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Kanizsa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a 
Nagykanizsai Zsidó 

Hitközség tájékoztatja 
a város lakosságát, 

hogy 2008. június 2-án 
elhunyt Fejtõ Ferenc 

író, történész, újságíró, 
Közép-Kelet-Európa kutató, 

Nagykanizsa város díszpolgára. 
Életének 98-ik évében 

érte a halál. 
Fejtõ Ferenc 1909-ben 
Nagykanizsán született.

Temetése 2008. június 13-án Budapesten a Fiumei úti sírkertben lesz.

Nagykanizsán 2008. június 15-én 10 órakor
a Medgyaszay Házban emlékezünk Fejtõ Ferencrõl

Ezt követõen 11.30-kor kívánsága szerint családja sírhelyénél 
a nagykanizsai Izraelita Temetõben 

Fejtõ Ferenc díszpolgárt Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Nagykanizsai Zsidó Hitközség

saját halottjának tekinti
Búcsúzunk Tõle

Ünnepélyes keretek között ad-
ta át az okleveleket Marton Ist-
ván polgármester a hagyomá-
nyos Nagykanizsai Borverse-
nyen arany-, ezüst- és bronzmi-
nõsítést elért szõlõsgazdáknak a
hivatal elsõ emeleti tárgyalójá-
ban. A versenyre harminc ter-
melõ ötvenöt mintával jelentke-
zett, nem kis feladatot adva a te-
kintélyes zsûrinek. A Város Fe-
hérbora címet Igaz István Ki-
rályleányka bora nyerte el, a Vá-
ros Vörösbora címet pedig
Kálovics József Cabernet Sauvi-
gnon-ja.

Förhénci Horváth Gyula, a
szervezõ Nagykanizsai Hegyköz-
ség elnöke elmondta, komoly ren-
dezvénnyé kívánják fejleszteni a
jövõben a borversenyt. Vinalia
Canisa, azaz Kanizsai Borünnep
néven nemcsak versenyt, hanem
gazdafórumot, kiállítást, közön-

ségtalálkozót szerveznek, és a
társszakmákat is felvonultatják
Nagykanizsán. Terveik megvaló-
sításához számtalan neves szak-
ember támogatását bírják. Ez talán
még nagyobb lendületet ad az itte-

ni termelõknek, mert az a legfon-
tosabb feladata a  Hegyközségnek,
hogy a borminõség folyamatosan
javuljon

B.E.

A KKirályleányka éés aa CCabernet
Sauvignon
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Nem zavarta meg a szombat
délelõtti zápor a Látóhegyi Pol-
gárõr Egyesület Közgyûlését. A
telkek szomszédságában felállí-
tott sátrak alatt kényelmesen le-
hetett az elhangzó komoly té-
mákra figyelni, a délutáni órák-
ban pedig, amikor kisütött a
nap, a beszélgetés mellett egy ki-
csit nótázni. 

Varga Gyula elnöki beszámolója
után az egyesület alapszabályának
módosítása következett. Az eddigi
háromtagú vezetõség öt fõre bõ-
vült, az elnöki teendõket továbbra
is Varga Gyula látja el a munkáját
segítõ helyettesével, Nagy László-
val együtt. A közgyûlésen megje-
lent Tusják Pál, a Nagykanizsa Ré-
gió Polgári Egyesületének elnöke,
Baján Tibor kisbagolai, Garai Fe-
renc kisfakosi egyesületi elnök, a
Civil Kerekasztal képviseletében
Budavölgyi Kálmán és Balogh Ist-
ván, valamint az egyesülettel

együttmûködõ rendõrség két kép-
viselõje.

Tusják Pál többek között el-
mondta:

– A polgárõrség az ország leg-
nagyobb civil szervezete, a köz-
rend, a közbiztonság és az állam-
polgárok nyugalmának védelmével
foglalkoznak. Hamarosan minden

polgárõrnek lesz saját jelvénye,
jelvényszáma, amit szolgálatban
használni kell – folytatta a helyie-
ket is érintõ témákkal. – Mivel
ezek összege jelentõsen megterhel-
né a költségvetésüket, pályázat út-
ján próbálnak rá pénzt szerezni.
Kérte a jelenlévõket, a saját védel-
mük érdekében minden szolgálat-
ba lépéskor jelentkezzenek be
URH készülékkel a megyei szövet-
ség és a nagykanizsai rendõrség
ügyeletére, mert a jogi védelmük
csak így biztosított. Egy fontos lé-
pésre kerül sor várhatóan õsszel;
létrehozzák a Nagykanizsai Térsé-
gi Polgárõr Egyesület Regionális
Szövetségét, mely szervezet negy-
vennégy-negyvenöt egyesületet
foglal majd magába.

Tusják Pál felhívta a látóhegyi-
ek figyelmét, nem lehet lazítani,
továbbra is oda kell figyelni ön-
ként vállalt feladatukra. A tapasz-
talatok azt mutatják, amióta a
kiskanizsai csoport elkezdte a mû-
ködését, ott is csökkent a bûncse-
lekmények száma, viszont a jóem-
berek elindultak egy másik irány-
ba, s várható, hogy ott bukkannak

fel, ahol nincs polgárõrség. 
Az egyesület vezetése a polgár-

õr munka elismeréseként egy ki-
tüntetést alapított, melyet ezúttal
adtak át elsõ alkalommal.

A Látóhegyi Polgárõr Egyesü-
letben végzett kimagasló munkájá-
ért, a Látóhegyi Polgárõr Egyesü-
letért – Polgárõr Szolgálatért érmet
vett át Ferincz Jenõ, Straub Ármin
és Vass József.

Még elhangzott, szolgálatban
mindenki számára kötelezõ az
egyenruha viselése, sõt elõfordul-
hat, hogy nappal is járniuk, figyel-
niük kell a környéket. A látóhegyi
polgárõrök eddig is a maximumot
teljesítették megyei szinten, hiszen
a szolgálati vezénylést végzõ Fe-
rincz Jenõnek kilencven embert
kell havonta beosztani járõrözésre,
holott csak negyvenheten vannak.
Ezt csak úgy lehet megoldani, ha
valaki többször is vállal ügyeletet.
A hetven éven felüliek ezúttal is
megjegyezték, a nyolc évvel ez-
elõtt alakult csapatra ráférne a fia-
talítás…

Bakonyi Erzsébet
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Tisztelt SSzerkesztõség!
Szeretném, ha levelem megjelenhetne a hetilap-

jukban, mivel úgy gondolom, hogy nem személyes
probléma az amit szeretnék felvetni, hanem sok em-
bert érint.

Történt ugyanis, hogy a Kossuth téri óvodában
gyermeknapot szerveztünk, amire meghívtuk a szülõi
munkaközösség tagjait is.

A gyermeknap fergetegesen sikerült, csak egy do-
log volt ami ezt beárnyékolta. Ugyanis a közterület
fenntartókhoz valaki küldött egy fülest, hogy az óvo-
da elõtt tilosban parkolnak az autók, és így sorba
büntették meg a szülõket.

Az igaz, hogy a tilosban parkolást büntetni kell,
de sajnos az ott lakók közül vannak akik nem tud-
ják elviselni, hogy itt egy közintézmény mûködik és
bizony a reggeli 7-8 óra közötti idõszak, és a dél-
utáni 15.30-16.30 óra közötti idõszak forgalmas.
Ezen kívül, ha szülõértekezlet van, vagy néha egy-
egy rendezvény, akkor zsúfolt a forgalom, de ez
elenyészõ idõ. Csak egy kis megértés és tolerancia
kellene. A garázsok elé úgysem szoktak parkolni a
szülõk, maximum az óvoda hátsó bejáratához. Már
sokszor felvetettük, hogy az óvoda elõtt van egy
játszótérnek nem nevezhetõ valami, amit ki lehetne
alakítani parkolóhellyé, így kevesebb konfliktus

adódna a lakók és az ott parkoló szülõk között. Eh-
hez szeretnénk az illetékes szerveket felkérni, hogy
szemléljék meg a területet és gondolkodjanak el
ezen.

Valamint ott van az óvoda elõtt egy építési terület,
amit már nyakig benõtt a gaz. Jó lenne odafigyelni
ennek a rendben tartására is, ha másért nem a gye-
rekek egészsége miatt.

Valamint a lakók között van valaki, aki több
macskát is tart és a macskáit az óvoda kerítése mel-
lett szokta rendszeresen megetetni kis edényekbõl. A
macskák rendszeresen bejárnak az óvoda udvarára,
és belepiszkítanak a homokozóba, fûbe, játékok alá.
Tudjuk, hogy mennyi betegség forrásai. Ezt miért
engedik meg ? Ilyenkor kinek kell intézkednie? Kihez
lehet fordulni?

Szeretnénk, ha ezeket a konfliktusokat felnõtt em-
berek módjára tudnánk megbeszélni, nem holmi fel-
jelentgetésekkel és telefonálgatásokkal.

Mindenkinek fontos saját és gyermeke egészsége
és nyugalma, a Kossuth téri óvoda elõnye pedig ép-
pen az, hogy elzárva a forgalomtól, tágas és világos
épületegyüttesben, gyönyörû fákkal és bokrokkal, fü-
ves részekkel kialakított udvarral segíti elõ az ide já-
ró kisgyermekek egészséges életmódra nevelését.

Szabó Gabriella, óvodapedagógus

Jelvény aa ppolgárõröknek

Gyakorlati képzõk klubja
A Nagykanizsai Kereskedelmi

és Iparkamara Gyakorlati képzõk
klubjának legutóbbi rendezvé-
nyén beszámoltak a 2008. évi de-
centralizált szakképzési pályázatról
(benyújtási határideje június 25.). A
Szakmai képzés tartalmi szabályo-
zásának elemei: szakmai- és vizs-
gakövetelmények, központi prog-
ramok címmel Dr. Balogh Imre
szakképzési tanácsadó számolt be.
Aszakképzõ iskolák és a gyakorla-
ti képzõhelyek együttmûködésérõl
szóló beszámolót Merksz Andor, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI igaz-
gatójának elõadása követte Térségi
Integrált Szakképzõ Központ
(TISZK) Nagykanizsán címmel.
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Jelentõs lépés történt az el-
múlt héten a szennyvízprojekt
életében. A legújabb fejlemé-
nyekrõl tartott sajtótájékoztatót
Tóth Nándor önkormányzati
képviselõ, Grabant János szepet-
neki polgármester és Fitos István
projektmenedzser.

Tóth Nándor kiemelte: A múlt
héten beadták a pályázatot, a kor-
mánynak három hónap áll a ren-
delkezésére, azt követõen remé-
nyek szerint kikerül a pályázat
Brüsszelbe. Ha minden kedvezõen
alakul, az ütemterv szerint 2009
tavaszán akár elkezdõdhetnek az
elõkészítõ munkálatok. 

A Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztí-
tó telep fejlesztése pályázatról
adott tájékoztatójában Fitos István
projektmenedzser elmondta: 

– Nagykanizsa és a környezõ ti-
zenkilenc település önálló szenny-
vízelvezetési és tisztítási agglome-
rációt alkot, melyek közül öt tele-

pülésen meglévõ csatornarendszer
található. A projekt elsõdleges cél-
ja, hogy Nagykanizsán és a környe-
zõ tizennégy még csatornázatlan
településen megfelelõ szennyvízel-
vezetést és tisztítást biztosítson. A
projektben érdekelt települések la-
kosságszáma mintegy hatvanötezer
fõ, a társadalmi, gazdasági és kör-
nyezeti hatásai azonban ennél is
jóval nagyobb számú lakosságot,
mintegy háromszáztizenhárom-
ezer fõt érint.  A beruházás legna-
gyobb haszonélvezõi a csatornahá-
lózatba bekötésre kerülõ tizennégy
település mintegy kilenc-ezer fõs
lakossága. A projekt keretében ki-
épülnek a hiányzó helyi gyûjtõcsa-
tornák és nyomóvezetékek, így a
csatornázott településrészeken a
talajvíz szennyezése csökkenni fog.
Technológiai fejlesztéssel alkal-

massá teszik a meglévõ nagykani-
zsai szennyvíztelepet a teljes
szennyvízmennyiség fogadására és
nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltá-
volítást is megvalósító biológiai
tisztításra. Ezáltal a befogadó
Dencsár-árok és az azt követõ
Principális-csatorna vízminõsége
javulni fog. A projekt fontos célja,
hogy a jövõben a szennyvíztelepen
keletkezõ fölös iszap kezelésére
korszerû és gazdaságos iszapkeze-
lési eljárás valósuljon meg. A tér-
ségben az infrastrukturális beruhá-
zás az életszínvonal emelkedését
segíti elõ, valamint az ökológiai és
közegészségügyi negatív hatások
csökkentését szolgálja. A csatorná-
zott területeken a gazdasági fejlõ-
dés lehetõségei könnyebben bizto-
síthatók. Régiónk vonzóbbá válik
mind a befektetõk mind a turizmus
számára, a munkálatok ideje alatt
pedig munkahelyeket teremt.

A beruházás megvalósításához
tizenöt település létrehozta a
Nagykanizsai Regionális Szenny-
víztárulást, mely a projekt finan-
szírozását nagyrészt az Európai
Unió Kohéziós Alapjából kívánja
biztosítani. Sikeres elõkészítést
követõen a pályázatot május 27-én
nyújtották be a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fejlesz-
tési Igazgatóságához. A fejlesztés
becsült nettó összköltsége 13 mil-
lió 489 ezer forint. A pályázati do-
kumentáció tartalma szerint a Ko-

héziós Alap 71,98 százalékban tá-
mogatja a projektet, melyet a ma-
gyar állam elõreláthatólag 12,70
százalékkal fog kiegészíteni. Az
önkormányzatok 15,32 százalékos
önrészre számíthatnak. 

A pozitív elbírálást követõen ke-
rül sor a közbeszerzési eljárás ki-
írására, majd a kivitelezõ kiválasz-
tására. A beruházás megvalósítása
várhatóan 2009. tavaszán kezdõd-
het és 2011. decemberéig tart
majd.

A projekt elõkészítéséhez 236,4
millió forintra volt szükség, mely-
hez a kormány 2005. december
15-én, a magyar állam és a Nagy-
kanizsai Regionális Szennyvíztár-
sulás között megkötött Támogatási
Szerzõdés értelmében nagyprojekt
elõkészítési keretbõl 177,3 millió
forint vissza nem térítendõ támo-
gatást nyújtott, melynek keretében
került sor a vízjogi létesítési ter-
vek, a kiviteli szintû tendertervek
elkészítésére és a szükséges enge-
délyek beszerzésére. A feladatok
megvalósítására közbeszerzési el-
járás került kiírásra, melynek ered-
ményeképpen a nyertes ajánlatte-
võ 192 millió forintért vállalta el a
csatornahálózat tervezési munká-
latait. A díjnak hetvenöt százalékát
a magyar állam, a fennmaradó
részt a társult önkormányzatok
biztosították.

B.E.
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Az '56-os forradalom után a
megtorlás az elszakított ország-
részek magyarságát is sújtotta.
Sokszáz ártatlan embert hurcol-
tak el. Bûnük hitük és magyar-
ságuk volt. Ezért az 50. évfordu-
lón a Nagykanizsai Polgári
Egyesület a Református Gyüle-
kezettel együttmûködve az '56-
os emlékkertben rájuk emléke-
zik. A június 17-én délután fél
hatkor kezdõdõ ünnepség szóno-
ka Cseresnyés Péter országgyûlé-
si képviselõ. A szervezõk kérik a
résztvevõket, valamennyien vi-
gyenek egy szál virágot.

„A szamosújvári börtönbõl
minden munkaképes fiatalembert a
Duna-deltába hurcoltak. Sok, vég-
sõkig elnyomorodott sorsot ismer-
tem meg és elképzelhetetlen szen-
vedéseket. Az 1963-ra tavaszodó
télen olyan lágerban voltam, ame-
lyet büntetett katonák õriztek az
Ileni Levendi nevû hajón. Nádat
vágtunk decemberben, januárban
és februárban egy megnevezhetet-
len szigeten, négy kilométernyi ár-
területen. Ez a hely minden tava-
szon víz alá került, évezredes
zsombékkupacok képezték a felszí-
nét, és ezek közt nagy, derékig érõ
mélyedések is voltak, vízzel tele.
Télen az egész lefagy. Ezen a há-
rom centi vastag jégen járva arat-
tuk a nádat reggeltõl estig. Egy

februári napon, ahogy elindultunk
a nádas felé, a jég kezdett besza-
kadni az elsõk alatt. Az emberek
derékig, hónaljig beleestek a vízzel
teli mélyedésbe, teljesen átáztak.
Nehezen kihúztuk õket, de a ruha
tíz perc alatt csontra fagyott raj-
tuk, és egész testükhöz deréktól,
melltõl lefelé hozzáfagyott a ruha.
Az õrök csak hajtottak minket. Az
egymásra torlódók alatt azonban
újabb és újabb szakaszon tört be a
jég, és süllyedtek derékig, nyakig,
ki hogyan esett a vízbe. A tömeg
pánikba esett, és mint a rémült ál-
latok, ordítottak a kétségbe esett
emberek. Végül is megállt a társa-
ság.  A tizennyolc katona a vérebe-
ikkel körülvettek minket és reggel-
tõl estig ott álltunk farkas szemet
nézve a szuronyokkal és a csaholó
kutyákkal. A katonák keze ráfa-
gyott a fegyverre. Nagyon féltek.
Rettegtek, mikor ront rájuk a fel-
bõszült tömeg. Tudták, ha megöl-
nek minket, csak jót tesznek ve-
lünk. Sokan idegileg teljesen tönk-
rementek, tépték magukról a ruhát
és ordították: Öljetek meg! A zsi-
dókat legalább bevitték a gázkam-
rába, de minket így akarnak meg-
fagyasztani.”

(Fülöp Dénes. 1958-ban teoló-
gus Kolozsváron. Koholt vádak
alapján tizenegy év kényszermun-
kára, teljes vagyonelkobzásra, és
teljes jogfosztásra ítélték.) 

1958: DDuna-ddelta

Regionális sszennyvíztársulás:

Tavasszal kkezdõdhetnek aa mmunkálatok

Június 3-án kedden 18 órai kezdettel a Medgyaszay Házban léptek fel
az idén 50 éves Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek arany, ezüst
és bronz minõsítésû kanizsai diákjai.

A gálát Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság elnöke nyitotta meg. Elmondta, április 24-26 között kiválóan
szerepeltek a kanizsai diákok az összmûvészeti fesztiválon – ezért ismét
jó volt kanizsainak lenni a Helikonon. Diákjaink 11 arany, 8 ezüst és 8
bronz minõsítést szereztek.
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Önkormányzati küldöttség lá-
togatott nemrég az oroszországi
Toljatti városába (régi nevén:
Sztavropol na Volge), amely 718
ezer lakosával a legnépesebb
Nagykanizsa testvérvárosai kö-
zül. A látogatás tapasztalatait
Balogh László, az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sportbizott-
ság elnöke osztja meg olvasóink-
kal.      

– Jómagam még az egykori
Szovjetunióban születtem, a kár-
pátaljai Ungváron. Igaz, hogy
mindez régen volt, de még emlék-
szem a szovjet idõkre – utalt a
kezdetekre a bizottsági elnök. –
Húsz évvel ezelõtt még senki nem
gondolta volna azt, hogy jelenleg
Oroszország akár a világ egyik
közepe lesz olyan dinamikus fej-
lõdéssel, amire – bevallom - jó-
magam is rácsodálkoztam, aki is-
meri a régi ködös, szürke idõket.
Például Toljatti, ez az orosz kö-
zépváros olyan (gép)ipari, kultu-
rális és mûvészeti központtá vált,
amely a mai fogyasztói társada-
lom idõszakában is jelentõs ér-
tékkel rendelkezik. Ezen értékek
egy része a régmúltban gyökere-
zik, és az ott élõk mind a mai na-
pig megbecsülik a helyi kultúrát,
a sportot, s a bennük sikereket el-
érõket. Toljattiban kulturális
szakemberként meglepõdve ta-
pasztaltam, hogy ebben a 718 ez-
res városban huszonhét (!) szín-
ház mûködik. Tényleg a fiatalok
városa, az átlagéletkor alig har-
minc fölött van, és erre nagyon
büszkék. A fejlettségrõl szólva
persze meg kell említenünk, hogy
a háttérben ott van egy százhúsz
ezer (!) fõs „Avtozavod” – a Vol-
gai-autógyár –, amely azonban
már nem a régi kocka Ladákat

gyártja, hanem a legújabb Kalina
márkát: egy nap alatt 450 gördül
le olyan korszerû futószalagról,
amelyhez hasonlót legutóbb egy
Ford-gyárban láttam Németor-
szágban. Tehát, hiszem, hogy
Oroszország egy olyan hatalom,
amely a nagy lehetõségek hazája,
és nyilvánvalóan nagy pénzek is
tartozhatnak hozzá, de mint tud-
juk, a kultúra nemcsak pénz kér-
dése.

– Nagykanizsa milyen téren tud
partnere lenni egy ilyen léptékû
városnak?

– Természetesen ez egy adott-
ság, hogy a nagyságrend is külön-
bözik. El lehet játszani a gondolat-
tal, hogy Toljatti a huszadik legna-
gyobb város Oroszországban,
Nagykanizsa Magyarországon ha-
sonlóképpen a huszadik. Ez egy
történelmileg hozott testvérvárosi
kapcsolat, amelynek új fejezete
nyílhat egyrészt az oroszok nagy-
fokú érdeklõdése által, ami napja-
inkban részükrõl a világ minden
része felé megnyilvánul. Úgy érzé-
kelem, hogy valamilyen ok folytán

különösen minket, magyarokat,
nagyon szeretnek Toljattiban. Ha
már ott jártunk, hivatkoztunk arra,
hogy nem messze van a várostól a
Volga és a Káma összefolyása –
valószínûleg a mi õshazánk –, de
errõl nekik is vannak ismereteik.
Gondolom, hogy ezért is, meg hát
az orosz mentalitás miatt – ami af-
féle nagyszívû mentalitás –, igazán
testvérként fogadtak bennünket.
Nagyon sok hivatalos találkozón
kellett részt vennünk a Duma, illet-
ve a polgármesteri hivatal szerve-
zésében és konkrétumokról is szó
esett. Például, magyar éttermet
szeretnének nyitni Toljattiban –
akár itteni szakácsok foglalkozta-
tásával –,  hogy jobban megismer-
jék a méltán híres magyar konyha
remekeit. Reméljük, hogy gasztro-
nómiai téren sikerül elõbbre lép-
nünk. Szóba került az is, hogy az
autógyár évente több ezer dolgo-
zóját üdülteti Karlovy Vary-ban.
Természetes igény lenne részükrõl,
hogy charter-járatokat indítsanak
Toljattiból Sármellékre, ahonnan
Nagykanizsára és a zalai fürdõhe-
lyekre vinnék egy-egy hétre a gyár
dolgozóit. Sportküldöttségeket is
fogadnak: Nagykanizsáról jövõre
például húsz fõs csapatot várnak a
nagyszabású gyermek kézilabda
fesztiválra. Elhatározásunk – és
erre megvan a többségi akarat is
az önkormányzatban – , hogy jövõ-
re testvérvárosi tábort szervezzünk
Balatonmáriafürdõn, Toljattiból és
más testvérvárosokból meghívott
gyermekek részvételével. Mi a ma-
gándiplomáciában hiszünk, és ab-
ban is, hogy bár az orosz klasszi-
kusoktól azt tanultam, hogy
Moszkva messze van –, de én bí-
zom abban, hogy Toljatti közel
van.

Gelencsér Gábor

Idén is felköszöntötte a város
pedagógusait a diákok közremû-
ködésével Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata. Az
ünnepségre a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban került
sor.

A pedagógusnapot Magyaror-
szágon 1952 óta ünnepeljük június
elsõ vasárnapján.

Szmodics Józsefné, a Mûvelõ-
dési és Sportosztály vezetõje be-
vezetõ szavaiban köszöntötte a
megjelent aktív és nyugdíjas pe-
dagógusokat és megköszönte fá-
radságos munkájukat.

Marton István polgármester
az Önkormányzat teljes képvise-
lõtestülete nevében mondott kö-
szönetet a város oktatásáért te-
vékenykedõ összes pedagógus-
nak:

– Nem volt és nincs olyan di-
ák, aki ne tudna megnevezni leg-
alább egy olyan pedagógust,
akinek a személyisége meghatá-
rozó volt számára, akit követni
akart, akiben példaképet látott,
akinek köszönettel tartozik
azért, hogy képes helytállni az
életben.

Tóth Lajos, a Pedagógusok Szak-
szervezetének nagykanizsai vezetõ-
je felhívta a vendégek figyelmét ar-
ra, hogy június 4. Trianon gyászos
évfordulójának napja is. 

– Trianon után a pedagógu-
sok, az oktatás által lábalt ki a
nemzet abból a süllyesztõbõl,
amibe került. Ehhez olyan okta-
táspolitikus kellett, mint Klebes-
berg Kuno. Akkor nem kellett at-
tól félni, hogy iskolákat fognak
bezárni, óvodákat összevonni,
hanem iskolaépítés volt a cél, és
a nemzet 1938-ra elérte Ausztria
szintjét. Ma sajnos nem ezt az
idõszakot éljük. Az oktatás, a ne-
velés szigorával, példamutatás-
sal és nem utolsó sorban össze-
fogással, a szolidaritás erejével
ismét magasabb szintre jutha-
tunk.

Az óvónõk, tanítók és tanárok
munkáját az önkormányzat
könyvcsomaggal jutalmazta, ame-
lyet Marton István polgármester és
Cseresnyés Péter alpolgármester
nyújtott át az óvodák és az iskolák
képviselõinek.

Steyer Edina

Kanizsa – TTestvérváros 2008. június 12.4

Az AAranymetszés AAlapítvány
(8800 NNagykanizsa, SSugár uu. 118.)
2007. éévi kközhasznú jjelentése

(adatok eFt-ban)
Elõzõ év Tárgy év 

Összes közhasznú tevékenység bevétele: 2.584 1.399
Vállalkozási tevékenység bevétele: 240 87
Összes bevétel: 2.824 1.486
Közhasznõ tevékenység ráfordításai: 9.368 2.334
Vállalkozási tevékenység ráfordításai: 358 143
Összes ráfordítás: 9.726 2.477
Adózás elõtti eredmény: -118 -56
Tárgyévi vállalkozási eredmény: -118 -56
Tárgyévi közhasznú eredmény: -6784 -935

Városi
Pedagógusnap

Toljatti ttávol vvan, dde...
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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 má-

solata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az intézmény
vezetésére vonatkozó szakmai program és gazdálkodásra épülõ fejlesztési
elképzelések, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a meg-
bízón és a jogszabályban elõírt bizottságon kívül más személy is megismer-
heti.

A munkakör 2008. augusztus 1-tõl tölthetõ be.
A magasabb vezetõi megbízás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 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

Tájékozatjuk a T. Lakosságot és ingatlan tulajdonosokat, használókat,
hogy az idei évben a gyorsabban beindult vegetációnak köszönhetõen a
parlagfû, valamint több allergiát keltõ növény virágzásnak indult, vagy
ahhoz közeli fejlõdési szakaszba került. A növényvédelmi védekezést
indokolt ellenük megkezdeni. Az idei évben is fokozottan fogja ellen-
õrizni a területek állapotát Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala. 

Felhívjuk minden ingatlantulajdonos, földhasználó figyelmét arra,
hogy a többször módosított növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV.
törvény alapján az ingatlantulajdonos, vagy használója köteles a gyom-
növények ellen védekezni. A törvény kiemelten kezeli a parlagfû irtását.
A 2000. évi XXXV. törvény 5.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a par-
lagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a ve-
getációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfû irtásának elmulasztása esetén az ingatlantulajdonosok,
földhasználók ellen eljárást folytat le az eljáró hatóság, melynek keretén
belül a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 60.és 61.§-a
alapján növényvédelmi bírságot szab ki. A törvény kötelezõ jelleggel ír-
ja elõ minden esetben a növényvédelmi bírság kiszabását, terület nagy-
ságtól, növényi borítottságtól függetlenül. A növényvédelmi bírság téte-
les mértékérõl a 187/2006. (IX. 5.) számú Kormányrendelet rendelke-
zik. E szerint a mulasztók belterületen 20.000 forinttól 750.000 forintig
terjedõ pénzbírságot kötelesek fizetni.

Felhívjuk továbbá figyelmüket arra, hogy a parlagfû irtásán kívül az
általános károsítók ellen – így a gyomnövények ellen is – kötelesek vé-
dekezni, amit mechanikai, vagy kémiai úton is teljesíthetnek. 

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy amennyiben ezzel kapcsolatban
kérdésük keletkezik, úgy ügyfélfogadási idõben forduljanak a Közigaz-
gatási Osztály munkatársaihoz, érdeklõdni a 93/500-859 telefonszámon
lehet.

Közigazgatási Osztály

Felhívás pparlagfûmentesítésre

Ügyintézõ: Junger M., tárgy: értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Kisfaludy u. 21. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/171-9/2008.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alap-
ján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
a 6/171/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet
elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal rendelkezni jo-
gosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az
alábbiak szerint.

A hirdetmény 2008. június 9-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõ-
je 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. ügyszáma:  6/171/2008, tárgya: építési
engedély iránti kérelem. A kérelmezõ ügyfél neve: Forintos Viktória Nagy-
kanizsa, Kisfaludy u. 21.

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös ha-
tárvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, 2308/2. hrsz-
ú társasházi ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa, 2309. hrsz-ú ingatlan tulaj-
donosa, Nagykanizsa, 2311. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagy-
kanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-18, péntek: 8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez köt-
ve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a dön-
tést sérelmesnek tartja." Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehe-
tõségét 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. június 9.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezetõ

Értesítés éépíthatósági
döntéshozatalról
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Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batt-
hyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart június 17-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Isko-
lában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

Képviselõi ffogadóórák

Értesítjük az érintetteket, hogy a MÉH HOLDOSI FÉM Kkt. Nagykani-
zsa, Kismezõ utca 2/a. sz alatti telephelyén üzemelõ zajforrásokra a Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség ha-
tározatával zajkibocsátási határértéket állapított meg. 

A határozat a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán érintettek
megtekinthetik ügyfélfogadási idõben.

Hirdetmény

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

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

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 hatéko-
nyabb és eredményesebb megvalósításához (lakosság egészségének megõrzé-
sét, állapotának javítását,...stb.).

A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ intézmények, minden bejegyzett nagykanizsai székhelyû civil szerve-
zet, egyesületek, alapítványok és egyéb szervezetek, melyek pályázatukkal a
fenti célok 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 Alapellá-

tási Intézménye Nagykanizsa Eötvös tér 16. III. emelet 313-314. iroda. Pályá-
zati 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 támo-
gatás összegét, a kérelem tételes indoklását, a megvalósítás módját.

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

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

Pályázat 22008. éévi EEgészségvédelmi
Alap ttámogatásának eelnyerésére

A Thúry Laktanya területén – a jelenlegi Kanizsa Invest (Interspar) Áruház
helyén – 2000-ben állítottak egy Mezõ Ferenc emléktáblát, amely az építkezések
során eltûnt. Kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik
az emléktábla sorsáról, hollétérõl, jelentkezzen Deák Varga Dénes fõépítésznél
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában.
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Bognár SSzilvia

Már 18 évesen a Népmûvészet Ifjú Mes-
tere. Csakhamar a fiatalság körében igen
népszerû Anima Sound System élén is fel-
tûnt, mellyel elsõk között kísérletezett a
magyar népdal és az elektronikus zene fú-
ziójával. Az ELTE néprajzos hallgatója-
ként a magyar énekes néphagyomány át-
alakulását kutatta, közben a balkáni és
kárpát-medencei nemzetiségek többszóla-
mú dalait éneklõ Vándor Vokál együttessel
járta Európát. Nagyobb ismertséget a vi-
lágzenei porondon méltán híres Makám
zenekarral való közös munka hozott szá-
mára.

Jelenleg számtalan album és együttes
szólistájaként találkozhatunk vele, légyen
az népzene, énekelt vers, régi zene, vagy
világzene. Így az Állami Népi Együttes
meghívott elõadójaként, Kónya István
lantmûvésszel közös produkciókban, a
nagy múltú Sebõ együttes vendégeként, az
Etnofon Zenei Társulás énekeseként és a
Szájról szájra produkció szólistájaként
csakúgy, mint saját világzenei formációja
élén, vagy a Nyugat-Európában közkedvelt
flamand Kadril zenekar koncertjein. Se-
bestyén Márta is kitüntetette figyelmével: a
„Magyar népköltészet” album felvételekor
közös éneklésre invitálta, majd „zenei any-
jaként” vállalt közremûködést Szilvia szó-
lólemezén.

2004-ben elnyerte az Artisjus elõadói díját,
valamint a Magyar Rádió eMeRTon díját
„Az év folkénekese” kategóriában, míg a Ko-
dály Zoltán-emlékdíjat 2007-ben vehette át. 

Saját zenekara 2006-ban alakult, tagjai
kiváló jazz- és népzenészek. 

Bognár Szilvia - ének, Bede Péter - furu-
lya, szaxofon, Kovács Zoltán - nagybõgõ,
Gyulai Csaba - ütõhangszerek, Pál István
„Szalonna” - hegedû, Perger László - gitár,
tambura, Rácz Krisztián - gitár, Thurnay
Balázs - bolgár kaval

Népdalok és balladák, „semmicske éne-
kek” ezek, de az egykori hagyományos
paraszti kultúra titkait, üzenetét õrzik,
melyek megfejtése, megismerése, örömet
jelent a mai kor embere számára is. Én el-
dúdolom, zenésztársaim Kovács Zoltán
megfogalmazásában elmuzsikálják.
„Ének õrzi az idõt”, mi õrizzük az éne-
ket… (B.Sz.) 

Hanga ZZenekar

Zenekarunk két éve alakult, eddig fõleg
táncegyütteseket kísértünk és táncházakban
zenéltünk. A közelmúltban fogalmazódott
meg bennünk a gondolat, hogy önálló kon-
certeket is adjunk. Ekkor kerestük meg
Czupi Veronikát, aki örömmel elvállalta a
felkérést.

A zenekar tagjai: Darvas Nikoletta - prí-
más, Szukics Éva - brácsa, Vörös Dániel -
bõgõ, Czupi Veronika - ének.

Nyesõ MMari

A 80-as évektõl az énekelt vers mûfajá-
nak meghatározó és eredeti hangja! A dalok
zenéjét és szövegét maga írja. Többnyire
egyedül, mondhatnánk magányosan énekel
és virtuóz módon gitározik. Bár eddigi leg-
nagyobb visszhangot kiváltó lemeze az Én
kis bigbendem, zenésztársakkal készült el.
Nyesõ Mari elragadó, temperamentumos
személyiség, koncertjeit végigülni felér egy
jó értelemben vett pszichoterápiával, ahol
fordított a szerep: a páciens mesél a terape-
utának, és a végén mind a ketten jót nevet-
nek saját magukon.

Nyesõ Mari közös utazásra invitálja a kö-
zönséget szóló koncertjein. Egy szál gitárral
elrepülünk Afrikába, ahol a törzs tagjaiként
együtt énekelünk a kis Manuelával a tûz kö-
rül, áthajózunk Indiába, ahol színes kendõk-
be öltözött lányokkal fecskéket röptetünk,
körülbiciklizzük a Balatont egy öreg cam-
ping kerékpárral  és táncolni is megtanulha-
tunk  Béla tánctanár úr segítségével. Jazz,
folk, mesezene.

A zenekar tagjai jelenleg a Magyar Ál-
lami Népi Együttes muzsikusai. Koncert-

jeiken megszólalnak a Kárpát medence
leggyönyörûbb zenéi. Az autentikus nép-
zene mellett népzenei feldolgozásokat is
hallhatunk tõlük. Fontosnak tartják a ha-
gyomány megõrzését, ezért népzeneokta-
tással is foglalkoznak. Rendszeres részt-
vevõi Magyarország legnagyobb feszti-
váljainak, emellett az elmúlt években fel-
léptek mind Európában mind a tengeren-
túlon.

Játszottak többek között Venezuelában,
Indiában, Görögországban, Angliában,
Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában
és az Egyesült Államokban. 2006-ban a
Magyar Köztársaság küldöttjeiként részt
vettek az Egyesült Királyság 1956-os
díszünnepségén, olyan kiváló mûvészek
társaságában mint az Oscar-díjas Jeremy
Irons, Vásáry Tamás zongoramûvész, és a
Grammy-díjas népdalénekes, Sebestyén
Márta. A mûsor után személyesen gratu-
lált többek között Károly, walesi herceg
és Margaret Thatcher volt angol minisz-
terelnök.

Legújabb büszkeségük a 2007-es Prima
Primissima közönségdíj, amelyet a Magyar
Állami Népi Együttessel nyertek el.

A zenekar énekese Herzku Ági, aki a ma-
gyar jazz és népzene kedvelõk számára nem
ismeretlen név. Nikola Parovval létrehozott
lemeze ugyanúgy népszerûvé vált, mint a
2006-ban a Szalóki, Palya, Bognár, Herzku
négyes által létrehozott „Szájrul, szájra” cí-
mû fergeteges sikerû produkció.

Fagyöngy ((Pécs)

Fõiskolás korunk óta zenélünk együtt,
majd húsz éve ebben a felállásban. Néhány
év hallgatás után újra összehozott bennün-
ket a vers és a zene szeretete. Minden más
bemutatkozás helyett álljon itt Juan de la
Cruz néhány mondata, amit mi is magunké-
nak vallunk: „A vers ünneplõbe öltöztetett

Bognár Szilvia: ÉNEK ÕRZI AZ IDÕT
(FOTÓ: PERGER LÁSZLÓ)

Pál IIstván ""Szalonna"
és BBandája

23.qxd  2008.06.11.  11:53  Page 8



Kanizsa – IIgric FFesztivál2008. június 12. 9

beszéd. Ha szeretünk egy verset, azért tesz-
szük, mert a versben életre kelnek azok a
szavak, melyek régóta a szívünkben lapul-
nak. A szívtõl a kimondott szóig azonban
hosszú az út. A költõ tudja ezt, s azt is, hogy
miként adhat szárnyakat a szavaknak. Tud-
ja, hogy amit õ gondol, azt fogja gondolni
majd más is: mert a szó varázserõvel van
felruházva. A lelkeket megnyitja egymásnak,
és visszaad önmagadnak. Megsúgja, hogy
csupa költészet és végtelen lélek vagy.”

Makám zzenekar

A MAKÁM, az új tradíció legmarkán-
sabb hazai képviselõje. Zenei pályafutását
12 album fémjelzi. A MAKÁM korszakain
átível a tradíció és a modernitás, Kelet és
Nyugat, a kollektív és individuális kettõssé-
ge az õsi egység és harmónia keresése.

A Krulik Zoltán alapította együttes kez-
detben az etno-avantgard kelet-közép euró-
pai követeként robbant a zenei életbe, mely
korszakot finoman árnyalták az ázsiai, tá-
vol-keleti gyökerek, a balkáni és afrikai ha-
tások s a kortárs zene repetitív elemei (Kö-
zelítések – Hungaroton Classic 1988) 

A MAKÁM hangzásvilágát a különleges
etnikus hangszerek – gadulka, kaval a Bal-
kánról, tabla, gatham, sarangi Indiából,
sansa, marimba Afrikából – és a hagyomá-
nyos európai hangszerek – oboa, gitár, bõgõ,
zongora – együtthangzása tették egyedivé. 

Ez az irány folytatódott a 90-es évek le-
mezein (Divertimento 1994, Café Bábel
1997-Fonó Records), melyben az afro-
amerikai zene, a jazz elemei ötvözõdtek az
egyik legelismertebb magyar szaxofonos,
Grencsó István játékával.

A MAKÁM legújabb korszakát (SkanZen
2000, 9 colinda 2001, Szindbád 2002- Fonó
Records, Anzix 2003 - Folkeurópa) a ma-
gyar népzene archaikus formái s a dal újra-
felfedezése jellemzi. 

A közelmúltban megjelent, Almanach cí-
mû lemezük személyes hangvételû stílusát,
egzotikus ritmusok és lírai vallomások meg-
hitt elegye adja.

Krulik Zoltán dalai távoli, elfeledett vilá-
gokat idéznek; régi, gyerekkori nyarak viha-
rait, az aranyló õsz melankóliáját. Monoton
utazások, vándorlások titkos képei kavarog-
nak. Nagydunyhás telek kályhaduruzsolása,
az olvadó hó illata, szelek futása, csapongó
felhõjáték – hívnak, hívogatnak.

Az Almanach méltó folytatása a Makám
új korszakának, melyben a vokális megszó-

lalás került repertoárjuk középpontjába.
A Bartók és Kodály nevével fémjelzett

örökség, az archaikus kultúrák és a kor ze-
nei elemeinek szintézise a MAKÁM válto-
zatlan hitvallása. A Makám évek óta a legje-
lentõsebb tavaszi, nyári, õszi fesztiválok,
Borfesztiválok és hasonló vígasságok állan-
dó meghívottja: Savaria Történelmi Karne-
vál Szombathely, Sziget Világzene Nagy-
színpad, Mûvészetek Völgye Kapolcs, To-
kaj, Budai Vár – Borfesztivál, Gyenesdiási
Bornapok, Etyeki Kezes Lábos, Nagyszaká-
csi – Királyi Szakácsok Fõzõversenye, Sze-
ged Hídi Vásár, Ópusztaszer, Mesterségek
Ünnepe, Balatonfüredi Nyári Fesztivál, etc.

A II. Igric Fesztivál legizgalmasabb for-
mációja a németországi Transsylvanians,
akik magyar népdalfeldolgozásokat, verse-
ket játszanak, énekelnek, magyarul. Talán
már gyanús is a Kedves Olvasónak, hogy
biztosan van valami „csalás” a dologban, hi-
szen miért játszana egy „echte” német zene-
kar magyar népdalokat és verseket? A titok
nyitja nem más, mint a zenekar alapítója,
vezetõje, Tiborcz András, aki bátyja annak a
Tiborcz Ivánnak, akinek birtokán az egész
Igricfesztivál (s immáron 12 éve a Cserfõi
Jazzland Fesztivál) zajlik. A Transsylvani-
ans Németországban roppant népszerû, ked-
velt zenekar, nem maradhatnak ki egyetlen
nagy fesztiválról sem. Magyarországon még
nem ismertek, de az Igric Fesztivál után biz-
tosan sokan fogják hiányolni õket a folk-
rock  kedvelõi a hazai jelentõsebb fesztivá-
lok színpadjairól. Magával ragadó, pergõ,
robbanékony elõadásmódjukra jellemzõ,
hogy Németországban a speedfolk képvise-
lõiként emlegetik õket. Fáradhatatlan öröm-
zenéjük egy óriási bulit ígér a nagyszínpad
programjának zárásaként. 

Isabel Nagy – nagybõgõ ének, Hendrik
Maaß – gitár ének, András Tiborcz – hege-
dû, ének, Thomas Leisner – billentyûk,ének

IGRICEK

Az „erõs hazai” házigazda Igriceket nem
nagyon kell itthon bemutatni. 22 éve alakult
a zenekar, sokáig a klasszikus énekelt verses
mûfaj képviselõjeként járták a magyaror-
szági fesztiválokat és a határon túli magyar

területeket. 2004-ben Tiborcz Iván csatlako-
zásával, Szatmári László (SZATI) állandó
taggá válásával és két éve Kõfalvi Csaba
dobjátékával lendületesebbé, élénkebbé, iz-
galmasabbá vált a zenekar hangzása. Dala-
ikban fellehetõek a népzenei gyökerek
ugyanúgy, mint a populáris zene és a jazz
hangzásvilága. Fõként XX. századi magyar
költõkkel ismerkedhetünk meg mûsoraikon,
de egyre szívesebben nyúlnak a magyar
népdalokhoz is. Az Igricfesztivál nem jöhet-
ne létre, ha nem lenne az Igricek és az el-
múlt 20 évben általuk megszerzett kapcso-
latrendszer. Tavaly mûsortorlódás miatt
nem hallhattuk a zenekart saját fesztiválju-
kon, s így most annál nagyobb kíváncsiság-
gal hallgathatjuk meg koncertjüket, melyen
a régi dalok mellett felcsendülnek készülõ
lemezük dalai is!

Balogh Tünde - cselló, ének; Farkas Tibor
- gitár, ének; Kaszás Ottó - gitár, bõgõ, ének

Kõfalvi Csaba - dob, derbuka, ritmus-
hangszerek; Szatmári László - hegedû, tam-
bura, brácsa, bõgõ

Tiborcz Iván - tenor és szoprán szaxofon,
furulyák

Patkó BBanda

A Patkó Banda ismert Nagykanizsán és
Zala megyében! 2000-ben megyei
közmûvelõdési nívódíjat kapott a zenekar. A
15 éves Igric-múlttal is rendelkezõ Cseke
Józsi és Bandája nemrég egy nagyszabású
önálló esttel ünnepelte fennállásának 20. év-
fordulóját. Egyetlen hanganyaguk 1999-ben
jelent meg. 

Az autentikus magyar népzenét játszó ze-
nekar tagjai: Cseke József - bõgõ, gardon,
furulya, kaval, Németh Ferenc - hegedû,
Lengyel József (Jofi) - brácsa.

A fesztiválon a kiváló cimbalmos, a Nép-
mûvészet Ifjú Mestere címmel is kitüntetett
Horváth Károly (cimbalom, tekerõ, bõgõ)
erõsíti  zenekart!

TRANSSYLVANIANS
(Németország)
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A három szervezõn – a Deák-
Zrínyi Könyvesház, a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár és a Hon-
véd Kaszinó – kívül idén az idõ-
járás is beleszólt az Ünnepi
Könyvhét forgatókönyvének
alakításába. A zuhogó esõ miatt
a Deák tér helyett a Halis István
Városi Könyvtár adott helyet az
ünnepélyes megnyitónak. 

Beszédében Balogh László, az
OKISB elnöke kiemelte:

– Állítólag tíz évvel ezelõtt a ma-
gyar felnõtt lakosság negyven szá-
zaléka egész évben nem vett a ke-
zébe egy könyvet sem. Mára ezt a
felnõtt lakosságunk hatvan száza-
léka teszi, illetve nem teszi. Mégis
hiszek abban, hogy ment a világ a
könyvek által elébb! Ezt a látszóla-
gos paradoxont szeretném megma-
gyarázni könyvheti ünnepi lelkü-
lettel – a kanizsai városlakó és ol-
vasó kultúrembereket képviselve.
Soha még ilyen gazdag és sokszínû
választék nem volt a városban a
könyvhétre – folytatta a bizottság
elnöke. – A központi meghívónk ti-

zenhét eseményre hív, melyen ti-
zenkilenc könyvet mutatnak be, s
köztük tizenegyhez volt köze a vá-
ros önkormányzatának, azaz a kö-
zösség pénzének. Így a Kulturális
Alapból 1,4 millió forintot, a Kani-
zsai Antológiákra egymillió forin-
tot fordítottunk, s egyéb költségve-
tési tételekkel felmegy ez az ösz-
szeg ebben az évben hárommillió
forint fölé, s akkor még a Kanizsa
Monográfiáról nem is beszéltem.
Köszönet a kanizsai könyvek sike-
réért az önkormányzaton kívüli ki-
adóknak bátorságukért és igényes-
ségükért: különösen a Halis István
Városi Könyvtárnak, a Deák-Zrí-

nyi Könyvesháznak, a Honvéd Ka-
szinónak, a Pannon Tükörnek, a
Czupi Kiadónak és magánemberek
sokaságának.

A rekordot mutató országos ada-
tokra is kitért Balogh László. Az
Ünnepi Könyvhétre mintegy négy-
száz magyar szerzõ könyve jelent

meg. Tehát lehet, hogy reményte-
len idõszakban élünk, de van miért
ünnepelnünk a könyvet! (Az ösz-
szes most megjelenõ könyv meg-
vételéhez egyébként közel egymil-
lió forintra lenne szükség: a leg-
drágább könyv 19900 forintba, a
legolcsóbb 498 forintba kerül.)

– Kellenek a kanizsai jó könyvek,
melyek növelhetik lokálpatrióta és
mindenféle fogékonyságunkat –
hangsúlyozta a 2008. évi nagykani-
zsai Ünnepi Könyvhét megnyitó-
ján.

B.E.

Kanizsa – KKönyvhét2008. június 12. 11

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t
Megnyílt aa 779. ÜÜnnepi KKönyvhét

Az idei Könyvhét egyik jelen-
tõs helyi eseménye a Halis István
Könyvtárban történt, ahol Leho-
ta M. János,  Kardos Ferenc és
Halmos Csaba bemutatták az
Arckép címen megjelenõ 7. Ka-
nizsai Antológiát.

Kardos Ferenc bevezetõjében
elmondta, hogy  idén a szerkesz-
tõk a bõség zavarával küszköd-
tek, hiszen még soha ennyi pályá-
zatot nem kaptak. A pályázók
korosztályában a diáktól a szép
korúig minden generáció megta-
lálható volt. A kötet tervezett ter-

jedelme azonban erõs szelekcióra
késztette a szerkesztõket. Fontos
szempont volt, hogy kötetképes
szerzõk írásait, mûveit jelentes-
sék meg, ennek ellenére még így
is voltak kik kimaradtak a kiad-
ványból. Kárpótlásul Halmos
Csaba komoly ígéretet tett, hogy
már tervezik a nyolcas illetve a
kilences számú antológia megje-
lentetését is, melyben a mostani
kötetbõl kimaradtak egy része
publikálási lehetõséget kaphat.
Köszönetet mondott a helyi
nyomdának, amiért szép, esztéti-
kus kötetet produkáltak, ami bár-
mely könyvespolcon megállja a
helyét. Lehota M. János a szer-
kesztési szempontok között emlí-
tést tett arról, milyen fontos
szempont volt, a közelmúltban
elhunyt grafikusmûvészünkrõl,
Farkas Zsuzsáról és jeles közéle-
ti személyiségünkrõl Harkány
László tanár úrról is megemlé-
kezzenek, hiszen emlékük velünk
él tovább. Így a kötet színvonalát
Farkas Zsuzsa illusztrációi gaz-
dagítják. A kiadványban Kra-
tochwill Mimi és Hujber Katalin
adózott a grafikusnõ emlékének,
míg Dr. Ádám Veronika akadémi-
kus, Marton István polgármester
és Dénes Sándor a Batthyány La-
jos Gimnázium igazgatója emlé-

keznek meg a sokoldalú Harkány
Lászlóról. Lehota M. János a be-
érkezett tanulmányok magas
színvonaláról és sokszínûségérõl
tett még említést, és arról, hogy a
felkérést a szerzõk milyen gyor-
san és pontosan teljesítették, kü-
lönös tekintettel Márkus Ferenc
tanár úrra, ki a Globalizáció
és/vagy identitás tárgykörében
írt. Míg Birkner Zoltán a regioná-
lis identitást, Cseke Zoltán a
nemzet-identitást választotta té-
mául. Arskép tanulmányokkal Fa
Ede, Bagladi Gábor és Kõfalvi
Csilla, míg prózai mûvekkel,
Polgár József, Riersch Zoltán,
Csere Andrea, Csicsek Anna, M.
Kovács Ildikó és Szabadi Tibor
jelentkeztek. A Lírai Arsképben,
Szoliva János, Fa Ede, Kliszky
Virág, Riersch Zoltán, Hegyi Atti-
la, Czene Csaba, Bicsák Erzsé-
bet, Csicsek Anna, Erdõs Attila,
Hársfalvi Mihályné, Kósa Pál,
Tunyogi Csapó Gábor, Varga Jó-
zsef, és Tóth Péter írt verseket.
Nagykanizsa városát versekben
Móricz István Béla, Nemes Lajos,
Orsos Imre és Kardos Ferenc
örökítették meg. 

A szerzõi példányok átadása
után Cseresnyés Péter országgyû-
lési képviselõ, alpolgármester
mondott pohárköszöntõt.

Megjelent aa 77. KKanizsai AAntológia
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A tanév végén is tart még az a
tanulmányi versenyfolyamat,
amelyen a Batthyány Lajos Gim-
názium diákjai az idén is kiválóan
szerepeltek. Újabb végeredmé-
nyek az országos döntõkben:

- A Kozma László Általános Is-
kolai Alkalmazói Informatikai
Versenyen 4. helyezett lett Végvá-
ri Tamás (7.A), tanára: Herman
József; 8. Dencs Bence (7.A), ta-
nára: Hermanné Tóth Erika.

-  Az Öveges József Fizika Ver-
senyen 4. díjas lett Erdõs Gergely
(8.A), tanára: Dénes Sándorné. 

-  Az Irinyi János Kémia Verse-
nyen 38. Bíró Dániel (9.D), taná-
ra: Dénes Sándorné.

- A Curie Kémia Emlékversenyen
9. Skoda Péter (9.D), tanára: Dénes
Sándorné; 19. Örkényi Róbert
(11.D), tanára: Dénes Sándorné.

- ALóczy Lajos Országos Földrajzi
Versenyen a 9. évfolyamon 8. Czuczi
Fanni (9.B), 11. Kálóczi Anita (9.D),
25. Virth Veronika (9.A), tanáruk: Ale-
xa Péter. A 10. évfolyamon 27. Tolnai
Judit (10.D), tanára: Alexa Péter. 

- A Magyar Vöröskereszt Elsõse-
gélynyújtó Versenyén csapatban
országos 11. helyezett lett a Bat-
thyány Lajos Gimnázium csapata:
Busa Zsófia (10.G), Erdélyi Móni-
ka (10.G), Medvenics Petra (9.F),
Péter Csilla (10.G), Rádi Bettina
(10.D); felkészítõ: Belsõ Marita. 

Tanulmányi ssikerek

23.qxd  2008.06.11.  11:56  Page 11



Kanizsa – JJazz 2008. június 12.12

A Nagykanizsai Rozgonyi Úti Általános Iskola 
PÁLYÁZATOT HIRDET

gazdasági titkár munkakör betöltésére 
határozott idõre 

(GYES-en lévõ dolgozó helyére legfeljebb 2010. június 30-ig)

Bérezés: KJT szerint. 
A pályázat beadási határideje: 2008. június 24.

Cím: Rozgonyi Úti Általános Iskola igazgatója 
8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.

A munkakör legkorábban 2008. július 1. napjtól tölthetõ be.

Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség, vagy középfokú
végzettség és mérlegképes könyvelõi végzettség, felhasználói szintû

számítógépes-internetes alkalmazások ismerete.

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Új!
Honlapunkon, Szóról-szóra

címû rovatunkban teljes 
terjedelmében olvashatók 

a pártok, szervezetek
sajtótájékoztatói, nyilatkozatai.

Kattintson rá!

www.kanizsaujsag.hu

Világszínvonalú, igényes jazz
muzsikát varázsolt a Plakátmú-
zeum színpadára a 2000-ben ala-
kult, azóta számos nemzetközi si-
kert elért Balázs Elemér Group. 

Vitathatatlan, hogy fennállása
óta a zenekar kiemelkedõen egyé-
ni hangzásvilágot alakított ki,
mely zenének meghatározó ele-
mei a dallamközpontúság és a kü-
lönleges ritmika, melyet a férfi és
nõi énekhang érdekes kontrasztja
tesz még színesebbé. Emellett ze-
néjük változatos, ami abból fa-
kad, hogy korábbi lemezeiken
szívesen kalandoznak el a világ-
zene, és az etno stílus világában.
E korongokon a legkülönbözõbb
zenei kultúrákból merítettek ins-
pirációt. Eddig megjelent négy
lemezük mindegyikén teljesen
különbözõ, egyedi hangulatot, ze-
nei világot szólaltatnak meg. Elõ-
zõ albumukon, melynek zenei
anyagával a világ számos orszá-
gában turnéztak, népi kultúránk
mûfajához a magyar népdalokhoz
nyúltak, egyesítették azt jellegze-
tes stílusukkal. A nagykanizsai le-
mezbemutatón, a barokk és a re-
neszánsz zenei világába kalan-
doztak el. Ezzel a programmal a
Zeneakadémián debütáltak, majd
a Mûvészetek Palotájában arattak
nagy sikert. Az albumon a XIV.
század elsõ reneszánsz mesterétõl
Machau-tól, a késõi, érett barok-
kig, vagyis Bach-ig terjed a re-
pertoár. Az átdolgozások során a
mûvek karaktere nem változott.
Az eredeti, korhû harmóniák
kitûnõ alapot biztosítottak mind a
vokális, mind a hangszeres imp-
rovizációkhoz. A világhírû dobos
Balázs Elemér karmesterként irá-
nyította csapatát. A páratlan ének
hangzásról Hajdu Klára és
Winand Gábor kettõs gondosko-
dott. A zenekar „motorja”, egy-
ben az átdolgozások szerzõje az
együttes billentyûse Balázs Jó-
zsef volt. A ritmus szekcióban
Soós Márton bõgõzött, valamint
Angliából nemrég hazatért
Czibere József ütõs hangszereken
játszott. A gitárszólamokat ezen-
nel Lamm Dávidtól hallhattuk. A
zsúfolásig megtelt teremben a kö-
zönség feledhetetlen élményben
részesült, vastapssal kért és ka-
pott ráadást.

Czene Csaba

A BBalázs EElemér
Group NNagykanizsán
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Horoszkóp

A Vénusz jótékony hatásának köszönhetõen
az egész hetet romantikus hangulatban tölthe-
ti. Környezete, családja élvezheti segítõkész-
ségét, jóindulatát. Ha idõközben netán csaló-
dás éri, azon is könnyen túlteszi magát. 

Abolygók állása is segíti elképzelései meg-
valósításában. Karrierje építésében fárad-
hatatlan, de nem árt, ha több szempontból
is megvizsgálja a lehetõségeket. Érzelmi
életében gondtalan napokra számíthat.

Kisebb-nagyobb nézeteltérések, konflik-
tusok zavarhatják meg a hétköznapjait.
Éppen ezért kevesebbet foglalkozzon ér-
zelmi életével, mert szétszórttá válhat, és
nem tud reálisan dönteni.

A Szaturnusz változásokat hozhat életé-
be. Fordítson több idõt és figyelmet a
munkájára, így könnyebben megtalálja a
nehézségekbõl a kiutat. Párkapcsolatára
is ráfér némi újdonság.

Szenvedélyes, szerelmes hangulatba ke-
rülhet ezen a héten. Sikerrel vesz minden
kihívást. Párjának csak kérnie kell, s már-
is teljesítené minden kívánságát, még ak-
kor is, ha jelentõs anyagi vonzata van.

Döntéseiben ne hagyja figyelmen kívül,
amit a hatodik érzéke diktál, annál is inkább,
mert kellemes eseményekre számíthat az el-
következõ napokban. Amit a nyárra terve-
zett, a nyaraláson kívül, halassza el õszre.

Szeretné gyorsabban megoldani a felada-
tait, de az égi konstellációk hatására ellen-
tétes erõk mozgatják gondolatait. Így egy
helyben jár, s nem tud a magánéletére is
kiható egyértelmû döntést hozni.

Éljen a mának, ne a távoli jövõvel foglalkoz-
zon. Használjon ki a munkájával kapcsolatos
minden lehetõséget. Még a bolygók is segí-
tik céljai elérésében. Ügyeljen arra, hogy ne
csak a munka töltse ki a szabadidejét.

Tegye félre a kötelezettségeit, és szánjon
több idõt elmélkedésre, meditációra. Így
talán józanabbul tud gondolkodni. A Mer-
kúr is segíti jó irányba terelni az anyagiak-
kal kapcsolatos elképzeléseit. 

Ne legyen folyton elégedetlen a jövõjével,
mert ha így folytatja nem lesz türelme fog-
lalkozni a legfontosabb dolgaival sem. Men-
jen szabadságra, s legalább egy hétre feled-
kezzen meg a kötelezettségeirõl.

Elõfordulhat, hogy kissé keserû napok követ-
keznek életében. Ha elrontott valamit, ne tör-
je miatta napokig a fejét, azon gondolkodjon,
hogyan változtasson rajta. Tervezzen hosz-
szabb szabadságot, s visszajön a jókedve

Olyan dolgok miatt aggódik, ami miatt nem
kellene. Az apró-cseprõ gondok is könnyen
lehangolják. Váltson témát, és ha éppen
társtalan, szánjon idõt az igazi felkutatására.
A nyáresti csillagok is segítik ebben.

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!

Új SMS 
szám

06-30/
30-30-95-6

Állás
tehergépkocsi vezetõ szakirányú 120.000 Ft
nemzetközi tehergépk.-vezetõ szakirányú 82.800 – 140.000 Ft
teherautó szerelõ szakirányú 100.000 Ft
autószerelõ szakirányú 82.800 – 120.000 Ft
CO hegesztõ szakirányú 105.000 – 120.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
recepciós (német nyelvism.) szakirányú 80.000 Ft
boltvezetõ szakirányú 86.300 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
szervíz-technikus szakirányú 100.000 Ft
gyártósori összeszerelõ 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
hostess érettségi 69.000 – 105.000 Ft
SQL programozó fõiskola 400.000 Ft 
környezetvédelmi mérnök fõiskola 100.000 – 120.000 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
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TÁRSSZOLGÁLTATÁS

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

BÉRLET

JÁRMÛ

INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetméte-
res terület – társasház építésére is al-
kalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári la-
kás 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, felújí-
tásra szoruló lakás eladó. Érd.: 93/325-
787 (6242K)

Dupla garázs a Nagyváthy utcában
eladó. Érd.: 18 óra után a 93/314-956-
os telefonszámon.(6245K)

ÚJ LAKÁS AKCIÓ! Egy darab te-
tõtéri, 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)

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

Nk-án csendes környéken tetsze-
tõs színekkel, burkolatokkal, teljesen
felújított, 87 m2-es, kétszintes + 25
m2-es, tetõteres társasházi lakás pin-
cével, garázzsal, udvarral és nagy
kerttel eladó. Érd.: 30/555-6575
(6253K)

Nk-án az Uszodánál kétszobás,
bõvíthetõ, napfényes, egyedi fûté-
ses, részben felújított, kívülrõl hõ-
szigetelt udvari lakás garázzsal, pin-
cével eladó. Irányár: 5,3 millió Ft.
Érd.: 20/9726-721 (6257K)

Nk-án a Corvin utcában két és fél
szobás, karbantartott lakás eladó.

Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 93/323-
737, 20/3981-455 (6258K)

Nk-án (Kisfaludy u. 27.) két és fél
szobás, 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 ki-
adó. Kaució szükséges! Érd.: 30/562-
8177 (6248K)

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

Nk belvárosában a TANDEM autó-
kereskedés bérbe kiadó vagy építési te-
leknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)

Városközpontban kétszobás lakás
albérletbe kiadó. Egy havi kaució szük-
séges. Tel.: 30/411-4010 (6266K)

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

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, fény-
másoló eladó. Érd.: 30/916-1600 (6150K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porce-
lánt, képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

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

Fuji FinePix S3000 digitális fény-
képezõgép (ezüst színû) 3,2 MP, 6x
optikai zoom, LCD 1,8", beépített va-
ku, memóriakártya, napellenzõ gyûrû,
USB kábel, leírás, szoftver. Közelkép,

mozgókép felvétel, automatikus és ké-
zi üzemmódok. Irányár: 20.000 Ft.
Tel.: 30/9932-534 (6264K)

ISOVER hõszigetelõ, 10 cm vastag,
600 Ft/m2 áron eladó. Ugyanitt új tég-
lavörös tetõcserép 20 m2, féláron eladó,
ajándék kupcseréppel, hófogóval. Tel.:
06-70-935-4639 (6267K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító zo-
máncozás helyben, beépített állapot-
ban, fehérben, színesben. Érd.:
20/475-1793, 82/423-691 (6142K)

Nagykanizsa belvárosában precíz
német, angol és orosz nyelvtanítást, kor-
repetállást, érettségire, felvételire és
nyelvvizsgára felkészítést vállal nem-
zetközi gyakorlattal rendelkezõ nyelvta-
nár. Tel.: 30/962-4721 (6238K)

Gépelést, illetve bármilyen számító-
gépes szerkesztést rövid határidõvel
vállalok. Tel.: 30/9932-534

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

43/173/67 független, dolgozó, csinos
nõ, kizárólag komoly kapcsolatra keresi
társát 44-„1000” év közötti, õszinte, meg-
bízható, kedves, józan életû, nem dohány-
zó kanizsai férfi személyében. Tel.: június
7. 16 órától minden nap a 20/3455-291-es
telefonszámon. (6265K)

Középkorú szeretni tudó férfi keresi
társát komoly kapcsolatra. Leveleket a
Szerkesztõségbe kérem: “Liliom” jeligére.

Június 16. 19 óra
Bellák Tibor - harmonika

Június 17. 19 óra
Farkas Miklós - harmonika

Június 18. 19 óra
A Tüttõ János Nótaklub mûsora

Június 19. 19 óra
Kovács Szilvia - musical énekes

Június 20. 19 óra
Czupi Veronika - népdalénekes

Június 18. 18 óra
HASZMANN JÚLIA RÉKA

kovásznai képzõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: augusztus 17-ig

KANIZSAI NNYÁRI SSZÍNHÁZ 22008.

Június 24. 21 óra – HSMK
Bencsik Imre: KÖLCSÖNLAKÁS

(bohózat)
A budapesti Fogi Színház 

bemutatója.

Fõbb szereplõk: Harsányi Gábor, Gergely Ró-
bert, Rátonyi Hajni, Csala Zsuzsa, Straub Dezsõ

NYÁRESTI SSZERENÁD
mediterrán hangulat

a HSMK elõtti juharfa alatt

Június 20-21. – II. Igricfesztivál
Helyszín: Cserfõ
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Amint azt már lapunkban megír-
tuk, elképzelhetõ, hogy Mihovics
Szabina kikerülése a cselgáncs ifjú-
sági Európa-bajnokságra nem lesz
olyan egyértelmû az eredményei
alapján. Nos, a jóslatok beigazolód-
tak, hiszen Szabina és vetélytársa
között a szövetség végül „szétlö-
vést” tartott. Hogy helyesen, vagy

nem, azt nem tisztünk megítélni,
mindenesetre így volt a leghelye-
sebb, hiszen ezzel nem volt helye a
mellébeszélésnek. S ami a leglé-
nyegesebb, a „külön válogató” után
az NTE 1866 kiválósága örülhetett
és utazhat a szarajevói kontinensvi-
adalra 57 kg-ban – a magyar színek
képviseletében. Jól érzékelteti a két

nyert meccsig tartó küzdelem kiéle-
zettségét, hogy a második összecsa-
páson hosszabbításbeli aranypontra
volt szükség, de a kanizsai dzsúdós
ezt is bevitte, így ezzel már tényleg
irány számára Bosznia-Hercegovi-
na fõvárosa…

P.L.

A Nagykanizsa Demons divízió
I-es amerikai futball csapata újabb
hazai mérkõzését tudta le a közel-
múltban a North Pest Vipers ellen.
A „viperák” a Mindenki sportpá-
lyáján ugyan nyertek, de ezúttal a
kilátogató nézõk viszonylag moz-
galmas meccset láthattak, amit a
31:48-as végeredmény is tanúsít.
Ez azon a tényen persze nem vál-
toztat, hogy a vereség az vereség.
Így csoportjában a „démonok” a
harmadikok, ugyanakkor elõrelát-
hatólag sor kerülhet az egyszer
már elmaradt Demons – Debrecen
meccsre június 15-én, 14 órakor a
megszokott helyszínen. Ezen kí-
vül még egy találkozó vár biztosan
az amerikai focisokra a fõváros-
ban a Budapest Titans ellen. A to-
vábbiak? Egyelõre még minden
képlékeny, az úgynevezett magyar
kupáról a csapat vezetése gyakor-
latilag még semmit sem tud, mivel
hivatalos tájékoztatást sem kaptak.
Idõközben a magyar származású
amerikai edzõtõl is elköszöntek az
együttesnél.

P.L.

Kanizsa – SSport2008. június 12. 15

CWG Kanizsa VSE – SZIE Ybl
VSE 11 –14 (2 – 2, 1 – 3, 6 – 3, 3
– 5). Nagykanizsa, városi uszoda,
50 nézõ. Vezette: Horváth M., Tor-
dai. CWG Kanizsa: Kiss Cs. –
Tóth Z. 1, Wiesner Zs., Kiss Á. 2,
Kéri 2, Ujházi 3, Fábry 2. Csere:
Szabó G. 1, Virt, Karácsony, Cser-
di. Játékos-edzõ: Szabó Gábor.

Az OB I B-s vízilabda-bajnok-
ság felsõházi rájátszásában nagy
várakozással tekintettek a kanizsa-
iak az utolsó hazai fellépésük elé.

Gyõzelmük esetén ugyanis már
biztosan harmadikak, sõt a döntet-
len is garantálta volna bronzukat.
Ehhez képest a negyedik helyen
posztoló fõvárosiak alaposan meg-
tréfálták a házigazdákat, hiszen
végül elvitték a bajnoki pontokat
Nagykanizsáról. Így a két gárda
közötti különbség a tabellán egy
pontra zsugorodott, s Kéri
Péterékre még vár egy ceglédi tú-
ra, ahol bizony nyerni kell, hogy a
harmadik hely meglegyen. Pont-

egyenlõség esetén az Ybl végezne
elõrébb, mivel az egymás elleni
eredmény nekik kedvez. Igaz,
most már mindentõl függetlenül a
dél-zalai vízilabda nagyon szép si-
kere az idei menetelés, s remélhe-
tõleg az i-re is felkerülhet az a
pont. A kanizsai vízilabdával kap-
csolatos még az a hír, hogy nem el-
képzelhetetlen, a sportágat bevon-
ják az NTE 1866 égisze alá. Érte-
lemszerûen ez az érintettek és Ka-
rácsony József NTE-elnök között
még jónéhány egyeztetést feltéte-
lez a közeljövõben.

Polgár László

Nehéz llesz aa vvége

A CWG Kanizsa VSE vízilabda
gárdái utánpótlásszinten is elõre-
léptek, hiszen a dunántúli gyermek
I. korcsoportú bajnokságban a har-
madik, míg a serdülõknél a máso-
dik helyen végeztek. Elõbbiek a
hatodik fordulóban – melyet Du-
naújvárosban rendeztek –, a tata-
bányaiakat (13-10) és a házigazdá-
kat (19-7) is legyõzve tartották
meg harmadik pozíciójukat, s ez a
révkomáromi kör után sem válto-
zott. Aztán az utolsó nekirugasz-
kodás alkalmával a KVP Komarno
gárdája volt az ellenfél, s itt sajnos

beigazolódott a papírforma (10-
21). Ugyan most is Bedõ, Vitári és
Skriba szállította túlnyomórészt a
gólokat, de a tabellán másodikok
egyértelmûen jobbak voltak. A
bronzérmet mindenesetre sikerült
megszerezni, ráadásul a bajnokság
legjobb játékosának a trénerek
Bedõ Krisztiánt választották.

A serdülõk még ennél is szebb
menetelésbe fogtak tavasszal,
melynek végsõ epizódjai a követ-
kezõképp alakultak: 22-5-ös gyõze-
lem a bajaiak ellen, majd 12-3-ra a
balatonfüzfõiekkel szemben diadal-

maskodtak. Az utolsó forduló kere-
tében elsõként a pápaiak ellen száll-
tak vízbe Szabó Mátéék. Szabó Szi-
lárd és Kéri Péter tanítványai aztán
ezen a meccsen is sikeresek voltak,
8-6-tal tudták le ezt a mérkõzést.
Végül pedig következett – micsoda
dramaturgiával – a listavezetõ Du-
naújváros elleni összecsapás. Re-
mek kezdéssel már 4-1-re is veze-
tett a kanizsai legénység, a hazaiak
azonban összekapták magukat és 7-
7-tel zárták le a találkozót. A tava-
szi veretlenség ugyan megmaradt,
de az újvárosiaknak kedvezõbb volt
az egymás elleni eredmény, ezért
õk lettek a bajnokok.

P.L.

Fejlõdtek éés eelõretörtek

Mihovics eellenállhatatlan vvolt

A hallgatóság létszámát tekintve
a több mint kétszázötven diák je-
lenléte okán talán nem túlzás azt ír-
ni, hogy nagy sikere volt a két válo-
gatott labdarúgó, Huszti Szabolcs
és Juhász Roland hétfõn Kanizsán
tett látogatásának. A Zrínyi Miklós
Általános Iskolába többek között az
NUFC-nél is edzõsködõ Bene Gá-
bor invitálására érkeztek az egyelõ-
re szabadságukat töltõ futballisták,
s õk is elismerték, erre az összejö-
vetelre alkarizmaik hatványozott
edzése is elkelt volna, annyi gyer-

kõc ácsingózott náluk autogramért.
Az (egyelõre még) a német Hanno-
ver 96 alkalmazásban álló Huszti
örömmel beszélt eddigi pályafutá-
sáról, illetve arról, hogy a jelenlegi
szövetségi kapitány, Erwin Koeman
játékban vallott elképzelései kifeje-
zetten örömére vannak a nemzeti
együttesnél. A belga Anderlecht lé-
giósa, Juhász Roland pedig többek
között említést tett arról is, hogy
számára Kanizsa egyáltalán nem is-
meretlen, hiszen érzelmi szálak is
kötik a városhoz… A délután ezzel

a válogatott játékosok számára még
nem ért véget, hiszen megtekintet-
ték az NUFC U17-es (most már)
NB II-es utánpótlás bajnokcsapatá-
nak edzését, s a Faller Zoltán
edzette társasággal ugyancsak
hosszasan beszélgettek a labdarú-
gásban eddig elért eredményeikrõl.   

S hogy teljes legyen a program, a
két válogatott is beszállt az egymás
közötti játékba, s láthattak tõlük a
fiatalok néhány szép megmozdulást.

P.L.

Juhász éés HHuszti aa ZZrínyiben

Martak
a vviperák

A szlovén-magyar sportlövõ liga
elsõ fordulóját Nagykanizsán ren-
dezték. Az elsõ kör érdekessége
volt, hogy délnyugati szomszéda-
inktól jóval többen voltak a me-
zõnyben. A házigazdák rendezõ-
höz méltóan remekül szerepeltek,
hiszen mind egyéniben, mind csa-
patban a végeredményeket tekint-
ve az élen zártak. A háromfõs le-
génységek viadalát a Nagykanizsai
PSLE 829 körrel zárt az élen, míg
egyéniben Obermaier Nándor lett
elsõ 283 körrel, õt követte máso-
dikként négy egységgel lemaradva
Horváth Károly, illetve öttel a har-
madik Szobolics János. A második
fordulóban a tíz csapatot felvonul-
tató mezõnyben a kanizsai egység
második lett a szlovén SD Mesto
Ljutomer mögött. A Szlovéniában
rendezett versenyen csupán
Szobolics került harmadikként do-
bogóra – 272 körrel. Összesítésben
ugyanakkor csapatban vezet Kani-
zsa, s egyéniben is Szobolicsot kö-
veti a teljes mezõny.

Máris aaz éélen
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Kanizsa – HHirdetés 2008. június 12.16

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

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
“Amit aa sszívnek llátnia
kell. AA dél-zzalai bbeás

kultúra nnapja”
címû programra

Helyszíne:
Halis István Városi Könyvtár

Idõpontja:
2008. június 21. (szombat)

10-13 óra között

Minden érdeklõdõt 
szeretettel várunk!

Orsos Imre fõszervezõ

Müller Kft. 8800 Nagykanizsa, Balatoni u. 2.
Tel./fax: 06-93/320-982, 06-30/316-4660 

SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉSSZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS
falra, fára, fémre, vakolatra (TRILAK és TEKNOS színkeverõ rendszer)

KÍNÁLAKÍNÁLATUNK:TUNK:
Háztartási vegyi áruk autófestékek festõszerszámok homlokzati

szigetelõ rendszerek szakképzett kiszolgálás, tanácsadás
Modakril homlokzati festékek Héra belsõ falfesték Lignodekor

(Sziladekor) Finn festékrendszer URKI autófesték

MÜLLER FESTÉKHÁZ

Hitelkártyák is elfogadunk!
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