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Kanizsa
„Nagykanizsa rrégvolt vvára
hogy vvigyázott aa hhazára”

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára: Dr. Márkus Ferenc.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere: Bence Lajos és Varga
Ladislav. Nagykanizsa Megyei Jogú Városért: Dezsõ Ferenc, Pék Pál.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért: Ozorai György. Paizs
Ferenc Díj: a közgyûlés nem osztotta ki. Nagykanizsa Biztonságáért:
Berke László. Nagykanizsa Oktatásáért: Bolyai János Általános Iskola és
Tálosi Péterné. Nagykanizsa Kultúrájáért: Rajnai Miklós és Szemenyey-
Nagy Tibor. Nagykanizsa Sportjáért: Draskovics Szilárd és Pátkai József.
Szekeres József Díj: dr. Harsányi Tamásné és Karasuné Lõczi Judit.
Nagykanizsa Környezetkultúrájáért: Benedek Miklós.

Az idei rendezvény más, mint
a tavalyi, hiszen a programokat
a hagyomány és a modernség
szövi át – hangsúlyozta Marton
István polgármester a Város
Napja két napos ünnepségét
megnyitó köszöntõjében.

Minden korosztály megtalálhat-
ta a kedvére valót. Az elsõ nap az
újdonságok jegyében telt, míg a
második napon a múlt, a középkor
felidézése volt a jellemzõ. A

NeoAnno fesztivál alcímet kapott
ünnepségsorozat elsõ napján töb-
bek között neves tánccsoportok
fellépését tekinthették meg az ér-
deklõdõk, melyet könnyûzenei
koncertek követtek. Idén sem ma-
radt el a tûzijáték, azonban a meg-
szokottól eltérõen az elsõ napon
gyönyörködhettek a városháza te-
tejérõl kilõtt színes, pattogó alak-
zataiban.

A megnyitóval egy idõben óvo-
dások mutatták be Ficánkoló címû
zenés, mesés mûsorukat a HSMK
színpadán a Vackor Óvoda szerve-
zésében.

Száz táblás szimultán sakkver-
senyre várta Nagykanizsa polgára-
it Marton István polgármester és
az Aquaprofit Nagykanizsai
Tungsram Sakk Klub néhány játé-
kosa. A Sisere Fesztiválon tizenkét
óvoda néptáncvariációit láthatták.
A Hétszínvirág óvoda által szerve-
zett immár 9. fesztiválra közel két-
száz ovis érkezett Szlovéniából,
Göntérházáról, Zalalövõrõl,
Hahótról és Zalakarosról. 

Este a HSMK-ban megnyílt a
testvérvárosaink képzõmûvészetét
bemutató kiállítás, amely a néhány
hete zárult Kendlimajori Testvér-
városi Mûvésztelep munkáját rep-
rezentálta.

Az intézmény színháztermében
a díszközgyûlés meghívottjait, kö-
zöttük a Csáktornyáról, Kazanlak-
ból, Kovásznáról, Magyarka-
nizsáról, Saloból, illetve leendõ
testvérvárosunkból Bihácsról ér-
kezett testvérvárosi delegációk
tagjait Kovácsnné Mikola Mária, a
HSMK igazgatóhelyettese kö-
szöntötte.

(Folytatás a 2. oldalon)



(Folytatás a címlapról)
Ünnepi beszédében Marton Ist-

ván polgármester kiemelte:
– Amikor közel két esztendõvel

ezelõtt elkezdtük képviselõtársa-
immal a munkát, sok mindent
szerettünk volna megjavítani.
Voltak elõre kiszámított terveink,
végiggondolt elképzeléseink és

voltak nagyratörõ álmaink is. A
mai napon nem szeretnék abba a
hibába esni, hogy felsorolom
mindazt, ami ezekbõl a tervekbõl,
elképzelésekbõl és álmokból
megvalósult. Egyszerûen csak
örüljünk ennek a szép ünnepnek,

városunk elsõ írásos említése
763. évfordulójának. A legna-
gyobb fák – azt mondják – azért
olyan erõsek szélben, viharban,

mert gyökereik ugyanolyan mé-
lyen nyúlnak a föld alá, mint
amilyen magasra lombkoronájuk
nyúlik az ég felé. Ugyanígy min-
ket is, mint minden emberi közös-

séget, erõssé, ellenállóvá tesznek
mélyre nyúló gyökereink. Ezért
nemcsak szép, hanem fontos is
számunkra múltunk ismerete, az
ünnepeink megtartása. Amikor
hagyományainkat ápoljuk, való-
jában a jelenünk és a jövõnk ér-
dekében dolgozunk – mondta a
polgármester.

A polgármester a kitüntetések
átadása elõtt kitért az ünnepi tes-
tületi ülés másik fontos esemé-
nyére, hiszen ez alkalommal ke-
rült sor a több, mint két évtizedes
együttmûködés írásbeli megerõ-
sítésére a stájerországi Gleisdorf
várossal.

A kitüntetettek nevében a város
díszpolgára, Dr. Márkus Ferenc
mondott köszönetet. Élete eddig
megtett útját egyetlen szóval, a
szolgálat szóval foglalta össze és
minõsítette. Emberi és tanári pályá-
ja ebben a városban megszilárdult
ars poeticáját így fogalmazta meg:
Az élet nem sár, hanem finomításra
váró arany. S hogy mit gondol a
holnapról? Szolgálatot kíván telje-
síteni, szolgálatára kíván lenni em-
bernek, világnak, Istennek, hazának
és mindenek elõtt a tartalmas élettel
megajándékozó városának, Nagy-
kanizsának. Szavait vastapssal ju-
talmazta a közönség. 

A testvérvárosi jó kapcsolat
megerõsítéseként a stájer tarto-
mány himnuszának hangjai mellett
írta alá Marton István és Christoph
Stark polgármester a testvérvárosi
szerzõdést. Nem jött üres kézzel
Kanizsára a gleisdorfi polgármes-
ter és a városának delegációja. Egy
virágba borult almafát adott át

Marton István polgármesternek e
szavak kíséretében:

– Ha úgy ápolják, mint ahogyan
a két város közötti kapcsolatot kí-
vánjuk ápolni, akkor ugyanúgy
gyümölcsöt fog hozni, mint a két
város együttmûködése.

A díszközgyûlés a Szimfonikus
Zenekar koncertjével zárult.

A záporokkal tarkított elsõ nap
után az idõjárás is kegyeibe fogad-
ta a kanizsai ünneplõket. 

Vasárnap délelõtt a Kiskani-
zsai Általános Iskola Vásárnyito-
gatója csalogatta a kíváncsi járó-
kelõket, városlakókat az Erzsé-
bet térre, ahol a Lippentõs Tánc-
együttes néptánc mûsora után a
Thury-kantáta õsbemutatójának
lehettek részesei Nagykanizsa
Város Vegyeskara elõadásában.
A budapesti, de városunkhoz csa-
ládi és baráti szálon is kötõdõ
Szalai Ferenc általános iskolai
tanár nagykanizsai témájú versét
Hajdú Sándor karnagy, zeneszer-
zõ zenésítette meg. A Saloi Ifjú-
sági Harmonia Quintett játéka
után, az ünnepélyes zászlófelvo-
násban közremûködõ Köztársa-
sági Õrezreddel az élen elindult
az ünnepi menet a Deák térre. 

– Elsõ alkalommal 1995-ben
emlékeztünk meg a Város Napjá-
ról, Nagykanizsa írásos említésé-
nek 750. évfordulója alkalmából –
hangsúlyozta többek között kö-
szöntõjében Marton István polgár-
mester, és további jó szórakozást,
kellemes idõtöltést kívánt a kani-
zsaiaknak.

Bakonyi Erzsébet
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A Város Napja alkalmából
rendezett ünnepi felvonulás
egyik látványossága volt a tetõ-
tõl talpig páncélba öltözött lova-
gok menete, azután pedig az új
tagok fogadalomtétele és megál-
dása a Felsõtemplomnál, Fliszár
Károly esperes közremûködésé-
vel.

Az Erzsébet téren kialakított
lovagi harci táborban pedig kor-
hû – a 14. és 15. századot idézõ –
fegyverekkel ismerkedtek a vá-

ros napi programokra kilátogató
gyerekek és felnõttek, akik közül
többen a bajvívást is gyakorol-
hatták.

Most, a reneszánsz évében fo-
kozott érdeklõdés középpontjába
kerülnek a középkori hagyomá-
nyokat felelevenítõ közösségek,
melyek közül a Fekete Hollók
Rendje, illetve a Fekete Sereg
Lovagrend Kaposvárról, a Szent
László Király Lovagrend Iharos-
ról, a Mathias Rex Történelmi
Hagyományõrzõ Egyesület pedig

a fõvárosból látogatott el a város
napi bemutatóra. 

Bodó László, a kanizsai Fõnix
Lovagrend nagymestere érdeklõ-
désünkre elmondta, hogy a törté-
nelmi hagyományõrzõ egyesület
– melynek hölgytagjai is vannak
– ez év januárjától viseli mostani
nevét és céljuk a lovagi hagyo-
mányok és eszmék bemutatása a
ma embere számára. Nemcsak a
lovagi erényeket és harcmodort,
hanem a reneszánsz kori életet is
bemutatják tábori életképekben.
A fegyvereket és páncélokat
fegyverkovácsok készítették ko-
rabeli leírások és a középkorból
fennmaradt tárgyi emlékek alap-
ján. A bemutatókon félkezes, il-
letve másfélkezes kardokat, csa-
tabárdot, csatakeresztet, íjat, ke-
levézt és pallosokat használnak,
vagyis – az anyagi lehetõségek-
hez mérten – minden olyan fegy-
verzetet, amelyekkel egy 14-15.
századi lovag rendelkezett. A
meglehetõsen nehéz láncinget sa-
ját maguk készítik el lovagrendi
tagok, a nagymesteré például
négyezer szembõl készült négy
havi munkával. A lovagrend álta-
lában évente rendez fogadalomté-
telt, ugyanis az apródjelölteknek
közel egy éves komoly fizikai és
szellemi próbatételt kell kiállniuk
ahhoz, hogy felvegyék õket a ta-
gok sorába.  Ahogy a nagymester
fogalmazott: a Fõnix minden év
tavaszán újjáéled hamvaiból,
ezért ilyenkor tartják fogadalom-
tételüket.

Gelencsér Gábor

Tavaszköszöntõ –– llovagi eerényekkel
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Horváth EEszter ÉÉva aa VVáros BBabája
A város vezetése nevében Mar-

ton István polgármester virággal
és ötvenezer forintos ajándékutal-
vánnyal köszöntötte Horváth Esz-
ter Évát, a Város Babáját és édes-
anyját, Balogh Tímeát a kórház új-
szülött osztályán. A kisbaba 3400
gramm súllyal és 57 centiméterrel
25-én 20 óra 15 perckor látta meg
a napvilágot. A fekete hajú Esztert
négy és féléves Sára nõvére, édes-
apja és dédmamája türelmetlenül
várja haza.

A polgármester virágcsokorral
köszöntötte a 24-én született
valkonyai Németh Veronika Sárát
és édesanyját is.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Május                 Június         Idõpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 07. és 28. 11. és 25. 09:30
131/2 Magyar u. 18. beépítetlen terület 23.630.400 07. és 28. 11. és 25. 10:00
4372 Alkotmány u. 160. kastély 65.000.000 07. és 28. 11. és 25. 10:30
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 07. és 28. 11. és 25. 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 07. és 28. 11. és 25. 13:00

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó)
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Nyilvános vversenytárgyalás NNagykanizsa MMegyei JJogú VVáros aalábbi iingatlanaira

(Kódszám: LFP-2008-LA-2)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az iparosított tech-

nológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ korszerûsítésé-
nek, felújításának támogatására Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
19/2008. (IV.04.) számú rendelete alapján a következõk szerint.

Az önkormányzat a lakóépületek felújításának bekerülési költségeihez vissza
nem térítendõ támogatásként támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészí-
ti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázat-
ban elnyerhetõ állami támogatás elõírt pályázati feltétele.

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

megtakarítást eredményezõ korszerûsítése, felújítása. A pályázat szempontjából
iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendõ a panel, a közép- és
nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb, elõre gyártott
technológia felhasználásával épült lakóépület. A pályázaton részt vehetnek Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ iparosított technológiá-
val épült társasházi, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak
azon pályázóira, ahol a lakóépület legalább 4 lakást tartalmaz.

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

gia-megtakarítást eredményezõ felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra és
az épületek környezetének korszerûsítésére, felújítására, az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Miniszter által 2008. február 1-én meghirdetett LFP-2008-LA-2
kódszámú pályázat útmutatójában foglaltak szerint. Az önkormányzati támogatás
feltétele, hogy a felújítási munkálatok kiterjedjenek a Pályázati útmutató III. feje-
zet 2. a) és b) pontjára is, azaz a pályázó a felújítás során elvégezze az épület va-
lamennyi homlokzatának és homlokzati végfalainak hõszigetelését. Nem igényel-
hetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett beruházáshoz.

A pályázat kétlépcsõs. Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz benyújt-
ják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lépcsõben az önkor-
mányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvezõ pályáza-
tokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.

III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az LFP-2008-LA-2 kódszámú pályázati kiírás keretében 2008. évben benyújt-

ható pályázatok támogatását szolgáló önkormányzati támogatási keret 100 millió
Ft, amely 5 egyenlõ részletben, a 2009-2013 évek során 20-20 millió Ft-os elõi-
rányzatként beépítésre kerül a város költségvetésérõl szóló mindenkor hatályos
önkormányzati rendeletébe. Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés
határozza meg, mértéke maximum a támogatás szempontjából elismerhetõ beke-
rülési költség 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 200.000 Ft lehet. Pályázónak a tel-
jes felújítási költség megosztását – lakásonként – a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban része-
sített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támo-
gatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás összege ab-
ban az esetben sem nõ, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályá-
zatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját
forrásból kell finanszíroznia. 

IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi kiíró

által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani
legkésõbb 2008. július 18-ig, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.)

A pályázat részletes nagykanizsai feltételeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata 19/2008. (IV.04.) számú rendelete tartalmazza. Elérhetõ a város
honlapjáról (www.kanizsa.hu ). A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmuta-
tó és mellékletei a minisztérium Internetes honlapjáról (http://www.otm.gov.hu ),
és az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. Internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthetõ le.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Pályázat: LLFP-22008-LLA-22
(energiamegtakarításos kkorszerûsítés)

(Kódszám: LFP-2008-LA-7)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egy-

csatornás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatá-
sára Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 20/2008. (IV.04.) szá-
mú rendelete alapján a következõk szerint. Az önkormányzat a termofor
kémények felújításának, kiváltásának bekerülési költségeihez vissza
nem térítendõ támogatásként támogatást nyújt a pályázók részére, amely
kiegészíti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek megléte a
központi pályázatban elnyerhetõ állami támogatás elõírt pályázati felté-
tele.

V. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a legalább 8 lakással rendelkezõ lakóépületben

(teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész) lévõ kettõsfalú, illetve
egyesített falú gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsöve-
zés olyan felújítási munkálataira igényelhetõ támogatás, amelynek eredmé-
nyeként biztosítható a tüzelõberendezések által elõállított, jelenleg a termo-
for kéménybe vezetett égéstermékek elvezetése, azok lakásokba, illetve
egyéb helyiségekbe történõ és az életbiztonságot veszélyeztetõ visszaáram-
lásának megakadályozása. A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ egycsatornás gyûjtõkémény-
nyel rendelkezõ társasházak, lakásszövetkezeti épületek, önkormányzati
bérházak.

VI. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor kémények)

felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra az Önkormányzati és Területfej-
lesztési Miniszter által 2008. február 1-én meghirdetett LFP-2008-LA-7 kódszá-
mú pályázat útmutatójában (a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett beruhá-
záshoz.

A pályázat kétlépcsõs. Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz be-
nyújtják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál. Második lépcsõben az
önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvezõ
pályázatokat azután a pályázó társasház saját döntése szerint nyújtja be a központi
kiíróhoz.

VII. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés határozza meg, mér-

téke maximum a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség
30 %-a, de lakásonként legfeljebb 60.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes
felújítási költség megosztását – lakásonként – a pályázatban be kell mu-
tatnia. Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támo-
gatásban részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az
önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkor-
mányzati 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 finanszíroz-
nia.

VIII. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag a központi kiíró

által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani
legkésõbb 2008. július 18-ig, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.)

A pályázat részletes nagykanizsai feltételeit Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata 20/2008. (IV.04.) számú rendelete tartalmazza.
Elérhetõ a város honlapjáról (www.kanizsa.hu ). A központi Pályázati
felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a minisztérium internetes
honlapjáról (http://www.otm.gov.hu ), és az Építésügyi Minõségellenõr-
zõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról (http://www.emi.hu ) tölthetõ
le.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Pályázat: LLFP-22008-LLA-77
(termofor kkémények ffelújítása)
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Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18.00 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. május 7-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodá-
ban. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága szá-
mára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Képviselõi ffogadóórák

A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás ezúton értesíti a csatorna-be-
ruházás által érintett települések lakóit, hogy a Nagykanizsa és Térsége
Víziközmû Társulat megalakítását elõkészítõ Szervezõ Bizottság befejezte
munkáját. A társulat megalakításának jogi és gazdasági elõfeltételei biztosítot-
tak. Ennek alapján a Szervezõ Bizottság meghívja az érintett települések la-
kosságát a társulat alakuló közgyûlésére, melynek idõpontja és helyszíne:
2008. május 14. (szerda) 17 óra Nagykanizsa, Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ (Széchenyi tér 5-9)

Kérjük az érdekelteket, hogy személyes részvételükkel szíveskedjenek elõ-
segíteni az alakuló közgyûlés sikerét!

Meghívó aalakuló kközgyûlésre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-

gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (Hrsz. – helye – kikiáltási ár –
versenytárgyalások idõpontjai):

984; 987; 986/1. – Erzsébet tér északi tömbje – 90.000.000 Ft – 05.21.,
06.11., és 07.02. 10:00 óra.

649/118. – Ipari Parki beépítetlen terület – 7.646.000 Ft + áfa – 05.21.,
06.11., és 07.02. 11:00 óra.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6.
ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Versenytárgyalás

Ügyintézõ: Kém Eszter, tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Postakert u. 37/a. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/792-8/2008.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/792/2008. számú tárgybeli építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbí-
rálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a köz-
vetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztat-
juk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2008. április 25-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/792/2008., tárgya: építési en-
gedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Polai Gábor és Polainé Mihovics Andrea,
Nagykanizsa, Postakert u. 37/a. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1841/10, 1841/9.
és 1841/7 hrsz-ú társasházi ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12 .

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét
biztosítottuk.

A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.

Nagykanizsa, 2008. április 25.

A jegyzõ megbízásából: 
Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Értesítés éépítéshatósági ddöntésrõl

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltünteté-
sének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet sze-
rinti önkormányzati támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2008. évben 2 millió Ft.
A pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa MJ Város Pol-

gármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7., II. emelet 14.,) vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlapról.

Pályázat ffalfirkák eeltûntetésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MSZOSZ, SZEF, LI-
GA, DSZDSZ, NFDSZ, valamint a VIA Kanizsa szervezésében 2008. MÁJUS
1-JÉN MAJÁLIS LESZ A NAGYKANIZSA CSÓNAKÁZÓ TÓNÁL.  

MÛSOR:
11.45 Olajbányász Fúvószenekar
12.00 MÁJUSFA állítás
12.20 Premier Táncklub 
13.45 Ünnepi köszöntõ – Marton István polgármester.
14.00 Operett melódiák. Messze a Nagyerdõ (operett mûsor)
15.15 Kanizsa és Rozmaring Táncegyüttesek 
15.40 Tüttõ János Nótaklub 
16.30. R - Stone Együttes lemezbemutató
17.15. Radioaktív Együttes koncert
18.15 Lángoló szemek
18.25 Fehér Kígyó Együttes
KIEGÉSZÍTÕ PROGRAMOK: csónakázás, ollóvágta, arcfestés, légvár, lo-

vaglás, óriáscsúszda, gyermek quad, wursli, kézmûves kirakodó vásár, büfé, stb.
Az ünnepen "K" jelzésû autóbuszjáratokat állít forgalomba a ZALA

VOLÁN Rt. Az autóbusz állomásról a Csónakázó tó bejáratáig 12.00 órától
20.00 óráigig. A Csónakázó tó bejáratától vissza az állomásig 12.30-tól 20.30-
ig járnak buszok. Az autóbuszokon a bérletek nem érvényesek. Az utasok elõ-
váltott vagy a gépkocsivezetõnél váltott menetjeggyel utazhatnak. 

Meghívó

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák nagykanizsai
szervezetének vezetése 2008. május 9-én tartja beszámoló taggyû-
lését a Vasember Ház nagytermében 11 órakor.

Sajtónyilatkozat 22008. ááprilis 225.

Kedves Hölgyeim! Tisztelt Uraim!
A 2008. április 14-én megtartott sajtótájékoztatón szokásomtól

eltérõen, nem voltam kellõképpen alapos és mindenre kiterjedõen
figyelmes, amikor az alábbiakat állítottam:

"…Nemrég oldalanként 401 ezer forintért, mintegy 35 millió forint
összegben elkészült a Vizmû ZRt. átvilágítása is!..."

A fentiekért itt és most elnézést kérek mindenkitõl akiket kellemetlen
helyzetbe hoztam akaratom ellenére. Védelmemre legyen mondva,
hogy nem szándékosan tettem. 

Nagykanizsa, 2008. április 25.
Tóth László, MSZP frakcióvezetõ
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Jó érzés, ha az ember nemcsak
kesergõ, gondterhelt, hanem né-
ha elégedett, boldog emberrel is
találkozik. Ez történt Kendlima-
jorban, ahol Dr. Czinki László
birtokán az éppen útra készülõdõ
Szamaras Lacival találkoztunk.

A magyar származású ács élet-
célja, szenvedélye a vándorlás. A
családja Brüsszelben él, õ csak té-
len jár haza.

– A szüleim 56-ban találkoztak
Budapesten. Egy kicsit a forrada-
lom elõtt augusztusban, s amikor
kitört a forradalom elmentek Bel-
giumba, ahol én pár hónap múlva
megszülettem. Úgy is mondhatom,
a forradalmat anyu hasában éltem
át – magyarázta a kezdetekrõl.

– Mióta vágyik erre az életfor-
mára?

– Már fiatalon sem akartam ma-
gánházat, kocsit és nem akartam,
hogy úgynevezett feleségem le-
gyen! Egy kicsit kevesebbel is
megelégszem annál, amim van.
Nem vágyok édeni életre, nincs el-
érhetetlen álmom. Megpróbáltam
házasságot kötni egy hölggyel, és
lett egy kisgyermekünk, akivel
most nagyon jó viszonyban va-
gyok. Kipróbáltam azt az életet is,
de a kislány nyolc éves korában az
édesanyja elküldött, mondván nem
akar tovább velem élni. Két év
múlva zarándokútra indultam Pá-
rizsból Santiago de Compostela-
ig. Két hónapot töltöttem útitárs
nélkül a hátizsákommal. Nagyon
megörültem, amikor Santiagóba
érkeztem, s két-három nap múlva
autóstoppal visszautaztam Belgi-
umba.

– Mit adott önnek a zarándoklat,
miben erõsítette meg?

– Nagyon megtetszett a gyalog-
utazás. Két évig Brüsszelben ma-
radtam, munkanélküli segélybõl
éltem. Aztán rendeztem egy kiállí-
tást a szobraimból és a rajzaimból.
Két szobrot eladtam, lett egy kis
pénzem, amibõl egy másik zarán-
dokútra indultam. Elhatároztam,
négy hónap alatt eljutok Rómába.
Félúton érkeztem a ligúriai he-
gyekbe, Olaszországba, ahol két
napos pihenõt tartottam, s az erdõ
kellõs közepén találkoztam egy
nõvel. Az elsõ szomszédunk három
kilométerre lakott tõlünk, az elsõ
pici falu pedig négy kilométerre
volt a háztól. Biciklivel közleked-
tünk, s a huszonöt kilométerre lévõ
faluba jártunk vásárolni. Kevés
pénzbõl éltünk akkoriban is. A
nagy konyhakert, a két kecske és a
méhek eltartottak bennünket. Ké-
sõbb vásároltunk egy szamarat,
hogy hazavigye a buszmegállóból
a csomagot. Öt évig éltünk így,
majd vettünk egy kocsit, s attól
kezdve az élet teljesen megválto-
zott. Még két évig maradtam, de
nem éreztem jól magamat. Az autó
sok mást is hoz magával, az ember
máshová is vágyakozik általa. Ez
nekem túl sok volt. Útra keltem a
szamárral. Úgy gondoltam, fél év
alatt teszek egy körutat és vissza-
megyek. A drága nõ azonban egy
hónap múlva fölhívott, s azt mond-
ta, ha találsz magadnak egy helyet
télre, ott is maradhatsz. A telefon-
hívás miatt meggondoltam maga-
mat, és továbbindultam egyenesen.
Egyetlen célom a kelet felé utazás
maradt, amit máig megtartottam.
Nyáron elindultunk Genova kör-
nyékérõl és Ausztriába, a tiroli he-
gyekbe érkeztünk. Ott töltöttük a
telet, majd áprilisban továbbindul-

tunk és augusztus végén érkeztünk
Kanizsára. Itt elkezdett a szamár
sántítani, és meg kellett állnunk. A
kovács minimum egy hónapos pi-
henést javasolt az állatnak. Két hé-
tig a Plaza mögött laktunk egy sá-
tor alatt Ginával a szamárral, meg
két útitársammal, a kakassal és a
tyúkkal, majd találkoztunk Czinki
Lászlóval, akinél Kendlimajorban
lakunk. Úgy egyeztünk meg
Czinkiékkel, ha reggel-este mege-
tetem az állatait, akkor ott lakha-
tom egy kis házikóban. Az ételt én
vásárolom magamnak és én fõzök.

– Mibõl vásárol?
– A pénz úgy jön, ahogy alkal-

mazkodik. Télen elutazom Belgi-
umba, s ott a barátaim félretesznek
egy kis munkát. Egy hónapig dol-
gozom, mindig akad munkalehetõ-
ség, s abból nagyon szépen meg-
élünk.

– Hamarosan tovább indul.
– Erdélybe folytatom az utat, s

ha minden szél segít bennünket Tö-
rökország felé megyünk, s onnan
tovább Ázsiába. 

– Mit szeretne ott megnézni?
– Semmit. Nekem az az érdekes,

ami itt és most van. Így haladnak a
dolgok. Az út az érdekes az egész-
ben, és a találkozásoknak is min-
dig megvan a szépsége.

– Nem írja, vagy fényképezi le a
látottakat?

– A lányom kérésére egy kicsit
fényképezek, írok, rajzolgatok.
Nem akarok alkotásokat, szobro-
kat magam mögött hagyni. Embe-
rekkel találkozni sokkal érdeke-
sebb, mint tárgyakkal. A Földbõl
sem akarok mást csinálni. Eleinte
agyagból készítettem a szobrokat,
késõbb az utcára kidobott tárgya-
kat dolgoztam ki, s ezekbõl csinál-
tam szobrokat. Miért változtassak
én akármin? Nem akarok senkin
sem változtatni. Nincs hozzá aka-
ratom, erkölcsöm, vágyam. 

– Gondolom éhezett is a vándor-
lás során? 

– Pár alkalommal elõfordult. A
spanyolországi zarándokút alkal-
mával két-három napon keresztül
gyalogoltam át a sivatagon. Nem
tudtam, hogy a zarándokok autó-
busszal teszik meg ezt a szakaszt.
Azt gondoltam az út folytatódik, s
mindig lesz egy kávéház vagy pa-
tak, de minden üres volt. Szeren-
csére a hátizsákomban maradt egy
kis bor, folyékony lekvár és saláta.
A szomjúságtól majdnem megállí-
tottam a vonatot, de kibírtam és
túléltem eddig, de az sem baj, ha
nem élem túl. A végén úgy sem éli
túl senki.

– Nem szorult még rá a családja
segítségére?

– Nem. 
– A szülei élnek?
– Az apu agydaganatban meg-

halt, az anyu él. Van egy húgom és
három öcsém. Belgiumban élnek,
van házuk, kocsijuk, szociális biz-
tonságuk. Felajánlották, ha valami
történne velem, visszamehetek
hozzájuk. Elfogadják és becsülik
az életmódomat. 

– Néz tévét, hallgat rádiót?
– Azzal is szoktam találkozni. 
– Hogy tudja magát megértetni

az úton?
– Egészen jól megtanulom azokat

a nyelveket, ahol áthaladok. Az is-
kolát nagyon rühelltem, rossz tanu-
ló voltam, de a nyelvek mindig ér-
dekeltek. Nekem most az egész vi-
lág lett az iskolám. Sokkal érdeke-
sebb, mint négy fal között tanulni. 

– Mennyi ruhával indul útra egy
hónap múlva?

– Három-négy ingem, és ugyan-
ennyi nadrágom van. 

– Boldog embernek tartja ma-
gát?

– Sokan boldognak tekintenek.
Elég nyugodt ember vagyok.

– Nem okozott csalódást azok-
nak a nõknek, akiktõl elutazott?

– Ezt csak õk tudják megmonda-
ni. Azért jönnek a csalódások, mert
az embereknek vannak vágyaik, re-
ményeik. Ezek hozzák a csalódáso-
kat. Az ember vágyakozik egy ház-
ra, s ha összekaparja, sosem elég,
mert nem arra a méretûre gondolt,
és szebb kanapéra, szebb tévére.
Mindig van valami szebb, és ez ál-
landóan frusztálja az embert. Ez
csak súly az ember vállán. Nekem
azt tanította ez az út, ha van súly a
vállamon, azt nagyon szívesen elfo-
gadom. Azt a harminc kilót, amit
mindennap hordok a vállamon, azt
elfogadom. A szamár is annyit
hord. Sokan megjegyzik, a szamár
hatvan kilót is elbírna, miért nem
adom át neki az egészet. Odaad-
hatnám neki, de akkor nem lenne
értelme annak, amit csinálok. Pél-
dául ha fölülnék egy repülõre, ak-
kor semmit sem kellene hordanom.
Reggel beleteszem a cuccomat a
hátizsákomba és hordom egész
nap. Amikor megunom, ledobom a
földre, vagy otthagyom és megiszok
egy fröccsöt, vagy találkozok és el-
beszélgetek valakivel. Vagy kinyi-
tom a sátrat és letelepedünk egy éj-
szakára, két évre, vagy hét évre, az-
tán megyünk tovább. Nekem az is
fontos, hogy azt a súlyt érezzem.
Sok ember nagy súlyt hordoz a vál-
lán. El tudja képzelni, milyen nagy

Szamaras LLaci úútra kkészül
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Az Egészségügyi Világszerve-
zet Európai Régiójában 2005-
ben szervezték meg elsõ alka-
lommal a Védõoltási Hetet. Ak-
kor kilenc ország csatlakozott a
kezdeményezéshez, 2007-ben pe-
dig huszonöt.

A WHO 2008-ban az április 21-
27. közötti idõpontot jelölte ki Védõ-
oltási Hétnek. A programban 33 or-
szág vesz részt. Az Európai Védõol-
tási Hét ünnepélyes megnyitóját 22-
én tartották Szlovéniában. Egyidõben
zajlik az amerikai kontinens hasonló
eseményével, amelyet immár hatodik
alkalommal rendeztek meg. Az ame-
rikai Védõoltási Hét keretein belül
mintegy százkilencvenöt millió sze-
mélyt részesítettek védõoltásban. 

A héttel a védõoltásokra kívánja
ráirányítani a figyelmet az ÁNTSZ
Nyugat-dunántúli Regionális Inté-
zete. Véleményük szerint minden-
ki nyertes, amikor mindenki védõ-
oltásban részesül.

Az Európai Védõoltási Hét üze-
netérõl és a tapasztalatokról Dr.
Buzás Judit kistérségi tisztifõorvos
többek között elmondta: minden
gyermeknek – különös tekintettel a
sérülékeny csoportokra – szüksége
és joga van a védõoltással megelõz-
hetõ betegségek elleni védelemre. 

Az európai régióban folyamato-
san elõfordulnak olyan járványok,
amelyek szükségtelen kockázat-
nak teszik ki az oltatlan gyermeke-
ket, nagy gazdasági terhet rónak az
egészségügyi rendszerre és egy jól
teljesített védõoltási programmal
megelõzhetõek lettek volna. 

Jelenleg Ausztriában kanyaró jár-
vány zajlik. Franciaországban és
Svájcban is magasabb az esetszám,
mint a korábbi években. Az Egyesült
Királyságban 2007-ben, Ukrajnában,
Romániában a 2005-2006-os években
fordultak elõ járványok. A határok
megnyílásával a szabad mozgás jogá-
val élve sokan utaznak külföldre, és
sok külföldi érkezik hazánkba, ami le-
hetõséget ad a kórokozók behozására
is. Hogyha a populációban fogékony
(oltatlan) személyek vannak, õket a
kórokozó elõbb-utóbb megtalálja és
megbetegedést, járványt okozhat. 

A betegség megelõzésének igen
költséghatékony módja a védõol-
tás, amelynek költségei töredékét
teszik ki a gyógyítás költségeinek.
A védõoltások hatására a fekete
himlõ eltûnt a Földrõl és a járvá-
nyos gyermekbénulás is közel áll a

felszámoláshoz. A többi betegség
elõfordulását is jelentõsen befo-
lyásolja a lakosság oltottsága.

Sok országban a korábbi haté-
kony védõoltási tevékenység ered-
ményeként az oltással megelõzhe-
tõ fertõzõ betegségek elõfordulása
alacsony, ezért néhány csoport két-
ségbe vonja a védõoltások szüksé-
gességét. Többen egyenesen azt
sugallják, hogy az oltások nem
biztonságosak, és ez a szülõk vé-
dõoltásokba vetett bizalmát meg-
ingatja. Minden, valóban tudomá-
nyos bizonyíték azt támasztja alá,
hogy a védõoltás minden gyermek
számára létfontosságú, mindegyi-
küknek egyenlõ esélyt ad az egész-
séges élethez.

Magyarországon az életkorhoz
kötötten a kötelezõ oltások teljesítése
hosszú évekre visszatekintve példa-
értékû, az átoltottság az oltandó kor-
osztályokban meghaladja a 98 száza-
lékot. Ennek köszönhetõen a védõol-
tással megelõzhetõ fertõzõ betegsé-
gek járványügyi helyzete is kiváló. 

Az elsõ védõoltás alkalmazásá-
tól – 1796. Jenner, fekete himlõ el-
leni oltás – napjainkig az oltó-
anyag-gyártás óriásit fejlõdött, kü-
lönösen az utóbbi húsz évben.
Újabb, korszerûbb oltóanyagok je-
lentek meg. Hazánk védõoltási

programja a WHO ajánlásait figye-
lembe véve többször is módosult.

A jelenlegi életkorhoz kötötten
kötelezõ oltási rend 2006. január 1-
tõl érvényes. Korszerû oltóanyag-
okkal, tíz betegség – TBC, torok-
gyík, szamárköhögés, tetanusz, jár-
ványos gyermekbénulás, haemo-
philus influenza B okozta gennyes
agyhártyagyulladás, rózsahimlõ,
kanyaró, mumpsz, B vírus okozta
fertõzõ májgyulladás – ellen nyújt
védelmet térítésmentesen. A fentie-
ken kívül számos, önkéntesen, térí-
tés mellett igénybe vehetõ védõoltás
lehetséges, melyeknek alkalmazása
egyéni elbírálást igényel. 

Magyarországon 1920-ban re-
gisztráltak utoljára himlõs beteget.
Az utolsó himlõs beteg pedig egy
szomáliai bennszülött volt 1977-ben.

A védõoltások jelentõségét
hosszú évek nemzetközi és magyar-
országi tapasztalatai támasztják alá.
A fertõzõ betegségek megelõzésé-
nek leghatékonyabb és leggazdasá-
gosabb módja a védõoltások hasz-
nálata. Az állampolgári gondosko-
dás egyik gesztusának kell tekinte-
ni, hogy ezek ingyenesek – össze-
gezte befejezésül Dr. Buzás Judit
kistérségi tisztifõorvos. 

B.E.
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súlya van egy háznak? És az ember
vállán ott ül egész nap ez a teher,
és azt mondja, fáj a válla, a dere-
ka, rosszul érzi magát. De miért?
Ezekért, mert sok a súly a vállán.
Elmennek terapeutához, vagy ba-
ráthoz, ahelyett hogy letennék a
súlyt a földre. Akkor nem mások-
nak adná a súlyát, hanem a földre
tenné, és hálás lenne a földnek is,
hogy elfogadja. 

– Milyen vallású?
– Nem vagyok vallásos. Az is

csak remény, meg vágy, az is súly
az ember vállán. 

– Mit eszik ma vacsorára?
– Még nem gondolkodtam rajta.
– Milyennek ismerte meg Ma-

gyarországon az embereket?
– Nem mások, mint Belgiumban,

Olaszországban, vagy Ausztriában.
Az emberek emberek. Mindenki –
lehet az a Bill Clinton, vagy Sarko-
zy –, csak ötven centit pisil, még a
nõk is. Meztelenül születünk és
meztelenül halunk meg. Az összes,
ami a között van, csak dekoráció. 

– Hamarosan ismét útra indul. A
szamara egészséges?

– Nagyon szép, szépen lefo-
gyott. Tavaly egész nap szabadon
nassolta a szénát és felpuffadt.
Fájt az izülete és a lába. Mond-
tam neki, ha nem akar továbbjön-
ni velem, itt is maradhat, mert na-
gyon szép helye van neki is. Ta-
valy júniusban úgy gondoltam, ta-
lálkozom egy másikkal, s mivel
sok pénzt kértek érte nem vettem
meg. S amikor hazajöttem, már
szebben nézett ki, egy karcsúbb
szamarat láttam. Úgy gondoltam,
velem akar jönni. 

– Akkor csak kettesben utaznak
a szamárral?

– Nagyon szeretnék egy tyúkkal
és egy kakassal találkozni. Amikor
idõnként magára hagytam egy fá-
hoz kötve a szamarat, azt tapasztal-
tam, nagyon egyedül érzi magát. A
kakassal meg a tyúkkal õneki is lett
társasága. Amikor Kendlibe érkez-
tünk, elvitte õket egy vadmacska.

– Tetszik a lányának ez az élet-
forma?

– Igen. Ausztriában a barátjá-
val együtt velünk élt egy hétig az
úton. Úgy megtetszett neki, hogy
decemberben abbahagyta egyete-
mi tanulmányait és májusban elin-
dul õ is a santiagói zarándokútra.
Õt is megérintette az ÚT. Nem hí-
vom filozófiának azt, ahogy élek,
de hiszem, hogy másképp is lehet
élni, mint állandóan vásárolni-vá-
sárolni. Miért, miért…?

Bakonyi Erzsébet

III. EEurópai VVédõoltási HHét

Médiahazugságok
Sok érdeklõdõt vonzott a Roz-

gonyi Polgári Egylet által meg-
alakított Médiafigyelõ Klub elõ-
adása a Medgyaszay Házba.

Ez alkalommal Tamás Lászlóné
klubvezetõ Bernard Goldberg Mé-
diahazugságok címû könyvét is-
mertette. Az egykori amerikai
sztárhíradós ebben a könyvben le-
rántja a leplet az amerikai médiá-
ról. Hogy mikor fordult át az ame-
rikai tárgyilagos média a bal-
liberális oldalra? A szerzõ a 80-as
évekre, a reageni politika iránti el-

lenszenv idõszakára teszi. A liberá-
lis orientáltság következményeként
a nézettség lett az isten. Egyre job-
ban teret nyert a következõ mon-
dás: soha ne engedd, hogy a tények
egy jó sztori útjába álljanak. 

A recenzió szerzõje Seres László
szerint Goldberg olyan tökéletes
példákat hoz a balliberális médiaér-
telmiség kettõs mércéjére, hogy a
könyvet nemcsak médiaiskolákban,
hanem erkölcstanórán is kötelezõ
olvasmányként kellene jegyezni.

B.E.



Horvátország turisztikai,
gasztronómiai és kulturális kí-
nálatát mutatták be a résztvevõ
utazási irodák, a Horvát Ide-
genforgalmi Közösség Magyar-
országi Képviselete, valamint a
Thúry György Kereskedelmi
Szakközépiskola a Pannon
Egyetem nagykanizsai cam-
pusa által szervezett Útra fel!
programsorozat elsõ állomá-
sán.

A vendégmarasztaló turiszti-
kai ajánló és kiállítás mellett a
kanizsai horvát kórus és nép-
tánccsoport, valamint az egyete-
mi hallgatók adtak ízelítõt Hor-
vátország gazdag folklórkincsé-
bõl.

A kezdeményezésrõl Birkner
Zoltán oktatási igazgató elmond-
ta, hogy az Útra fel! mottójú
programsorozat révén mindig
más európai ország kerül reflek-
torfénybe annak érdekében, hogy
minél több ismerettel rendelkez-
zenek az  idegenforgalmi, szállo-
daipari és turizmus szakos hall-
gatók. A nyitórendezvényen pe-
dig azért esett a választás Horvát-
országra, mert Nagykanizsa és
térsége – a Mura menti horvátaj-
kú településekkel együtt – sok
szállal kötõdik déli szomszé-

dunkhoz. Emellett a Pannon
Egyetem kanizsai telephelye sok-
kal jobban szeretne élni a határ
menti együttmûködésben rejlõ
pályázati lehetõségekkel, továb-
bá partnerségi kapcsolatot kíván
létesíteni horvátországi felsõfokú
oktatási intézményekkel, köztük
például a Zadari Egyetemmel. A
kanizsai campus hosszabb távon
abban szeretne segíteni a város-
nak, hogy a turizmusban felhal-
mozott tudással elõsegítse Nagy-
kanizsa további fejlõdését, akár
az élõ gazdasági kapcsolatok fej-
lesztésével, illetve egy esetleges
jövõbeni turisztikai kisrégió lét-
rehozásával.

Szkenderovics Marin, a Hor-
vát Idegenforgalmi Közösség
Magyarországi Képviseletének
vezetõje szerint – az utóbbi évek
visszaesését követõen – ismét
nagyobb számban keresik majd
fel a magyarok Horvátországot,
méghozzá nemcsak nyáron, ha-
nem az év nagyobb ünnepein is,
mint ahogy ezt teszik az ola-
szok, akik közül 1,3 millió turis-
ta fordult meg Horvátország
szép városaiban és nemzeti
parkjaiban. Dr. Karagics Mihály
tiszteletbeli konzul arra hívta fel
a figyelmet, hogy a turizmus
mellett legalább olyan fontos
megismertetni a fiatalokkal egy
szomszédos nép történelmét és
kultúráját, jelen esetben például
Ady Endrétõl Miroszlav
Krlezsáig.

Gelencsér Gábor

Némi változással az idei évben
is folytatódik a Kulturális Diák-
pályázat. A változásokról és a
pályázat kiírásáról tartott sajtó-
tájékoztatót Cserti József, az
ADDINOL Hungária Kft. ügy-
vezetõje a Batthyány Lajos Gim-
názium konferenciatermében. 

Az oktatási intézmények veze-
tõit, a támogató cégek képviselõit
Dénes Sándor, a gimnázium igaz-
gatója köszöntötte, egyben elisme-
rõen szólt a több száz diákot meg-
mozgató pályázat jelentõségérõl. 

Cserti József, a pályázat megál-
modója, szervezõje vetített képes
történeti visszatekintõjében el-
mondta, a 2003-ban indított Kultu-
rális Diákpályázat idén hatodik al-
kalommal kerül megrendezésre. A
hagyományok mellett új elemként
jelenik meg, hogy az egész nyári
szünet a diákok rendelkezésére áll
a pályázat elkészítéséhez, és idén a
város öt középiskolája mellett a
Piarista Általános Iskola, Gimná-
zium és Diákotthon is képviselteti
magát a pályázaton. A 2008-as
Kulturális Diákpályázat kiírója és
fõ támogatója az ADDINOL Hun-
gária Kft. A pályázat célja a krea-
tív, önálló gondolatokra képes di-
ákság tudományos munkára kész-
tetése, a kiemelkedõ dolgozatok
készítõinek megjutalmazása. A pá-
lyázat a cégek támogatása mellett
a város önkormányzatának támo-
gatását is élvezi.

A pályázatban eddig a 9-12 év-
folyamos nappali tagozatos tanu-
lók vehettek részt. Mivel a pályá-
zatok leadásának határideje 2008.
szeptember 22., a most még 8. osz-
tályos általános iskolások munkáit
is elfogadják. 

Pályázati témakörök: A jövõ
környezetét fejlesztjük, Egészség,
sport, Nagykanizsa, ADDINOL,
Európai Unió, Oktatás, Informati-
ka, Kultúra, mûvészet, Tudomány,
Üzleti élet, Gazdaság, Nagykani-
zsa és az olajbányászat.

A témakörök bármelyike vá-
lasztható, és bármely idõszak átte-
kintésérõl szólhat. Lehet múlt, je-
len vagy jövõ. A dolgozatokat az
osztályfõnököknek kell leadni. Is-
kolánként 5 db 5000 forintos, 2 db
10 000 forintos és 1 darab 15000
forintos díjat osztanak ki. A leg-

jobbak jutalma a pénzdíjon felül
egy utazás, amelyet az ADDINOL
Hungária Kft. ajánlott fel. A terve-
zett úticél egyelõre meglepetés, de
azt ígérték, a nyertesek nem fog-
nak csalódni és felejthetetlen él-
ményekben lesz részük. 

Az eredményhirdetés és díjki-
osztás a dolgozatok leadási ha-
táridejét követõ legfeljebb 30 na-
pon belül megrendezésre kerülõ
sajtótájékoztató alkalmával tör-
ténik.

S hogy mit kell tudnunk az
ADDINOLRÓL? A németországi
ADDINOL kenõanyaggyártó cég
januártól Nagykanizsára helyezte
magyarországi képviseletét. Ápri-
lis 20-án új telephelyükön, a volt
Citroen szalon területén minden
érdeklõdõt szeretettel vártak szó-
rakoztató programjaikra.

B.E.
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ADDINOL KKulturális

Diákpályázat

Útra ffel!
Elsõként

Horvátországba

Ami aaz úújságban vvan,

és mmég ttöbb...

Naponta friss hírekkel, 

tudósításokkal, képekkel!

Kattints rrá!
www.kanizsaujsag.hu
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Tisztelt SSzerkesztõség!

Az alábbi postával kapcsolatos észrevételeimre – a sajtó nyilvánossá-
gának igénybevételével – szeretném az illetékesek figyelmét felhívni.
Ezért kérem – ha módjuk van rá – sziveskedjenek az alábbi olvasói le-
velet leközölni:

Már megszoktuk, hogy az „erõsebb jogán" a monopolszervezetek él-
nek az erõfölényükkel, leginkább a sok-sok „kisember" terhére. Úgy ér-
zem, hogy a POSTA legújabb „akciója" – mint ahogy az utca emberé-
tõl is lehet hallani – takarékossági okokra hivatkozva újabb borsot tör
az orrunk alá. A minap ugyanis hiába sétáltam el a legközelebbi utcasa-
rokra, hogy leveleimet bedobjam, a megszokott élénkpiros ládikát nem
találtam. Tanácstalanságomat látva, a sarki házból rögvest felvilágosí-
tottak, hogy azon ürüggyel, hogy a ládika elavult (a nagyobb borítéko-
kat csak nehezen lehet bedobni), leszerelték. De nem fogják újjal sem
pótolni, mert spórol a posta. Mivel csakugyan nem szereltek fel új ládi-
kát, érdeklõdtem a HIVATAL-nál. Úgy a negyedik sikertelen kísérlet
után végre megtaláltam az illetékes (elvtársat) urat, aki udvariasan ki-
oktatott, hogy azért nem kapunk új postaládát, mert az UNIÓ elõírása
szerint két kilométerenként elég egy bedobó-szekrény. Vagyis: a fõposta
és a vasútállomás közötti távolság nincs 2 km, tehát a posta teljesíti az
eu-szabványt. Fellebezésnek helye nincs, az ügyfél gyalogolhat! (Pláne,

ha nyugdíjas, még ideje is van rá…) De gondolkodni, indokot keresni,
következtetésekre jutni azért szabad? Így gondolkodtam el azon, hogy
vajon a méregdrága 140 ezer forintos kerékpár, vagy a 80 ezer forintos
új típusú postaláda fontosabb-e, nem szólva az egyenruhákról, a fõpos-
ta korszerûsítése címen okozott zsúfoltságról, vagy a hivatali idõ korlá-
tozásáról! (Egy megyei jogú városban nem lehet vasár- és ünnepnap
egy táviratot sem feladni.) Beszélhetnénk arról is, hogy még a drágább
elsõbbségi levél sem jut el másnapra a hazai címzetthez (100 forintért),
miközben Németországba 4-5 napig bolyong egy normál levél 200
forintért. Ugyanakkor az ott feladott levelet 2-3 nap alatt megkapom,
azonos tarifáért. Nem szeretném tovább ragozni egy öreg ember (aki
mellesleg a város díszpolgára) sirámait. Nosztalgiával gondolok vissza
ifjúkoromra, amikor a magyar posta hírnevét udvarias és jó szolgálta-
tásai révén Európa élvonalában emlegették, és a postásbácsi nagy bõr-
táskájával (bicikli nélkül) nem csak a fiatalok tiszteletét érdemelte ki. És
a postásbácsi büszke volt arra, hogy egy olyan munkaadója volt, mint a
magyar állam tulajdonát képezõ Magyar Posta. Írásommal nem bánta-
ni akartam a közszolgálatot ellátó dolgozókat, inkább annak érdekében
szólok, hogy a HIVATAL lássa el jobban hivatását és legyen méltó régi
hírnevéhez.

Tisztelettel: 
Takács János, Ady utcai nyugdíjas

Az aranyat is megelõzve, ket-
tõt ugrott elõre országos minõsí-
tésen a Királyi Kórus. 

A Zalai Mûvészeti Fesztivál
keretén belül, a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetsége
(KÓTA) által szervezett orszá-
gos minõsítõ hangversenynek
adott otthont 2008. április 27-én
Szepetneken a Királyi Pál ÁMK.
A rendezvényt Sóstainé Márfi
Ibolya igazgató nyitotta meg. A
fesztiválon neves zsûrik elnököl-

tek. A zsûri elnöke a KÓTA fõtit-
kára, a Magyar Köztársaság
Ezüst Érdemkereszttel és a
Wlassics Gyula díjjal kitüntetett
Vadász Ágnes volt. A zsûri tagjai
Nógrádi László Liszt-díjas kar-
nagy, a Pedagóguskórusok Or-
szágos Tanácsának elnöke, és
Guera Gusztáv, a zalaegerszegi
zeneiskola volt igazgatója vol-
tak.

A tizenöt fellépõ kórus közül
többen kerültek egy-egy minõsí-
téssel feljebb, illetve tartották
meg eddigi eredményeiket. A ver-
senyen egy bronz, és öt ezüst mi-
nõsítés született. Arany minõsí-
tésben részesültek a letenyei Vox

Variates Kórus, az Orchidea Ka-
marakórus Gellénházáról, a kar-
macsi Amabilis Kamarakórus, a
zalaapáti Acapella Kórus, az
alsópáhoki Allegrezza Kamarakó-
rus, és az újudvari Bárdos Lajos
Kamarakórus.

Az est meglepetése a Királyi
Kórus eredménye volt, hiszen az
eddig elért ezüstminõsítések után
mindenki egy arany minõsítést
várt el a kórustól, de a szepetneki
hölgyek még egy ugrással is túl-
szárnyalták az elvárást. Fesztivál-
kórusi címmel gyarapodtak me-
gyénk elismerései a szepetneki
Királyi Kórus által. Az országos
minõsítésen az arany minõsítést

és a kiemelt arany minõsítést át-
ugorva, a fesztivál kórus fokoza-
tot nyerte a Királyi Kórus, Kol-
lonay Krisztina karnagy vezetésé-
vel.

A zsûri elnöke, Vadász Ágnes
bemutatta a 0-100 pontig terjedõ
országos pontozási rendszert,
melyben a 81-100 pontig terjedõ
rész az arany minõsítés alapja. Ki-
emelte a szepetnekiek teljesítmé-
nyét, mellyel a pontokat túllépve
az azon felül lévõ fesztivál kategó-
riát jelentette számukra. A rendez-
vényt Grabant János polgármester
úr elismerõ szavai zárták.

Királyi Kórus 
Kollonay Krisztina karnagy

Királyi uugrás

"Már nem tudtam elmondani,
Már nem volt rá elég idõ.
Midõn az ember mindig halogat,
S ha eljön a vég, ki értheti meg már
Az élettelent, a halottat.
Mi mindent szerettem volna mondani
A csillagokat, a szívemet elétek hordani.
A virágzó tavaszt, a perzselõ nyarat,
Ki gondolta volna, hogy számomra,
Õsz jön, majd tél, és nem lesz már tavasz."

/Kardos Gyõzõ/

Egy asztal, melyrõl hiányoznak a könyvek. Egy szék, melynek támlá-
ján már nem lóg a barna mellény. Egy tanári szoba, ahol az egyik szeg-
letben ûr tátong.

A Bolyai iskola közössége gyászol. Elvesztettünk egy nagyszerû em-
bert, egy kiváló kollégát. Ruff András tanár úr halála hatalmas veszte-
ség mindannyiunk számára. Igazi pedagógus volt, aki szerénységével,
emberségével és hitével példaértékûvé vált minden diák és kolléga elõtt.

Egy ember, aki rangok és címek nélkül is kivívta elismerésünket,

nagyszerût alkotott. Soha nem panaszkodott, nem kérkedett munkájával,
tette, amit tennie kellett, amit szíve diktált, tanított és nevelt. 16 évet töl-
tött el iskolánkban, ezalatt több száz gyermek sorsát egyengette, avatta
be a történelem rejtelmeibe, okította õket az angol nyelvre. Töretlen lel-
kesedéssel és kitartással készítette fel tanítványait történelem verse-
nyekre idejét és energiáját soha nem kímélve.

2008. tavaszán az élet forgatókönyvírója kegyetlen döntést hozott.
Április 18-án nem kísérhette el két tanítványát az országos történelem
verseny döntõjére. Ezen a napon vettünk búcsút tõle a nagykanizsai te-
metõben. Ma már tudjuk, hogy a diákok becsülettel helytálltak,  tiszte-
legve ezzel is András bácsi emlékének, aki lélekben velük volt a verse-
nyen, óvta és vigyázta a lányokat fentrõl is.

Nem vehetett már részt az ünnepi közgyûlésen, amelyen iskolánk-
nak átadták a "Nagykanizsa Oktatásáért" járó kitüntetést. Pedig iga-
zán ott lett volna a  helye, hogy osztozhasson velünk a dicsõségben.
Most ennek a díjnak egy részét képzeletben átadjuk a tanár úrnak ez-
úton is köszönve mindazt, ami volt, és mindazt, amit örökségül ránk
hagyott.

A Bolyai János Általános Iskola közössége nevében: 
Pintér Szilvia tanárnõ

Volt eegyszer eegy TTanár ÚÚr... (In mmemoriam RRuff AAndrás)
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A Takács László Irodalmi Kör
Költészet napi rendezvényén
névadójukra, Takács Lászlóra
emlékeztek. Az irodalom iránt
érdeklõdõ versírók és olvasók
két érdekes elõadásnak lehettek
részesei a Halis István Városi
Könyvtárban.

A megemlékezésen Pék Pál köl-
tõ Takács László korai verseibõl
mutatott be eddig nem közölteket,
és Fa Ede adott elemzést néhány-
ról. A megemlékezés során Hor-
váth István Radnóti-díjas vers-
mondó és Lengyák István tolmá-
csolta a kör névadójának mûveit.
Az est házigazdája Dezsõ Ferenc,
a kör vezetõje volt.

Pék Pál költõ többek között fel-
idézte, az elsõ perctõl nem értettek

egyet abban, hogy mirõl kell szól-
nia a költészetnek, és mivel kell
foglalkoznia. Akkor tehát itt min-
den rejtvényfejtés? – tette fel a
kérdést Takács Lászlónak, aki azt
válaszolta, hogy nem rejtvényfej-
tés, hanem egy belsõ érzékenység. 

– Takács Laciban a belsõ érzé-
kenység megvolt – folytatta. – Nem
lehetett úgy elmenni hozzá az Arany
János utcai udvari albérletébe, hogy
azonnal be is engedjen bennünket,
mert megállás nélkül írt. Nehéz len-
ne megmondani, ki volt Takács Lász-
ló. Egyik kritikus azt írta, nagy költõ
volt, aki valami oknál fogva nem állt
a világ elé. Mindig azt mondta, a
vers az legyen egyszerû ebéd. Ahogy
egy almát kiteszek az asztalra, lehes-
sen hozzányúlni mindenféle bonyo-
dalom nélkül és úgy egyem, ahogy

egy almát kell enni. Az õ versei a vé-
ge felé már nem nagyon voltak egy-
szerû ebédek. A szabad asszociáció
révén összekapcsolt elemek vala-
hogy fekete lyukakat képeztek, nehéz
volt kitölteni. Nem lehetett tudni,
hogy az, aki a versben szerepel,
miként lehet Takács László. A költõi
én nem nagyon köszönt vissza nála.
Nem rejtõzött el másban. Gyakorla-
tilag a világ, mint tárgyszerû való-
ság jelen van a verseiben, de a világ-
ban az a mag, amire ráépülnek a va-
lóságelemek, rejtve maradtak. Ta-
kács László ezt a rejtett világot gon-
dolta igazán kifejezni. 

Takács László versvilágáról Fa
Ede beszélt. Az õ ötlete volt, hogy a
korábban az Erkel Ferenc Olajipari
Mûvelõdési Házban mûködött Ka-
nizsa Mûhely a kanizsai, ám kevés-
sé ismert költõ nevét vegye fel.

– Itt az ideje – hívta fel a figyel-
met –, hogy szûkebb és tágabb ha-
zája végre megismerje és méltá-
nyolja, egy olyan korban, amikor a
társadalmi, morális és szellemi ká-
osz elleni küzdelem már életbevá-
góan fontossá vált. A XX. század
és az azóta eltelt rövid idõ is, min-
den – látszólag sikeres – globális
és regionális gazdasági és politi-
kai szervezkedés ellenére a szociá-
lis, szellemi és morális káosz kora
volt, és az is maradt – kezdte ta-
nulmánya ismertetését.  – Ezt a ká-
oszt a posztmodern nyelvfilozófu-

sok, elsõsorban Derrida és
Lyotard elmélete fejezte ki frap-
páns módon. Az õ módszerükkel
elemezve minden egységes világ-
kép szövege megkérdõjelezhetõ és
teljesen más jelentésû darabokra,
fragmentumokra bontható szét. Ki-
zárják az egységes értelemmel bíró
tudománynak és filozófiának még
a lehetõségét is. A világ – szerintük
– diribdarab dolgok puszta halma-
za. Minden egyéb csak elbeszélés,
ideiglenes érvényû narratíva. Eh-
hez hasonló, kaotikus világképet
élt át, emiatt gyötrõdött, és ennek a
káosznak a költõje volt Takács
László. Az 1996-ban, Pék Pál szer-
kesztésében kiadott Még élsz
fényeskedsz címû kötetét olvasva
azt látjuk, hogy a nagykanizsai
poeta doctus versmodell formájá-
ban is leképezte az egyetemes zûr-
zavart. Szellemi rokona volt a
posztmodern alkotóknak, de õ, a
kortárs Tandori Dezsõnek és
követõinek poszthumán világszem-
léletével szöges ellentétben, mind-
végig embercentrikus maradt.
Drámai módon küzdött a káosz vi-
lágával még akkor is, ha az irónia
és a gúnyos ítélkezés fegyverét for-
gatta, vagy ha a széthulló emberi
világ hangjait montírozta verskol-
lázsaiba. Ezért õ nem posztmodern
alkotó volt, hanem a korábbi
avantgard irányzatok eredményei-
nek, értékeinek õrzõje. Így vált a
poszt-avantgard egyik legjelentõ-
sebb hazai képviselõjévé.

Bakonyi Erzsébet

Takács LLászlóra eemlékeztek
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A tanév végéig három külön-
bözõ mûfajú zenei rendezvényre
hívta fel a figyelmet Szakács Gá-
bor, a Kanizsai Kulturális Köz-
pont mûvelõdésszervezõje.

Május 8-án egy visszatérõ ven-
dég, a Cotton Club Singers látogat
el városunkba. Hofimánia címû
másfél órás koncertjükkel járják az
országot, singeresen megfûszerez-
ve humorral, zenével tisztelegnek
Hofi Géza emléke elõtt. A HSMK
közönsége 19 órától láthatja pro-
dukciójukat.

A Táncra Lábam népzenei tánc-
házsorozat május 17-én, szomba-
ton 18 órától várja a délszláv mu-
zsikát kedvelõket a Medgyaszay
Házba. A mûfajában elsõ igazi
nagyágyú, a Vujcsics Együttes lá-
togat el hozzánk. Az együttes
1974-ben alakult, ‘77-ben meg-

nyerték a Ki Mit Tud verseny nép-
zenei kategóriáját. Számtalan díj
birtokosai, a délszláv zenét nép-
szerûsítõ mûsoraikkal bejárták az
országot, világot. Fellépésük után
rögtön indul a táncház Magdics
János táncoktató vezetésével. Az
elsõ táncház sikere után a szerve-
zõk bíznak benne, most sem lesz-
nek száznál kevesebben. Az 500
forintos belépõjegy még megfizet-
hetõ, remélik nem szegi kedvét
senkinek sem. 

Az ifjabb korosztályról sem fe-
ledkezett meg a KKK. Június 13-
án, pénteken este 20 órakor tanév-
záró bulira várják õket a HSMK-
ba, ahol egy órás látványos show-
mûsort ad közkívánatra a Csillag
születik tehetségkutató versenyen
feltûnt 4for Dance fiú tánccsoport. 

B.E.

Zenés pprogramok

A hagyományoknak megfele-
lõen a muravidéki régió ka-
tasztrófavédelmi szerve idén is
rajzpályázatot hirdetett gyere-
keknek azonos témakörben. A
helyezés nélkül maradt fiatalok
számára – úgymond – „vigasz-
ágon”, egy házi versenyen kí-
nált megmérettetési lehetõséget
a Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Nagykani-
zsai Kirendeltsége. 

A rajzpályázat témája a száraz-
ság volt, s a tizenegy iskolából be-
érkezett kilencvennyolc rajz bizo-
nyítja: a gyerekeknek nem oko-
zott különösebb nehézséget az
idõjárási szélsõség megjelenítése. 

A minapi díjátadón Prepok At-
tila alezredes, kirendeltségvezetõ
köszöntötte a megjelent gyereke-
ket és felkészítõ tanáraikat, akik
ugyancsak elismerésben részesül-
tek.

A kirendeltség vezetõje elõbb
a két, a szlovéniai versenyrõl
nyertesként hazatérõ tanulót,
Antal Nórát és Vadász Melániát
jutalmazta. Rajtuk kívül tizen-
egy társuk kapott ajándékcso-
magot.

Prepok Attila arról is biztosí-
totta a gyerekeket és a megjelent
felkészítõket: a továbbiakban is
folytatni kívánják a rajzpályázat
hagyományát.

Papírra vvetett sszárazság
Rajzpályázatot  hhirdetett aa KKatasztrófavédelem
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Horoszkóp

Néha úgy érzi, nem úgy sikerül minden,
ahogyan szeretné. Ne legyen telhetet-
len. Az anyagi gondokat helyezze hát-
térbe, s elégedjen meg az élet apró örö-
meivel.

Végre rátalált önmagára. Sugárzik az
életkedvtõl. Úgy érzi minden elképzelése
sikerrel jár, és anyagilag egyenesbe ér. Jó
formáját éreztesse a családjával is, tölt-
sön velük minél több idõt.

A Merkúr hatására ezekben a napokban
ismét kiegyensúlyozott és vidám lesz. Ne
ragaszkodjon tovább a régi beidegzõdé-
seihez, lazítson, és pihenjen többet. Ke-
resse a vidám emberek társaságát.

A Vénusz jótékony hatásának köszönhetõen
ismét emberek közé vágyik. Kitartóbban ra-
gaszkodjon munkájához, vagy elõmenetelé-
hez. Gondoljon érzelmi életére is, és hozzon
egyértelmû döntést párjával kapcsolatban.

Közelítsen nyugodtabban a környezetéhez,
családjához. A puskaporos levegõ minden-
kit feszültté tesz. Szerelmi téren horgonyoz-
zon le az igazinál, s ne fusson folyton el,
mintha üldözné valaki.

Kellemes napokat ígérnek a csillagok.
Csak olyasmibe fogjon bele, amihez ked-
ve van, s máris jobban érzi magát. Mind-
ezt tetõzi, hogy anyagiak terén is pozitív
változásokra számíthat.

Ha nagy célok elérésében töri a fejét,
most nyugodtan vágjon bele. A csillagál-
lások kedvezõen hatnak minden lépésé-
re. Legyen szó akár a káros szenvedély-
rõl való leszokásról.

Ingadozó hangulata a környezetére is fá-
rasztó hatással van. Feszültsége kihat ér-
zelmi életére is. Ne türelmetlenkedjen,
használja ki a hétvégét, napozzon, pi-
henjen és mindjárt megnyugszik.

Néha úgy érzi, egyhangúvá vált minden, s
egyfolytában arra gondol, hová tûnt a régi
tûz, a szenvedély.  Ezt az érzést próbálja va-
lahogy visszahozni, s ha tényleg megteszi,
könnyen elõfordulhat, hogy valaki elragadja.

A csillagok állásának köszönhetõen erõs
késztetést érez új dolgok tanulására, elsa-
játítására. Nem riad vissza semmitõl.
Játszva lépjen tovább, és ne mondjon ne-
met semmire.

Használja ki a hosszú hétvégét, és a lazítás
mellett egy kicsit gondolkodjon is. Ez nem
okoz különösebb nehézséget, mert jó for-
mában van, és ésszerû döntéseket tud hoz-
ni. Ne felejtse el azonban a szerelmet sem.

Úgy érzi, sehol sem találja a helyét. Ezen
most segíthet a több szabadidõvel ke-
csegtetõ hétvége. Ne azon töprengjen
folyton, ki mond igazat, és ki nem. Érzel-
mi életére is ráfér némi megújulás.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Állás
szerszámkészítõ szakirányú 160.000 Ft
fröccsöntõ gépkezelõ szakirányú 160.000 – 180.000 Ft
anyagbeszerzõ szakirányú 130.000 – 150.000 Ft
mechanikai mûszerész szakirányú 120.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelõ szakirányú 130.000 – 200.000 Ft
esztergályos szakirányú 130.000 – 180.000 Ft
autószerelõ szakirányú 87.000 – 104.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 Ft
bútorasztalos szakirányú 92.000 Ft
kõmûves szakirányú 90.000 Ft
szobafestõ szakirányú 86.000 – 95.000 Ft
pultos szakirányú 80.000 – 95.000 Ft
könyvkötõ szakirányú 69.000 – 86.300 Ft
gyártásvezetõ fõiskola 150.000 Ft
folyamat mérnök fõiskola 150.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS: Nagykanizsa, Fõ út 24., 
vagy http://www.nyugatrmk.hu

Ügyfélfogadási idõ:
hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 

és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont

Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont MEGHÍVÓ
Nagykanizsa Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

Idõsügyi Tanácsa 
2008. május 6-án (kedden) 

9.00 órakor
ÜLÉST tart. 

Az ülés helye: Honvéd Kaszinó 
Nagykanizsa, Ady E. u. 7.

Napirendi pontok:

1) Egyebek
2) Kerekasztal beszélgetés az
Idõsügyi Tanács társszerveinek
vezetõivel (1. sz. melléklet), Vita-
vezetõ: Büki Pálné
3) Tájékoztató az idõsügyi szer-
vezetek június 13-i szabadtéri ta-
lálkozójának programjáról. (2. sz.
melléklet) Elõadó: Horváthné
Polai Mária 



SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

KIADÓ
Nagykanizsa belvárosában, a
Kinizsi utcában 33 m2-es helyiség
kiadó. Érdeklõdni a 20/519-5305
telefonszámon lehet.

Nk-án a Turulmadárnál
100 m2-es, I. emeleti lakás ext-
rákkal eladó. Érd.: 30/9124-
674 (6177K)
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INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzet-
méteres terület – társasház építésé-
re is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es pol-
gári lakás jó állapotban eladó.
Érd.: 93/321-906 (6200K)

Nk-án 1,5 szobás, gázas, 44 m2-
es, földszinti, önkormányzati la-
kásomat, egy szobás, gázas, bel-
városi, önkormányzati lakásra
cserélném. Érd.: 30/958-7390
(6226K)

Nk-án a Kazanlak krt-on két-
szobás lakás olcsón, sürgõsen el-
adó. Érd.: 20/490-6066 (6228K)

Költözés miatt eladó: 72 cm-es
LG 100 Hz (extra) televízió és  új
fürdõszobaberendezés (még doboz-

ban, fa + bambusz kombináció). Érd.:
20/226-4144 (6144K)

Etüd típusú Pianino eladó. Érd.:
30/901-2482 (6146K)

Asztali számítógép, nyomtató,
fénymásoló eladó. Érd.: 30/916-1600
(6150K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásáro-
lok régi dísz- és használati tárgyat,
porcelánt, képet, könyvet, régi újságo-
kat, stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

Jó állapotú Olimpia Midi 20-as
gyermekkerékpár eladó. Irányár:
9.500 Ft. Érd.: 30/2627-496
(6202K)

Eladó kovácsolt vasból készült
asztal, csillár, állólámpa, valamint
egy zöldre pácolt fa üveges szek-
rény. Érd.: 30/6500-553 (6213K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, hifi, videó, stb.) megjavítom.
Tel.: 20/510-2723 (6211K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 20/510-2723 (6221K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített ál-
lapotban, fehérben, színesben.

Érd.: 20/475-1793, 82/423-691
(6142K)

Nk belvárosában precíz német,
angol és orosz nyelvtanítást, kor-
repetállást, érettségire, felvételire
és nyelvvizsgára felkészítést vállal
nemzetközi gyakorlattal rendelke-
zõ nyelvtanár. Tel.: 30/962-4721
(6238K)

TV, videó, DVD távirányító ja-
vítása. Mûholdvevõk, távirányítók
értékesítése. Nagykanizsa Kórház
u. 3. 6-30/597-1530 (6239K)

99-es Fiat Bravo kitûnõ álla-
potban, rendszeresen karbantart-
va, 133.000 km-rel eladó
750.000 Ft-ért. Érd.: 70/245-
3478 (6224K)

HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAPOK
2008.

Május 5. 14.30 óra 
Emlékezés Hevesi Sándorra

Közremûködnek a Hevesi Sándor 
Általános Iskola versmondói. 

A Hevesi Sándor Általános Iskola 
tanulóinak kiállítása az Ifjúsági 

galériában.
Megnyitja: Dolmányos Erzsébet, 

a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója
A Hevesi Sándor vers- és prózaíró 

pályázat eredményhirdetése
15 óra 

Koszorúzás Hevesi Sándor portréjánál

és a Fõ úti emléktáblánál
Május 6. 14 óra 

Irodalmi vetélkedõ Hevesi Sándor
életérõl és munkásságáról

Május 7. 11 és 14 óra 
Vörösmarty Mihály: CSONGOR ÉS

TÜNDE MESÉJE
A budapesti Theatrum Hungaricum 

elõadása. Belépõdíj: 500 Ft

Május 8. 19 óra
"HOFIMÁNIA" – A COTTON CLUB

SINGERS együttes mûsora
Belépõdíj:

I. hely 2300 Ft, II. hely 1900 Ft

2008. május 12. (PÜNKÖSD HÉTFÕN) 19.00 óra
NEMZETKÖZI AKUSZTIKUSGITÁR FESZTIVÁL

a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban

NYEREMÉNY!
A Medgyesi Hangszercenter egy 129.000 Ft értékû Line 6 Variax 300 fémhúros 

elektro-akusztikus gitárt sorsol ki a turné végén a belépõjegyet vásárolt koncertlátogatók
között www.hangszercenter.hu

2008.05.31-ig vagy a készlet erejéig!

JÁRMÛ



Tartalékosan, sérülésektõl tize-
delten kelt útra a Nagykanizsa
Demons amerikai futball csapata
Gyõrbe, hogy második mérkõzé-
sét is megvívja a Veritas Gold
Hungarian Bowl Divízió 1-es baj-
nokságban, egyszerûbben fogal-
mazva a magyar elsõ osztályban.
Nos, a tavalyi magyar bajnok nem

volt kíméletes a vendégekkel, hi-
szen végül 59:0 arányban nyertek
a kisalföldiek. A kanizsaiak nem
véletlenül voltak tartalékosak, hi-
szen május 4-én a Mindenki
Sportpályáján 15 órától fogadják
a Debrecen Gladiators gárdáját, s
az igazi vízválasztó a csapat tag-
jai szerint ez a meccs lesz szá-

mukra. Rájuk fért tehát a pihente-
tés, illetve az erõsítés... Ez a tré-
neri poszton már meg is történt,
hiszen felkészülésüket a további-
akban Temesvári József vezeti,
aki az USA-ból, azon belül is
Ohio államból érkezett.

P.L.

Az utóbbi hetekben nem szeren-
csés, ha kanizsai csapat óbudai
egyesületekkel kerül szembe, hi-
szen a férfi kosarasok mellett a
Nagykanizsa Ants baseballozói-
nak is vereség jutott osztályrészül.
Az idén négycsapatosra redukált
NB I-ben eddig a Darabos Gábor
vezette, s megfiatalított „han-
gyák” kétszer játszottak az Óbuda
Brick Factory együttesével, s a
kezdõ körben elszenvedett 3:20
arányú zakó után legutóbb egy
2:11-es eredményû meccs követ-

kezett a sorban. A kép azonban
úgy teljes, hogy idõközben a kani-
zsaiak kétszer mérkõztek a János-
somorja Rascals ellen is, s velük
szemben sikeresebbek voltak
(12:3 és 11:4), így jelenleg harma-
dikok Daróczi Jánosék. Május 1-
én pedig indul – rögtön hazai mér-
kõzéssel – az Ants számára az
egykor oly kedves Interliga soro-
zata, melynek keretében 10 órától
a varasdi Vindiját fogadják a
Thury-pályán. Csak emlékeztetõ-
ül: a kanizsai egység 2002-ben

megnyerte a sorozatot Zágrábban,
ahol máig emlékezetes (többek
között füstbombás) döntõben
gyõzte le a fináléban a helyi
HASK egységét. Nagyon úgy tû-
nik, azóta már a baseball világ is
elszaladt a magyarok mellett, hi-
szen példának okáért a Nada Split
klubjával anyagilag képtelenség
versenyezni, de a többi délszláv
egyletnek is nagyobb a megbe-
csültsége, mint nálunk.

P.L.

CWG Kanizsa VSE – TIPO
VSC 13-11 (3-1, 5-1, 3-4, 2-5).
Nagykanizsa, városi uszoda, 50
nézõ. Vezette: Bereczki, Demeter.
CWG Kanizsa: Kiss Cs. – Kará-
csony, Tóth Z. 4, Kiss Á. 3, Kéri 3,
Fábry, Szabó G. 1. Cs.: Virth 1,
Wiesner A., Szili, Oláh, Cserdi 1.
Játékos-edzõ: Szabó Gábor.

Hát, ha fanyalogtunk is a kani-
zsai OB I B-s vízilabdások alap-
szakaszbeli záró meccsei miatt,
akkor most le a kalappal elõttük,
hiszen a rájátszás elsõ körében ha-
zai vízben felülmúlták fõvárosi ri-
válisukat. A magaslatokat még

szokni kénytelen dél-zalai együt-
tesnek ugyan döcögõsen indult a
mérkõzés, de nem kellett sok idõ
ahhoz, hogy rendezzék soraikat
Kéri Péterék, s gyorsan elhúzza-
nak ellenfelüktõl, mely a Piros
csoport negyedikjeként került a
play off-ba. Kéri, Kiss Ádám, va-
lamint Tóth Zoltán volt igazán ele-
mében góllövés terén, s szükség is
volt találataikra, hiszen az elsõ két
negyed után a Tüzér utcaiak is ösz-
szekapták magukat, s igyekeztek a
vendéglátók nyomába eredni. A to-
vábbiakban mindenképp oda kell
figyelni a koncentrációra, mivel

nem lehet elhallgatni, hogy a ne-
gyedik játékrészre 11-6-tal fordul-
tak a csapatok, de hála a korábban
megszerzett elõnynek, no meg
Kiss Csaba két büntetõ-hárításá-
nak, végül a gyõzelem nem forgott
veszélyben. A kanizsai gárda leg-
közelebb csak május 10-én játszik
A SZIE Ybl Kar legénységével
Budapesten. Az egyetemisták a ke-
leti besorolás második helyérõl ke-
rültek a rájátszásba, s ahogy most
már valamennyi gárdára igaz, õk
sem lesznek könnyû ellenfelek.

Polgár László
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Remekül kkezdtek aa rrájátszásban

Ha ÓÓbuda, aakkor kkiadós vvereség

Lecke aa ccápáktól, éérkeznek aa ggladiátorok

Nem is olyan rég a Magyar
Lábtoll-labda Szövetség az or-
szág legeredményesebb klubjá-
nak választotta meg a kanizsai
Zemplén SE-t 2007-ben (is), ami
nem volt nagy kunszt, hiszen
amit lehetett, azt szinte mind
Budavölgyi Kálmán tanítványai
nyerték. Így az sem hatott megle-
petésként, hogy a legjobb felnõtt
sportoló a tavalyi évben
Budavölgyi Veronika és Hartai
Attila, míg gyermek lábtollas

Lukács Márton lett. Aztán
Jánoshidán, az országos rangso-
roló kupa idénynyitóján taroltak
a zemplénesek, de Csizmadia Ta-
másék az újszászi ranglistás via-
dalon, egyben Eb-válogatón is
kitettek magukért. Igaz, az utób-
bi helyszínen Budavölgyi Vero-
nika sérülése a nõk mezõnyében
érzõdött, de tõlük is került azért
két ezüst Kanizsára. Mohácson, a
diákolimpia országos döntõjében
is kevés ellenszerük volt az el-

lenlábasoknak a dél-zalai egysé-
gek ellen, akik végül két aran-
nyal (fiú csapat – Cserháti SZKI;
fiú egyéni – Arany Bálint, Mezõ
Ferenc Gimnázium), három
ezüsttel (fiú csapat – Zsigmondy-
Széchenyi SZKI; fiú egyéni –
Huszár Emil, Cserháti; leány
csapat – Thury SZKI) és három
bronzzal (fiú csapat – Mezõ
Gimnázium; fiú egyéni – Lukács
Benedek, Cserháti, valamint
Szatmári Tamás, Zsigmondy)
térhettek haza.

P.L.

Az eeredményesség kkötelez

A közelmúltban tizennyolcadik
alkalommal rendezték meg a
Szántó Zoltán Kosárlabda Emlék-
tornát a Mezõ Ferenc Gimnázium-
ban. A lányoknál a Dr. Mezõ Fe-
renc GKSZKI (edzõ: Farkas Jó-
zsef) csapata nyert, míg a fiúknál a
Batthyány Lajos Gimnázium
(edzõ: Willmann Zsolt) gyõzedel-
meskedett. A lányoknál a legjobb
mezõnyjátékos Horváth Bianka
(Mezõ), a legponterõsebb kosaras
Fuisz Viktória (Vadmacskák), míg
hazai, vagyis mezõs játékos Csáki
Barbara lett. A fiúknál a legjobb-
nak Kordély Máté (BLG), a leg-
eredményesebbnek Lovas Péter
(Cserháti), és a legjobb „otthoni-
nak” Zsiga Gyula bizonyult.

A gimisek nnyertek

A Csónakázó-tó vendégházá-
nak környékén május 4-én 10 órá-
tól rendezik a Wass Albert Íjászta-
lálkozót, melynek az író születé-
sének 100., halálának 10. évfor-
dulója az apropója. A Zalai Für-
kész Íjász Egyesület által szerve-
zett versenyre még a reggeli órák-
ban is lehetséges a nevezés, s a
megnyitó, valamint az eligazítás
után délelõtt 11-tõl kezdõdik a
versengés érdemi része, mely 16
órakor végzõdik az eredményhir-
detéssel.

Szellemileg

az éélbolyban

A Dr. Mezõ Ferenc Olimpiai
Baráti Kör tagjai idén is neki-
gyürkõztek a négyévente megren-
dezésre kerülõ országos Olimpia-
történeti Szellemi Vetélkedõnek,
melynek ez évben a címe: „Pe-
king téged vár”. Az egerszegi te-
rületi döntõben a kanizsai Kis Já-
nos végzett az élen 95 ponttal, s
jutott tovább a székesfehérvári
elõdöntõbe, ahol már csapattársa-
ival közösen bizonyíthatott. Nos,
a Fejér megyei helyszínen a Zalai
Olimpiabarátok (Kis János, Gyuk
György, Laky Rudolf) a második
helyen végeztek, mellyel jogot
szereztek a négycsapatos finálé-
ban való szereplésre. A döntõt jú-
nius 20-án a fõvárosi Hadtörténe-
ti Múzeumban rendezik, s a zala-
iak célja a dobogó, amivel foly-
tatnák eredményes hagyományai-
kat, hiszen négy éve másodikak
lettek.

Íjászok ttalálkozója
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Utódai körében élénken él Dr.
Sabján Gyula hajdani polgár-
mester emléke. Egyik unokája,
Dr. Varga-Sabján László, a Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazgató-
helyettese úgy véli, napjaink pol-
gármesterei az alázatot és a köz
szolgálatát tanulhatnák meg le-
gendás nagyapjától, akinek em-
léktábláját a minap avatták fel a
róla elnevezett utcában. 

– Dr. Károlyi Attilának elévülhe-
tetlen érdemei vannak abban, hogy
a közelmúlt óta utca viseli nagy-
apám, Dr. Sabján Gyula egykori
polgármester nevét, mától pedig
tábla õrzi az emlékét is – mondta
Dr. Varga-Sabján László. – Attila
igazi példája a lokálpatriotizmus-
nak, mióta ismerem, mindig imádta
a városát, s mindent megtett azért,
hogy Nagykanizsa újra régi fényé-
ben tündököljön, amilyen nagy-
apám polgármestersége idején volt.
Hiszen Nagykanizsa fontos, centrá-
lis helyet foglalt el az akkori Ma-
gyarország területén, komoly lo-
gisztikai központként tartották szá-

mon. Én titkon reménykedem ab-
ban, hogy azokban a sikerekben je-
lentõs szerepe volt nagyapámnak is.

– Dr. Sabján Gyula Kanizsa törté-
netének egyik legsikeresebb, ha nem
a legsikeresebb polgármestere volt.
Kicsit megkésett az utókor ezzel az
emléktáblával, nem gondolja?

– Én azt hiszem, hogy a minden-
kori városvezetésnek, így az eddig
regnálóknak is szíve joga a saját
szájíze szerint megítélni a múltat,
a múlt jelentõségét. Nagyon örü-
lök annak, hogy nagyapám, nagy-
apánk tevékenységét ez a közgyû-
lés több gesztussal is elismeri.

– Mennyire élénken él a család-
ban a nagyszerû nagypapa emléke?

– Abszolút. Dr. Sabján Gyula
egyenesági leszármazottaiként
öten vagyunk testvérek, és vala-
mennyiünk otthonában ott van az õ
fiatalkori képe, s bizonyára az sem
véletlen, hogy közülünk hárman is
– hozzá hasonlóan – jogásznak ta-
nultak. Sajnos, a legidõsebb unoka
is késõbb született, mint ahogy õ
meghalt, így már személyesen nem
ismerhettük, ám apánkon keresztül
mindent tudtunk róla. Õ ma a csa-
lád legfõbb példaképe. A vele kap-
csolatosan õrzött legfontosabb
emlékeink a róla készült fotográfi-
ák, s természetesen az a fajta azo-
nosság, amelyet mindannyian ma-
gunkban érzünk.

– Mit gondol, napjaink polgár-
mesterei mit tanulhatnának Dr.
Sabján Gyulától?

– Azt hiszem, ha valamit lehet
tanulni tõle – s ez kortalan, ideoló-
giától és politikai rendszerektõl
független –, akkor azt, hogy az em-
berek bizalmát, támogatását csak
azok nyerhetik el, akik valóban
szolgálatnak tekintik a közéleti
szerepvállalást, s kellõ alázattal
tevékenykednek.

A ppolgármester

nagypapa

Jubileumi konferenciával em-
lékeztek arra, hogy egy évtizede
jött létre a Kanizsa Felsõoktatá-
sáért Alapítvány, amely volta-
képpen a bölcsõje volt a dél-zalai
város egyre sikeresebben mûkö-
dõ felsõfokú oktatási intézmé-
nyének.

Az alapítvány egy évtizedes tör-
ténetét és a campus létesítésének
fontosabb mozzanatait dr. S. Nagy
Katalin elnök idézte fel, rámutat-
va, hogy az annak idején abszurd-
nak tûnõ kezdeményezés sok tá-
mogatóra talált. 

Dr. Rédey Ákos rektor érdeklõ-
désünkre elmondta, hogy a Pan-
non Egyetem a minõségi képzés
mellett kötelezte el magát, s egyik
legfontosabb képzési helye Nagy-
kanizsa, ahol az elmúlt tíz év alatt
rendkívül dinamikus fejlõdés kö-
vetkezett be a campus életében. A
Pannon Egyetem a bolognai folya-
mat értelmében kiépítette a teljes
képzési struktúráját a felsõfokú
szakképzéstõl kezdve a mester-
képzésen át egészen a posztgradu-
ális képzésig. Három – a gazda-
ságtudományi, a mûszaki informa-
tika, és a mérnöki – kar tevékeny-

sége összpontosul a kanizsai cam-
puson, ahol jelenleg több mint öt-
száz hallgató folytat tanulmányo-
kat. A rektor kifejtette: a 2008-as
jelentkezési adatok tükrében meg-
állapítható, hogy több mint ötszáz
hallgató jelölte meg a kanizsai
campust, mint olyan bázis intéz-
ményt, ahol szeretné folytatni ta-
nulmányait. E létszámból több,
mint 150 hallgató elsõként a kani-
zsai képzési helyet jelölte meg, va-
gyis ez azt jelenti, hogy az elmúlt
tíz évben folytatott magas színvo-
nalú oktató-kutató munkának
eredményeképpen Nagykanizsán
és közvetlen környezetében jelen-
tõs érdeklõdés mutatkozik meg a
Pannon Egyetem által kínált prog-
ramok iránt. 

Az elmúlt tíz esztendõben legin-
kább a gazdaságtudományi, illetve
az informatika területén volt meg-
határozó az oktatási portfólió
Nagykanizsán, de tekintettel az
iparvállalatok megjelenésére és
igényére, az egyetem gépészmér-
nök asszisztens  vonalon ajánl
újabb programokat a leendõ hall-
gatók számára.

G.G.

Tízéves aaz aalapítvány

A Vakok és Gyengénlátók Za-
la megyei Egyesületének székhá-
zában gyülekeztek a versmon-
dók és az irodalmat kedvelõ
sorstársak, akik Celdömölkrõl,
Kaposvárról, Pápáról és Székes-
fehérvárról érkeztek.

A zsûri tagjai Kardos Ferenc a
városi könyvtár igazgatóhelyette-
se, valamint Erdõs Attila és Rier-
sch Zoltán költõk.

A hallgatóság színvonalas vers-
mondásokat hallgathatott. A zsûri

döntése alapján, a két elsõ helye-
zést megosztva kapták Nagy
Jánosné székesfehérvári, valamint
Csík Lajos kaposvári versmondók.
A második hely ugyancsak meg-
osztva Békési Milánné celldömöl-
ki és Horvátné Gyimóti Ilona pá-
pai sorstársakat illette. Megyénket
képviselõ szavalók Gazda Zoltán
és Kovács Béla versenyen kívül
mondtak el két-két verset, minden-
ki nagy örömére.

Sorstársak vverseltek


