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Orbán Viktor, a Fidesz- Ma-
gyar Polgári Szövetség elnöke
több sajtóorganánumnak - köz-
tünk lapunknak is - interjút
adott a kialakult kormányválság
elõidézte helyzetrõl, illetve an-
nak lehetséges megoldásáról.

– Elnök úr, Ön azt mondta évad-
záró beszédében, hogy Magyaror-
szágnak nincs több vesztegetni va-
ló ideje.

– Mindenki tisztában van azzal
– hiszen elemzõk, közgazdászok
régóta figyelmeztetnek rá – hogy a

világgazdaság radikális átalaku-
lás elõtt áll. Ez az átalakulás ha-
talmas kihívás elé állítja a magyar
gazdaságot, amely jelenlegi válsá-
gos állapotában nem tudja felven-
ni az új ritmust, nem tud alkalmaz-
kodni az új körülményekhez. Ezért
minél elõbb változásra van szük-
ség. Kezelni kell a válságot, és
talpra kell állítani a gazdaságot.
Erre azonban a kisebbségi kor-
mány képtelen.

– Hogyan idézhetõ elõ Ön sze-
rint a változás?

– Az ország érdeke egyértelmû-
en azt diktálja, hogy az emberek
minél elõbb, elõrehozott választá-
son fejezhessék ki akaratukat az
ország jövõjét illetõen. Ugyanak-
kor az elõrehozott választás mára
gazdasági kényszerré is vált, hi-
szen a kisebbségi kormány képte-
len úrrá lenni a válságon, amit
napról napra újabb bizonyítékok
támasztanak alá: a májusi adatok
szerint az infláció már elérte a
7%-ot, egy év alatt tizenegyezerrel
nõtt a munkanélküliek száma,
újabb gyárak, üzemek zárják be
kapuikat, a kormány mindeközben
pedig az ÁFA emelésére készül.

– Mi kell az elõrehozott válasz-
táshoz?

– Ehhez az az út vezet, hogy az
Országgyûlésnek fel kell oszlatnia
önmagát. Ez pedig kizárólag az

SZDSZ-en múlik. A szabaddemok-
ratáknak el kell dönteniük: az em-
berek pártjára állnak, vagy to-
vábbra is kültagok maradnak az
MSZP nevet viselõ  mutyi bt-ben.

– A kormánypártok állandóan
azt róják fel Önöknek, hogy nincs
programjuk.

– Az MSZP tovább folytatja a
hazugság politikáját. Tavaly de-
cemberben mutattuk be az „Erõs
Magyarország” címû progra-
munkat, azt mindenki elolvashat-
ja. A következõ kormányzás azon-
ban csak akkor lehet sikeres, ha
programjának legfontosabb pont-
jairól egyezség születik a kor-
mányzásra készülõk és a társada-
lom különbözõ csoportjai között.
A nyugdíjas szervezetekkel már
egyezséget kötöttünk, amelyben
garantáljuk, hogy minden körül-
mények között meg fogjuk védeni
a nyugdíjak vásárlóértékét. Tár-
gyalunk a gazdasági élet vezetõ
szereplõivel is, elmondtuk, hogy
tíz év alatt egymillió új legális
munkahelyet kell létrehozni a vál-
ságból való végleges kilábalás
érdekében. A nyár folyamán
újabb és újabb szervezetekkel,
társadalmi csoportokkal készü-
lünk egyezségeket kötni. Meggyõ-
zõdésünk, hogy nem az embere-
ket, hanem az emberekkel kell
kormányozni.

„Az eelõrehozott vválasztás
gazdasági kkényszer”
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– Több tekintetben is sikeres
évet zártunk, az idei évet azonban
a választásokra készülés jellemzi
– hangzott el a Nagykanizsai Ke-
reskedelmi és Iparkamara
legutóbbi küldöttgyûlésén. 

– Stabil a szervezet költségveté-
se, az általunk indított klubok jól
mûködnek, és az együttmûködési
kezdeményezéseink is kedvezõ fo-
gadtatásra találtak – mondta el
Horváth Balázs elnök.

A köztestület a törvényben és az
alapszabályban meghatározott cé-
loknak megfelelõen eredményesen
tevékenykedett. Ha a számok tükré-
ben nézzük a kamara mûködését, a
2007-es évben negyven rendezvény
(szakmai tájékoztató, tréning, kiállí-
tás) valósult meg a Nagykanizsai
Kamara szervezésében, nyolcszáz-
ötven fõ részvételével. Négyszázhat-
vannégy vállalkozó vehette át köz-
vetítésükkel a Széchenyi-kártyát.

Magas színvonalú a kamara
szakképzés-fejlesztéssel kapcsola-
tos tevékenysége. Kilencvenhét
képzõhellyel tartanak kapcsolatot
és negyvenhét gyakorlati képzõhe-
lyet akkreditáltak. Jelenleg több
mint ötszáz tanulószerzõdést gon-
doznak. Kilencvenhat tanuló rész-
vételével tizenkét szintvizsgát bo-
nyolítottak le. A mestertanfolyamok
eredményességét mutatja, hogy tíz
szakmában hetvenkét mester vette

át oklevelét az elmúlt évben.
Az idei esztendõre hasonló tevé-

kenységet terveznek. Kiemelten ke-
zelik a régió kamaráival, a városi és
térségi önkormányzatokkal, vala-
mint a megyei, regionális fejleszté-
si tanácsokkal az együttmûködést.

A Nyugat-dunántúli Regionális
Kamarai Szövetség soros elnöki
tisztét idén a nagykanizsai kamara
látja el. A régió öt kamarájával alá-
írt megállapodás értelmében ösz-
szehangoltan képviselik a régió
gazdaságát az államigazgatás regi-
onális szervezeteinél. Az adóható-
sággal, valamint a régió kamarái-
val közösen készítik el, és idén
meg is jelentetik azt a kiadványt,
mely a száz legnagyobb vállalko-
zás adatai alapján a régió gazdasá-
gi elemzését mutatja be. A bevált
gyakorlat alapján szélesíteni kí-
vánják a vállalkozókat érintõ szak-
mai fórumok, klubok körét. Az
idei év kiemelten fontos lesz a ka-
mara életében, hiszen a négyéves
ciklus lejártával küldöttek és tiszt-
ségviselõk választása következik
októberben. Jövõ év januárjában

pedig a NAKKIK rendezi a regio-
nális kamarai évnyitó és Minõség-

díj átadó ünnepséget Nagykani-
zsán, amelynek megszervezése is
az idei évi feladatok közé tartozik.

Bakonyi Erzsébet

AGE Hungary Zrt. Energy üzlet-
ága hivatalosan felavatta 4780 négy-
zetméteres gyárát Nagykanizsán.

Az ipari légszûrõk gyártásával
foglalkozó GE Energy Environ-

mental Services üzletág az európai
vevõinek jobb kiszolgálása érde-
kében épített ki termelõkapacitást
Magyarországon, a GE Lighting
Nagykanizsai Fényforrásgyárának
bõvítésével.

A gyártás az év elején indult el,
jelenleg öt szellemi és közel száz-
negyven fizikai dolgozónak nyújt
munkalehetõséget. Az ipari lég-
szûrõket gyártó új üzem segítségé-
vel növelni tudják az európai ve-
võk kiszolgálásának hatékonysá-
gát.

Az európai ipar széles körben
alkalmaz olyan berendezéseket,
amelyek környezetre gyakorolt ká-
ros hatását jelentõsen csökkentik
az itt gyártott, speciális hõmérsék-
let, páratartalom, illetve kémiai
környezet mellett is használható
légszûrõk.

Az ünnepélyes avatáson részt
vett Feilim Coyle a GM ENVS
üzletágának vezetõje, Tim Baech-
le, Supply Chain GM, Somogyi
Balázs, a GE Energy veresegyhá-
zi gyárának igazgatója, Herman
Miklós a Consumer Industrial te-
rületi igazgatója és Cseresnyés
Péter alpolgármester, országgyû-
lési képviselõ. A megjelenteket
angol nyelven Kovács Kornél, a

gyár igazgatója köszöntötte, majd
a Kanizsa Táncegyüttes és Bojtár
Népzenei Együttes mûsorát te-
kintették meg a meghívott vendé-
gek, köztük a gyáregység dolgo-
zói is.

– A szakembergárda, az infrast-
ruktúra, a gyártás minden feltéte-
le adott volt Nagykanizsán – szólt
elismerõen Tim Baechle. – Bebi-
zonyosodott, jól döntöttünk öt hó-
nappal ezelõtt, amikor idehoztuk
a termelést. Herman Miklós ígé-
retet tett rá, mindent megtesz
azért, hogy a most felavatott gyár
dolgozóinak a létszáma tovább
emelkedhessen, és a GE más üz-
letágai is megtelepedhessenek
Kanizsán.

Cseresnyés Péter alpolgármes-
ter, országgyûlési képviselõ köszö-
netet mondott a GE képviselõinek,
amiért városunkat választották
munkahelyteremtõ beruházásuk
helyszínéül.

B.E.
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Mélyen ttisztelt ccsaládtagok, rrokonok!
Együtt éérzõ bbarátok, iismerõsök!

Kedves Feri bácsi!
Az emlékezés pillanatai szólítottak ma ide bennünket.  Néhány napja egy

csendes párizsi délelõttön örökre megtértél szeretett családtagjaidhoz, költõba-
rátaidhoz. A hírre az egész ország gyászba borult. Mi, kanizsai barátaid, tisz-
telõid is megrendülten állunk most sírod elõtt.

Érezzük személyed hiányát, értjük haladó szellemiséged elvesztésének sú-
lyát, mégsem tekintünk fájdalommal a jövõbe, hiszen értékes eszmei hagyaté-
kot bíztál ránk.

Történészként, újságíróként, Kelet-Európa-szakértõként, a múlt század poli-
tikai viszonyainak kiváló ismerõjeként az utókor számára maradandót alkottál.

Kedves Gyászoló Család!
Tisztelt Emlékezõk!
Emlékezzünk a tudósra, a sokak által tisztelt kiváló emberre, idézzük fel Fej-

tõ Ferenc életének legjelentõsebb állomásait:
1909. augusztus 31-én született Nagykanizsán. Rövid ideig a kommunista

mozgalom aktív tagja volt, amiért 1932-ben egy évre bebörtönözték. Szabadu-
lása után a szociáldemokrata Népszava munkatársa lett, József Attilával és Ig-
notus Pállal közösen alapította a Szép Szó címû irodalmi-politikai folyóiratot.
A kormány elnyomó parasztpolitikáját bíráló cikke (Makói beszélgetés) miatt
azonban el kellett hagynia az országot.

Fejtõ Ferenc Franciaországba menekült. A második világháború után a pá-
rizsi magyar nagykövetség sajtóirodájának vezetõje lett, 1950-ben a Francia
Hírügynökségnél kezdett dolgozni, ahol csaknem harminc éven keresztül kom-
mentálta a kommunista világ történéseit. 1956-ban rendkívül sokat tett azért,
hogy a francia értelmiségiek hiteles tájékoztatást kapjanak a magyarországi
eseményekrõl. A nemzetközi hírû újságíró, több nyelven publikáló szerzõ 1989-
ben, Nagy Imre újratemetésére tért vissza Magyarországra. Az igazságtalanul
kivégzett miniszterelnök rehabilitációját elõsegítette, hogy 20 évvel ezelõtt,
1988 júniusában – Fejtõ Ferenc elnöksége idején – jelképes síremléket emelt
Nagy Imrének az Emberi Jogok Magyar Ligájának Párizsi Szervezete a Pere-
Lachaise temetõben.

Fejtõ Ferenc számos hazai és nemzetközi díjban és kitüntetésben részesült
élete során. A francia Becsületrend, az osztrák Nagy Becsületrend és a Magyar
Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje mellett munkásságát egyebek között az
Európa Parlament Demokrácia-díjával, a horvát elnök által adományozott
Marko Marulic Hajnalcsillag Éremrenddel, Széchenyi díjjal és Nagy Imre Ér-
demrenddel is elismerték. Díszpolgára volt Budapestnek, a rendszerváltást kö-
vetõen elsõként Nagykanizsának, Zala megyének, díszdoktora a Pécsi és Szege-
di Tudományegyetemnek, tiszteletbeli és örökös fõszerkesztõje a Népszavának.

Kedves Feri Bácsi!
Mi, szülõvárosod polgárai méltán voltunk mindezekért büszkék Rád. Rád, Feri

bácsi, akinek sikereit nemcsak egy ország, hanem egész Európa ünnepelte. Igazi vi-
lágpolgár voltál: felvilágosult, alkotószellemû, meggyõzõdése mellett keményen ér-
velõ, aki szerette az életet és szeretett élni, s aki mindeközben ápolta nemzete hagyo-
mányait és tisztelte magyar gyökereit, s sosem felejtett el nagykanizsainak lenni.

Kedves Gyászoló Barátaim!
Nehéz pillanatok ezek, az emlékezés pillanatai. Mert ma búcsút venni jöttünk

ide. Örök búcsút venni Fejtõ Ferenctõl, városunk díszpolgárától, a szeretõ apá-
tól és igaz baráttól, a nagy tudású embertõl, akinek minden bizonnyal hiányozni
fog mûveltsége, éles meglátásai, meggyõzõ érvei és az életbe vetett végtelen hite.

Engedjék meg, hogy költõbarátja, József Attila egyik versével zárjam gon-
dolataimat!

Szeretném felverni lelkem dalával
A szomorúk szívét, a világot.
Most megbocsátok annak is,

Aki bántott.

Szeretném a keblemre ölelni az
Életért küzdõ, fájó rabot.
Szeretném feltámasztani,

Aki halott.

Szeretném, hogyha lassabban forogna
És végre megállna a nagy kerék.

De a legjobban szeretném,
Ha szeretnék.

És szeretnék alkotni csodásat és
Ezer gyönyörût, szépet meg nagyot

S aztán meghalni: Mert én a
Mámor vagyok.

(Marton István Nagykanizsa nevében búcsúzott Fejtõ Ferenctõl)

A virágokkal elborított Kopja-
fánál lapunk zártájával egy idõ-
ben emlékeztek a forradalom és
szabadságharc mártírjaira. 

Kóré Péter bevezetõjében a
kortárst, Szabó Zoltánt idézte. 

– „1956 emléke engem egy életre
optimistává tett. Ezekben a napok-
ban láthattam, hogy milyen nemes
tettekre képes az átlagember, ha
úgy érzi, rajta múlik gyermekeinek
és népének sorsa, jövõje.” Az a cé-
lunk – folytatta a Nagykanizsai Pol-
gári Egyesület elnöke –, hogy meg-
keressük, mi tette képessé ezeket az
átlagembereket, hozzánk hasonló
hús-vér embereket a helytállásra.

Ezután a nagykanizsai Reformá-
tus Gyülekezet megemlékezése
következett azokról az erdélyi és
partiumi lelkészekrõl, teológusok-
ról, akik 1958-ban lettek a ma-
gyargyûlölettel összefonódott
kommunista terror áldozatai. 

– Szükséges-e magyarázni, mi-
ért voltak szolidárisak az erdélyi
magyarok ’56 õszén? Jól tudták a
román hatalom birtokosai, hogy
Erdély magyar szellemét és lelkét
kell a félelemmel megtörniük,
hogy a testét helótasorba kénysze-
ríthessék. A lelkek pásztorain
kezdték tehát bosszúmûvüket: lel-
készeket, teológusokat ítéltek ko-
holt vádakkal bitóra, kegyelembõl
életfogytig, 15 –20 évig tartó rab-
ságra. Velük nem kellett elszámol-
ni senkinek, nem tartotta õket szá-
mon senki – egyedül csak az Isten
– hallottuk a megemlékezés során. 

Szamosújvár, Zsilava börtöne, a
sírokat sem õrzõ Duna-delta: néma
tanúi azoknak a bátor férfiaknak,
akik egyszerre váltak református
hitük és a magyar szabadság hõse-
ivé.

Mi adott erõt nekik a hûséghez?
Válaszul a 393. ének szólt a refor-
mátus férfiak ajkán: „Ne csüggedj
el, kicsiny sereg, /Ha rád zúdul
vad ellened, /Hogy végképp össze-
törjön; /Bár elpusztításodra tör,
Gond, kételkedés mit gyötör?/
Nem lesz ez így örökkön! /Bízzál:
ügyed az Istené, /Népét Õ el nem
ejtené:/Õ áll majd bosszút érted; /
Õ állít Gedeont melléd,/ Általa
harcodban megvéd, /Szent Igéjét,
és téged.”

Cseresnyés Péter országgyû-
lési képviselõ, alpolgármester
ünnepi beszédében végig vette a
forradalom utáni megtorlás
iszonyatos számait. Idézte Nagy
Gáspár 1984-ben megjelent és
azonmód betiltott versét: „és ne-
künk nem szabad feledNI. a gyil-
kosokat néven nevezNI!” Kö-
szönetet mondott annak a sok-
nemzedéknyi magyar reformá-
tusnak, akiknek nemzetünk
megmaradásában, a mindenkori
– kényszerû – újrakezdésben, a
történelmi viharaink utáni fel-
egyenesedésben hatalmas szere-
pe volt. Szavait a következõkkel
zárta:

– Az ’56 utáni megtorlás áldo-
zatainak erõt adó ünnepén ezt az
üzenetet vigyük haza: Magyaror-
szág mégis talpra fog állni, ha me-
rítünk azoknak a férfiaknak a pél-
dájából, akik küzdöttek, ha nem is
volt reményük; dolgoztak, bénító
tûnõdés helyett. Mert – hogy befe-
jezésül Orániai Vilmos szilárd bi-
zalommal mondott szavait idéz-
zem: „Ahol akarat van, ott út is
van.” – utalt a szónok félreérthe-
tetlenül az elõrehozott választá-
sokra.

P.J.

Ahol aakarat vvan, oott úút iis vvan
Magyarország mmégis ttalpra ffog áállni –– ’’56 mmának
szóló üüzenete éés aaz eelõrehozott vválasztások

Új térkép városunkról
A Stiefel Eurocart nemzetközi térképgyártó cég az önkormányzat

megrendelésére most készíti Nagykanizsa Megyei Jogú Város hivatalos
várostérképét. Ebben minden térképészeti változás – amely az elmúlt években
városunkban történt –, feldolgozásra-berajzolásra kerül. A térkép szélén váro-
sunk meghatározó, vagy saját tevékenységükben egyedi szolgáltatást nyújtó
vállalatai, intézményei, egyéni vállalkozói megjelenítésre kerülnek.

Cégünk függetlenül attól, hogy valaki hirdetett, vagy sem, ingyenesen biz-
tosít minden jelentkezõ számára – aki legalább kettõ-három fõt foglalkoztat –,
egy ilyen térképet.

Jelentkezni lehet: a 30/235-8894; 20/401-8625 telefonszámon Suhai
Sándor megyei területi vezetõnél.
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A Védõnõk Napja alkalmából
munkaértekezletet tartott az
ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei
Kistérségi Intézete a Magyar
Plakát Házban.

Szõlõsi Márta képviselõ, a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság
tagja köszöntõjében röviden bemu-
tatta a védõnõi szerep kialakulását,

történelmi vonatkozásait. A védõ-
nõi munka hungarikumnak számít,
hiszen a környezõ országokban a
védõnõk nincsenek jelen az egész-
ségügyi rendszerben.

Három szakmai elõadást hall-
gathattak meg a jelenlevõk. Dr.
Gárdos László, a Zala Megyei
Kórház Gyermekosztályának
osztályvezetõ fõorvosa az anyatej
fontosságával kapcsolatban el-
mondta, hogy az egymással ver-
sengõ, tápszert gyártó cégek so-
hasem fognak tudni bizonyos
rendkívül hasznos tápanyagokat
elõállítani. Licskó Adrienn, a
Sejtbank képviselõje az õssejt-te-
rápia jelentõségérõl tartott elõ-
adást. Végül Dr. Buzás Judit kis-
térségi fõorvos a védõnõi munka-
közösségrõl beszélt.

Az elõadások után szakmai el-
ismerést adtak át Kéryné Grom-
mer Melindának, Marton
Józsefnének, Nemeskürtiné
Medgyes Ilonának, Takács János-
nének és Valachné Fürtös Etelká-
nak. Az év védõnõje címet Kerek
Györgyi kapta.

Steyer Edina

Mint arról korábban lapunk-
ban is beszámoltunk, a Polgár-
mesteri Hivatal a bevonásra ke-
rült egy és kétforintosokból
gyûjtési akciót indított annak ér-
dekében, hogy a leadás után ösz-
szegyûlt pénzbõl a Kanizsai Do-
rottya Kórház eszközvásárlását
segítsék.

Marton István polgármester
kezdeményezésére márciusig
mintegy száz pénzgyûjtõ helyen,
2,8 tonna egy- és kétforintos gyûlt
össze a lakosság adományaiból. 

A mûszerek ünnepélyes átadá-
sán a polgármester megköszönte a
cégek, a vállalkozások és a magán-
emberek gyûjtõmunkáját, továbbá
megjegyezte, a 2007. novemberé-
ben kezdõdött akció eredménye-
ként 1,614 millió forint gyûlt össze
a megszûnt érmékbõl. 

Dr. Kovács József fõigazgató
elmondta, a lakosság támogatá-
sával egy kapnográf és egy
EKG készüléket, öt darab infú-
ziós pumpát, két darab gyógy-
szerporlasztót és egy defibrillá-
tort sikerült vásárolni. Hogy mit
jelentenek a mûszerek a kórház
számára? Hozzájárulnak a súly-
ponti minõsítés kiteljesedésé-
hez, javítják a szakmai színvo-
nalat és segítik a betegek
gyógyulását, illetve segítik a

betegek hatékony és biztonsá-
gos ellátását. 

A késõbbiekben szeretnék to-
vábbfejleszteni a mûszerbeszer-
zések és azok támogatási formáit,
hiszen sok olyan mûszerük van,
amelyek már elhasználódtak, és
cserére szorulnak, illetve hiá-
nyoznak. A lakosság és a lehetsé-
ges támogatók megnyerése céljá-
ból a kórház alapított egy Kórház
támogatói plakettet, amely a Ka-
nizsai Dorottya Kórház Támoga-

tója cím viselésére jogosítja fel a
szponzoraikat. A támogatási ösz-
szeg mértékétõl függõen a plakett
arany, ezüst és bronz fokozatával
szeretnék megköszönni a önzet-
len segítségüket. Az elismerése-
ket ünnepélyes keretek között a
kórház rendezvényein adják át. A
mûszerek használatáról Dr. Brün-
ner Szilveszter megbízott fõorvos
adott tájékoztatást a sajtó részére.

B.E.
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5. Kanizsai Bor- és Dödöllefesz-
tivál. Ötödik alkalommal kerül meg-
rendezésre városunkban a Kanizsai
Bor- és Dödöllefesztivál, idén a
megszokottól eltérõen két héttel
elõbb, augusztus 29-30-án, az Erzsé-
bet téren. A rendezvényt a Kanizsai
Kulturális Központ és a 2004-ben
alakult Kanizsa és Környéke Gaszt-
ronómiai Egyesület közösen szerve-
zik, fõ támogatója Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata. A
fesztivál célja a dödölle és más táj-
jellegû ételek megismertetése, a he-
lyi hagyományok ápolása, valamint
a borfogyasztás kultúrájának nép-
szerûsítése, s nem utolsó sorban a
város turisztikai vonzerejének növe-
lése. Pénteken két megmérettetés is
lesz, a jelentkezõk a Kanizsa Bordal-
noka és a Dödöllekirályok címért
versenghetnek. Idén is összemérhe-
tik fõzõtudományukat a fõzõver-
senyre jelentkezõk, amely szomba-
ton lesz. Nevezési határidõ mindhá-
rom eseményre: augusztus 22. A
fesztiválról és a versenyekrõl továb-
bi információkat a következõ elérhe-
tõségeken kaphatnak: www.kaniz-
saikultura.hu, 93/311-468 és 30/205-
74-64 (Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ); http://tourinform.nagy-
kanizsa.hu; www.kanizsa-gasztro-
.hu,prikryl.jozsef@freemail.hu,
30/261-61-98 (Prikryl József, Gaszt-
ronómiai Egyesület).

Államvizsga a PEN-en. A Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-
puszán 35 idegenforgalmi és szállo-
da szakos hallgató tett tanúbizony-
ságot tudásáról három államvizsga
bizottság elõtt, melynek elnökei
Gubicza Ágoston, a Fly Balaton
ügyvezetõ igazgatója, Dr. Németh
István, a Pannon Thermál Klaszter
elnöke, a Büki Gyógyfürdõ elnök-
vezérigazgatója, valamint Dr. Oláh
Péter, a Pannon Egyetem címzetes
egyetemi docense, a Hotel Karos
Spa****superior elnök-vezérigaz-
gatója voltak. A hallgatók vizsgái
eredményesnek és sikeresnek bizo-
nyultak, valamint az elnökök is elé-
gedettségüket fejezték ki a szakdol-
gozatok színvonalával, az azokban
rejlõ gyakorlati hasznosíthatóság-
gal, illetve a hallgatók felkészültsé-
gével kapcsolatosan – jegyezte meg
Dr. Jancsik András, a PE Gazdaság-
tudományi Kar dékánja, aki szintén
az egyik államvizsga bizottság tag-
ja volt. – Nagyon büszkék vagyunk,
hiszen a PEN történetében elõször
vizsgázott együtt ennyi idegenfor-
galmi és szálloda szakos hallgató –
számolt be Birkner Zoltán, a PEN
oktatási igazgatója a tegnap történ-
tekrõl.

Átadták aa mmûszereket
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Kitüntetések éés jjutalmak
A védõnõi mmunka hhungarikumnak sszámít

24.qxd  2008.06.18.  11:00  Page 4



Kanizsa – HHirdetés2008. június 19. 5

24.qxd  2008.06.18.  10:47  Page 5



Kanizsa – VVárosháza 2008. június 19.6

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt érintetteket, hogy az E.ON Szolgáltató Kft. Nagy-
kanizsa, Király u. 2. szám alatti telephelyén helyhez kötött légszennyezõ
pontforrás mûködtetésére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség mûködési engedélyt adott ki 2098-
3/1/2008. számon.

Az errõl szóló határozat megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Polgár-
mesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán (Eötvös tér 16. 1. em. 31. iroda).

Engedély kkiadása

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:

649/79.hrsz-ú, Ipari Parki beépítetlen terület, 34.200.000 Ft + áfa kikiáltá-
si áron. A versenytárgyalás idõpontjai: július 2. és július 16. 10 óra. A ver-
senytárgyalás helye: Nagykanizsa Régió Ipari Park Kft (8800 Nagykanizsa,
Garay u. 21.) Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet:
93/310-256.

Versenytárgyalás

A Magyar Közlöny 155. számában kihirdetésre került az egyes adótörvények
módosításáról szóló 2007. Évi 126. Tv.  amely rendelkezik az egyéni vállalko-
zók tevékenységét jelölõ EU normáknak megfelelõ szakmakódok cseréjérõl. 

A statisztikai közlöny 2007. évi 7. Számában került kihirdetésre az új szak-
makód jegyzék a 9005/2007. KSH közleményként, valamint a szakmakód
jegyzék és a hozzá tartozó fordítókulcsok  a www.ksh.hu weboldalon elérhetõ
a  a HIREK, KÖZLEMÉNYEK - SZAKMAKÓDOK JEGYZÉKE 2008 cím
alatt.

A szakmakódok EU kompatibilissá történõ átfordításának két esete van. Az
egyik amikor a fordító kulcs segítségével az egyéni vállalkozói igazolvánnyal
rendelkezõk nyilvántartását vezetõ szerv /Központi Hivatal/ a Rendeletnek
megfelelõen a rendszeren hivatalból módosítja a szakmakódokat. A másik
esetben az új szakmakód jegyzékbõl a vállalkozónak kell kiválasztania a tevé-
kenységét jelölõ szakmakódot.  Azonban mindkét esetben a vállalkozónak
kezdeményeznie kell az okmányirodában a vállalkozói igazolvány cseréjét.
Amennyiben más adatváltozása nincs a vállalkozónak akkor az igazolvány
cseréje illetékmentes.

A jogszabály 2008. július 01-ig biztosít lehetõséget a szakmakód változások
miatt a vállalkozói igazolványok cseréjére. Tekintettel arra, hogy az illetékes-
ségi területünkön az közel 3500 vállalkozót érint arra kérjük az érintetteket,
hogy az igazolványok cseréjét már most kezdeményezzék, annak érdekében
hogy zökkenõmentesen tudjuk végrehajtani az igazolványok cseréjét.

Szakmakódok vváltozása

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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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

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai ki-
rendeltség épületében.

Képviselõi ffogadóórák

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a a
Hevesi Sándor Általános Iskola (Nagykanizsa, Hevesi u 2.) igazgatói
álláshelyére. 

Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú tanári végzettség, 5 év szakmai
gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell: 
Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, végzettséget iga-
zoló okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, valamint 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. A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtõl számított 90 napon
belül.

A pályázatot 3 példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Mûvelõdési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-800) részére. A borítékra rá kell írni:
Hevesi Sándor Általános Iskola vezetõi pályázat. 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság személyes meghall-
gatásra hívja meg a pályázókat.

Pályázat aa HHevesi SSándor ÁÁltalános
Iskola iigazgatói áálláshelyére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Roz-
gonyi Úti Általános Iskola (Nagykanizsa, Rozgonyi u 25.) igazgatói
álláshelyére. 

Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú tanári végzettség, 5 év szakmai
gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell: 
Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,

szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések, végzettséget iga-
zoló okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, valamint 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.

A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtõl számított 90 napon belül. 
A pályázatot 3 példányban kell eljuttatni a Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-

ros Mûvelõdési és Sportosztályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Szmodics Józsefné (Tel.: 93/500-800) részére. A borítékra rá kell írni: Roz-
gonyi Úti Általános Iskola vezetõi pályázat. 

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság személyes meghall-
gatásra hívja meg a pályázókat.

Pályázat aa RRozgonyi ÚÚti ÁÁltalános
Iskola iigazgatói áálláshelyére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Közpon-
ti Rózsa Óvoda (Nagykanizsa, Rózsa u 7.) óvodavezetõi álláshelyére. 

Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai (egyetemi vagy fõiskolai szintû)
végzettség és szakképzettség. A megfelelõ felsõfokú iskolai végzettségek és
szakképzettségek a következõk: óvodapedagógusi, konduktor-óvodapedagógusi.
Öt év szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetõi program,
végzettséget igazoló okirat hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Illetmény: KJT szerint. 
Az állás 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig 5 nevelési évre szól. 
A pályázatok benyújtásának határideje: a közzétételtõl számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje: a közzétételtõl számított 60 napon belül. 
A pályázatot a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosz-

tályára (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Szmodics Józsefné (Tel.:
93/500-800) részére kell beküldeni. 

Pályázat aa KKözponti RRózsa ÓÓvoda
óvodavezetõi 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, területnagy-
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.

Felhívás pparlagfûmentesítésre

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
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Ezzel a címmel tartott szak-
mai napot a nagykanizsai Rózsa
Óvoda.

Az intézmény 2006-ban nyert a
HEFOP 3.1.3 Felkészítés a kompe-
tencia-alapú oktatásra nevû, az
Európai Unió által kiírt pályáza-
ton.

Bogyay Lászlóné, az óvoda
vezetõje az ovisok pedagógus-
nap alkalmából elõadott  megle-
petés-mûsora után köszöntötte a
vendégeket, majd Dr. Pintérné
Grundmann Frida, a Pannon
Egyetem tanulmányi igazgatója
beszélt a gazdaság és az okta-

tásügy szoros összefüggéseirõl.
A program három nagy blokkra,

három nagy témára oszlott. Az
integráció-inkluzió fontos tapasz-
talatai, problémái után a játék és az
érzelmi nevelés kapcsolatáról, vé-
gül, de nem utolsó sorban az óvo-
da-iskola átmenet mikéntjérõl
hallhattak érdekes elõadásokat a
résztvevõk.

Bogyai Lászlóné elmondta, a
szakmai nap célja az volt, hogy
a megjelent pedagógusoknak és
szülõknek bemutassák a két év
gyakorlati tapasztalatait, vala-
mint, hogy ezeket a tapasztala-
tokat a meghívott szakemberek

elméleti tudásukkal alátámasz-
szák.

A HEFOP 3.1.3 programcsomag
általános jellemzõi: játékközpon-
túság, komplex tervezés, tudatos
képességfejlesztés, cselekvésbe
ágyazott tanulási technikák, a szü-
lõk bevonása.

Fontos szerepe van az integ-
rációnak, a sajátos nevelést
igénylõ gyerekek jelenlétének a
többségi óvodákban. Így a leg-
kisebbek is megtanulják elfo-
gadni és kezelni társaik mássá-
gát.

Steyer Edina

Kanizsa – OOktatás 2008. június 19.8

Két mûvészeti csoport bemu-
tatója zajlott csütörtökön a haj-
dani Úttörõház kiváló akuszti-
kájú színháztermében.

A Piarista Iskola már sok sikert
learatott vegyeskara és igencsak
friss alapítású, ám máris lenyûgö-
zõ diákszínpada mûsorát élvezhet-
te a szerencsés közönség. A leg-
utóbbi Helikonon Kodály-díjjal ki-
tüntetett karnagy, Ráczné Bella
Cecília csapata a hallgatóság ér-
zelmeinek széles skáláján játszott.
Szicíliai tájnyelven elõadott sze-
relmes témájú darabja, a Me pizzi-
ca, me mozzica Colachiccitõl az
énekeseknek és hallgatóságuknak
egyaránt élményszerû volt. A kö-
zönség viszont méltán illetõdött

meg a huszadik századi svéd
Bengt Eriksson Szentlélek-óhajtó
énekén. A közös éneklés – tudtuk
meg a mûsor után a vegyeskar ál-
tal kedves ünneplésben részesített
„Cili mamától” – elég kemény
összeszedettséget követel fiaink-
tól-lányainktól, ám egyben rögtön
meg is jutalmazza õket munkájuk
örömével. Az élet más területén is
ezt kellene mindannyiunknak
megtalálni!

Kereszty Ágnes tanárnõ február
óta tanítja a gimnáziumi osztá-
lyokban a tánc és dráma tantár-
gyat. A szerepléshez kedvet kapott
fiatalok a mozgásszínház és a di-
ákszínpad szakkörökben próbál-
hatják ki magukat. Itt megtanul-
hatják önmagukat adni, hisz a

színpad a 100%-os jelenlét iskolá-
ja – számolt be a fiatal tanárnõ. E
két csapat közös produkcióit lát-
hattuk: elsõnek a felszabadult hu-
morú commedia dell’arte feldol-
gozást az igaz szerelem gyõzelmé-
rõl. Az estét bezáró darabjuk, a so-
kak által ismert norvég mese –
prózai változatában az interneten
is olvasható –, A három fa legen-
dája igazi katarzist váltott ki. Az
adaptációban sokak munkája rej-
lik, az eredetinél sokrétûbb, több
szinten érthetõ mû fõ üzenete ezen
az estén ez volt: Mit tesz Isten
azokkal a vágyakkal, amelyeket a
szívünkbe ültet. Meglehet, egész
mást, mint amit az elején magunk
álmodunk. Rá figyelni, Hozzá iga-
zodni, Rá hagyatkozni, nemde ez
a dolgunk? – tette fel a kérdést
Kereszty Ágnes.     

P.J.

Móka éés mmegrendültség

A Zrínyi Miklós Általános Is-
kola pedagógiai programjában a
tehetséggondozás szempontjából
öt terület különös prioritást élvez
– mondta el lapunknak Faller
Zoltán, az iskola igazgatója.

Ez az öt terület a következõ: in-
formatika, amelyet csoportbontás-
ban, magyar nyelv és irodalom,
amelyet emelt óraszámmal oktat-
nak. A matematika és az idegen
nyelv ún. nívócsoportos terület,
ami azt jelenti, hogy ötödik osz-
tálytól az ügyesebb diákok külön
csoportba kerülnek – természete-

sen az osztályközösség megmara-
dása mellett. Az ötödik rész a
sportorientáltság, amelynek kere-
tei között megvalósult a minden-
napos testnevelés. Ez mellé az öt
kiemelkedõ terület mellé felzárkó-
zott a mûvészetoktatás modern
tánc formájában.

A szakmai program sikerességét
bizonyítják a zrínyis diákok tanul-
mányi sikerei az idei tanévben:

Göncz Csaba András 8. c osztá-
lyos tanuló az Országos Fizika
Verseny 3. helyét szerezte meg, s
szintén eredményesen szerepelt
Horváth László 8. c osztályos ta-

nuló. Felkészítõ tanáruk: Lelkes
Andrásné.

Erdõdi Bence 8. c osztályos ta-
nuló a történelem verseny orszá-
gos döntõjében 6. helyezést, a Te-
leki Pál Földrajz-Földtan Országos
Verseny döntõjében 4. helyezést
ért el. Felkészítõ tanárai: Peszleg-
né Henzsel Valéria (történelem) és
Somogyi Józsefné (földrajz).

A német verseny országos döntõ-
jében eredményesen szerepelt Sütõ
Luca 7. c osztályos tanuló. Felkészí-
tõ tanára: Hetyeiné Kovács Andrea.

Steyer Edina

Tanulmányi ssikerek aa ZZrínyiben

Magas sszínvonalú sszakmai ppedagógiai
környezet bbiztosítása aa RRózsa óóvodában

Ezzel a címmel rendezték a
Péterfy Sándor Általános Iskola
udvarán a már hagyománnyá
vált városi tanévzáró suli-bulit.

A programokat az iskola és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Mûvelõdési és Sportosztálya kö-
zösen szervezte. Sebestyén Niko-
letta, a Mûvelõdési Osztály mun-
katársa elmondta, hogy „ez a nap
minden évben a gyerekekért van,
azért, hogy jól érezzék magukat.
Ilyenkor mindig olyan csoportokat
kérünk fel a szereplésre, akik egész
éves munkájuk eredményét tudják
bemutatni.”

Minden óvodát és általános isko-
lát meghívtak a rendezvényre. A
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
és a Zala Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Nagykanizsai Pol-
gári Védelmi Kirendeltségének
munkatársai érdekes bemutatókat
tartottak a gyerekeknek, amelyek-
nek célja nem csak a szórakoztatás
volt, hanem az is, hogy a nebulók
betekintést nyerjenek a hatóságok
munkájába. Kézmûves foglalkozá-
sok (bõrözés, arcfestés, hennafes-
tés, agyagozás, gyöngyfûzés,
rongybabakészítés), ugráló vár, má-
szó fal, elektromos kisautók és mo-
torok tették színessé a délelõttöt. A
színpadon mazsorettek, divatbemu-
tató, aerobic-bemutató, Rudi bohóc
és a Premier Táncklub szórakoztat-
ta a közönséget. A Zsigmondy-
Szécheny SZKI diákjai saját készí-
tésû estélyi ruhákat mutattak be.

Steyer Edina

„Miénk iitt
e ttér”

Városunk tanulói a megyében is
öregbítik alma máterük hírnevét.
Az Év Zalai Tehetsége címet a
Batthyány Gimnázium 11. osztá-
lyos tanulója, Kupó Péter érde-
melte ki. 

Ugyane címet kapta a Bolyai is-
kola 8. osztályos tanulója Hegedûs
Veronika.

A tanulmányi versenyek során
remekeltek a bolyaisok. Köztük
Patus Eszter, Benedek Ádám, Er-
dõs Márton és Vas Lilla.

Az ÉÉv ZZalai
Tehetségei
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Elsõ helyezést értek el a
Péterfy Sándor Általános Iskola
tanulói az Országos Katasztró-
favédelmi Ifjúsági verseny Csil-
lebércen megrendezett döntõjén.

A csapat tagjai: Szlávecz Tamás
(csapatkapitány), Varga Borbála,
Baraniuk Bálint és Gódor Zsolt. A
diákokat Sánta Zoltán, a Péterfy
iskola tanára készítette fel.

A versenyrõl, a tapasztalatokról
és az elért sikerrõl beszélgettünk
Prepok Attilával, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nagykanizsai Polgári Védelmi Ki-
rendeltségének vezetõjével, a fel-
készítõ pedagógussal és a csapat
tagjaival.

Prepok Attila: – Az Országos
Katasztrófavédelmi verseny felme-
nõ rendszerû. A kirendeltségek sa-

ját versenye után jön a megyei,
majd az országos döntõ. Nagykani-
zsán, a kirendeltségi szintû ver-
senyen kategóriánként három-há-
rom csapat versenyzett egymással.
Általános iskolák közül a Péterfy, a
középiskolás kategóriában a Cser-
háti Szakközépiskola lett az elsõ.
Õk képviselték Nagykanizsát a me-
gyei fordulón Zalaegerszegen.
Mindkét csoportban négy-négy
csapat versengett (Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, Keszthely, Letenye).
Külföldrõl, Horvátországból és
Szlovéniából is érkeztek vendégek,
de õk versenyen kívül teljesítették a
feladatokat. A középiskolások
versenyében a Cserháti második, a
péterfysek az összes induló csapat
közül a legmagasabb pontszámmal
az elsõk lettek, így jutottak tovább
a döntõbe. Az országos megméret-

tetést az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság a csillebérci
ifjúsági táborban, húsz-húsz csa-
pattal rendezte meg. Az elsõ napon
volt az elméleti verseny, ahol 60
kérdésbõl 53-ra válaszoltak helye-
sen Tamásék, ezzel az elsõ nap után
a hetedik helyen álltak. A második
napon a  gyakorlati feladatokat
kellett megoldani idõre, többek kö-
zött tûzoltási, árvízvédelmi és pol-
gárvédelmi feladatokat. A legjobb
idõvel hajtották végre a gyakorla-
tokat a nagykanizsai diákok. Ösz-
szességében 108 pontot kaptak,
maguk mögött hagyva a 106-106
ponttal rendelkezõ második és har-
madik helyezetteket. Úgy vélem, ez
nagy hírnevet jelent az iskolának, a
városnak és kirendeltségünknek is.
A gyerekek sok ajándékot kaptak:
érmet, serleget, pólót, egy 22 ezer
forint értékû búvármerülési lehetõ-
séget, valamint kéthetes nyaralást
Szegeden Sánta tanár úrral együtt.

Varga Borbála: – Nagyon jól
éreztük magunkat a versenyen,
összeismerkedtünk más csapatok
tagjaival is. Úgy gondolom, hogy
minden csapat jól teljesítette a fel-

adatát, nem voltak köztünk nézet-
eltérések. Mindenki szurkolt a má-
siknak, de mindannyian a gyõze-
lemre hajtottunk. A gyakorlati ver-
senyfeladatok nehezek voltak,
nagy volt a stressz, azonban min-
denki a legjobbat próbálta kihozni
magából, és ez döntötte el azt,
hogy elsõ helyezettek lettünk.

Szlávecz Tamás: – Remek volt a
felkészítés, sokat gyakoroltunk, és
szerencsére nyertünk. Reméljük,
jövõre sikerül megismételni.

Sánta Zoltán: – Már tavaly is
megérintett minket a gyõzelem sze-
le, mert akkor a gyerekek megyei
második helyezést értek el. A csa-
patban ezután kialakult egy erõs
küzdõszellem, azért, hogy az idén
még jobban felkészüljünk, még
többet tanuljunk mind az elméleti,
mind a gyakorlati ismereteket te-
kintve. Idén a csapat tagjai nagyon
aktívak voltak, egy emberként tar-
tottak össze a gyõzelem érdekében,
kihozták magukból a maximumot.
Bízom benne, hogy jövõre is ha-
sonló sikereket fognak elérni.

Steyer Edina

Kanizsa – OOktatás2008. június 19. 9

6 óra tánctanulás, bemutató, vérpezsdítõ zene!
Érkezhetsz egyedül, a pároddal, vagy a barátaiddal!

MÓRICZ ZSIGMOND MÛVELÕDÉSI HÁZ (Hajgató Sándor út 1.)
2008. június 28. (szombat) 15.00-tól 18.00-ig
2008. június 19. (vasárnap) 10.30-tól 13.30-ig

Részvételi díj: 4500 Ft/fõ
Kellõ számú érdeklõdés esetén szeptembertõl 

rendszeres tanfolyamot indítunk!

INFORMÁCIÓ: Gavallér-Kormos Attila, telefon: 30-598-3347
e-mail: attila@chilisalsa.hu

Péterfys ddiákok ssikere aa KKatasztrófavédelmi vversenyen
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Az eelmerült ssziget

A 79. Ünnepi Könyvhétre je-
lent meg Pék Pál költõ tizedik,
Az elmerült sziget címû verses-
kötete, melyet a Honvéd Kaszinó
tükörtermében mutattak be.

Laudációt Péntek Imre, József
Attila-díjas költõ, a Pannon Tükör
fõszerkesztõje mondott. Közremû-
ködött: Hegedûs Erzsébet, Hor-
váth István Radnóti-díjas, Mikola
Mária versmondók és Farkas Ti-
bor (gitár). Az est házigazdája,
Halmos Ildikó köszöntõ szavai
után Pék Pállal Kardos Ferenc be-
szélgetett.

Pék Pál nem olyan stílust alakí-
tott ki magának, ami senki másra
nem hasonlít, hanem olyat, ami a
legjobban közvetíti belsõ, lelki tar-
talmait. Elragadtatott és tragikus
énekhang ez, amely szinte sanzon-
szerûen dallamos és könnyed,
mégis minden szava és szókapcso-
lata súlyos és jelentõs. 

Felnõtt Pilinszky örökségéhez;
így hozott létre eredeti mondandó-
jú költészetet, amely egészen új-
szerû formai elemeket adott hozzá
a katolikus költõ örökségéhez.
Olyan szorongásokat hordoz, ame-
lyekkel a mai világ van tele, mert
úgy érzi, hogy álmaihoz képest a
megvalósult realitás elfogadhatat-
lan – olvashatjuk a meghívón
Alföldy Jenõ kritikus, irodalomtör-
ténész tollából.

Laudációjában Péntek Imre töb-
bek között kiemelte: 

– Pék Pál új, tizedik kötete –
mindenképpen ünnepi alkalom –
hasonló igényességgel készült,
mint az elõzõek. Mondhatnám, ha-
sonló szigorral. A mívesség iránt
érzett alázattal. 

Ezt követõen elismeréssel adó-
zott Szirtes Gábor Pék Pál köteteit

ajánló, rövid miniesszéinek, mely-
ben rávilágított e kötet két etapjá-
ra: az álságok ellen folyó, meg
nem nyugvó küzdelemre és arra az
erkölcsi elégtételre, jövõt involvá-
ló ígéretre, amely értelmet ad a
sokszor Don Quijotei hadakozás-
nak. Régi és új motívumok szövik
át a kötetet. A régiek a folytonos-
ságot képviselik. Ilyen a – több kö-
tetben is megidézett – október ár-
nya, mely új hangsúlyokkal, de a
régi erkölcsi konzekvenciákkal
szól. Majd még egy dologról szólt
Péntek Imre: 

– Pék Pál az a költõ – mondta –,
aki szenvedélyesen olvassa a régi
és új klasszikusokat, kortársait, ke-
resi a párhuzamokat, az eltérése-
ket, a megerõsítõ motívumokat. Új
kötetében is számos mottót, aján-
lást találunk. A névsor tanulságos:
találkozunk Weöres Sándor, Fodor
András, dr. Alotti Nasri, Szabó Lõ-
rinc, Illyés Gyula, Ágh István,
Markó Béla, Ady Endre, Csoóri
Sándor, Nagy László, Dante, Bella
István és Homérosz nevével és so-
raival. S idézzük, mit mondott vé-
gül: Pék Pál tizedik kötete súlyos,
tartalmas opusz, a kortárs lírai
termés javához sorolható. Nem
könnyû olvasmány, meg kell küz-
deni a szöveggel. De érdemes,
mert a Keats-i, idáig világító felis-
merésnek ad új érvet és érvényt:
együtt van benne a szép és az igaz.
Ahogy az angol költõ írta az Óda
egy görög vázához címû versében:
A Szép: Igaz s az igaz: szép - /soh-
se áhítsatok mást, / nincs fõbb böl-
csesség.”

Élmények, eemlékek

Negyedik kötetével jelentke-
zett az idei Ünnepi Könyvhéten
Dr. Polgár József. Az Él-
mény…emlék…, ami belõlük
megmaradt címû könyvet Dr.
Márkus Ferenc tanár mutatta be
a Honvéd Kaszinó tükörtermé-
ben.

Közremûködött: Csere Andrea
és Ritecz  Rita. Az est házigazdája
Halmos Ildikó igazgató volt. 

Dr. Márkus Ferenc elöljáróban
kiemelte, mindegyik kötet egyete-
mességében külön-külön is megfe-
lel annak a Horváth Jánosi megfo-
galmazásnak (Horváth János 20.
századi irodalomtörténész) amely
így hangzik: Az irodalom írók és

olvasók szellemi viszonya írott mû-
vek közvetítésével. A szellemi vi-
szony kölcsönösségen alapul és
bensõséggel ajándékozza meg az
olvasót.

Dr. Polgár József az évek során
elfogadott prózaíróként van jelen
Nagykanizsa irodalmi életében. Az
évrõl évre kiadott Antológiának is
társszerzõje. Mesélõkedve kiapad-
hatatlan. Fordulatos kisprózai írá-
sai gyakran veszik témájukat
Nagykanizsa jelenébõl és közel-
múltjából. Távolabbi helyszínek –
Balaton, Szeged, Adriai-tenger –
emberei is megjelennek munkái-
ban.

– Történetei jól szerkesztettek,
nyelvhasználata választékos, min-
den mûve olvasmányos. Alakjai,
karakterei érdekesek, szinte kivétel
nélkül tanult, mûvelt emberek. Mo-
tívumai változatosak, összességük-
ben tanulságosak. Ezek egészülnek
ki a természet-, táj- és tárgyleírás
színvonalas teljesítményével. Kivé-
teles megjelenítõ erõvel részletesen
ír világhírû zeneszerzõkrõl, zene-
mûvekrõl, zenekari elõadásokról,
sõt képzõmûvészeti alkotásokról is
– olvashatjuk a könyv utószavá-
ban, Dr. Márkus Ferenc tollából.

A mmitikus JJózsef AAttila

A szlovéniai Lendván élõ szer-
zõ, Dr. Hagymás István író, pszi-
chiáter A mitikus József Attila
címû kötetét szintén a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban mutat-
ták be. Az íróval Czupi Gyula
könyvtárigazgató beszélgetett.

A könyvében Hagymás István
arra akart kísérletet tenni, hogy

felhívja a figyelmet egy olyan Jó-
zsef Attila jelenségre, amelyet az
úgynevezett szinkronicitás deter-
minál. Azokra az ok-okozati ösz-
szefüggésben látszólag nem álló
dolgokra próbál rámutatni József
Attila életében és életmûvében,
amelyek ismételten fordulnak elõ.
Azért válhat legnagyobb költõn
mitikus alakká, mert a vele meg-
történteknek vannak elõképei, és
éppen a mesék, mítoszok, legen-
dák világából ismerõsek azok az
események, amelyeket maga is
megélt, verssé szublimált, õsképpé
költött.

Nemcsak az Ó és Újszövetség
egyes alakjaira, momentumaira is-
merhetünk rá, ha behatóan tanul-
mányozzuk József Attila írásait és
a róla írottakat, de a magyar õstör-
ténet egy-egy kulcsfigurája is fel-
sejlik, a megfelelõ attribútumok-
kal, a megfelelõ idõben és helyen.

Hagymás István megpróbálta azt a
hagyományt követni, amelyet ed-
dig megjelent könyveiben is szem
elõtt tartott, vagyis egy úgyneve-
zett archaikus analógiás, prelogi-
kus, asszociációs fonal mentén
szerette volna felgöngyölíteni a
sok talányos, mégis ismerõs jelen-
séget.

Szószedetek

A Nyelvészeti tájékoztató fü-
zetek 3. és 4. számaként jelent
meg az Ünnepi Könyvhétre Sza-
badi Tibor J. eszperantó mûfor-
dító Elsõ magyar – eszperantó –
bajor szószedet- és kifejezés-
gyûjteménye, valamint Elsõ
osztrák – német – magyar szó-
szedet- és kifejezés-gyûjteménye.

Kanizsa – PParnasszus 2008. június 19.10
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Az újszerû munkáról többek kö-
zött így ír Dr. Horváth György ma-
gyar nyelvi lektor az elõszóban:
Szabadi Tibor J. nehéz feladatra
vállalkozott. Ez jelen esetben több-
szörösen is igaz. A magyar nyelv
színessége, sokoldalú szó- és szó-
szerkezet kincse rendkívül gazdag.
Elég csak az értelmezõ szótárunk-
ra utalni, és akkor nem képezheti
vita tárgyát megállapításunk. Sza-
badi Tibor J. szótárírási vénája
feltétlen dicséretes. Új utakat ke-

res, és talál. S végül megemlíti azt
is, soha nem tudjuk elõre, hogy mi-
kor vesszük hasznát a jelen álla-
potban „értéktelen” munkának.
Ezt a tudomány eddigi fejlõdése vi-
lágosan bizonyította. A munkának
értéke az is, hogy a magyar mellett
egy német nyelvjárás kutatóit is
ösztönzi hasonló munka végzésére. 

Amit één aadhatok

Elsõ verseskötetével jelentke-
zett az Ünnepi Könyvhéten Kósa
Pál. Amit én adhatok címû köte-
tét Kardos Ferenc költõ, a Halis
István Városi Könyvtár igazga-
tóhelyettese mutatta be az intéz-
ményben.

Kósa Pál tavaly csatlakozott a
Takács László Irodalmi Körhöz.
Már gyermekkorában is írt, de
nyugdíjasként adta közre alkotása-
it. A kötet megjelentetésében Kar-
dos Ferenc segítette, aki többek
között elmondta: 

– Hagyományos szemléletû költõ
Kósa Pál, a hagyományos témákat
– szerelem, elmúlás – részesíti
elõnyben. Az elmúlás azonban nem
úgy foglalkoztatja, hogy mi veszett
el, hanem milyen eredményei van-
nak életének. Amiben különbözik
minden más kanizsai íróembertõl,
az az igazán természetközelisége.

Majdnem minden versében szerepel
az erdõ, a növényvilág, a természet.
Látszik, hogy gondolati lírájában a
nyugatos nemzedék hatott rá erõtel-
jesen. Ösztönösen nyúl a formák-
hoz, mindegyik verse szabad vers,
akkor is, ha van benn idõmértékes,
belsõ rímekkel rendelkezõ, és haiku
formára hajazó költemény is. Érde-
kes sajátossága, hogy a legnagyobb
ellentéteket közlõ verse is békés
marad, békésen fejezõdik be. Kósa
Pál életében bizonyára különleges
alkalom az elsõ kötet. Elindult egy
új úton, ahonnan el lehet jutni egy
magasabb absztrakciójú költészet
felé. Ennek megvannak a csirái.

Bakonyi Erzsébet

Dr. Csernus Imre A Nõ címû
könyvéhez készült képanyagból
nyílt kiállítás az Ünnepi Köny-
héten a Halis István Városi
Könyvtárban. A Nádor Péter fest-
ményeit és a pszichiáter gondola-
tait bemutató kiállítás június 27-
ig tekinthetõ meg. A két alkotó
Nyakó Melinda, a Nõk-háza
Egyesület elnökének meghívását
elfogadva érkezett Kanizsára.

Mitõl nõ egy nõ? És vajon mi-
tõl jó a nõ? Hogyan képes egy nõ
vagy akár egy férfi megélni saját
nemiségét? Tudja-e jól érezni ma-
gát a saját bõrében? És tesz-e va-
lamit azért, hogy jobb legyen?

Ha ön elég erõs, hogy feltegye ma-
gának ezeket a kérdéseket, lapozzon
bele Dr. Csernus Imre legújabb
könyvébe. Bátraké a szerencse. Aké-
pek történetet próbálnak elindítani, s
a vég a késõbbiekben fejezõdik be.

Kimondani hangosan magam-
nak és a másiknak a jó és a rossz
érzéseimet, majd mindennek a kö-
vetkezményeit napról-napra kö-
vetkezetesen vállalni: ez a
fejl(eszt)ett érzelmi inteligencia.

Dr. Csernus Imre 1966-ban
született egy vajdasági kisváros-
ban. Bár tíz éves korában esküt
tett arra, hogy pap lesz, vala-
hogy mégiscsak pszichiáter lett

belõle, mert kiderült, hogy van
bátorsága feltenni azokat a kér-
déseket, amelyekre mások gon-
dolni sem mernek – olvashatjuk
a könyv hátsó borítóján. Akinek
felkeltettük a figyelmét, még el-
látogathat a könyvtárba, és el-
mélyülhet a könyv gondolatait
megjelenítõ festmények üzene-
teiben.

Bakonyi Erzsébet

A nnõ

Mátyás királyra és a magyar
reneszánszra emlékezett a Med-
gyaszay Házban rendezett évad-
záró találkozóján a Rozgonyi
Polgári Egylet.

Az egybegyûlteket Miha
Tamásné, elnök köszöntötte.

– Az a nemzet, amelyik nem õrzi
történelmi múltját, és nem becsüli
kiemelkedõ hõseinek emlékét, az
elõbb-utóbb arra kényszerül, hogy
múltbeli szenvedéseit újra-meg újra
átélje – kezdte elõadásában Szalay
István nyugdíjas pedagógus, az est
szónoka. – Ha ez igaz akkor igaz az
ellenkezõje is – folytatta. – A nemze-
ti identitásához ragaszkodó közös-
ség a múltbeli tapasztalatait, sikere-
it felhasználva, új és új sikereket tud
elérni. Számunkra ez a második a
követendõ magatartás – hangsú-
lyozta, majd szólt Mátyás állam-
szervezõ, országépítõ munkájáról,
kultúra-, tudomány-, mûvészet-tá-
mogató tevékenységérõl. Elmondta,
százötven évvel ezelõtt, 1458. janu-
ár 24-én választották közfelkiáltás-
sal Mátyást királlyá. Még nem volt
16 éves. Széleslátókörû, mûvelt
uralkodóként értett a hadvezetés-
hez, államszervezéshez, a gazdasági
élet irányításához. Erõs egyéniség-
ként a maga elé kitûzött célt követ-

kezetesen, akarattal, majdnem min-
dig elérte. Ma úgy mondanánk, si-
került önmagát megvalósítania.
Uralkodásának, dicsõségének csú-
csán halt meg 1490. április 6-án.
Egy gazdag, virágzó országot ha-
gyott az utókorra. Uralkodásával
bebizonyította, hogy a magyarok
képesek voltak Európát megvédeni
a törökkel szemben. Bebizonyította,
hogy Közép-Európa politikai élete
elképzelhetetlen magyar részvétel
nélkül, és bebizonyította, hogy az
uralkodó, az uralkodó udvara, a ma-
gyar nép képes átvennie egy mo-
dern haladó szellemû kultúrát, tudo-
mányt, és van ereje annak tovább-
fejlesztésére. Megbecsülést, hírne-
vet szerzett az országnak. Halálakor
nem volt még 50 éves. 

A mûsorban fellépett Horváth Ist-
ván Radnóti-díjas versmondó, a
kiskanizsai Szent Cecília Zene és
Mûvészeti Iskola kamara együttese
Plánder Katalin vezetésével, vala-
mint Varga Döniz és Roósz Péter, a
Kiskanizsai Általános Iskola tanu-
lói. Az elõadást követõen Udvardi
Gézáné, a Fakanál Klub vezetõje
adott tájékoztatást a kor étkezési
szokásairól, ételeirõl. A találkozó re-
neszánsz étkek kóstolójával zárult.

B.E.

A magyar rreneszánsz
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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 Egyesített Bölcsõde
Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a. Tel./fax: 93/314-340

Az Egyesített Bölcsõde felvételt hirdet 

BÖLCSÕDETITKÁR MUNKAKÖRBEN 
2008. augusztus 1-tõl. 

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség: mérlegképes könyvelõ.
Költségvetési gyakorlat elõnyt jelent,

számítógép felhasználói ismeret szükséges.

Jelentkezni lehet az intézményvezetõnél a Napraforgó Bölcsõdében
(Nagykanizsa, Csokonai u. 5.) szakmai önéletrajzzal.

Immár ötödik alkalommal
rendezte meg a Dunántúli Nyug-
díjasklubok Kulturális Találko-
zóját a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház és az intéz-
ményben mûködõ Vasutas
Nyugdíjasklub.

A jó hangulatú találkozón több
mint százan vettek részt pécsi,
székesfehérvári, szombathelyi,
celldömölki, soproni és tapolcai –
zömében vasutas – nyugdíjasklub-
ok képviseletében. 

A rendezvényen Kámánné Szép
Terézia intézményvezetõ, Szmodics
Józsefné mûvelõdési és sportosz-
tályvezetõ, Horváth László, a
Nyugdíjasklubok Országos Szövet-
ségének elnöke és Kócza Ferenc, a
kanizsai Vasutas Nyugdíjasklub ve-
zetõje mondott köszöntõt. A Du-
nántúl különbözõ régióiból érkezett
szépkorúak dalcsokrokkal, versek-
kel és tánccal köszöntötték egy-
mást és a közönséget, a Kodály
mûvelõdési ház pedig meglepetés
mûsorral kedveskedett a résztve-
võknek, melynek során Tóth Ro-
land (botostánc), a HSMK Premier
Táncklubja, valamint a házigazda
közmûvelõdési intézmény Yasmine
Orient Tánccsoportja szórakoztatta
a közönséget.

G.G.

Szépkorú vvasutasok

Városunkban járt a 4for Dance
kamaraegyüttes. A magyar néptánc
autentikus elemeit virtuóz ritmus-
játékokkal ötvözõ csoport a Heve-
si Sándor Mûvelõdési Központ
Színháztermében lépett fel, akiket
a Folk Error nevû zenekar kísért.

Lapunk kérdéseire Gál Sándor
válaszolt, aki elmondta:

– Elég fáradtan érkeztünk ide,
próbáltuk magunkból a maximu-
mot kihozni. Úgy láttam, hogy a
közönségnek tetszett, amit csinál-
tunk, és ez nekünk teljes megelé-
gedettséget nyújt. A jövõbe te-
kintve elmondanám, egy-két héten
belül új munkafolyamatba kez-
dünk. Más tanárok fognak nekünk
másmilyen táncanyagokat taníta-
ni. Ez lesz az alapja az õsszel elké-
szülõ új, nagy mûsorunknak,
amely nem kisebb részek összes-
ségébõl fog állni, mint a mai, ha-
nem egy komplett történetet sze-
retnénk színpadra vinni.

S.E.

4for DDance
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Horoszkóp

Úgy érzi, változtatni kellene megszokott
életvitelén, és megszokott környezetén.
Ne hagyja magát lebeszélni errõl a tervé-
rõl, hiszen nem olyasmi után vágyódik,
ami elérhetetlen, és nem az öné.

Figyeljen, és ragadja meg a kínálkozó lehe-
tõségeket a munkájával kapcsolatban. De
mielõtt döntést hozna, higgadt fejjel gondol-
kodjon, ne hagyja ott a megszokott helyét
egy bizonytalan jövõjû lehetõség miatt. 

Számíthat a Jupiter támogatására, és nagy fá-
ba vághatja a fejszéjét. Ha új vállalkozáson tö-
ri a fejét, most esélye van a sikeres lépésre, hi-
szen profi módon kezeli a pénzügyeit. Érzel-
mi életében romantikus napokra számíthat.

Néha úgy érzi, semmi nem tudja boldog-
gá tenni. Fogja vissza kicsit a munkatem-
póját, és tervezzen a közeljövõben sza-
badságot. Egy kis séta, és vízparti napozás
után mindjárt derûsebbnek látja a világot. 

Bátran nézzen szembe a nehézségekkel,
nem kell a gondok miatt azonnal dep-
resszióba esni. A környezetében így is
vannak olyanok, akik az ön segítségére
várnak. Ne okozzon csalódást nekik.

Néha úgy érzi, idõhiányban szenved, és
nem tud kellõ idõt szentelni magánéleté-
re. Jó, hogyha továbbra is ragaszkodik az
elveihez, mert a nem várt eseményeket
így könnyebben átvészeli.

Pozitív élmények várnak ezen a héten ön-
re. Sikerre számíthat mind anyagiak, mind
a karrier területén. A késõbbiekben fontolja
meg jobban döntéseit, és a szorgalmának is
meg lesz elõbb-utóbb az eredménye.

Próbáljon meg idõnként könnyíteni a helyze-
tén. Az állandó tépelõdés felõrli erejét, gyen-
gíti immunrendszerét. Törõdjön többet a ma-
gánéletével és menjen szabadságra. Feloldó-
dásra, vigaszra csak a szerelemben találhat.

A csillagok állása szerint mozgalmas napok
elé néz. Érdemes kihasználnia a kínálkozó
lehetõségeket, mert szinte arannyá változik
minden, amihez hozzáfog.  Legyen szó akár
tanulásról, vagy ház körüli munkáról.

A kellemetlen bolygóállások néhány napra
ugyan lehangolják, de hamarosan visszatér
minden a régi kerékvágásba. Továbbra is
maradjon nyíltszívû a családjával, mert
csak így várhat segítséget tõlük.

Ne hamarkodja el döntéseit, és ne bízzon
semmit a véletlenre. Ha elbizonytalanodik,
most ne hallgasson a barátai tanácsára, ha-
nem vegye saját kezébe az ügyeit. Ha szing-
li, fordítson több idõt a párkeresésre.

Úgy tûnik, hullámvölgybe kerül ezekben
a napokban. A nehézségek elõl nem kell
mindjárt megfutamodni, hanem meg kell
oldani azokat. Ideje lenne egy hosszabb
pihenõre, erõgyûjtésre vonulnia. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Állás
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
AWI hegesztõ szakirányú 120.000 Ft
forgácsoló szakirányú 200.000 Ft
varrómunkás szakirányú 70.000 – 100.000 Ft
pultos szakirányú 86.300 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 90.000 – 110.000 Ft
gyártósori összeszerelõ 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
anyagmozgató 8. általános 80.000 – 95.000 Ft
hostess érettségi 69.000 – 105.000 Ft
gépésztechnikus technikum 300.000 – 320.000 Ft
munkavédelmi ügyintézõ technikum 100.000 Ft
környezetvédelmi mérnök fõiskola 100.000 – 120.000 Ft
gépészmérnök fõiskola 300.000 – 320.000 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

ÚJ! ÚJ! ÚJ! 
frekvencia!

FM 95,6 MHz
Tekerjen át Ön is!

Új SMS 
szám

06-30/
30-30-95-6
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VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

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

BÉRLET

JÁRMÛ

INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetmé-
teres terület – társasház építésére is
alkalmas – eladó! 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, fel-
újításra 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
tetõtéri, 46 m2 galériás, két szobás,
cirkós lakás a Deák tér 10-ben 8,99
millió Ft-ért eladó. Akár önrész nél-
kül is. Tel.: 30/901-9013 (6246K)

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

Nk-án az Uszodánál kétszobás,
bõvíthetõ, napfényes, egyedi fûté-
ses, részben felújított, kívülrõl hõ-
szigetelt udvari lakás garázzsal,
pincével 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)

Csónakázó tónál (a Szeszfõzde
közelében, a szalagkorlátnál) 1000
m2-es telek kis faházzal eladó. Víz,

villany van. Érd.: 30/9975-375
(6268K)

Nk-i másfél szobás, gázas, 44 m2-
es földszinti, önkormányzati lakáso-
mat egy szobás, gázas önkormányzati
lakásra cserélném. Érd.: 30/958-7390
(6299K)

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

Nk belvárosában a TANDEM au-
tókereskedés bérbe kiadó vagy építé-
si teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)

Iharosban 75 m2 alapterületû he-
lyiség kereskedelmi célra kiadó. Érd.:
70/313-7437 (6270K)

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

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

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

Tenyésztésre szánt Mopsz 4 hóna-
pos kiskutyák családi okok miatt el-
adók. Érd.: 30/481-2323 (6263K)

Fuji FinePix S3000 digitális fény-
képezõgép (ezüst színû) 3,2 MP, 6x
optikai zoom, LCD 1,8", beépített
vaku, memóriakártya, napellenzõ
gyûrû, USB kábel, leírás, szoftver.
Közelkép, mozgókép felvétel, auto-
matikus és kézi üzemmódok. Irányár:
20.000 Ft. Tel.: 30/9932-534
(6264K)

ISOVER hõszigetelõ, 10 cm vas-

tag, 600 Ft/m2 áron eladó. Ugyanitt új
téglavörös tetõcserép 20 m2, féláron
eladó, ajándék kupcseréppel, hófogó-
val. Tel.: 06-70-935-4639 (6267K)

Két kiscica keresi szeretõ gazdá-
ját! Érd.: 70/387-9707 (6271K)

Fürdõkád, zuhanytálca felújító
zománcozás helyben, beépített álla-
potban, fehérben, színesben. Érd.:
20/475-1793, 82/423-691 (6142K)

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

Gépelést, illetve bármilyen számí-
tógépes szerkesztést rövid határidõ-
vel vállalok. Tel.: 30/9932-534

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

Újra masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ) Teljes testre,
30 perces lazító masszázs 1000 Ft.
Egyéb szolgáltatások: alakformáló-,
talp-, stb. masszázs. Hívásra házhoz is
megyek! Tel.: 30/481-2323 (6273K)

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAMOKAT
indítunk

2008. 06.23-án 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ 

(alap és típusvizsga)
2008. 06.25-én 16 órakor

autóbuszvezetõ (D)
2008. 06.30-án 8 órakor
személyautó, motor és 

segédmotor kategóriákban 

Részletfizetés!
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

NE HAGYD KI, 
JELENTKEZZ!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

984; 987; 986/1. hrsz-ú Erzsébet tér északi tömbjét, 90.000.000 Ft kikiál-
tási áron. A versenytárgyalás idõpontja július 2.10 óra. 649/118. hrsz-ú Ipari
Parki beépítetlen területet 7.646.000 Ft + áfa kikiáltási áron. A versenytár-
gyalás idõpontja július 2. 11 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és
a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Versenytárgyalás

Ha felsõfokú végzettsége van,
döntse már el, dolgozni akar vagy
pénzt keresni! Érd.: 70/313-7437,
20/936-7115 (6272K)
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A labdarúgó NB III Dráva cso-
portjában szereplõ NTE 1866 MÁV
együttese az idény utolsó, 34. fordu-
lójában a PVSK Fürge Nyuszi gár-
dáját fogadta. A kanizsai labdarú-
gók annak tudatában léptek pályára,

hogy gyõzelem, s a többi meccs
kedvezõ alakulása esetén megsze-
rezhetik a 13. helyet, ami komoly
prémiummal kecsegtetett volna szá-
mukra. Ennek megfelelõen görcsös
játékot láthattunk Visnovics Lász-

lóéktól, igaz, a vendég pécsiek szá-
mára sem volt tét nélküli a találko-
zó, hiszen egy esetleges siker a cso-
portban a bent maradásukat jelent-
hette volna. Nos, a vége kétszeri ha-
zai egyenlítés után baranyai 3-2-si-
kert hozott. Így a Tóth Attila trení-
rozta NTE labdarúgói a Dráva cso-
port 14. helyén végeztek 37 ponttal,
51 rúgott és 63 kapott találattal. 

Nem vvolt sszép bbúcsúzás

A záró fordulóban kíváncsiak voltunk arra, hogy a házi góllövõlistán fej-fej mellett haladó két kani-
zsai támadó, Cs. Horváth Gábor (14 gól) és Ujvári Máté (16) hogyan teljesít a szezonzárón.

Ujvári Máté
Jobb oldali csatárként kezdett, de az ellenfél
szögleteinél õ maradt csak elõl. Összjáték-
ban aktívabb volt, s az 5. és 14. percben lö-
véssel próbálkozott. Tizenötpercnyi játék
után többször tûnt fel a baloldalon is, sõt a
továbbiakban is a többszöri oldalváltások
jellemezték futballját.

Ujvári Máté
Rögtön jobblábas lövéssel nyitott, valamint
az elkövetkezendõ idõszakban ugyan sza-
badrúgást is kiharcolt, viszont összjátékban
pontatlanabb lett. Egyéni képzettségét ki-
használva volt jól induló cselsorozata is,
azonban nem kellõ ritmusban oldotta meg
ezeket.

Ujvári Máté
A második játékrészt õ is harcosabban kezd-
te, szabálytalanságot is követtek el ellene.
Sokkalta statikusabbá vált teljesítménye, és
ennek is betudható volt, hogy a 61. percben
hibázott. A feszült helyzet szülte kakasko-
dáshoz ugyanakkor – s ez nem válik dicsõsé-
gére – õ is "idõben" odaért. 

Ujvári Máté
A mérkõzés utolsó periódusát alaposan meg-
nyomta. Harcos játéka nagy helyzeteket eredmé-
nyez, s az utolsó percekben kétszer is remek
egyéni akcióval próbálkozott. 80 méteres szólója
gólt érdemelt volna, a házi góllövõ listán elfoglalt
elsõ helyezése így már éktársa kezében volt.

Cs. Horváth Gábor
Kihúzódik balra, de vonalban helyezkedõ
csatártársával együtt néha túlságosan is elõl
maradtak. Ezen aztán még idejében változta-
tott, majd pedig erõszakossága is kamato-
zott, hiszen pontrúgásokkal jöhetett együtte-
se. A pályán történt összezördülésnek aktív
részese volt.

Cs. Horváth Gábor
A 75. percben majdhogynem reménytelen
helyzetbõl szerzett gólt egy nem túl erõs
jobblábas lövéssel, ami becsorgott az ellen-
fél kapujába, amivel 2-2 lett. Többször is jó
összjátékot produkált Ujvárival, de ezúttal
ez már nem sikerült.

Cs. Horváth Gábor
Egész egyszerûen elbújt a védõk között, tá-
madófutballja statikus lett, mindezt a kapu-
nak háttal állva és viaskodva. A 33. percben
aztán egy biztató kombináció után össze-
szedte magát, s az utolsó pillanatokban két-
szer is biztatóan próbálkozott visszalépve a
labdákért.

1-22. perc:

23-45. perc:

46-67. perc:

68-90. perc:

Cs. Horváth Gábor
Inkább centerként dominált, s a felpasszolt lab-
dák megtartása, valamint fejjel történõ megját-
szása volt a feladata. Ebben a periódusban volt
egy lepattanó lövése, s egy jobblábas zúgó ka-
pufája, miközben az ellenfél sarokrúgásainál is
a hazai büntetõterületen belül bukkant fel meg-
felelõ súlypontemelkedése miatt.

Az idény házi gólkirályi címe tehát Ujvári Mátét illeti, aki tizenhatszor volt eredményes, s 13 meccsen örül-
hetett, míg Cs. Horváth Gábor tizenötig jutott tizennégy találkozón betalálva. (Polgár)

Egy sorozat kezdõdött, egy pedig
folytatódott az Nagykanizsai Után-
pótlás Futball Club korosztályos

csapatainál. Az elsõ kitételnél ma-
radva, az NB II Délnyugati csoport-
jának U13-as korosztályában a Tö-

rök János és Németh Ferenc edzet-
te legénység zárt az élen 28 találko-
zón aratott 24 gyõzelemmel, 3 dön-
tetlennel és 1 vereséggel, 172-25-ös
gólkülönbséggel. Ebben a csapat-
ban góllövõként kiemelkedett
Sáfrán Richárd, aki nyolcvanötször
volt eredményes, míg Török Milán
32, Horváth Dávid pedig 12 gólt
jegyzett. A most U17-es korosztály
folytatva sorozatát, megismételte
korábbi U15-ös, és U13-as gyõzel-
mét. Náluk Faller Zoltán és Bene
Gábor volt a felkészítõ, s a Zrínyi-
iskola igazgatója meg is jegyezte:
„Ezeket a srácokat már NB II-es
csapatok megfigyelõi, mi több, me-

nedzserek is kerülgetik.” Az elnök,
Vlaszák Géza viszont sietett leszö-
gezni: „Értékeinkrõl csak úgy nem
fogunk lemondani, vagy ha igen, az
elsõdleges célállomást Zalában lát-
juk.” Jegyezzük meg, hogy az idõ-
sebbek 26 gyõzelmük mellett
mindössze egyszer kaptak ki, s
186-szor köszöntek be ellenfeleik-
nek, miközben csupán 22 gólt kap-
tak. Legjobb mesterlövészeik Pén-
tek Adrián (76), Billege András
(22), valamint Antalics Levente,
Szarka Tamás és Szakmeiszter Já-
nos (mindhárman 16) voltak.

Polgár László

Bajnokok kkét kkorosztállyal
NÉVJEGY – Nagykanizsai Utánpótlás Futball

Club. Alapítási éve: 2003. Színe: sárga – fekete. Cí-
me: 8800 Nagykanizsa, Zárda utca 16. Stadionja:
Olajbányász-stadion (8000 férõhellyel). Elnök: id.
Vlaszák Géza. Sikerei: NB II Délnyugati csoport
U13-as bajnok (2004, edzõk: Catalin Azoitei, Faller

Zoltán, Vlaszák Géza, 2008, edzõk: Török János, Németh Ferenc),
U15-ös bajnok (2006, edzõk: Catalin Azoitei, Faller Zoltán, Vlaszák
Géza), U17-es bajnok (2008, edzõk: Bene Gábor, Faller Zoltán).

NÉVJEGY
– CWG Kani-
zsa Vízilabda
Sport Egyesü-
let. Alapítási
éve: 1988. Szí-

ne: kék – fehér. Címe: 8800
Nagykanizsa, Békástói u. 3.
Uszoda: Városi uszoda (200 fé-
rõhellyel). Elnök: Kaszper Lász-
ló. Edzõ: Szabó Gábor. Legna-
gyobb sikerei: OB I B 9. helyezés
(2007), OB I B 4. helyezés
(2008).

Ugyan nagy volt a várakozás
a CWG Kanizsa VSE OB I B-s
vízilabdacsapatánál, végül a fel-
sõházi rájátszásban nem sikerült
elcsípniük a harmadik helyet,
mivel Cegléden 12-10-re kaptak
ki a házigazdáktól. A Szabó Gá-
bor játékos-edzõ vezette le-
génység a bajnokság finisére
mintha kifulladt volna, s az el-
múlt heti hazai vereség okozta
botlást már nem sikerült kozme-
tikáznia Karácsony Tiboréknak.
A SZIE Ybl VSE gárdája pedig
volt annyira rutinos, hogy az
utolsó körben beelõzte a dél-za-
laiakat, akik így lemaradtak a
dobogóról. Ettõl függetlenül a
negyedik hely az idén húsz esz-
tendõs egyesület eddigi leg-
szebb eredménye. S ami a leg-
fontosabb, hogy ennek az egy-
letnek szépreményû utánpótlása
is létezik, tehát remélhetõleg
lesz honnan meríteni az elkövet-
kezendõ szezonokban.

P.L.

A llegszebb
sikerrel
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Június 20. 19 óra Czupi Veronika - nép-
dalénekes, június 23. 19 óra Tulman
Géza - gitár, június 24. 19 óra Farkas
Miklós – harmonika, június 25. 19 óra
Major Lajos – harmonika, június 26. 19
óra Kummer László – harmonika, június

27. 19 óra Turzó György – gitár, június
30. 19 óra Bellák Tibor – harmonika

KANIZSAI NNYÁRI SSZÍNHÁZ 22008.
Június 24. 21 óra – HSMK
Bencsik Imre: KÖLCSÖNLAKÁS (bohó-
zat). A budapesti Fogi Színház bemutatója.
Fõbb szereplõk: Harsányi Gábor, Gergely
Róbert, Rátonyi Hajni, Csala Zsuzsa,
Straub Dezsõ

NYÁRESTI SSZERENÁD
mediterrán hangulat

a HSMK elõtti juharfa alatt

Június 20-21. – II. Igricfesztivál. Helyszín: Cserfõ

Június 21. 19-02 óra „MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA” 
Szent Iván éjjelén a Magyar Plakát Ház és a Képzõmûvészetek Háza szokatlan, színes
programokkal, éjszakai nyitva tartással, tárlatvezetésekkel, a kiállítási terekben koncert-
tel, filmvetítéssel várja a látogatókat. E csodákkal teli éjen a történések középpontjában
India misztikus világa és a Calcutta Trio varázslatos muzsikája áll. 

Június 21. NAGY UTAZÁS
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet életútjáról.

Megtekinthetõ: augusztus 31-ig.

Színes programok várnak a
nyári hónapokban is a kultúrát
kedvelõkre. 

Idén kerül második alkalommal
megrendezésre Cserfõn az Igric-
fesztivál, az énekelt vers, a folk- és
a világzene találkozója. Elõzõ szá-
munkban részletes bemutatót ol-
vashattak a fellépõkrõl Farkas Ti-
bor jóvoltából.

India csodálatos világával is-
merkedhetnek meg a látogatók jú-
nius 21-én a Múzeumok éjszakája
címû program keretein belül a Ma-
gyar Plakát Házban és a Képzõ-
mûvészetek Házában. 

Sass Brunner Erzsébet és Brun-
ner Erzsébet teljes életmûvébõl
rendeznek a szervezõk festmény-
és fotókiállítást Nagy utazás cím-
mel. Kõfalvy Csilla azt is elárulta,
hogy csak ezen az estén egy ben-
gáli teaházat rendeznek be a Plakát
Ház kávézójában. Egész nap nyit-
va tart a múzeum, de a programok
csak este 18 órakor kezdõdnek.
Kinyit a teaház, majd 20 órakor
lép fel a Calcutta Trió, egy észak-

indiai zenét játszó zenekar. Film-
vetítéssel is kedveskednek a ven-
dégeknek a Képzõmûvészetek Há-
zában.

Június végén veszi kezdetét a
már hagyománnyá vált Kanizsai
Nyári Színház programsorozat,
amelynek elsõ elõadása Szent Iván
éjszakáján lesz. Mindhárom elõ-
adást a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban rendezik, s ennek oka,
hogy a szabadtéri színpad padlóza-
ta javításra szorul – árulta el la-
punknak Tóthné Hegedûs Erzsébet.

A Hagyományok Napjával,
amelyet július 6-án tartanak
Kiskanizsán, a régi Búcsút szeret-
nék újjáéleszteni a szervezõk. Dél-
elõtt 9 órakor kirakodóvásárral in-
dul a nap, 13 órakor veszi kezdetét
a felvonulás. A gyermekeket ját-
szóházzal, színházzal, mesefolk
koncerttel és családi népi vetélke-
dõvel, a felnõtteket koncertekkel,
sanzon esttel, valamint búcsúi bál-
lal várják – tájékoztatott Godinek
Ibolya.

Steyer Edina

A kkultúra nnyara
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