ígérkezik az egész családnak. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális
Foglalkoztatója nyilvános árverésen értékesíti a Zalakomár, Árpád u. 6.
szám 257 hrsz. alatti ingatlanát 2.500.000 Ft kikiáltási áron. Az árverés
ideje: 2006. június 8. 10 óra. Az árverés helye: Szociális Foglalkoztató,
Nagykanizsa, Terv u . 3. Érdeklõdni lehet a Szociális Foglalkoztató
igazgatójánál. Nagykanizsa, Terv u. 3. Telefon: 93/509-740

Árverési hirdetés

Oldtimerek Nagykanizsán

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény magasabb vezetõi
állására hirdet pályázatot Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). Munkahely: Szivárvány Óvoda, Általá-
nos Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,
Nevelési Tanácsadó és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Reha-
bilitációs Bizottság (Nagykanizsa, Rózsa u. 9.) Képesítési és egyéb felté-
telek: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (7) bekez-
dés alapján, 5 év szakmai gyakorlat. A pályázathoz mellékelni kell: szak-
mai önéletrajz, vezetõi program, végzettséget igazoló okirat másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Juttatások: Illetmény a Kjt
szerint. Az állás 2006. július 1. napjától 2011. július 31 napjáig 5 nevelé-
si évre/tanévre szól. Pbhi: a közzétételtõl számított 30 nap. Pehi: A köz-
zétételtõl számított 90 napon belül. Pc.: Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Mûvelõdési és Sportosztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. F: Dr.
Pintérné Grundmann Frida Tel.: 93/500-780. A vezetõ pályázat az Ok-
tatási Közlöny 2006. május 8-ai számában jelent meg. A pályázatot
két példányban, 2006. június 8-ig kell benyújtani.

Szivárvány vezetõi pályázat

Felhívjuk valamennyi szervezet, és magánszemély figyelmét, hogy
Nagykanizsa köztereinek szépítése érdekében Teleki László államtitkár-
ral és Göndör István országgyûlési képviselõvel közösen faültetési
akciót hirdetünk. A város területén már kivágott vagy kivágásra kerülõ
fák pótlására, illetve új zöldövezetek kialakítása céljából felajánlásokat
várunk. Az akcióban hozzávetõlegesen darabonként 1000-3000 Ft-ig ter-
jedõ bekerülési összegre lehet számítani, méret, kiszerelés és fafaj füg-
gvényében, mely összeg tartalmazza a kiegészítõ anyagokat (humusz,
tõzeg, trágya, védõkaró) is. További szakmai kérdésekben a Via Kanizsa
Kht.-nél (Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35., tel.: 537-650) lehet érdeklõdni.

Ültessünk 1000 fát!

Nagykanizsa, Teleki u. 34.  Tel.: (30) 9363-923

Nyitva:  HHétfõ –– PPéntek: 99.00 –– 117.00  **  sszombat:  99.00 –– 112.00

500 gr-os nápolyi 199 Ft
500 gr-os szaloncukor     299 Ft
500 gr-os barackmag 399 Ft
500 gr-os csokiparány   399 Ft
500 gr-os tortabevonó 399 Ft
500 gr-os sportszelet 499 Ft

500 gr-os eper, nar. cukor 499 Ft
500 gr-os gumicukor 499 Ft
500 gr-os zselés cukor 499 Ft
500 gr-os vadász desszert 549 Ft
500 gr-os vegyes desszert 549 Ft
500 gr-os konyakmeggy 799 Ft

Teasütemények, táblacsokik, desszertek nagy választékban!
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Nk-án a belvárosban közel 700
négyzetméter telek, rajta bontható
családi házzal eladó! Társasház
építésére is alkalmas, 40 %-a beépí-
thetõ! Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072 (5759K)

Bacónaki hegyen 900 négyszögöl
területen pince, szõlõ, gyümölcsös
eladó. Tel.: 30/916-1600 (5801K)

Jankapusztán, Nk-tól 12 km-re
családi ház (hétvégi ház) széles telek-
kel eladó. Érd.: 30-272-5400 (5868K)

Mórichelyi hegy elején kis szõlõ,
kis házzal eladó. Érd.: 93-323-737,
20-371-6065 (5842K)

Borsfán (letenyei, bázakerettyei
termálfürdõhöz közel) 90 m2-es,
kisebb felújításra szoruló családi ház
közös udvarban, erdõvel, 5 millió Ft
irányáron eladó. Érd.: 30/9130-043,
18 óra után: 93/329-544. (5852K)

Palinban 150 m2-es családi ház +
építési telek eladó. Érd.: 70-530-8513
(5856K)

Ûrhajós utcában aknás garázs
eladó. Érd.: 70-530-8513 (5857K)

Miklósfán 104 m2-es családi ház
tetõtérbeépítéssel eladó. Érd.:
30/3063-152 (5871K)

Platánsoron egyszobás, 35 m2-es,
földszinti, egyedi fûtéses lakás eladó.
Irányár: 5,1 millió Ft. Érd.: 30/270-
9881 (5872K)

Csónakázó tónál Látóhegyen telek
pincével eladó. Érd.: 93/325-759
(5873K)

Szentgyörgyvári hegyen, a IV.
hegyháton lakható épület, garázzsal,
parkosított területtel eladó vagy
városi lakásra cserélhetõ érték-
egyeztetéssel. Víz, villany van. Érd.:
30/448-6072 (5876K)

Zalaegerszegtõl 20 km-re Becs-
völgyén tanya sürgõsen eladó. 5500
m2 elkerített terület, összkomfortos
családi házzal, melléképületekkel,
gyümölcsössel. Irányár: 4,9 millió ft.
Érd.:  20/45-46-584

Csótónál a Látóhegyen 672 négy-
szögöl terület, épülettel (konyha, szo-
ba, kamra, pince, gazdasági épület)
eladó. Tel.: 20-379-7719 (5877K)

Ipari Parkban 405 m2 közmûvesí-
tett területen hangár eladó vagy bérbe-
adó, akár megosztva is, több vállalko-
zónak. Érd.: 30/281-4843, 30/631-
0282 (5878K)

41 m2-es üzlet-iroda az új Városka-
pu Lakóparkban öltözõvel, zuhanyzó-
val, garázzsal egyben vagy külön-kü-
lön, hosszú távra bérbeadó. Érd.:
30/2044-556, 30/4540-529, 93/313-
271 (5879K)

Gilera MX-1 125 cm3, 1991-es
kiadású, jûliusig mûszakival, új akku-
mulátorral, új gumikkal kedvezõ áron
eladó. Irányár: 185.000 Ft. Tel.: 30-
331-2354 (5858K)

20.000 Ft-ért eladó egy Trabant 

kombi 1986-os, mûködõképes, ko-
rának megfelelõ állapotban, lejárt
mûszakival. Extrák: tetõcsomagtartó,
sportkormány, új gumik és új akku-
mulátor. Érd.: 20/3327-927 (5880K)

Fenyõgallyat vásárolok, tisztítást
is vállalok! Tel.: 30/542-8757
(5874K)

170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (5875K)

Gyári kerti traktor utánfutója
(plusz 2 db szabadon futós kerék),
Trabant motor (42 ezer km-rel, plusz
karosszériaalkatrészek), gyorsvágó
gép tartozékokkal, hegesztõ trafó (he-
geszthetõség 2-4 méterig), elektromos
sokkoló disznóöléshez, trafók, folytó
(220 voltról), emelõ. Tel.: 93-325-
119 (5881K)

Franciaágy eladó! (140-200 cm
méretben) Tel.: 30-571-5506 (5882K)

Számítástechnikai szaktanác-
sadás, hardver-szoftver karban-
tartás azonnali kiszállással. Érd.:
30/6500-494 (5866K)

Az Ön számára értéktelen
vashulladékot, forgalomból kivont
gépjármûvét készpénzért átveszem!
Lakókocsik is érdekelnek. Ugyanitt
használt autóalkatrészek eladók.
Tel.: 30/641-7375, 30/592-8463
(5485K)

Vállaljuk: új síremlékek
készítését, betûvésést, régi sírok
tisztítását, felújítását számlára is.
Érd.: Horváth Zoltán, vállalkozó.
Nagykanizsa, Ady Endre u. 65. Tel.:
06-93-333-449, 06-70-511-7863
(5641K)

Személyi hitelek, hitelkártyák,
jelzálog hitelek, akár jövedelemiga-
zolás nélkül is, gyors, díjmentes ügy-
intézés. Érd.: 20/263-9870 (5845K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 20-510-2723 (5870K)

Középkorú, fiatalos megjelenésû,
független nõ keresi azt az embert, aki
intelligens, komoly, tele van élet-
kedvvel, nem múlt el 53 éves, és nem
lehet nélküle élni. Leveleket a Szer-
kesztõségbe (Pf.154.) “Víz” jeligére
kérek. 

Csinos, harmincas hölgy egy gyer-
mekkel keresi társát intelligens, jó
humorú, hasonló korú férfiban.
Leveleket a Szerkesztõségbe város
“Tavasz” jeligére.

APRÓHIRDETÉS
Április végén Újszászon rendezték a lábtoll-labda országos ranglista ver-

seny 4. fordulóját, a Majális Kupát. A nõi hármasoknál a Budavölgyi Vero-
nika, Dominkó Dóra, Gozdán Ágota, Végh Dóra összetételû csapat játsz-
maveszteség nélkül végzett az élen. Az egyéni küzdelmeket a fõtábla két
kiemelt helyén erõnyerõként kezdte Budavölgyi Veronika és Gozdán Ágo-
ta, majd mindketten újszászi ellenfeleken túljutva kerültek a döntõbe. A
döntõt Veronika nyerte, Ági a második lett. A férfi hármasoknál a ZDSE
elsõ csapata Balikó Attila, Csizmadia Tamás, Hartai Attila, Takács Endre a
fõtábla élén erõnyerõként kezdett, majd újszászi és borjádi ellenfeleket le-
gyõzve jutott a döntõbe. A kanizsai fiúkat azonban ezen a napon nem lehe-
tett megállítani, az eredmény 2:0, (21-17; 21-15). A ZDSE serdülõ csapata
Budavölgyi Bálint, Farkas Balázs, Huszár Emil, Schulcz András, egy vere-
séget elszenvedve az elõkelõ 9. helyen végzett. A féri egyéni kategóriában
Hartai Attila elõször klubtársát, Huszár Emilt, majd három újszászi játékost
gyõzött le, és került a döntõbe, ahol nyert 2:1 (21-17; 19-21; 21-18) arány-
ban. Az erõs férfimezõnyben Takács Endrének sikerült még az elitmezõny-
ben a nyolc között végeznie, míg a serdülõ Huszár Emil a 17. helyen zárta
a napot. A két legtöbb pontot szerzõ játékos Budavölgyi Veronika és Hartai
Attila révén a Majális Kupa újra Nagykanizsára került.

Újra nálunk a Majális Kupa

ORSZÁGOS 
KÖTÉLUGRÓ 

DIÁKOLIMPIA
A múlt hónap vé-

gén rendezték meg
az országos kötélug-
ró diákolimpia dön-
tõjét Debrecenben. A
Szan-Dia Fitness
Center indulói ismét
szép sikereket értek
el. Az elsõ korcso-
portosok formációs versenyében második helyen végzett a Sneff Petra,
Veszely Krisztina, Felsõ Brigitta és Lõrincz Heni alkotta csapat. Ebben
a korcsoportban egy negyedik és egy hatodik helyet is szereztek ma-
guknak a kanizsaiak. A második korcsoportosok versenyében második
helyen végzett a Gór Dóra, Sípos Kata, Kovács Adél és Szabó Roxána
összetételû csapat, a harmadik korcsoportosok versenyében a Szakáll
Péter, Várszegi Zsófia, Horváth Barbara és Magyar Dóra ötös elsõ
lett, míg ebben a korcsoportban egy hatodik helyet is szereztek a kani-
zsaiak. A negyedik korcsoportban negyedik és hetedik helyen végez-
tek a szandiások, míg az ötödikben az ötödik helyen. Egyéniben az el-
sõ korcsoportban 5. lett Sneff Petra, hatodik Veszely Krisztina, a má-
sodik korcsoportban 5. Felsõ Brigitta, hatodik Várszegi Zsófia. A har-
madik korcsoportban Szakáll Péter a harmadik helyen végzett, míg
Magyar Dóra hetedik lett. Az ötödik korcsoportban Hetési Violetta a
második, Hárs Gergõ az ötödik helyen végzett. A Szan-Dia Fitness
Center versenyzõit Vágó Diána és Vágó Alexandra készítette fel. 

INDULHATNAK A VILÁGBAJNOKSÁGON
Hetési Violetta, Szakáll Péter és Hárs Gergõ utazhatnak majd a Ka-

nadában megrendezésre kerülõ Kötélugró Világbajnokságra. Torontó-
ban július 17-28 között rendezik a Kötélugró Világbajnokságot, ame-
lyen Vágó Alexandra mint nemzetközi bíró, Vágó Diána pedig mint
edzõ kíséri a csapatot, amely az önkormányzat és helyi vállalkozók je-
lentõs anyagi segítségével vehet részt a rangos nemzetközi megméret-
tetésen. A Szan-Dia Fitness Center edzõi komoly reményeket fûznek a
kanizsai versenyzõk szerepléséhez, hiszen az erõs hazai mezõnyben
elõkelõ helyen állnak a fiúk, Violetta szabadonválasztott gyakorlata
pedig különlegességeket ígér. 

Kötélugróink sikerei

A Nagykanizsai Cukorbe-
tegek Egyesülete 26-án, pén-
teken 15.30-kor a kórház ta-
nácstermében tartja klubfog-
lalkozását, melyen Dr. Gyer-
gyák János szájsebész fõor-
vos tart elõadást a cukorbe-
tegek fogágybetegségének
kezelésérõl.
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Az iskolák közötti városi vízilab-
da diákolimpia eredményei:

II. korcsoport: 1. a Rozgonyi 4,
2. a Bolyai 0 ponttal. A III. kor-
csoport A (Kõrösi, Batthyány) és
B (Bolyai, Rozgonyi, Zrínyi) cso-
portra tagolódott. A csoport- és
helyosztó mérkõzések után a vég-
eredmény: 1. Rozgonyi, 2.
Kõrösi, 3. Batthyány, 4. Bolyai,
5. Zrínyi. A IV. korcsoportban 1.
helyen végzett a Zrínyi, 2. a
Kõrösi, 3. a Rozgonyi és 4. a Bo-
lyai iskola lett. A korosztályok
gyõztesei az országos döntõre ju-
tottak tovább.

– A vízilabda diákolimpia 4.
alaklommal került megrendezésre
teljes létszámmal (minden kiírt

korcsoportban). Két iskola, a
Rozgonyi Úti Általános Iskola és
a Bolyai János Általános Iskola
képviseltette magát minden kor-
csoportban, elsõsorban Böröcz
Zsolt és Papp Miklós munkájának
eredményeként. A csapatok álta-
lában vízilabdázó tanulókra épül-
tek, akiket jól úszó társak egészí-
tettek ki. Kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtottak: a II. korcso-
portban Kárpáti Bianka, Szinyéri
Kornél (Rozgonyi), a III-ban:
Bedõ Krisztián, Lukács Dalma
(Rozgonyi), Skriba Szabolcs, Ha-
jas Balázs (Kõrösi), a IV-ben:
Szabó Máté, Sashalmi András
(Zrínyi) – mondta Szabó Szilárd,
szervezõ.

Sulipóló 2006

MAGABIZTOS GYÕZELEM!
Nagykanizsa IZZÓ SE – Dabasi KC VSE 28-24

(14-11). Játékvezetõ: Bóna Sz., Miskei B. Csapat:
Loncariæ V. – Füle Cs. (5), Kiss J. (3), Musits N.(1),
Ányos J. (7), Kiss G. (5), Pálos G. (7/3). Csere:
Dolezsár R. (kapus), András Zs., Tompek A., Sasvár
Z., Jáger T., Farkas M., Gál R. Edzõ: Tóth László

Május elsõ hetében az NB I/B-s férfi kézilabda baj-
nokságban az IZZÓ SE együttese a DABASI KC VSE
csapatát fogadta a felújított Zsigmondy – Széchenyi
SZKI sportcsarnokban. A mérkõzés a hazaiak számára
nem kezdõdött túl jól, mivel a vendégek lendületes játé-
kukkal már a 6. percben 5:2 arányú vezetést szereztek.
Mint késõbb kiderült, ezzel el is lõtték a puskaporukat.
Az egyre jobban formába lendülõ Loncariæ kapus bra-
vúros védések sorozatát mutatta be, a vendégek 12 per-
cig nem tudtak betalálni a kanizsai kapuba, míg az IZ-
ZÓ játékosai ez idõ alatt nyolc gólt szereztek. A hazai
gárda keményen védekezett és szebbnél szebb gólokkal
fejezték be támadásaikat az izzós fiúk. A II. félidõben
nem igazán változott a játék képe, a 4-5 gólos különb-
ség a mérkõzés végéig megmaradt a két csapat között. 

Az IZZÓ SE csapata fegyelmezett, helyenként
látványos játékával rászolgált a gyõzelemre a bajno-

ki tabellán elõkelõbb helyen álló, jó képességû ven-
dégekkel szemben. 

PAPÍRFORMA VERESÉG
Nagykanizsa IZZÓ SE – Balatoni KC 21-27

(10-10). Játékvezetõ: Babiczky, Skriba. Csapat:
Loncariæ  – Füle (4), Kiss J. (4), Musits (1), Ányos
(2), Kiss G. (5/2), Jáger. Csere: Dolezsár (kapus),
András (2), Tompek (1), Sasvár (1), Nagy, Újvári,
Gál (1). Edzõ: Tóth László.

Május 10-én a bajnokság 3. helyén álló Balatonfüre-
di KC csapatát fogadta az IZZÓ SE gárdája. Az elsõ
félidõ kezdetén nehezen indult be a gólgyártás. Mind-
két csapat keményen védekezett és a kapusok is bravú-
rosan védték kapuikat. A második félidõ három gyors
vendéggóllal kezdõdött és ez visszavetette a hazaiakat.
Az IZZÓ SE játékosainak erejébõl a mérkõzés végére
már csak a gólkülönbség csökkentésére futotta. 

– A II. félidõben azonban megmutatkozott az
MKB Veszprém fiókcsapataként ismert Balatonfü-
redi KC játékosainak nagyobb rutinja és a junior
válogatott játékosok jó formája. A kanizsai csapat-
nak pedig nélkülöznie kellett Pálos Gábort, akinek
hiánya rányomta bélyegét a csapat teljesítményére
– nyilatkozta Kálóczy László, az IZZÓ SE szakmai
vezetõje.

Egyszer fent, másszor lent

A CWG Kanizsa Vízilabda
Sport Egyesület Serdülõ csapata
számára április végén bajnoki
fordulót rendeztek. A helyszín
ezúttal Nagykanizsa volt.

CWG Kanizsa VSE – VA
Szombathely 17 – 13 (3-1, 2-4, 7-
4, 4-4). Kezdõcsapat: Szabó Máté
(kapus), Kiss Ádám, Dobos Attila,
Sashalmi András, Császár Kriszti-
án, Virt Mátyás, Tóth Richárd.
Cserék: Simon Dániel, Berkenyés
Kármen, Berkenyés Tamás, Luk-
ács Zsolt, Gyana Dániel, Havasi
Ádám, Bácsai Róbert; edzõ:
Szölösi Csaba, Kaszper Dániel.
Góllövõk: Virt Mátyás 4, Sashalmi
András 4, Simon Dániel 3, Dobos
Attila 2, Gyana Dániel 2, Berke-
nyés Tamás 1, Kiss Ádám 1.

CWG Kanizsa VSE – VA
Szombathely 28 – 6 (5-2, 9-2, 9-1,
5-1). Kezdõcsapat: Szabó Máté
(kapus), Kiss Ádám, Simon Dániel,
Dobos Attila, Sashalmi András,
Császár Krisztián, Virt Mátyás.
Cserék: Tóth Richárd, Berkenyés
Kármen, Berkenyés Tamás, Luk-
ács Zsolt, Gyana Dániel, Havasi
Ádám, Bácsai Róbert; edzõ:
Szölösi Csaba, Kaszper Dániel.
Góllövõk: Virt Mátyás 6, Dobos
Attila 5, Berkenyés Tamás 5, Sas-
halmi András 4, Simon Dániel 4,
Kiss Ádám 2, Bácsai Róbert 1,
Gyana Dániel 1

Ideges és kapkodó kezdés után,
amint azt a negyedek végeredmé-
nye is hûen tükrözi, megmutatko-
zott a két csapat közötti különb-
ség. Ez a mérkõzés lehetõséget
adott a jóval fiatalabb játékosok-
nak, hogy kipróbálják magukat. 

Bajnoki forduló

TÚRAAJÁNLAT
Az Olajipari Természetbarát

Egyesület május 20-án szomba-
ton Szentkútra túrázik. 6 órakor
indulnak az autóbusz állomás-
ról, 19.15-re érkeznek ugyan-
oda. Részvételi díj: 700 Ft. 

A következõ állomás más-
nap, 21-én a Jeli arborétum. A
táv 20 km, az Oszkó – Katona-
út – Jeli arborétum – Oszkó –
Vasvár útvonalon haladva.
Reggel 6 órakor indulnak a
buszmegállóból, és 17.43-ra
érnek a vasútállomásra. Rész-
vételi díj a MÁV és Volán díj-
szabásnak megfelelõ.

Utánpótlás bajnokság – NB II.
U19: NTE 1866 MÁV – Barcs

8-1. Góllövõk: Bagarus (2), Péntek
(2), Budai, Mercigány, Tóth,
Ujvári. U17: NTE – Barcs 14-0.
Góllövõk: Kisharmadás (5), Takács
(4), Nagy T. (2), Unger, Szalai,
Balogh. U15: Nagykanizsai UFC –
NTE 2-0. U 13: Nagykanizsai UFC
– NTE 1-1. Góllövõ: Vlasics. 

Megye II. o. Déli csoport, tar-
talék mérkõzés: NTE – Gutor-
földe 22-2. Góllövõk: Nagy T.
(5), Tóth M. (4), Kisharmadás (4),
Takács (3), Göröcs, (2), Szalai,
Kékesi, Somogyi, Tivolt. 

Felnõtt: NTE – Gutorfölde 6-1.
Góllövõk: Iványi A. (2), Bagarus
(2), Péntek, Babai. 

Foci hírek

NB II-es nõi kosár mérkõzések:
ASE Paks – Peugeot Kampf

NTE 46-65 (11-10, 6-24, 19-20,
10-11). Csapat: Tahi 11/6, Arany 4,
Szélessy 6, Horváth A. 6, Muk 18.
Csere: Horváth B. 8, Burucz 7/3,
Csáki 2, Törgyekes, Kulcsár 3. 

ASE Paks – Peugeot Kampf
NTE 64-69 (12-22, 19-14, 18-18,
15-15). Csapat: Tahi 11/3, Arany 20,
Burucz 2, Csáki 8/3, Muk 8. Csere:
Horváth A., Szélessy 14/6, Horváth
B. 4., Törgyekes 2, Kulcsár. 

Nyertek
Budapesten a BVSC birkózó csarnokában rendezték meg a II-es és

III-as korcsoport részére, a szabadfogású diákolimpia országos döntõit.
A 28-kg-os Krasznai Bence (Hevesi) az egy évvel idõsebbek között, hatal-

mas küzdeni tudással bronzérmet szerzett. A 41-kg-os Farkas András (Piaris-
ta) a döntõig megállíthatatlanul menetelt, de elfáradt és a szegedi versenyzõtõl
kikapva ezüstérmes lett. A 32-kg-os Steinherdt Márk az elõdöntõben vezetés
után kapott ki, így a 3. helyen végzett. Bronzérmes a két 46-kg-os verseny-
zõnk Tern Krisztián (Piarista) és Czanik Márk (Palini) is, akik szintén az elõ-
döntõben szenvedtek minimális különbségû verességet. A 38-kg-os Ceglédi
Zsolt (Piarista isk.) három nyertes egy vesztes mérkõzéssel az ötödik helyen
végzett, míg Egyed Dániel (Piarista isk.) nem került a legjobb nyolc közé.

Szigetváron a leányok diákolimpiáján 31-kg-ban Egyed Zsanett
(Berényi) a két ével idõsebbek között az ötödik helyen végzett.

Éremesõ
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Aki már régebben járt a Csónakázó-tónál és most újra felkeresi, rá-
csodálkozhat, menyire megszépült, gondozottá vált a tó és a környé-
ke. A negyvenöt hektárnyi területet tizennégy közhasznú munkás
gondozza nap mint nap, nyírják a füvet, ápolják, permetezik a fákat,
virágokat, növényeket, folyamatosan összegyûjtik a hegyrejárók és a
kirándulók által széthagyott szemetet is. A munkagépek mûködõké-
pességérõl, a karbantartásról Rosta Attila gondoskodik. 

A munka már hajnalban elkezdõdik, hiszen a terület nagysága, s a
csapadékos tavasz is jócskán ad munkát a fûnyíróknak és a parkot ké-
zi erõvel gondozó munkásoknak is. A gyalogutakat gyommentesítet-
ték, a játszóterek tereptárgyait festik, mázolják, hogy azok veszélyte-
lenül, szemnek is szépen várják a legkisebbeket, akik szüleikkel, ta-
náraikkal keresik fel a tavat. Nemrégiben kitakarították a patak kör-
nyékét is, s bár a patak vize emberi fogyasztásra nem alkalmas, egy
kézmosásra, a játék okozta kosz eltávolítására a csövön csörgedezõ
víz bõven jó. A VIA megbízásából rendbetették a buszvárót is, hi-
szen a tóhoz érkezõ között sokan vannak olyanok, akik a tömegköz-
lekedést választják, s joggal várhatják el, hogy a buszváró nap mint
nap tisztán fogadja az utasokat.  

ILLENDÕ ILLEMHELYEK
A tónál mûködõ gondnokságnak köszönhetõen tiszta, felújított,

rendbentartott illemhelyek fogadják a kirándulókat. A naponta takarí-
tott toalettek bár nem a legújabbak már, gondos kezek nyomán a
kagylók kifehéredtek, a falak csíramentesen, tisztán tündökölnek, pa-
pír, szappan – nem éppen szokványos másutt! – mindig van. A régi
ablakszemek megújultak, a keretek is fehéren vakítanak és mindenütt
fertõtlenítõszer illata száll. Az illemhely a gondnokság nyitva tartása
idején – 7-15 óra között – nyitva van, a közbeesõ idõben kulcsa a bü-
fében kérhetõ el. 

SZOMORÚ HÉTFÕK
A tónál dolgozó munkások a megmondhatói, valami keserûséggel

vegyes félelemmel várják a hétfõ reggeleket, mert azok többnyire
úgy kezdõdnek, hogy a helyszíni szemlék újabb és újabb romboláso-
kat tárnak fel. Senki sem érti, miért kell a padok faszerkezetét lehaso-
gatni, s azzal tüzet gyújtani, ha a karnyújtásnyira lévõ erdõ bõven ad
rõzsét, tûzrevalót. Miért okoz örömet a játékok tönkretétele, a sze-
méttárolók megsemmisítése. Szóval a hétfõ reggelek a vandalizmus-
ból eredõ károk elhárításával indul...

ÚJ FÛNYÍRÓ
A múlt héten új fûnyíróval gazdagodott a Csónakázó-tavi gond-

nokság gépparkja. A gép nagyteljesítményû, fûgyûjtõs szerkezet,
amely adottságainál fogva alkalmas a tó sajátos klímájából adódóan
folyamatosan nedves, párás fû lenyírására is. A városban a gép nem
egyedülálló, hiszen a közterületeket megbízás alapján gondozó vál-
lalkozás is rendelkezik ilyennel, de a tónál, ahol leginkább szükség
volt rá, ez az elsõ ilyen motoros kasza. (-dé-)

Kirándulókat vár a tó

BÚTORDISZKONT
Nagykanizsa, Erdész u. 6. (Csengery utcai AGIP kút mögött)

Telefon: 93/311-198 Fax: 93/536-198
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9-17, szombaton 9-12 óráig

Kamatmentes hitel!
0%-kal kamattal, 10 hónap

futamidõvel. A kezelési költséget
nálunk kell befizetnie! Részletek

üzletünkben! THM: 26,27 %


