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Kanizsa
Hétfõn Párizsban elhunyt Nagy-

kanizsa Díszpolgára Fejtõ  (Fischl)
Ferenc magyar történész, újságíró,
Kelet-Európa szakértõ. Fejtõ Feren-
cet a párizsi Notre Dame székesegy-
ház mellett található Hotel Dieu ne-
vû kórházban érte a halál, ahova egy
héttel ezelõtt tüdõembóliával szállí-
tották be. 98 éves volt. Az 1938 óta
Párizsban élõ Fejtõ Ferenc a francia
fõvárosban egy ideig (1938-40) a
budapesti napilap tudósítójaként
dolgozott, 1947-tõl a párizsi magyar
követség sajtóirodájának vezetõje
volt, majd 1944 és 1974 között az
AFP francia hírügynökség kelet-eu-
rópai szakértõje és fõszerkesztõ-he-

lyettese. Fejtõ Ferenc temetésérõl
késõbb intézkednek.

Az 1956-os magyar forradalom
egyik elsõ hiteles hírmondója volt a
La Tragédie hongroise (A magyar
tragédia) címû mûvével, amely
Jean-Paul Sartre elõszavával 1956
végén jelent meg Párizsban. A hat-
vanas években írt A népi demokrá-
ciák története I-II. címû tanulmány-
köteteit tucatnyi nyelvre fordították
le. Rekviem egy hajdanvolt biroda-
lomért címmel írta meg 1988-ban

az Osztrák-Magyar Monarchia tör-
ténetét, majd 1992-tõl a kelet-euró-
pai rendszerváltozások történetérõl
jelentetett meg több mûvet. 

Számos állami kitüntetés, így
többek között a Francia Nemzetgyû-
lés Nagy Irodalmi Díjának, a Fran-
cia Becsületrend lovagi, majd tiszti
fokozatának, a Nagy Imre Érdem-
rend, a Széchenyi-díj és a horvát el-
nök által adományozott Marko
Marulic Hajnalcsillag Érdemrend
kitüntetettje. (MTI)

Meghalt FFejtõ FFerenc
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A Norvég civil alap támogatási
esélyei címmel tartott elõadást
Pálvölgyi Péter a DEMNET ügy-
vezetõje. A fórumot Nagy Csaba
nyitotta meg. Rövid beszédében
kitért arra, hogy mennyire fon-
tosak a civil szervezetek Nagy-
kanizsa életében is. Új kezde-
ményezésként kiadványt készíte-
tett Civil Kanizsa néven. A
könyv elsõ felében harmincegy
civil szervezet teljes anyagát te-
kinthetjük meg, a második rész-
ben az összes kanizsai civil szer-
vezet felsorolása található.  

Az eseményen sok információt
szerezhettek a szervezetek egy új pá-
lyázati lehetõségrõl. Pálvölgyi Péter
elmondta, hogy a Norvég civil ala-
pot három ország –  Lichtenstein, Iz-
land, Norvégia  – gyûjtötte össze, és
most ebbõl szeretnék segíteni az Eu-
rópai Unió legszegényebb országait,
köztük Magyarországot is. Elmond-
ta azt is, hogy a pályázat lebonyolí-
tásban más, mint a többi lehetõség.

Négy szervezet kapta meg a lebo-
nyolítási jogot. Négy témakört adtak
pályázati lehetõségnek, mindenki a
saját szakterületén bírálóbizottsá-
gokkal dönt a pályázat értékelésénél. 

Ilyen témakörök a Környezetvéde-
lem és fenntartható fejlõdés
(ÖKOTÁRS), a Civil szervezetek ka-
pacitásfejlesztése (DEMNET),  Szoci-
ális kohézió, gyerek és egészségvéde-
lem (AUTONÓMIA), Kulturális
örökségvédelem ( KÁRPÁTOK).

A pályázatok két körben kerülnek
elbírálásra. Az elsõ kör beérkezésének

határideje június 9., a következõ
2009. február 1. és március 31-ig. 

A www.norvegcivilalap.hu in-
ternetes oldalon minden szükséges
információt megtalálnak az érdek-
lõdõk. A pályázatokat elektronikus
módon kell benyújtani.

A tájékoztató késõbb fórum jelle-
gett öltött. Sok kérdés merült fel a
szervezetek képviselõiben, melyre
Pálvölgyi Péter készséggel vála-
szolt.

Fábián Magdolna
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A nyári szünetben
intenzív tanfolyamokat

indítunk
2008. 06.16-án 8 órakor

délelõtti 16 órakor délutáni
2008. 06.21-én 8 órakor
hétvégi elõadásokkal 

személyautó, motor és 
segédmotor kategóriákban

Elmélet (KRESZ) 10 nap!

Részletfizetés! Diákkedvezmény!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

Ne hagyd ki, jelentkezz!!

Meghívó
Az Alsótemplom 

külsõ rekonstrukcióját 
támogató

orgonahangverseny

június 110-één ((kedden)
18 óórakor

Dobos Mihály debreceni
székesegyházi karnagy
alsótemplomi mûsorán

Pachelbel, Couperin, Liszt,
J.S.Bach és Koloss mûvei

A belépés ingyenes, adományával a
templom külsõ rekonstrukcióját segíti

Lemaradt az elõzõ tanfolyamunkról?
Itt a lehetõség!

A következõ kedvezményes tanfolyamunk 
SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTOR ÉS MOPED vezetõi
JÚNIUS 12-én (csütörtök) 16.00 órakor indul

Nagykanizsai kirendeltségünkön (Király út 47. Tel.: 93-312-394)

Az Önök biztonsága a mi sikerünk!
A Közlekedõk biztonsága közös érdekünk!

Civil AAlap ssegít aaz uunió llemaradt
országain

Május 28-án a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvésze-
ti Iskola Cantiléna kórusa és az
iskola diákjai adtak koncertet a
Kiskastélyban.

Az esten a vendégek Kodály gye-
rekkórusra írt dalait, régi zenéket és
kamarazenét hallhattak. A dalokat
Gróf Katalin zongora- és szolfézs-
tanár, valamint Baráth Yvette ma-
gánének és szolfézstanár kísérte

zongorán, vezényelt Vámosné For-
dán Yvette, a kórus vezetõje.

– Öt évesek vagyunk, a zeneis-
kola berkein belül mûködünk –
mesélte Fordán Yvette. – Úgy
kezdtük, hogy énekelni szeretõ
gyerekek álltak össze a zeneiskola
rendezvényeire. Ha ezt a szintet
meg tudjuk tartani, szeretnénk
nyitni különbözõ fesztiválok felé.

Steyer Edina

Koncert aa KKiskastélyban
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A Trianoni diktátum 88. évfor-
dulója alkalmából megemlékezõ
ünnepséget szervezett az Eötvös
téren lévõ Nagy-Magyarország
Emlékmûnél az emlékmû szo-
borbizottsága, a Magyar Mû-
veltség Kincsestára Szabadegye-
tem és városunk önkormányza-
ta.

Az emlékmûvet Schless István
emeltette 1934-ben. A kommunista
hatalom 1952-ben ledöntette, majd
a darabjait elásták. 1999-tõl 2006-
ig közadakozásból újraépült. 

A kánikulai hõség ellenére so-
kan érkeztek a vasárnap délután
két órakor kezdõdött ünnepségre,
mely vitéz Balpataki István tároga-
tójátékával és a nagykanizsai, va-
lamint a zalaegerszegi huszárok
bevonulásával vette kezdetét
Dobri Lajos és Csondor Csaba ve-
zetésével. A Himnuszt a Jézus Szí-
ve templom Szent Imre kórusával
közösen énekelték el az egybe-
gyûltek.

Köszöntõjében Rózsás János
író, volt Gulag-rab, városunk
díszpolgára kiemelte: Mi va-

gyunk azok, akik hiszünk Ma-
gyarország feltámadásában, a
szebb magyar jövendõben a po-
kol minden ármánykodása ellené-
re. A szovjet megszállás óta, de
azt követõen is a nemzetellenes
szellemek igyekeznek kiölni a
magyarságból a nemzeti öntuda-
tot, elhalványítani a dicsõ magyar
múlt emlékeit és kitörölni hõsi
elõdeink példamutatását a jelen
élõ nemzedékek tudatából, hogy
gyökértelenül sodródjunk a né-
pek tengerében. És mi mégis itt
vagyunk, összejöttünk egy szív-
vel és egy lélekkel, hogy felké-
szüljünk küldetésünk teljesítésé-
re, a magyar nép felemelkedése
érdekében.

Sajó Sándor, Magyarnak lenni
címû versét Horváth István Rad-
nóti-díjas versmondó tolmácsolta,
majd a megemlékezés kitüntetések
és elismerések átadásával folytató-
dott.

Az 1956-os Magyar Nemzetõr-
ség fõparancsnoka megbízásá-
ból, a Horthy Miklós Vitézi Rend
nagykanizsai hadnagyságának
felterjesztésére, a Nemzetõrség

fõparancsnok-helyettese, vitéz
lovag Kustos János Kálmán
nemzetõr altábornagy és vitéz
Mecséri József nemzetõr ezredes,
a felterjesztõk részérõl pedig vi-
téz Bartal György András vitézi
hadnagy, nemzetõr százados adta
át az 1956-os Magyar Nemzetõr-
ség Tiszti Keresztjét. A kitünte-
tett személyek – Fliszár Károly,
a Jézus Szíve Templom esperes
plébánosa, Pócza Attila és Rajnai
Miklós –, sokat tettek az emlék-
mû újjászületéséért. Vitéz Nagy
Ottó igazolt 1956-os nemzetõr, a
Politikai Foglyok Országos Szö-
vetsége nagykanizsai városi el-
nöke az 1956-os forradalom és
szabadságharc eszméjének to-
vábbvitelében fejtett ki odaadó
munkát.

Ezután olyan embereknek adott
át oklevél-elismeréseket Székely
László, a Horthy Miklós Társaság
elnöke, akik büntetlenül szenved-
tek és egy életen át másodrangú
polgárként kényszerültek élni. A
megpróbáltatások ellenére életük-
kel és kiállásukkal bebizonyítot-
ták, hogy a mai fiatalság példaké-
pei lehetnek. A trianoni megemlé-

kezés alkalmával elsõsorban õne-
kik és sorstársaiknak mondtak kö-
szönetet azért, hogy ma is magyar
lélekkel élhetünk itt a kárpát-hazá-
ban. Elismeréseket vehetett át Ko-
vács János, a magyar királyi hon-
védség tisztje, volt Gulag-rab, vi-
téz Bátki József, vitéz Rózsás Já-
nos, vitéz Bodnár Attila, vitéz Bal-
pataki István és vitéz Kováts Mik-
lós.

Nagy taps köszöntötte a mikro-
fonhoz lépõ Dr. Papp Lajos szív-
sebész professzort, aki  beszédét
egy kérdéssel kezdte: 

– Gondolták volna akár tíz esz-
tendõvel ezelõtt, hogy ezen a téren
ezrek és ezrek fognak emlékezni
Trianonra? Idestova 88 éve azt
kutatják a történészek, hogy mi-
lyen gazdasági és politikai okai
voltak annak, hogy Trianon bekö-
vetkezett. Ma már biztosan állít-
hatjuk, hogy semmiféle gazdasági
és politikai ésszerûség nem volt
ebben a döntésben. Akkor hát mi
volt? Egy, a gonosz támadása a
magyarság ellen. A misztériumjá-
tékok törvényei szerint ugyanúgy,
mint Krisztus urunk esetében, az

ártatlan, ha áldozat lesz, az soha
nem múlik el nyomtalanul. Az a
késõbbiekben az áldozatot hozó
dicsõségére válik. Ma itt Magyar-
országon – folytatta Dr. Papp La-
jos – nagyon sok tamáskodó em-
ber van, nagyon sokan még fél-
nek, de akik eljöttek ide a térre,
már nem félnek. Az áldozat, amit
apáink hoztak ezért az országért
és elszenvedtek nagyapáink,
nagyanyáink, nem volt hiábavaló,
de hitünkben meg kell erõsödni. A
magyarságunkat büszkén kell vál-
lalnunk. Félelem nélkül, és büsz-
kén. Aki lélekben erõs, az testben
sem elpusztítható. A hitet jött
megerõsíteni, mert Trianon nem
volt hiábavaló – hangsúlyozta,
majd két üzenetet adott át. Ko-
runk titokzatos szentjének, az
1887-1968 között élt Pio atya
üzente így szól: Magyarország
egy olyan kalitka, amelybõl egy-
szer még egy gyönyörû madár fog
kirepülni. Sok szenvedés vár még
rájuk, de egész Európában párat-
lan dicsõségben lesz részük.
Irigylem a magyarokat, mert álta-
luk nagy boldogság árad majd az
emberiségre. Kevés nemzetnek

van olyan nagyhatalmú õrangya-
la, mint a magyaroknak és bizony
helyes lenne erõsebben kérniük
hathatós oltalmát országukra. A
professzor János apostol üzeneté-
vel fejezte be gondolatait: Szeres-
sétek egymást, miként én szeret-
telek benneteket, úgy szeressétek
egymást. Ez az egyetlen megol-
dás.

A továbbiakban Németh Fe-
renc zenetanár és tanítványai, va-
lamint a Zala Vármegyébõl érke-
zett Horváth Károly népzenész
adott mûsort a szobor talapzatá-
nál, majd Rajnai Miklós, a szo-
borbizottság szervezõje beszá-
molóját hallhatták az egybegyûl-
tek. A megemlékezés folytatása-
ként Dr. Zempléni Miklós Hon-
védeink sírkeresztjére címû ver-
sét Kovács János, a magyar kirá-
lyi honvédség tisztje, volt Gulag-
rab mondta el. Az ünnepség a
Szózat hangjaival, a
lovashuszárok kivonulásával és a
kegyeleti koszorúk elhelyezésé-
vel zárult. Az önkormányzat ne-
vében Cseresnyés Péter alpolgár-
mester, országgyûlési képviselõ
koszorúzott.

Bakonyi Erzsébet

Kanizsa – TTrianon2008. június 5. 3
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Egy eemberségesebb éés iigazságosabb mmagyar
jövõ rreményében eemlékeztek
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Már hivatalosan is egyesület-
ként. A bírósági bejegyzés után
2008. május 13-tól hivatalosan is
nyilvántartásba vették a Hajlékta-
lanok és Hátrányos Helyzetûek
Zala Megyei Egyesületét, számolt
be errõl a szervezet elnöke, Orsós
Imre. A további feladatok között
elsõ helyen jelölte meg a nagyka-
nizsai országgyûlési képviselõk-
kel (Cseresnyés Péter, Göndör Ist-
ván, Kovács Kálmán, Teleki
László) való hivatalos kapcsolat-
felvételt, s tájékoztatni õket a vá-
ros szociális helyzetérõl. Mint a
szervezet elsõ embere elmondta,
eddig tizenkét tagot számláló tö-
mörülésük szociális egyesület, s
céljuk a kompromisszumos meg-
egyezés bárkivel, nem pedig a vá-
ros közéletében tapasztalt
„szópárbajosdiba” bekapcsolódni.
A gyakorlati elképzeléseikrõl Or-
sós Imre elmondta, hogy lényeges
kérdésnek tartják a Dózsa György
út 73-75 alatti anomáliákról való
kommunikálást és érdembeli cse-
lekvést. Külön irodahelységet is
igényelnének az önkormányzattól
a Petõfi utcában, illetve június 21-
én az elõzetes elképzelések sze-
rint tetõ alá hoznák a zalai beás
kultúrát bemutatató rendezvényü-
ket a Halis István Városi Könyv-
tárban.

Karácsony József az új elnök
az NTE-nél. A napokban tartották
a Nagykanizsai Torna Egyletnél a
tisztségviselõ-választó küldött
közgyûlést, melynek keretében hi-
vatalosan is leköszönt elnöki tiszt-
ségérõl Tóth László. Az NTE távo-
zó elsõ embere, amint az a köz-
hasznúsági beszámolóból kiderült,
(nagy vonalakban) több mint 1,5
millió forinttal a kasszában adta át
az egyesületet utódjának. S ha már
a Tóth Lászlót követõ személy
szóba került, a közgyûlés végül
egyhangú titkos szavazással fo-
gadta el az egyedüli jelölt Kará-
csony Józsefet az elnöki pozícióra.
Emellett az elnökségi tagságáról
levélben lemondott Böröcz Zoltán
helyére Dr. Szekeres Andrást vá-
lasztották a küldöttek.

Kamarai küldöttgyûlés. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara soron következõ kül-
döttgyûlésén nyolc napirendi pon-
tot vitattak meg a küldöttek. A
2007-es év eseményei, az elmúlt
év gazdálkodása, a költségvetés
teljesítése, valamint a 2008-as évi
költségvetés tervezésének megtár-
gyalása és elfogadása szerepelt az
elsõ helyen az elõterjesztések kö-
zött.

Az elmúlt hónap végén vette
át megbízólevelét Teleki László a
miniszterelnök romaügyi megbí-
zottja, akinek az lesz a feladata,
hogy a különbözõ szaktárcák ro-
ma integrációt elõsegítõ prog-
ramjait koordinálja. Lapunk az
új megbízatásról kérdezte az or-
szággyûlési képviselõt, Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzatának
elnökét.        

– Mindenképpen fontosnak tar-
tom, hogy ma Magyarországon a
kormányzati szervek és a minisz-
terelnök úr gondol arra, hogy a
központi kormányzati munkában
egyfajta koordinációra van szük-
ség. A többi között azért is, mert az
elmúlt idõszakban lehetett érzékel-
ni, hogy a különbözõ szaktárcák-
nál levõ romaügyek nincsenek kel-
lõképpen összehangolva. Most
kaptam egy olyan felkérést, amely
feljogosít arra, hogy koordináljam
azokat a romaügyi programokat,
amelyek a különbözõ szaktárcák-
nál megjelennek. 2002 és 2006 kö-
zött mûködött a cigányügyi tárca-
közi bizottság, amelyet akkor ál-
lamtitkárként vezettem, de mint
ahogy 2006-ban megszûnt a roma
ügyekért felelõs államtitkárság,
ugyanúgy megszûnt a tárcaközi bi-
zottság is, amely koordinálta ezt a
fentebb említett feladatot. Éppen a
napokban látott napvilágot egy
ÁSZ-tanulmány, amely kimutatta,
hogy 2002 és 2006 között volt az
az idõszak, amikor összehangolt
tevékenység folyt roma ügyben.
Persze nem ebbõl az aspektusból
bíztak meg újra ezzel a feladattal,
hanem néhány héttel ezelõtt a mi-
niszterelnök úr kifejtette észrevéte-
leit, és ezek alapján indították el
újra a cigányügyi tárcaközi bizott-
ságot.

Teleki László hangsúlyozta:
szükség van egy összehangolt kor-
mányzati tevékenység keretén be-
lül arra, hogy a különbözõ szaktár-
cák – egymással szorosan együtt-
mûködve – összehangolt tevé-
kenységet folytassanak roma ügy-
ben, ezáltal kiküszöbölve azt,
hogy esetleg párhuzamos finanszí-
rozás, vagy párhuzamosan futó
programok induljanak el különbö-
zõ szaktárcáknál. 

– Mindez magával hozhatja a
fejlõdést és elõremutatást jelent-

het, de azt gondolom, mindenkép-
pen fontos, hogy egy adott kor-
mány, egy-egy politikai platform
komolyan gondolja azt, hogy ösz-
szehangoltan kell a roma ügyeket
leképezni. Mire gondolok itt?
Ugye, a Roma Integráció Évtizede
Program jelentõs mértékû cselek-
vési programot jelent, amely négy
területen – oktatás, foglalkoztatás,
lakhatás és egészségügy– jeleníti
meg a romák integrációját. Hori-

zontálisan pedig ott van a diszkri-
mináció, a szociális ügyek kezelé-
se, a kultúra megjelenítése, ame-
lyek egyaránt rendkívül fontosak.
Ha ebbõl merítünk, akkor azt kell
mondanom: ez a kormány észre-
vette, hogy nemcsak szlogenként
kell használni, hanem ténylegesen
felvállalja azt, hogy komplexitásá-
ban kell kezelni a romaügyet. Ezért
tartom fontosnak, hogy ez a pozí-
ció most betöltésre került, mert
komplexen próbálja meg kezelni
azokat a problémákat (oktatás,
lakhatás, foglalkoztatás és egész-
ségügy), amelyekkel évek óta küzd
a magyarországi cigányság. Ezért
tekintem fontosnak, hogy most
megindult a miniszterelnöki meg-
bízotti munkám, mert megpróbá-
lom mindezt koordinálni, hogy a
kormányzat minél hatékonyabban
tudja képviselni a Roma Integrá-
ció Évtizede programot.

Megkérdeztük Teleki László vé-
leményét arról is, hogy egy tör-
vényjavaslat szerint öt éven belül
minden közintézményben kell len-
nie olyan munkatársnak, aki be-
széli a beás és a romani nyelvet. 

– A nyelvi charta megjelenítése
nem újkeletû dolog, ha csak azt
vesszük alapul, hogy innen Zala
megyétõl nem messze Dél-Tirolban
ladinok élnek, akik az olasz ki-
sebbséghez tartoznak – ott egyéb-
ként öt százaléknyi a kisebbség, és
nem tíz százalék, mint nálunk Ma-
gyarországon, ugyanakkor ott már
több évtizede minden hivatalban
kötelesek ladin nyelven is beszélni
a dél-tiroli csoporton belül. Miért
lenne tehát probléma az, ha a kö-
zel tíz százalékos roma kisebbség
saját nyelvén szólalhatna meg a
közintézményekben?! Másrészt pe-
dig, egyre többen ugye azt hangoz-
tatjuk, hogy fokozatosan elveszít-
jük identitásunkat és nyelvi kultú-
ránkat, tehát a huszonegyedik szá-

zad elején mindenképpen szüksé-
ges az, hogy  a nyelvi kultúránk
megõrzése révén a cigány értékek
ápolása soha nem látott értékeket
jelenthet a magyar társadalomnak
is. Ezért úgy gondolom, hogy na-
gyon fontos a magyar kormány
erõfeszítése, amely arra irányul,
hogy elfogadtassa a cigány nyelvi
chartát. És persze az is, hogy a kü-
lönbözõ közintézményekben beás
és lovári nyelven tudjanak kommu-
nikálni az emberek, vagyis lehetõ-
ség nyílik arra, hogy ezeken a
nyelveken is megszólalhassanak az
ügyfelek. Most - amikor egyébként
az integráció abban a szakaszában
van, hogy a cigányság jelentõs ré-
sze éppen nem integrálódik, ha-
nem asszimilálódik, akkor még na-
gyobb jelentõsége van e dolognak.
Mindez azt jelenti, hogy talán még
meg lehet állítani az asszimilációs
folyamatot, és a többségi társada-
lom kultúrája mellett a cigány
nyelv és kultúra megõrzése ugyan-
olyan fontossá válhat a cigányok
részére, mint amit eddig nem ta-
pasztaltunk. Ezért tartom fontos-
nak, hogy a nyelvi charta megva-
lósuljon és a különbözõ közintéz-
ményekben biztosított legyen a ci-
gány nyelven történõ megszólalás
lehetõsége is az ügyfelek számára.

Gelencsér Gábor

A ccigány nnyelvi ccharta
erõsíti aaz iidentitástudatot

A Thúry György Múzeum
2008-ban is csatlakozik a Múzeu-
mok éjszakája országos rendez-
vénysorozathoz.

Az  est mottója: „Capac Inti
Illarymin!” - Ujjászületett õfelsége a
Nap!

A korábbi évekhez hasonlóan jú-
nius 21-én 18.00 órakor kerül sor az
„inka-udvar" nyitására. Ettõl kezdve
folyamatosan kézmûves foglalkozá-
sok várják az érdeklõdõket. Agyag-
ból viseleti tárgyak, inka fejdíszek
készítése, agyagozás, szövés,  pán-
síp készítése a Los Andinos együt-
tessel.

A Halis István Városi Könyvtár
inka olvasósátorral, mozgókönyvtá-
ri szolgáltatásokkal várja az olvasó-
kat.

18.00 órától a „Keresd az inkák
kincsét!" elnevezésû kincskeresõ
kalandtúrán vehetnek részt a gyere-
kek. Indulás 18-19 óra között. 21.00
órakor a  Kincskeresõ kalandtúra
eredményhirdetését követõen 22.00
órakor kezdõdik „A Nap fiai egykor
és ma, Az inkák tündöklése és bu-
kása" címû idõszaki kiállítás meg-
nyitója. Az eseményt 22.30-kor a
Los Andinos együttes koncertje
zárja, melyet esõ esetén a
Medgyaszay Házban láthatnak az
érdeklõdõk.
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A Vöröskereszt feladatának te-
kinti az ifjúság felkészítését a fel-
nõtt életre. Ezt a célt szolgálja a
minden évben megrendezésre ke-
rülõ elsõsegélynyújtó, illetve a cse-
csemõgondozási verseny, valamint
az ezeket megelõzõ rendszeres, hó-
napokon át tartó szakköri munka.

A versenyek és a szakkörök fon-
tosságáról beszélgettünk Antal
Istvánnéval, a Magyar Vöröske-
reszt Városi Szervezetének nagy-
kanizsai területi vezetõjével.

– Egy baleset megtörténtekor
nem mindig érkezik idõben a szak-

avatott segítség. Ezért nagyon fon-
tos, hogy az elsõsegélynyújtás ok-
tatása széles körben terjedjen. Az
emberek nem mernek segíteni tár-
saikon, de az is elõfordul, hogy
nem is akarnak. Ez empátia és
odafigyelés kérdése. Ha fiatal kor-
ban beleneveljük a gyerekekbe,
hogy segítsenek, és segíteni tudja-
nak, akkor talán felnõttkorban job-
ban odafigyelnek egymásra. A Vö-
röskereszt azon van, hogy ez így
történjen. Minél fiatalabb valaki,
annál fogékonyabb a tanulásra, az
ismeretek elsajátítására. Éppen
ezért lenne érdemes elkezdeni az
elsõsegélynyújtás játékos oktatá-
sát már óvódás korban. Ez Német-
országban és Ausztriában már mû-
ködik, sajnos mi ebben még le va-
gyunk maradva.

– Mit lehet tudni az elsõsegély-
nyújtó versenyrõl?

– Idén 37. alkalommal rendezte
meg a Magyar Vöröskereszt. Egy
felmenõ rendszerû versenyrõl van
szó. Ez azt jelenti, hogy van városi,

megyei és országos forduló. Ebben
az évben május 6-án zajlott a váro-
si – amelyen természetesen a vá-
roskörnyéki iskolák is részt vettek
–, május 13-án Zalaegerszegen a
megyei és május 23. és 25. között
az országos döntõ. Ez utóbbin az
általános iskolai kategóriában a
Nagyrécsei Általános Iskola 5., kö-
zépiskolai kategóriában a Batt-
hyány Lajos Gimnázium csapata
11. helyezést ért el.

– Milyen jelentõsége van a cse-
csemõgondozási versenynek ilyen
fiatal korban?

– A fiatalok ismerkednek a cse-
csemõ gondozásával, táplálásával,
a pelenkázással.

– Csak „kézzel fogható” dolgo-
kat, technikákat tanulnak, vagy lel-
ki odafigyelésrõl, bánásmódról is
van szó a szakkörön?

– Természetesen arról is beszél-
nek, hogy a pelenkázás, fürdetés
közben szólni kell a gyermekhez.
Fontos, hogy a pici megismerje az
édesanyja hangját. Állandó kon-

taktusban kell lenniük egymással.
A versenyen azt is pontozzák, ho-
gyan tud a versenyzõ a kicsivel be-
szélni, mit mond neki, milyenek a
mozdulatai a csecsemõ felé.

– Az idén május 20-án egyszerre
rendeztük meg a városi és a terüle-
ti fordulót. Az országos megméret-
tetés június 6. és 8. között lesz Ta-
tabányán, ahova a Nagyrécsei Ál-
talános Iskola és a Dr. Mezõ Fe-
renc Gimnázium diákjai jutottak
tovább.

– Hogyan folyik a felkészülés a
versenyekre?

– A csecsemõgondozásra az is-
kolai védõnõ készíti fel a diákokat,
az elsõsegélynyújtásra pedig a
mentõállomás dolgozói. Az elméle-
ti részben vöröskeresztes dolgozók
segítenek. Szakemberek alkotják a
zsûrit is: mentõsök, gyermekorvos-
ok, területi védõnõk. Tehát szakmai
téren nagy az összefogás. Szeret-
nénk, ha a jövõben még több iskola
venne részt ezekben a programok-
ban, mert ez egy nagyon fontos do-
log a gyerekek jövõjét tekintve.

Steyer Edina

Elsõsegélynyújtó éés ccsecsemõgondozási

A Kanizsai Olajos Szeniorok
Hagyományápoló Köre és az
OMBKE KFVSZ nagykanizsai
helyi szervezete a MAORT-
telepen tartotta legutóbbi össze-
jövetelét.

Az abc melletti lakóépületben
élt hosszú ideig a 2005-ben el-
hunyt Buda Ernõ, gyémántdiplo-
más bányamérnök, városunk és
Zala Megye díszpolgára. A ház elé
két évvel ezelõtt emlékfát ültettek
az olajos szeniorok, most pedig
emléktáblát helyeztek el a tisztele-
tére. Az ünnepségen az ország
szinte minden részérõl megjelen-
tek volt munkatársai, tisztelõi és a
ház lakói, akik eddig is gondozták
az emlékfát. A megjelenteket a ha-
gyományápoló kör nevében
Udvardi Géza köszöntötte, majd
Andor József, a fát elültetõ nyugal-
mazott erdõmérnök, címzetes
egyetemi tanár, városunk díszpol-
gára megható szavakkal emléke-
zett Ernõ bácsira. Illyés Gyula
gondolatait idézte: A fák a szél ki-
hívásai ellen a gyökereikkel véde-
keznek. Ernõ bácsi is a gyökerei-

vel védekezett az életben mind-
azok ellen, akik nem úgy tették a
dolgukat, mint ahogy kellett volna. 

A MAORT teleprõl a Zsig-
mondy-Széchenyi Szakképzõ Is-
kola Erdész utcai tantelepére in-
dultak a megjelentek, ahol felavat-
ták a márciusban, tragikus körül-
mények között elhunyt Trombitás

István olajmérnök, a Kõolaj- és
Földgázbányászati Vállalat egyko-
ri vezérigazgatója emlékére kiala-
kított Trombitás István Termet.

Trombitás Istvánra, mint oktatóra,
az iskolával való kapcsolatára Csá-
szár Béla olajmérnök-tanár emléke-
zett. Beszédében Merksz Andor, az
intézmény igazgatója kiemelte: a két

személy azt a múltat, azt az õskort
képviselte az olajiparban, amely
napjainkig kiható fejlõdést indított el
Magyarországon. Mind a ketten kö-
tõdtek az iskolához és segítettek
mindabban, aminek az eredményét a
jövõ fogja hasznosítani. 

A program zárásaként a résztve-
võk megtekintették az energiapark
és a tantelep létesítményeit.

B.E.

Emléktábla éés tterem aavató

Kanizsa – KKrónika2008. június 5. 5

A MAORT megalapításának
70. évfordulója alkalmából júni-
us 11-én ünnepséget rendez a
Magyar Olajipari Múzeum Za-
laegerszegen, a Hotel Balaton
konferenciatermében. 

A rendezvény fõvédnöke:
Hernádi Zsolt a MOL Rt. elnök-
vezérigazgatója és Mosonyi
György vezérigazgató, MOL
Csoport. A szimpózium levezetõ
elnöke Dr. Dank Viktor, a MOIM
Alapítvány elnöke. A rendez-
vény elsõ részében elõadások
hangzanak el többek között Az
EUROGASCO és a MAORT ter-

melési módszerei, A magyar
gazdaság, politika és a MORT, A
MAORT lakótelepek, Az olaj-
korszak és hatása a falusi min-
dennapokra a zalai települése-
ken, a Szövetséges légitámadás-
ok a MAORT üzemek ellen
1944-ben, A MAORT egy egy-
kori dolgozó szemével, Az
Egyesült Államok és a MAORT
államosításának kérdése, A
MAORT jogutódja a MOL Nyrt.
Napjainkban témakörökben. 

A hozzászólásokat követõen
könyvbemutatóval folytatódik a
program. Srágli Lajos: A politika
csapdáin át. A MAORT története

1938-1948 címû könyvét Dr. Dank
Viktor mutatja be. Ezt követõen
szoboravatóval és kiállítás-meg-
nyitóval folytatódik az ünnepség a
Magyar Olajipari Múzeumban.
Péceli Béla mellszobrát Mosonyi
György a MOL Csoport vezérigaz-
gatója leplezi le. A MAORT címû
kiállítást Aspen Rosell asszony
nyitja meg az Amerikai Egyesült
Államok Nagykövetségének kép-
viseletében.

A rendezvény létrejöttét a MOL
Csoport és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatta.

B.E.

70 ééve aalakult mmeg aa MMAORT

versenyek aa VVöröskeresztnél

Május 8-án volt a Vöröskereszt
Világnapja. 183 éve ezen a napon
született Genfben Henry Dunant,
a Nemzetközi Vöröskereszt alapí-
tója. A kapcsolódó ünnepséget jú-
nius 6-án tartják Zalaegerszegen,
ahol számos elismerést, kitünte-
tést adnak át vöröskeresztes dol-
gozóknak kiváló munkájukért,
köztük kanizsaiaknak is.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2008. évi Egészségvédelmi Alap támogatásának
elnyerésére.

A pályázat célja: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének tá-
mogatása,  melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél hatékonyabb
és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megõrzését, álla-
potának javítását,...stb.).

A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szervezet,
egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a fenti cé-
lok megvalósítását szolgálják. 

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 30.
Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban, "Egészségvédelmi

Alap támogatása" jeligével lehet benyújtani. 
Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátá-

si Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. Pályázati
adatlap kérhetõ: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa Eötvös tér 16. porta és
Egészségügyi Alapellátási Intézmény.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, a pályázó címét, szék-
helyét, a pályázó nyilvántartásáról szóló igazolás másolatát, az igényelt támoga-
tás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 30.
A határidõre beérkezett pályázatokat a Szociális és Egészségügyi Bizottság bí-

rálja el.
Az elnyert pályázatok kifizetésének határideje: 2008. szeptember 30.
Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje: 2008. december 30.

Dr. Csákai Iván bizottsági elnök

Kanizsa – VVárosháza 2008. június 5.6

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztály osztályvezetõ-helyettesi munkakör-
ének betöltésére

Ellátandó fõbb feladatok: a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály osz-
tályvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogszabályok és a hiva-
tal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának megfelelõen a jegyzõ és az osz-
tályvezetõ utasításai szerint.

Ennek keretében: az osztály feladatkörébe tartozó témákban testületi elõ-
terjesztések elõkészítése, az osztály dolgozóival kapcsolatos munkáltatói
részjogosítványok gyakorlásában való közremûködés, az osztály feladatellá-
tásának irányításában való közremûködés a szakszerû, szervezett, és haté-
kony ügyintézés biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak, testü-
leti döntéseknek, szabályzatoknak és vezetõi utasításoknak megfelelõen, tá-
vollétében az osztályvezetõ helyettesítése. 

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi

szintû általános orvos, fogorvos vagy gyógyszerész, szociológus, pszicholó-
gus, szociálpolitikus, jogász, humánszervezõ vagy közgazdasági felsõokta-
tásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû pedagógus,
hittudományi, szociális munkás vagy egészségügyi felsõoktatásban szerzett
szakképzettség; fõiskolai szintû gyógypedagógus, szociálpedagógus, szociá-
lis szervezõ, személyügyi szervezõ vagy államigazgatási és szociális igazga-
tási szakképzettség; egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és szociális
ügyintézõi szakképesítés.

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: egyetemi végzettség, felhasználói szintû számítógépes is-

meret, közigazgatási gyakorlat, vezetõi tapasztalat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályá-

zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltétel-
ként vagy elõnyként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát
tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkoza-
ti kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gya-
korlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001.
(X.10.) önkormányzati rendelet, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabály-
zata és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) kell benyújtani. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 12. A pályázat el-
bírálásának határideje:  2008. június 25. Az állás 2008. július 1. naptól tölt-
hetõ be. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-
706 vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

Pályázat SSzociális OOsztály ––
osztályvezetõ-hhelyettes mmunkakörre

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola (Nagykanizsa, Sugár út
18.) igazgatói álláshelyére. 

Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú elsõsorban zenemûvészeti egye-
temi vagy fõiskolai végzettség, 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, az intézményvezetésre
vonatkozó program, szakmai  helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, végzettséget igazoló okirat  hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régeb-
bi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a
pályázat elbírálásában közremûködõk a pályázatba betekintsenek.

Illetmény: Kjt szerint. 
Az állás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig 5 tanévre

szól. A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtõl számított 30
nap. Három példányban kérjük beküldeni. A pályázat elbírálásának határide-
je: a közzétételtõl számított 90 napon belül. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztályára kell
küldeni, a borítékra rá kell írni: Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola vezetõi pályázat (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Szmod-
ics Józsefné (Tel.: 93/500-780) címére kell feladni. Az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság személyes meghallgatásra hívja meg a pályázó-
kat.

A pályázat beadási határideje: 2008. június 10.

Pályázat FFarkas FFerenc ZZene- éés
Aranymetszés MMûvészeti IIskola
igazgatói áálláshelyére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a
Kanizsai Kulturális Központ (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgatói
álláshelyére. 

Pályázati feltételek: 
a. Szakirányú egyetemi végzettség, vagy:

- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga 

- fõiskolai közmûvelõdési képzettség, és
b. legalább 5 év szakmai gyakorlat, továbbá
c. kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajz, végzettséget

igazoló okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program és
gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzelések, valamint nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban elõírt bizottságon
kívül más személy is megismerheti. A munkakör 2008. augusztus 1-tõl töl-
thetõ be. A magasabb vezetõi megbízás 2008. augusztus 1. napjától 2013. jú-
lius 31. napjáig 5 év határozott idõre szól. A pályázatok benyújtásának
határideje: a Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon
belül. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. július 31. Illetmény: KJT
szerint. A pályázatot két példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-780) címére. 

Pályázat aa KKanizsai KKulturális
Központ iigazgatói áálláshelyére

Pályázat 22008. éévi EEgészségvédelmi AAlap ttámogatásának eelnyerésére
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetõ-helyettesi munka-
körének betöltésére.

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálko-
dási Osztály osztályvezetõ-helyettesi feladatainak ellátása a hatályos jogsza-
bályok és az ügyrend keretei között a jegyzõ és az osztályvezetõ utasításai
szerint. Az osztály pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó dolgozóinak
munkaszervezése és ellenõrzése. Szabályzatok karbantartása, zárási munkák
koordinálása. Költségvetés és beszámolók készítésében való közremûködés.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi

vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd
intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú
szakképesítés.

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: költségvetési gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályá-

zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt is-
kolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatási szakvizsgát tanú-
sító okiratok másolatát,  a 2007. évi CLII. tv. alapján a vagyonnyilatkozati
kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai
alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gya-
korlat hivatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv., a 47/2001.
(X.10.) önk. rendelet, a hivatali Szervezeti és Mûködési Szabályzat valamint
Közszolgálati Szabályzat alapján kerül sor. A pályázatokat Dr. Tuboly Mari-
anna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2008. június 9. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2008. június 25. Az állás 2008. július 1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu). 

Pályázat ggazdálkodási oosztály ––
osztályvezetõ-hhelyettes mmunkakörre

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály  osztályvezetõ  munkakörének be-
töltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztálya részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogsza-
bályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormány-
zati gazdálkodás koordinációja és könyvelési feladatainak ellátása a polgármeste-
ri hivatal, az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok és a kisebbségi
önkormányzatok vonatkozásában. A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes
munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság, 
- büntetlen elõélet, 
- az alábbi iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy

fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi
vagy fõiskolai szintû katonai felsõoktatási intézményben (jogelõd intézményé-
ben) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy fõ-
iskolai szintû végzettség és pénzügyi, számviteli felsõfokú  szakképesítés, 

- jogi vagy közigazgatási szakvizsga;
- legalább 2 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: egyetem, okleveles közgazdász végzettség, önkormányzati

gazdálkodási gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályá-

zónak a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt is-
kolai végzettséget,  szakképesítést, jogi vagy közgazgatási szakvizsgát tanú-
sító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kö-
telezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, a szakmai, vezetõi gyakorlat hi-
vatalos igazolását.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó sza-
bályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. június 9. A
pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 25. A munkakör 2008. július
1. naptól tölthetõ be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Inter-
netes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).

Pályázat ggazdálkodási oosztály ––
osztályvezetõ mmunkakörre

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz. Helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

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

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait (Hrsz./Helye/Kikiáltási ár/Idõ-
pont): 984; 987; 986/1. / Erzsébet tér északi tömbje / 90.000.000 Ft / 06.11,
07.02 10:00 óra. 649/118. / Ipari Parki beépítetlen terület / 7.646.000 Ft +
áfa / 06.11, 07.02. 11:00 óra A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda. Érdeklõdni a
fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Nyilvános vversenytárgyalás

Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselõ 2008. június 9-én (hétfõn) 18 órakor
fogadóórát tart a Péterfy Sándor Általános Iskolában

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyana-
zon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Képviselõi ffogadóórák
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Az épített és ter-
mészeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. ön-
kormányzati rendeletének 3.§ (5) pontja értelmében 30 napra közhírré te-
szem a helyi védettség kimondására irányuló alábbi javaslatokat: 

Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETEK c. táblázatába felvételre javasolt:

- Nagykanizsa, Egry József u. (622/1-2 hrsz.) volt József fõherceg lak-
tanya régi melléképületei (4 db épület)

Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének VÉDETT
ÉPÜLETRÉSZEK c. táblázatába felvételre javasolt:

- Nagykanizsa, Király u. 30. (1985/2 hrsz.) társasház - utcai homlokzat
Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló

52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet 1. Mellékletének EGYÉB MÛ-
ALKOTÁSOK c. táblázatába felvételre javasolt:

- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 340 hrsz.) öntöttvas kút
(áthelyezhetõ)

- Nagykanizsa - Miklósfa, Marek József u. 28. (30 468 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Dr. Szentendrei E. u. (30260 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Kápolna tér (30 347 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Szentgyörgyvári utca (30 437/1 hrsz.) öntöttvas kút
- Nagykanizsa - Miklósfa, Veres Péter utca (30 478 hrsz.) öntöttvas kút

Hirdetmény

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az építészeti
örökség helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) sz. önkormányzati rendelet
szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
2008. évben 3 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, épít-
mények tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A részletes pályázati feltételek Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének az építészeti örökség helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a. ) lehet beszerezni
ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.)

A pályázatokat 2008. augusztus 15-ig lehet beküldeni, vagy személye-
sen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött, vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbí-
rálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2008. 

A kiíró a pályázatokat szeptember 30-ig bírálja el.

Pályázati ffelhívás

Értesítjük a város idõs lakóit, hogy június 10-én, kedden 10 órától 12 órá-
ig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
A fogadóóra július és augusztus hónapban szünetel.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Idõsügyi TTanács ffogadóórája

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. februárjában döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B & H Régió Bt-vel
módosítatja.

A tervezési területet a város alábbi területei képezik
- Eötvös tér - Rozgonyi u. - Hunyadi u. által határolt tömb szabályozásá-

nak módosítása
- Petõfi u. - Gábor Áron u. - Halvax u. - Belus József u. - Virág Benedek

u. - Dózsa György u. által határolt tömb szabályozásának módosítása (kerék-
párút)

- Erzsébet tér területe szabályozásának módosítása
- Rozgonyi u. - Hunyadi u. - Rákóczi u. - Petõfi u. által határolt tömb sza-

bályozásának módosítása
- (A Királyi Pál u. - Petõfi utca közti átkötõ út tervezett nyomvonalának

korrekciója)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petõfi u. által határolt töm-

bök településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (A Kanizsai Dorottya utca nyomvonalának délebbre helyezése)
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petõfi u. által határolt töm-

bök településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1839/92 hrsz. út szabályozási szélességének csökkentése )
- Dózsa Gy. u. - Hevesi u. - Gábor Áron u. - Petõfi u. által határolt töm-

bök településszerkezeti és szabályozási tervének módosítása
- (Az 1836/2 hrsz-ú zöldterület parkolóterületté minõsítése )
- Az ipari park belsõ kiszolgáló úthálózat nyomvonalának és szabályozási

szélességének korrekciója
- Csengery u. - Erdész u. - Budapesti vasútvonal által határolt tömb sza-

bályozásának módosítása
- Csengery utca szabályozási szélességének növelése
- Pityer u. - 30001 hrsz-ú út - belterületi határ által határolt tömb szabá-

lyozásának módosítása
- HÉSZ 21. § (4) c. és d. elõírás törlése
- HÉSZ 10. § (3) e) pont módosítása
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figye-

lemmel 2008. július 5-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnoká-
ban, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hiva-
talba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

Nagykanizsa MMJV SSzabályozási
Terve éés HHelyi ÉÉpítési SSzabályzata

Meghívó
Szeretettel meghívjuk június 12-én 17 órakor

a Medgyaszay Házban 
„MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A MAGYAR RENESZÁNSZ”

címû rendezvényünkre.

Elõadó: Szalay István, a BLG nyugalmazott tanára
A mûsorban fellép: Horváth István, Radnóti-díjas versmondó, a Szent Cecília

Zene és Mûvészeti Iskola kamara együttese, Varga Döniz és Roósz Péter a
Kiskanizsai Általános Iskola tanulói

A mûsor után reneszánsz étkek kóstolója!

Belépés a meghívóval!
Rozgonyi Polgári Egylet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata indul a Nyugat-dunántúli
Regionális Operatív Program keretében meghirdetett Megyei jogú városok
funkcióbõvítõ fejlesztése címû pályázaton. 

A pályázat fõ célkitûzése a belváros forgalomcsillapítása, az ezt érintõ
közterületek rendezése, megújítása. Ennek keretében az alábbi köztéri alkotá-
sok kerülnek áthelyezésre illetve felújításra.

1. Szentháromság szobor áthelyezése a Kossuth térrõl az Erzsébet térre.
Az eredetileg Inkey Boldizsár adományából, 1758-ban felállított Szentháromság
szobor a mai Erzsébet téren állt. 1868-ban került a mai Eötvös térre, majd 1934-ben
vitték át a mai Kossuth térre. A nagykanizsai lokálpatrióták és képviselõk
kezdeményezésére az alkotást visszahelyezik az Erzsébet tér fókuszába.

2. Erzsébet királyné szobor. A 2006-ban meghirdetett köztéri szobor ötlet-
pályázat javasolta, hogy az Erzsébet királyné szobra kerüljön az Erzsébet tér
délnyugati részére, a szökõkút közelébe. A pályázat eredményeként Szentgyör-
gyi István Erzsébet királynõ egész alakos gipsz-modellje alapján készítenek el.

3. Testvérvárosok kútja. A Bolyai Általános Iskola közelében állítják fel a
Testvérvárosok kútja elnevezésû alkotást, amely egyben ivókút is lesz.

4. Városmakett. A Rozgonyi utca torkolata közelében láthatjuk majd
Kanizsa törökkori dombormû szerû városmakettjét.

5. A Deák téri Széchenyi István szobor a Széchenyi térre kerül
6. Deák Ferenc szobra az Eötvös térrõl a Deák térre, a jelenlegi

Széchenyi szobor helyére kerül. 
7. A Török kút másolata az Erzsébet térrõl a Deák térre, a kút eredeti

helye közelébe kerül.
8. A 17. hosszúsági kör térplasztika a Huszti téren tervezett körforgalmi

csomópont közepére kerül.
9. A Széchenyi téren álló kerámia térplasztikát eredeti helyén újítják fel.

Nagykanizsa VVárosközpont tterületein
köztéri aalkotások eelhelyezése
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Pályázati ffelhívás
Kanizsai Kulturális Központ, 

Magyar Plakát Ház
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.) 

épületében lévõ, berendezés nélküli kávézó 
üzemeltetésére pályázatot hirdet. 

A pályázati dokumentáció 5000 Ft + áfa ellenértékben 
átvehetõ a Kanizsai Kulturális Központ gazdasági irodájában, 

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.

A pályázat beérkezésének határideje: 2008. június 13. 12 óra

NAGYKANIZSA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT
ALAPITVÁNY

88oo Nagykanizsa Erzsébet tér 7., tel.: 06-30/9476-208
******************************************************

Számlaszám: OTP Nk. 11749015-20029401

Az 1992-ben létrehozott Alapítványt a Zala Megyei Bíróság Apk.
60. 064/1992/19 sz. végzésével, 1998. október 16-án az „közhasznú
szervezet” jogállással nyilvántartásba vette. 

A Kuratórium 01/2008.(03.11.) Nk.V.Kv.A. sz. határozatával meg-
erõsített közhasznúsági jelentés és beszámoló kivonata:

Nyitó pénzkészlet 2007. január 1. 800.441
Bevételek
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.000.000
- Önkormányzati képviselõ, Zalakaros 70.000
- Banki kamat 1.972
- APEH 1 % 70.919
Összesen: 1.142.891
Kiadások:
- Bankköltség 12.578
- Könyvelési szolgáltatás 57.600
- Kuratórium mûködési költség 36.390
- Horvát-magyar szakmai találkozó 30.386
- Csokonai szobor elhelyezése 100.000
Összesen 236.954
Záró pénzkészlet 1.706.348

Az alapító önkormányzat közgyûlése, 2007. februárjában beszámol-
tatta az Alapítványt az elõzõ idõszakban végzett tevékenységérõl. A
beszámolót a testület elfogadta.

Az Alapítvány a fentiekben meghatározott összeget a környezetkul-
túra terjesztésére, továbbfejlesztésére, kiemelten a diákok épített kör-
nyezettel kapcsolatos ismeretei bõvítését szolgáló rendezvényekre, va-
lamint a városi rendezvények támogatására illetve a horvát-magyar
környezet fejlesztési szakmai nap megrendezésére fordítja. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint alapító, a
2007. évben 1.000.000 Ft támogatást nyújtott, a támogatási szerzõdés-
ben meghatározott feladatok elvégzésére, 2008. május 31-i elszámolá-
si határidõvel.

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai, az elnök és a titkár 2007. év-
ben semmiféle juttatásban, díjazásban nem részesült. 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSOKAT!

Ami aaz úújságban vvan, éés mmég ttöbb...

Kattints rrá!  KKattints rrá! KKattins rrá!
www.kanizsaujsag.hu

Május 31-én a Dohányzás-
mentes Világnap alkalmából kö-
zös programot szervezett az
Egészséges Városok Magyaror-
szági Szövetsége és az Egy Füst
Alatt Alapítvány a WHO idei té-
mája jegyében: A dohányzás-
mentes ifjúságért.

Az Egészséges Városok Ma-
gyarországi Szövetsége tizenhét
tagvárosában a különbözõ do-
hányzásmentes programokhoz
kapcsolódva gyûjtötték a cigaret-
tát, mellyel az Egy Füst Alatt Ala-
pítvány célját segítették: Egy mil-
lió szál el nem szívott cigaretta
összegyûjtése és egy füst alatt el-
égetése egy környezetbarát hulla-
dékmegsemmisítõben.

A programban résztvevõ váro-
sok között Nagykanizsa is szere-
pel.

Mint tudjuk, a dohányzás a vilá-
gon a vezetõ megelõzhetõ halálok.
Ez az egyetlen fogyasztási termék,

amely akkor is halált okoz, ha a
gyártó elõírásai szerint használják.
A dohányzás rendszeres fogyasz-
tóinak közel ötven százalékát
megöli. Mivel a nikotin egy erõs
függõséget okozó hatóanyag, így a
gyermekkori és fiatalkori kipróbá-
lás könnyen egy életen át tartó do-
hányzásfüggõséghez vezethet. Vi-
lágviszonylatban a dohányzók leg-
nagyobb része tizennyolc év alatti,
egy negyede pedig tíz éves kor
alatt kezd el dohányozni. Minél fi-
atalabb korban kezdi el valaki a
dohányzást, annál nagyobb rá az
esély, hogy rendszeres fogyasztó-
vá válik, és annál kisebb az esélye,
hogy le tud szokni a dohányzásról. 

A Dohányzásmentes Világna-
pon kortársoktatók bevonásával
egészségfejlesztési programot
szervezett a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium. A programhoz csat-
lakozott a helyi Vöröskereszt, az
ANTSZ és az Egy Füst Alatt
Alapítvány. A diákok légzés-
funkciós vizsgálatot, valamint
szénmonoxid-mérést végeztek,
tesztlapot töltöttek ki, és a cigi-
csere akcióban a leadott cigaret-
tájukért apróbb ajándékot kap-
tak.

Virovecz Ildikó ifjúsági védõnõ
az osztályfõnöki órákon is felhívta
a tanulók figyelmét mind a pasz-
szív, mind az aktív dohányzás
egészséget károsító hatására.
Munkáját Dávidovics Mária sza-
badidõ-szervezõ, valamint Lukács
Máté, Kobra Fanni és Tiszai And-
rás kortársoktatók segítették. A
dohányzó Zsuzsival azt szemlél-
tették, hogy egy slukk cigaretta
milyen sok szennyezõ anyagot jut-
tathat a be a légzõrendszerbe, a tü-
dõbe.

B.E.

A ddohányzásmentes
ifjúságért

Az Európai Unió Roma Ifjú-
ságáért Egyesület és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat
gyermeknapi ünnepséget rende-
zett a Csónakázó-tó melletti
Hétbükkfa forrásnál. Míg a fel-
nõttek a közös fõzéssel voltak
elfoglalva, rendõrségi bemuta-
tó, arcfestés, ügyességi vetélke-
dõ, kispályás foci, az EURIFE
gitárszakkörének bemutatója és
a sok-sok ajándék nyújtott fel-
hõtlen szórakozást a gyerme-
keknek.

Gyermeknap
a CCsónakázó-ttónál
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A Nagykanizsai Honvéd Ka-
szinóért Alapítvány és a Ma-
gyar Földrajzi Társaság Zala
Megyei Osztálya elsõ ízben ren-
dezett Afrika-napot a patinás
belvárosi közmûvelõdési intéz-
ményben. Halmos Ildikó igazga-
tó és lelkes stábja igazán kitett
magáért az Afrika-nap meg-
szervezésében, amely elsõ állo-
mása volt egy – a különbözõ
földrészek népeit és kultúráját
bemutató – ismeretterjesztõ
programsorozatnak.

Az Afrika-nap egyik érdekessége
volt a Benyovszky-terem avatása: a
Jerausek Gyula fafaragómûvész ál-
tal készített emléktáblát Kirner Zol-
tán becsehelyi plébános leplezte le
és áldotta meg az egyik leszárma-
zott – gróf Benyovszky Móricné –
jelenlétében. Szilasi Ildikó kulturá-
lis antropológus kongói és ugandai
kutatásairól, valamint Torday Emil
19. századi Afrika-kutató munkás-
ságáról beszélt, G. Németh György
pedig Benyovszky Móric mada-
gaszkári emlékhelyeirõl számolt be

a közönségnek. A forró afrikai han-
gulatról a nyári idõjárás mellett az
Orff Ütõegyüttes kamaracsoportja,
illetve ghánai misszionáriusok gon-
doskodtak, valamint zamatos dél-
afrikai borokat is kóstolhattak a
vendégek.

A kanizsai Afrika-napon – az or-
szágban elsõként – egy újdonság be-
jelentésére is sor került G. Németh
György, a Benyovszky Móric emlé-
kére létrejött Magyar-Madagaszkári
Társaság elnöke részérõl, akit egy
korábbi expedíciójáról is kérdeztünk: 

– Az általam vezetett expedíció
öt évvel ezelõtt egy szobrot helye-

zett el Északkelet-Madagaszkár
egyik településén Maroasetrán,
azon a területen, ahol több mint
200 évvel ezelõtt Benyovszky élt és
mûködött, továbbá sikerült a fõvá-
ros – Antananarivo – Benyovszky
utcájában is egy – malgas, francia
és magyar – háromnyelvû emlék-
táblát elhelyeznünk. Ezek az em-
léktáblák mind a mai napig ott
vannak Madagaszkáron. Igaz, né-
ha értesülünk az oda utazóktól,
hogy el-eltûnnek a helyükrõl, de
aztán újra pótolják azokat. A szob-
rot viszont a helyi törzsek vették
birtokukba. Ha valaki netán arra

jár és csak a talapzatot találja, ne
csodálkozzon, ugyanis ottani szo-
kás szerint a törzsfõnök elteszi  és
együtt alszik a szoborral, viszont
ha látogató jön, ünnepélyes cere-
móniával kiviszik és ráhelyezik a
talapzatra. Amikor a vendég eltá-
vozik, visszaviszik a szobrot a
kunyhóba, és a szó valóságos ér-
telmében tovább õrzik Benyovszky
Móric emlékét. Meg kell említe-
nem azt is, hogy a híres világutazó
1772 és 1776 közötti madagaszká-
ri tartózkodásáról írt egy jelentést
a francia királynak. Ennek az ere-
deti példányát az Angol Királyi
Könyvtárban õrzik Londonban.
Nagy örömünkre sikerült megsze-
reznünk és az Országos Széchényi
Könyvtárral közösen – a Kossuth
Kiadó gondozásában – megjelent
ez a kötet eredeti francia nyelven,
ahogy Benyovszky Móric megírta,
és mellette közreadjuk a magyar
fordítást. Ezt követõen elkészült az
eredeti mû angol nyelvû változata
is, amelynek a megjelenését – vagy
premierjét – itt jelentettem be elõ-
ször az Afrika-napon Nagykani-
zsán a Benyovszky-terem avatása-
kor! A madagaszkáriak egyébként
már nem tudják, hogy Benyovszky
magyar volt, ezért is volt fontos,
hogy társaságunk jeleket hagyjon
a szigeten erre vonatkozóan. Per-
sze itt Magyarországon is érdemes
ápolni az emlékét, hiszen itt is van
pótolni való, bár Jókai Mór regé-
nye nyomán azért sokan ismerhe-
tik, továbbá a magyar Televíziónak
volt korábban egy filmje Vivát
Benyovszky! címmel. Tényleg, ki
volt Benyovszky Móric? A 18. szá-
zad nagy utazója, felfedezõje, útle-
írója és Madagaszkár kormányzó-
ja –  a legenda úgy tartja, hogy ki-
rálya –, aki a többi között grófi ki-
tüntetéssel is rendelkezett. 1786-
ban Madagaszkáron halt meg, de a
szigetnek az a része ma már nem
létezik, mert az ottani mocsaras vi-
dék állandóan változik a tenger
mozgásának hatására. Benyovszky
Móric nyomában Madagaszkáron
címmel egy filmet is készítettünk,
amely feldolgozza az emlékszobor
állításának történetét, ami persze
már abban a pillanatban folytatás-
ra és kiegészítésre szorult, ahogy
elkészült. Úgy gondolom, hogy ez
a történet folytatódik is, hiszen to-
vább viszik azok a kutatók és em-
lékállítók, akik számára fontos
gróf Benyovszky Móric madagasz-
kári szerepe és a nagy utazó emlé-
ke.

Gelencsér Gábor

Benyovszky-nnapló aangol vváltozatáról
– eelsõként NNagykanizsán
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Tizenötödik alkalommal nyílt
meg a mûvészek és a mûvészet-
pártoló közönség elõtt a Ludvig
Nemzetközi Mûvésztelep Kend-
limajorban. A tizenötös szám
nem teljesen igaz, mert valójá-
ban a Ludvig Zoltán nevével
fémjelzett tábor Ausztriából in-
dult, így akár a húszas számot is
viselhetné.

A harminchét alkotómûvész rész-
vételével induló, két hetes alkotótá-
bort Dr. Ördög Ferenc egyetemi do-
cens nyitotta meg. A tábor vezetõje,
Ludvig Zoltán festõmûvész többek
között elmondta, az érdeklõdõk
minden nap betekintést nyerhetnek a
mûvésztelepen zajló munkába. Aki
kilátogat Kendlimajorba, idén is ta-
lálkozhat új táborlakókkal, olasz, vi-

etnami és Romániából érkezett mû-
vészekkel. A szabad programok kö-
zött június 4-én a Kamera 67’ Film-
klub filmjeivel ismerkedhetnek
meg, másnap, 5-én autóbusszal
Tapolca-Díszelbe kirándulnak a mû-
vészek, ahol az elsõ Magyar Lát-
ványtárba látogatnak el. A program
kerti partival zárul este Paton. Hato-
dikán a Thúry György Múzeum
kertjében jazz-koncert nyújt kikap-
csolódást, 8-án 10 órától pedig nyílt
napra várják az érdeklõdõket. 11-én
este Baghet Iskander fotómûvész
mutatkozik be, és 13-án, péntek este
egy mûvészeti akcióra, kerámiaszo-
bor égetésre hívják a kanizsaiakat. A
Boszorkányesten Katalin Bereczki-
Kossak vezetésével épülõ több mint
két méter magas kerámiafejet égetik
ki, amely a leendõ szoborpark elsõ
darabja lesz Kendlimajorban.

A mûvészek 14-én este 19 óra-
kor zárókiállításon mutatják be
Zalában készült mûveiket.

B.E.

XV. LLudvig NNemzetközi MMûvésztelep
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Az új, szépséghibás, csomago-
lássérült és használt konyhai, va-
lamint fürdõszobai termékek kö-
zött járva kérdések sora merülhet
fel, melyeket a legkönnyebb és

legegyszerûbb „jól és olcsón”
megválaszolni – legalábbis a Hû-
tõcentrumban.

Mit is jelent a „szépséghibás”
kifejezés?

Ha elsõ hallásra riasztó is a ki-
fejezés, ez csupán annyit takar,
hogy a Hûtõcentrum által forgal-
mazott termékek szállítás közben
valamilyen kisebb sérülést szen-
vedtek. Olyan horpadások, ütõ-
dések, kisebb karcolások ezek,
melyek a termék esztétikai meg-
jelenését csak kis mértékben
rontják.

Folytassuk? Ha igen, lépjünk
a következõ szintre: befolyásol-
ja-e mindez a mûködésüket?
Természetesen nem!

A Hûtõcentrum termékei szigo-
rú átvizsgáláson, illetve kipróbá-
láson esnek át azelõtt, hogy üzle-
tünkben bemutatásra kerülnének.
Ez az alaposság szavatolja, hogy
centrumunk csak és kizárólag ki-
fogástalanul mûködõ készüléke-
ket értékesít minden egyes vásár-
lójának.

S mindez garanciával? Igen! 
Minden, a Hûtõcentrum által

értékesített berendezésre minimá-
lisan 12 hónap teljes garanciát
vállal az üzlet, s ezt egy magasan
képzett szerviz-csapat a lehetõ

leghatékonyabb módon felügyeli.
Például egy Candy márkájú hûtõ-
gép legalább olyan hatékony vé-
delmet kap (no és ad a nyári hõség
idején), mint amilyen az FC Li-
verpool hátsó alakzata volt, mikor
a világmárka mezszponzora volt a
„vörösöknek”.

Van-e részletfizetési lehetõ-
ség? Ami a legfontosabb: igen! 

Sõt, a Hûtõcentrum több hitel-
konstrukcióval áll ügyfelei ren-
delkezésére. Akár elõleg nélkül is
vásárolhatnak, de akár kezelési
költség-, illetve kamatmentesen
is. A bõvebb részletekrõl kanizsai
üzletünkben kaphatnak bõvebb
felvilágosítást, mely alapján szin-
te garantált, hogy megtaláljuk a
vásárlóinknak legkedvezõbb meg-
oldást.

Mennyivel kedvezõbb az ár? 
Akár több tízezer forinttal is!

Ezért éri meg igazán a Hûtõcent-
rumban vásárolni. S ehhez bátran
hozzátehetjük, hogy a termékek
mind-mind világmárkák komoly
tudással és jó minõséggel bíró
berendezései, melyek jóval ol-
csóbban általunk kerülhetnek vá-
sárlóink háztartásaiba és haszná-
latába.

Hûtõcentrum a centrumban

Irány a Hûtõcentrumba, a városháza melletti udvarba – mely-
nek bejárata az Erzsébet tér 8. alatt található. A frekventált hely-
nél azonban vannak még kedvezõbb elõnyei is az áruháznak, hi-
szen jót és olcsóbban kínál a legismertebb hûtõ-, mosógép, mosoga-
tógép márkákból, tûzhelyekbõl, villanybojlerekbõl, páraelszívók-
ból. S ez még nem minden, sõt…

A Honvéd Kaszinó tükörter-
mében mutatták be Szabadi Ti-
bor J. eszperantó mûfordító A
spiritizmus a maga egyszerûsé-
gében címû fordításkötetét. Az
írás Allan Kardec munkája, aki
A szellemek könyve szerzõje és a
Revue Spirite (szellemi Folyó-
irat) alapítója, a spiritizmus kez-
deményezõje. Halmos Ildikó
igazgatónõ köszöntõ szavai után
Lélek Sándorné mutatta be a kö-
tetet. A bemutató díszvendége
Clovis Portes volt Brazíliából. 

A kötetrõl és annak szerzõjérõl
Szabadi Tibortól többek között
megtudtuk:

Krisztus azt mondta, õ nem
azért jött, hogy szétrombolja a tör-
vényeket, hanem azokat teljesíte-
ni. A spiritizmus is hasonlóképpen
vélekedik: nem azért jött, hogy
szétrombolja a keresztény törvé-
nyeket, hanem teljesítse azokat.

A spiritizmus nem azért jött lét-
re, hogy növelje a vallások számát.
Mivel a spiritizmus nem vallás,
nincsenek papjai, templomai, egy-
háza, a spiritizmus tudomány.

Allan Kardec (ejtsd: állán
kárdek), aki a spiritizmus „össze-
állítója, publikálója”, írásában:
1857-ben jelent meg elõször a
Szellemek könyve.

Két évre rá, 1859-ben, Lengyelor-
szágban megszületik a nyelvész zse-
ni Zamenhof Lajos Lázár, az eszpe-
rantó nyelv megalkotója. A nyelvnek
köszönhetõen számtalan irodalmi,
tudományos mûvet írnak, és fordíta-
nak az általa „teremtett” nemzetközi
nyelvre. Többek között sok spiritisz-
ta könyvet kiadnak eszperantóul.

Így jutott el hozzánk is magyar
nyelvû fordításban Szabadi Tibor J.
közremûködésével, és a CEI-nek
(Nemzetközi Spiritiszta Tanácsnak) a
kiadásában már jó néhány spiritiszta
könyv. Ezért köszönetüket fejezték ki
e szervezet képviseletében a bemuta-
tón megjelent Clovis Portesnek.

Allan Kardecrõl: 
Hippolyte Léon Denizard Rivail

álneve a Kardec. Lyonban (Fran-
ciaország) 1804. október 3-án szü-
letett. Már nagyon fiatalon vonzó-
dott a tudományokhoz. Tanulmá-
nyait Svájc Yverdun városában a
Pestalozzi Iskolában kezdte a kor

híres nevelési módszerei szerint.
Már tizennégy évesen tanulótársai
közül kiemelkedett szorgalmával.
Belsõ indíttatásból csakhamar val-
lási reformot kezdeményezett. Ke-
reste azt az eszközt, amellyel
egyesítheti a különféle vallási ta-
nokat. Ezt a spiritizmusban találta
meg. Több akadémiának volt tag-
ja, közöttük az Arrasi Királyi Aka-
démiának is. 1835-1840 között ott-
honában ingyenes tanfolyamokat
tartott fizikából, kémiából, anató-
miából, asztronómiából és más
tantárgyakból. Kardec, mielõtt
véglegesen elhatározta volna,
hogy a spiritiszta jelenségeknek
szenteli magát, többféle tevékeny-
séggel próbálkozott, és különféle
mûveket hagyott maga után.

1855-ben tanulmányokat folytatott
a spiritizmusról. Zsenialitása rögtön
meglátta azokat a tényeket, amelyek
érdekelhetik az embereket, nevezete-
sen az új természeti törvények elveit,
a látható és a láthatatlan világ viszo-
nyát. Megállapította, a láthatatlan vi-
lág megnyilvánulásaiban, a benne lé-
võ természeti erõkkel nagyon sok
problémát meg lehetne oldani. Jólle-

het szokatlanságai megzavarhatják az
embert. Például a „beszélõ asztalok”,
a látszólag ok nélküli kopogások, a
tárgyak megmagyarázhatatlan moz-
gásai és sok másféle esemény.
Kardec tanulmányozta a hipnózist, és
anyagot gyûjtött elsõ mûve számára.
1857. április 18-án belsõ megvilágo-
sodását követõen kiadta „A Szelle-
mek könyv”-ét, amely a spiritizmus-
ról szólt. Ezt követte: „A médiumok
könyve” 1861. januárjában; „A Spiri-
tizmus evangéliuma” 1864. áprilisá-
ban; „Az Ég és a Pokol, avagy Isten
igazságossága a Spiritizmus szerint”
1865. augusztusában; „A Genezis, a
csodák és a jóslások” 1868. januárjá-
ban. Kardec 1858. január elsején
megalapította „La Revue Spirite”-t;
és még ez év április elsején Párizsban
megszervezte az elsõ spiritiszta társa-
ságot „Société Parisienne des études
spirites”.

Semmilyen következtetést nem
vont le anélkül, hogy elõtte hosz-
szan, gondosan, aggályosan meg
ne figyelte volna; az ún. spiritiszta
jelenségek törvényszerûségeit. Be-
bizonyította, „természetfeletti” té-
nyek semmiképpen sem léteznek,
mert valójában minden jelenséget
a természet foglal magába.

B.E.

A sspiritizmus aa mmaga eegyszerûségében
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Az NTE 1866 nagy remények-
kel útjára indított dzsúdósa,
Mihovics Szabina a lengyelorszá-
gi Eb-válogatón végül a hetedik
helyen zárt, s ezzel az eredményé-
vel jogosult indulni a június 20-
22-én Szarajevóban megrende-
zésre kerülõ Ifjúsági Európa-baj-
nokságon. Trénerei szerint a

tavaly 57 kg-ban a kontinensvia-
dalon hetedik helyen zárt sportoló
mostanság nem a legjobb formá-
ját mutatja a tatamin, s rá kell
még hangolódnia fejben a rangos
viadalra. Egyelõre a válogatott
szövetségi edzõjének hivatalos
meghívójára vár a tehetséges
judoka, mindenesetre õ megcsele-

kedte, amit a bosznia-hercegovi-
nai kiutazásért meg kellett tenni:
egy nemzetközi érem és magyar
bajnoki arany is került vitrinébe
az idei szezonban.

Serdülõ korcsoportos diákolim-
pián 45 kg-ban Csonka Richárd
második lett, míg Lukovits Balázs
(66 kg) ugyancsak ezüstös lett a
diák A korcsoportosok diákolimpi-
ai fináléjában.

Polgár László

Mihovicsnak jjók aaz eesélyei

Neptun - CWG Kanizsa VSE 12
– 12 (4 –1, 2 – 2, 3 – 3, 3 – 6). Bu-
dapest, Szõnyi úti uszoda. Kani-
zsa: Kiss Cs – Tóth Z. 4, Wiesner
Zs., Kiss Á. 3, Kéri 4, Szabó G.,
Fábry 1. Csere: Virt, Karácsony,
Ujházi, Cserdi. Játékos-edzõ: Sza-
bó Gábor.

Bátran le lehet írni, a kanizsai
csapat olyan döntetlent ért el a fõ-

városi Neptun otthonában, mely
felért egy gyõzelemmel. Igaz, a
feljutás, pontosabban az elsõ hely
szempontjából a hazaiaknak már
nem kell oly’ nagyon megfeszül-
nie, de erre az eredményre min-
dentõl függetlenül büszkék lehet-
nek a dél-zalaiak. Pedig nagyon
úgy kezdõdött, hogy méretes zakó
lesz a vége, hiszen a Neptun 4-1-

gyel ellépett, aztán sikerült rendez-
ni a sorokat a vendégek oldalán.
Erre bizonyságul szolgált a máso-
dik és harmadik negyed, s láss cso-
dát, az utolsóban a látogatók re-
mek sorozatot nyitottak. Ennek vé-
ge lett aztán a döntetlen eredmény,
s ezzel együtt a megtartott harma-
dik hely a táblázaton, amit aztán
hazai vízben az Ybl ellen akár be is
biztosíthatnak…

P.L.

Bravúros ddöntetlennel

Erõs mezõny gyûlt össze a cseh-
országi Brnóban, ahol a hagyomá-
nyos Brno-Pozsony-Nagykanizsa
hármas nemzetközi  úszóverseny
aktuális fordulóját rendezték. A
Dél-zalai Vízmû SE képviseleté-
ben a legeredményesebb sportoló
Abay Nemes Anna volt, aki három
úszásnem 100 m távján is elsõ he-

lyen végzett, mi több, 100 m váltó-
ban sem talált legyõzõre. Trajer
Márk a ’95-ösök A-korcsoportjá-
ban szerzett második pozíciót 200
m pillangón, míg Kovács Dorottya
(1994) két bronzot nyert 100 m
mellen és 200 m mellen. A 4x50 m
fiú vegyes váltóban a kanizsai né-
gyes (Poszavecz Tamás, Novák

Ferenc, Zsiray Gergely, Metzger
Dániel) ezüst, míg a leány 50 m
vegyes váltó (Abay, Kovács D.,
Szabadics Adrienn, Törõ Virág)
bronzérmes lett.

A hazai hármas utánpótlás-ver-
seny (Pápa-Veszprém-Nagyka-
nizsa) harmadik fordulójában a
Vízmû SE 26 elsõ, 21 második és
18 harmadik helyet szerzett.

P.L.

Abay NNemes nnégy aaranya

A Kanizsán rendezett Alfa Top
Sport lábtoll-labda országos rang-
lista kupán, illetve Eb-válogatón
elsöprõ hazai siker született, hiszen
a rendezõ Zemplén SE négy egysé-
ge is az élen zárt az egyes kategóri-
ákban. A nõi párosoknál (15 duó)
Budavölgyi Veronika-Gozdán Ágo-
ta nyert, míg a férfiaknál (20) Har-

tai Attila – Takács Endre nem talált
legyõzõre. Nõi és férfi egyéniben
sem sokat változott a helyzet, pon-
tosabban csupán annyit, hogy
Budavölgyirõl és Hartairól „levált”
a párja, tehát õk ketten még egy el-
sõséget elkönyvelhettek a 25, vala-
mint 36 fõs mezõnyben. Hogy még
teljesebb legyen a kép, a kanizsai

viadal elõtt Újszászon rendeztek
szintén Eb-válogatót, s ott férfi
hármasban (12 trió) a Csizmadia
Tamás – Hartai Attila – Szatmári
Tamás és Takács Endre féle kani-
zsai csapat gyõzött, míg a nõknél
(7) a Bátor Hajnalka, Budavölgyi
Veronika, Gozdán Ágota, Göncz
Annamária, Végh Dóra összeállítá-
sú együttes lett elsõ.      

P.L.

Nehéz õõket llegyûrni

Az NTE 1866 labdarúgó-csapa-
ta az NB III Dráva csoportjában
hat vereség után szerzett döntet-
lent, majd hétközi fordulóban,
idegenben múlta felül Marcali
együttesét. Az 1-0-s találkozón a
gyõztes gólt az a Kisharmadás
Gábor szerezte, aki az õszi idény-
ben egy találatot jegyzett, ráadá-
sul az is döntõ találatnak bizo-
nyult. Eredményessége eddig te-

hát hat pontot jelentett az NTE-
nek. A gárda azonban a sikertõl
mintha túlságosan megnyugodott
volna, mert a nem éppen acélos
csurgóiaktól hazai pályán a hétvé-
gi körben 2-1-re kikapott. A gól-
szerzõ Nagy Tamás volt, aki a ta-
vaszi szezon kezdetén mutatko-
zott be a felnõtt együttesben. A
szakmai stáb szerint körülbelül
ennyi pozitívumot lehetett elmon-

dani a Csurgó elleni meccsrõl.
Ehhez azt még hozzátehetjük,
hogy ezek után már nagyon össze
kellene kuszálódnia a dolgoknak,
hogy a bent maradás ne sikerüljön
a kanizsaiaknak. Azért persze,
legjobb az óvatosság, s ehhez
nem szükséges mást tenni, mint
még pontokat szerzni…

P.L.

A bbentmaradás mmár bbiztosnak ttûnik

Remek hajrá, ezüst a jutalom
A Benedek József edzette

Avantgard Kanizsa NFE nõi lab-
darúgó-csapat a második helyen
zárt a megyei bajnokság idei sze-
zonjában. Ahhoz, hogy ez sike-
rüljön, remek hajrára volt szük-
ségük, melynek keretében nagy
arányban verték Gutorfölde (6 –
1), illetve az utolsó fordulóban
Zalaszentgrót (5 – 2) együttesét.
Ugyan a zalaapátiak kifogtak a
kanizsaiakon, viszont a Landorh-
egyi LSC elleni rangadón Uber
góljával a dél-zalaiak nyertek. Az
utolsó két kör tétje tulajdonkép-
pen az volt, hogy hat pontot kell
bezsebelni, s bízni abban, hogy
az azonos pontszámmal, de akkor
még ezüstérmes helyen álló lan-
dorhegyiek pontokat hullajtanak.
No, ez is megtörtént, így a Kert-
város mögött második helyen
zárt 40 ponttal az Avantgard, ket-
tõvel lehajrázva nagy ellenlába-
sát.

Fõvárosi válogatókon 
Az NTE 1866 vívói két válo-

gatón is szerepeltek a közel-
múltban. A Vasas vívó-központ-
jában junior nõi kard válogatón
Péntek Brigitta volt érdekelt, s a
nyolcas fináléba be is került, ott
azonban csupán a hatodik he-
lyen végzett. A kadett korosz-
tályban rendezett válogatót a
BSE-nél vívták, s abban a me-
zõnyben a kanizsaiak részérõl
Magyar Zsanett és Mátyás Sza-
bina léphetett pástra. Elõbbi
ugyan elvérzett a nyolcas döntõ-
ben, utóbbi vívó viszont egészen
a gyõzelemig menetelt a viada-
lon. Az ilyen sikerek a jövõt te-
kintve azért sem elhanyagolha-
tók, mivel összesítésben az elkö-
vetkezendõ esztendõk kadett eu-
rópai és világeseményeire is
kvalifikálhatnak.

Megvan az elsõ siker
A baseball Interliga nemzetkö-

zi sorozatában eddig nem termett
sok babér az Ants csapatának. A
varasdiak itthon nyertek ellenük
kétszer, majd következett egy
belgrádi és spliti túra, s mind a
két helyszínen páros meccseket
vívtak – szerb, illetve horvát si-
kerrel. Aztán ismét a Thúry-
pálya várta az együtteseket, ahol
az Olimpija Karlovac volt az el-
lenfél. Az elsõ találkozón a hor-
vátok 10:5-re nyertek, a másodi-
kon viszont jóval nagyobb kon-
centrálással megszületett a várva
várt nyert nemzetközi meccs is,
hiszen a Darabos Gábor edzette
legénység 9:6-ra gyõzött.
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Horoszkóp

Legyen nyitottabb az önhöz közeledõk fe-
lé, hiszen szimpatikus viselkedésével meg-
nyerhet másokat. A csillagok ugyan erõt
adnak feladatai megoldásához, de anyagi
téren ne tõlük várjon segítséget.

Ha úgy érzi, nehezen mennek a dolgai,
gondolkodjon el, vajon minden rendben
van-e egészségével. Pihenjen többet és ol-
vasson. A könyvhét számtalan olvasniva-
lót nyújt a héten minden korosztálynak.

A bolygók állása kedvezõen hat gondjai
megoldására. Használja ki jobban ezt az
energiát karrierje építésére is. Ha pilla-
natnyilag kellemetlennek tûnõ feladatra
kérik, vállalja el azt is nagylelkûen.

Kellemes hétre számíthat, ha nem az órá-
ját figyeli folyton. Ha nincs pénze nyara-
lásra, hívja városi sétára partnerét, fejt-
sék meg közösen egy-egy tér titkát, azt
hogy mi bennük a vonzó, a szép.

Nagy tettekre lesz képes a héten, s ehhez még
a csillagok jótékony hatására sincs szüksége.
Fogjon vissza az iramból, látogasson el az
Ünnepi Könyvhét rendezvényeire, és lapoz-
za, olvasgassa a szebbnél szebb könyveket.

Adja át magát néha az élvezeteknek is. Ve-
gyen vissza munkatempójából, mert ezekben
a forró napokban amúgy is nehezebben bol-
dogul feladataival. A hétvégéket gyakrabban
töltse társaságban, vagy semmittevéssel.

Fontos ügyekben kell döntenie ezekben a
napokban. Túltengõ igazságérzetét fogja
vissza, nem érdemes kellemetlen konf-
liktusba keverednie senkivel. Ha ideges,
fejtsen rejtvényt.

Sorsdöntõ lépésekre késztetheti ezekben a
napokban a párja. Szó lehet költözésrõl,
munkahely változtatásról, sõt akár lakáscse-
rérõl is. Tervezzen be egy hét szabadságot, s
a végére megszületik a legjobb megoldás.

Sok olvasni- és látnivalóval találja szembe ma-
gát, ha gyakran kisétál a könyvsátrakhoz a De-
ák térre. Ha magányos, akár egy kellemes tár-
salgás középpontjába kerülhet, s ha az igazit
keresi, a Vénusz mesterkedésére is számíthat.

Jól alakulnak a mindennapjai, a legna-
gyobb fejtörést azonban továbbra is a
nyaralás összehozása okozza. Ne nyugta-
lankodjon, megoldódik ez is, ha nem is
teljesen úgy, ahogyan ön szeretné. 

Úgy érzi, nem bírja tovább a mindennap-
ok feszültségét, egyformaságát. Ez nem
véletlen, hiszen régen szabadult ki az ott-
honi bezártságból. Itt a nyár, a kikapcso-
lódás, a túrázások ideje. 

Ha még érzelmi válságban érzi magát,
egy kis türelemmel könnyedén kiugorhat
belõle. Ne nyalogassa tovább a sebeit, ne
rágódjon a kudarcokon, hanem keressen
pozitív élményeket.

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

ÚJ! ÚJ! ÚJ! 
frekvencia!

FM
95,6 MHz

Tekerjen 
át

Ön is!

Állás
tehergépkocsi vezetõ szakirányú 120.000 Ft
teherautó szerelõ szakirányú 100.000 Ft
autószerelõ szakirányú 82.800 – 120.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
recepciós (német nyelvism.) szakirányú 80.000 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
kõmûves szakirányú 90.000 – 170.000 Ft
festõ- és mázoló szakirányú 90.000 – 100.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú 70.000 – 80.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
szervíz-technikus szakirányú 100.000 Ft
gyártósori összeszerelõ 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
fõkönyvelõ fõiskola 400.000 Ft
jogász egyetem 140.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és

Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

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

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont
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ÁLLÁS

TÁRS

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

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

BÉRLET

JÁRMÛ

INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetméteres te-
rület – társasház építésére is alkalmas – el-
adó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

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

Nk-án a belvárosban Kinizsi u. 2. szám
alatt egy és fél szobás irodának és orvosi
rendelõnek is alkalmas, felújításra szoruló
lakás eladó. Érd.: 93/325-787 (6242K)

Dupla garázs a Nagyváthy utcában el-
adó. Érd.: 18 óra után a 93/314-956-os tele-
fonszámon.(6245K)

ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab tetõté-
ri, 46 m2 galériás, két szobás, cirkós lakás a
Deák tér 10-ben 8,99 millió Ft-ért eladó.
Akár önrész nélkül is. Tel.: 30/901-9013
(6246K)

Kiskanizsán kétszintes családi ház kis
telekkel, garázzsal eladó. Érd.: 30/590-
3945 (6247K)

Nk-án a Bartók Béla utca 6. szám alatt
egyedi fûtéses, 1,5 szobás lakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 30/416-1779 (6250K)

Városközponttól 10 km-re családi ház
beköltözhetõen eladó. Irányár: 3,5 millió
Ft. Érd.: 30/9374-820 (6252K)

Nk-án csendes környéken tetszetõs
színekkel, burkolatokkal, teljesen felújí-

tott, 87 m2-es, kétszintes + 25 m2-es, tetõ-
teres társasházi lakás pincével, garázzsal,
udvarral és nagy kerttel eladó. Érd.:
30/555-6575 (6253K)

Nk-án az Uszodánál kétszobás, bõ-
víthetõ, napfényes, egyedi fûtéses, rész-
ben felújított, kívülrõl hõszigetelt udva-
ri lakás garázzsal, pincével eladó. Irány-
ár: 5,3 millió Ft. Érd.: 20/9726-721
(6257K)

Nk-án a Corvin utcában két és fél szo-
bás, karbantartott lakás eladó. Irányár: 8,9
millió Ft. Érd.: 93/323-737, 20/3981-455
(6258K)

Nk-án (Kisfaludy u. 27.) két és fél szo-
bás, 74 m2-es, gázfûtéses, polgári, udvari,
társasházi lakás eladó. Tel.: 70/373-4318
(6259K)

Nk-án a Rózsa utcában 57 m2-es, 1+2
félszobás, bútorozatlan lakás kiadó. Kaució
szükséges! Érd.: 30/562-8177 (6248K)

Nk-án a Berzsenyi utcában, negyedik
emeleti, két szobás lakás albérletbe kiadó.
Érd.: 30/590-3945 (6249K)

Nk belvárosában a TANDEM autókeres-
kedés bérbe kiadó vagy építési teleknek el-
adó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)

1500-as Zsiguli kevés kilométerrel el-
adó. Érd.: 93/314-956 (6244K)

Opel kadett friss mûszakival eladó vagy
motorkerékpárra, kapálógépre, stb. cserélhetõ.
Érd.: 82/735-870, 30/630-6076 (6254K)

MTZ 82-es, friss mûszakival eladó.
Tel.: 30/648-9745 (6261K)

Daewoo Matiz, fehér, 2001-es, 2009.
szeptemberig mûszakival eladó. Tel.:
20/465-2574 (6262K)

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

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok ré-
gi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, ké-
pet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.:
20/555-3014 (6083K)

Tenyésztésre szánt Mopsz 4 hónapos kis-
kutyák családi okok miatt eladók. Érd.:
30/481-2323 (6263K)

Fuji FinePix S3000 digitális fényképe-
zõgép (ezüst színû) 3,2 MP, 6x optikai
zoom, LCD 1,8", beépített vaku, memória-
kártya, napellenzõ gyûrû, USB kábel, le-
írás, szoftver. Közelkép, mozgókép felvé-
tel, automatikus és kézi üzemmódok.
Irányár: 20.000 Ft. Tel.: 30/9932-534
(6264K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító zomán-
cozás helyben, beépített állapotban, fehér-
ben, színesben. Érd.: 20/475-1793, 82/423-
691 (6142K)

Nagykanizsa belvárosában precíz német,
angol és orosz nyelvtanítást, korrepetállást,
érettségire, felvételire és nyelvvizsgára fel-
készítést vállal nemzetközi gyakorlattal ren-
delkezõ nyelvtanár. Tel.: 30/962-4721
(6238K)

Nk-i pizzériába pizzaszakácsot és felszol-
gálót felveszünk. Érd.: 30/555-6585 (6255K)

Biztonsági õr fegyveres vagy fegyverte-
len szolgálatot vállal Nk-án vagy a környezõ
településeken. Tel.: 20/254-2679 (6251K) 

43/173/67 független, dolgozó, csinos nõ, ki-
zárólag komoly kapcsolatra keresi társát 44-
„1000” év közötti, õszinte, megbízható, ked-
ves, józan életû, nem dohányzó kanizsai férfi
személyében. Tel.: június 7. 16 órától minden
nap a 20/3455-291-es telefonszámon. (6265K)

Júniusi elõzetes: Június 13. 20 óra
A 4 FOR DANCE táncegyüttes

élõzenés mûsora. Belépõdíj: 1900 Ft

VAKÁCIÓZZ VELÜNK!
Június 16-20. 8.30-16 óra

TARKA-BARKA HÉT- kézmûves
foglalkozások általános iskolásoknak

Tervezett programok: agyagozás, csuhé-
figurák készítése, üvegfestés, madzag-

fonás, túra-kirándulás, stb.Részvételi díj:

3000 Ft, igény esetén ebéd megoldható
Vezetik: Ecsediné Czinki Tünde, Horváthné

Gelencsér Edit, Millei Márta és Pulai Lászlóné
népi iparmûvész

Június 16-20. 9-12 óra – HSMK
ÚJSÁGÍRÓ-SULI (12 éves kortól) a

Szuperhír Hírportál támogatásával
A résztvevõk cikkeit a szuperhir.hu portálon

megjelentetjük. Részvételi díj: 3.800 Ft. Jelen-
tkezni és érdeklõdni lehet a HSMK információs

szolgálatánál: 93/311-468

Június 11. Kiállítás a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István 
SZKI Fazekasmûhelyének alkotásaiból

Megtekinthetõ: június 21-ig

Június - szeptember
KÉT ZARÁNDOK

Sass Brunner Erzsébet és Brunner 
Erzsébet retrospektív képzõmûvészeti 

tárlata (I.)

Június 10. 
A CSEND FESTÕJE

Válogatás Z. Soós István festõmûvész
alkotói életmûvének zsánerfestményeibõl

Megtekinthetõ: szeptember 15-ig

Olaipari Természetbarát
Egyesület - túraajánlat

Június 7. (szombat)
VASHEGYI teljesítmény túra
Indulás 7 órakor a Kögáz parko-
lóból, érkezés ugyanide 19 óra-
kor. A gyalogtúra útvonala: Fel-
sõcsatár - Pinkaszurdok - Nagy-
világos - Pinkaóvár - Várújfalu
- Judit borozó - Felsõcsatár. A
táv 21 km. 
A túra részben osztrák terüle-
ten halad, így személyazonos-
sági okmány szükséges!

BEVÉTELEK:
- Támogatás:  1.079 eFt
- Tagdíj: 3 eFt
- Egyéb bevétel: 1 eFt
Összes bevétel: 1.083 eFt

KIADÁSOK:
- Cél szerinti felh. 395 eFt
- Egyéb felh. 522 eFt
Költségek összesen:       917 eFt
Tárgyévi eredmény:       162 eFt

A Kanizsa Horvátok Egyesületének 
2007. évi közhasznú jelentése

Az Egyesület az 1%-os adóból nem részesült. 
Az Egyesület tisztségviselõi feladatukat társadalmi munkában látják el.
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– Mennyire megváltozik kör-
nyezetünk ezektõl a virágoktól,
mennyire megváltozik közérze-
tünk ettõl a környezettõl! Megkö-
szönöm az ezért tevõ lakóknak,
megköszönöm a Polgári Kanizsá-
ért Alapítványnak – mondta a
Hevesi ABC-nél péntek délután
a „Kanizsainak lenni jó!” címû
virágosítási fotókiállítást meg-
nyitó Szõlõsi Márta képviselõasz-
szony. 

Ebbe a köszönetbe azokat is be-
lefoglalta, akik évelõket, saját pén-
zen vett virágokat ültettek, ezért
nem igényeltek palántát az alapít-
ványi programból. 

A megnyitó résztvevõi ezután
rögtön játékosokká váltak, hogy a
kertészeti vetélkedõ Mecsek

Füszért által felajánlott ajándékait
elnyerjék. Szó esett a mulcs, a ta-
lajtakaró fenyõkéreg elõnyeirõl, s
kiderült, hogy véd a gyomtól és a
kiszáradástól. Megválaszolták az
aranyesõ és aranyvesszõ különbsé-
gérõl szóló kérdést is: a korábban
virágzó bokrot aranyesõnek mond-
juk, mely igazából aranyvesszõ. A
pillangósvirágú, akácféle fa az
aranyesõ. Nem lehetett kifogni a
versenyzõkön: a petúnia és a
krumpli rokonságát (csucsorfélék
családja) éppúgy kitalálták, mint a
juharszirup és a jéghoki kapcsola-
tát (Kanada zászlaja). És hogy mi
a köze a timsónak a hortenziához?
Oldatával locsolva élénk kékké te-
hetjük virágát. 

A tájékozott kertbarátoktól a
zsûrielnök-fõkertész, Lancsák La-
jos is kapott kérdéseket, mikoris a
helyszín rögtönzött tanácsadója
lett. A jó hangulat egész délután
folytatódott, a boltba betérõk
örömmel ismerték fel a képekrõl:
nicsak, ez is nálunk készült!

P.J.

Lesz ffolytatás!
Mi aa kköze aa ttimsónak aa hhortenziához?
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