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KKaanniizzssaa

Május 31-én, a hónap utolsó
vasárnapján a kiskanizsai Millen-
niumi Emlékparkban koszorúztak
a Hősök (Vasár)Napja alkalmából
– az Együtt Kiskanizsáért Egyesü-
let szervezésében. A megemlékezés
során számos szervezet, valamint
az önkormányzat képviselői rótták
le tiszteletüket azon hősi halált halt
katonák és honvédek előtt, akik
hazájukért a legdrágábbat, éle-
tüket áldozták. 

A kiskanizsai megemlékezésen
többek között vitéz lovag Erdős Lász-
ló honvéd ezredes, valamint dr. Páhy
János helyi plébános ecsetelte a mag-
yarság emlékezetének fontosságát és
megtartó erejét, mely az elkövet-
kezendőkben is útmutatóul kell, hogy
szolgáljon – békeidőben…

Immár hagyománnyá vált, hogy
a kanizsai Zsinagógában minden
tavasszal megemlékeznek a máso-

dik világháborúban embertelen
körülmények között elhunyt áldo-
zatokért.

Így történt ez az elmúlt hétvé-
gén, május utolsó vasárnapján is.
Dr. Székely István, a Nagykani-
zsai Zsidó Hitközség elnökének
szívhez szóló  köszöntője után
kulturális műsor következett,
melyben Havas Judit verses-ze-
nés műsorát hallgathatták meg a
résztvevők. Ezt Gyász Istentisz-
telet követte, melyen Verő Tamás
rabbi és Biczó Tamás kántor
működtek közre. Ezután a megje-
lentek a Zsinagóga udvarán talál-
ható emlékműnél tették tiszte-
letüket, elhelyezték virágaikat, s a
zsidó hagyományok szerint az

emlékezés köveit is. A megem-
lékezés az Izraelita temetőben
folytatódott.
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Göncz Kinga volt külügymi-
niszter, az MSZP Európai parla-
menti listájának a vezetője, és
Kovács Kálmán, a Külhoni Ma-
gyarok szekciójának vezetője
Tótszerdahelyre látogatott. A
délutáni órákban Göncz Kinga
Nagykanizsán is találkozott a
helyi sajtó képviselőivel, ahol
összefoglalót adott zalai láto-
gatásáról, valamint beszélt az
EP választásról, és ismertette az
MSZP programját.

Mintaszerű az együttműködésük
a határvidék településeivel – kezd-
te elöljáróban a politikus. A közös
programokból kiemelte: június 1-
től megnyílik a régi Murahíd, ami
fennakadás nélkül mindkét olda-
lon lehetővé teszi a határátkelést.
A turizmus és a horvát-magyar
kapcsolatok szempontjából sok
intézkedés van folyamatban. Ezek
között fontosnak tartják, hogy
kapjon kétoldalú kormányzati
támogatást az új Murahíd megé-
pítése Murakeresztúr és Gorican
között. Visszatérve Budapestre,
megkérik a miniszterelnököt, pró-
bálják meg beiktatni a következő
horvát-magyar kormányülés napi-
rendjébe a témát. Sok szó esett
Horvátország eu-s csatlakozásáról
is, amit minden magyar parlamen-
ti párt egyöntetűen támogat. Tud-
ják, elakadtak a tárgyalások a
horvát-szlovén határvita miatt. Eu-
s fórumokon és személyes talál-
kozások alkalmával ő maga is
igyekezett elősegíteni a vitás
kérdések megoldását. Bár nem
oldódtak meg a problémák, még
mindig van esély rá, hogy Horvát-
ország kövesse a csatlakozási tár-
gyalások menetrendjét. Lát lehe-
tőséget arra is, hogy Horvátország
pont a magyar elnökség ideje alatt,
2011 első félévében csatlakozzon
az unióhoz.

Két fő feladatukkal kapcsolat-
ban kiemelte egyrészt a magyar
érdekek képviseletét az EP-ben,
hiszen Magyarországnak az az
érdeke, hogy az EP mindhárom
meghatározó frakciójában erős
legyen a magyar képviselet. A
másik, hogy hazahozzák az euró-
pai értékeket. Az EU egész alap-
filozófiája a toleranciára, az
emberi méltóságra, a mindenkit
megillető tiszteletre, a kirekesztés

elleni egyértelmű fellépésre, a
rasszizmus elutasítására épül. Ide-
haza azonban olyan politikai
kultúrának látják a jeleit, ami nem
nevezhető európai kultúrának.
Döntő lesz az EP választásokon,
hogy a Jobbiknak sikerül-e legi-
timálnia magát, hiszen most nincs
öt százalékos támogatása Magyar-
országon az össznépességben.
Elsődleges dolguk lesz a válság
negatív hatásainak csökkentése
európai forrásokból, és eu-s segít-
séggel. Az ország helyzete sokkal
rosszabb lenne, ha nem lennénk
eu-s tagország, de emellett szük-
ségünk lesz az európai szolida-
ritásra még a jövőben is. 

A Halis István könyvtárban
tartott tagtoborzással egy-
bekötött társadalmi és politikai
helyzetelemző előadást Toroczkai
László, a Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom vezetője. 

A nagy érdeklődést kiváltó ren-
dezvényen az előadó az elmaradt
rendszerváltás rablóprivatizációs
eljárásairól, az ország idegenkézre
játszásáról beszélt. Hangsúlyozta:
hazánk iparának, mezőgazdaságá-
nak tönkretétele, termőföldjeinek
elkótyavetyélése zömében a ki-
lencvenes években megtörtént.
Napjainkban izraeliek bagóért
vásárolják fel a még megmaradt
Magyarországot. Jelenleg, az erő-
sen szabadkőműves kötődésű IMF
segítségével hazánk stratégiai fon-
tossággal bíró vízkészletének
megkaparintása a cél. Toroczkai
László elmondta, sajnos ország-
szerte akadnak olyan helyi poli-
tikusok – valamennyi parlamenti
pártból –, akik közreműködnek
ebben az új honfoglalásban. Bírálat
érte az ellenzéki pártokat a
sorozatosan elszalasztott kor-
mányváltási lehetőségek miatt is.
Az embereket nem az előrehozott
választások ígéreteinek hitege-
tésével kell táplálni – hangsúlyoz-
ta. Ezt követően kifejtette, a hatal-
mat át kell venni, elég volt a rab-
szolgaságból. Ne próbáljon itt

demokráciáról beszélni senki. Cél-
ként jelölte meg a már meglévő fél-
katonai szervezetek mellé to-
vábbiak létrehozását. A későbbiek
folyamán ezek szoros együtt-
működésben dolgoznának, és
részét képezhetnék a létrehozandó
csendőrségnek. A forradalom öt-
venedik évfordulójának megün-
neplését még vérbe fojtotta a ma-
gyar rendőri egyenruhákba öltöz-
tetett idegen hatalom, ám ennek ki-
zárólagos oka a szervezetlen-
ségünk volt – állapította meg To-
roczkai. A hatalomátvételt köve-
tően új alkotmányra, törvényho-
zásra van szükség. Meg kell te-
remteni végre a közbiztonságot.
Elég volt a „megélhetési bűnözés”-
ből. A haza árulóit példás büntetés-
ben kell részesíteni. A közelgő EP-
választásokkal kapcsolatban kife-
jtette, támogatják Morvai Krisztina
Jobbik általi jelölését. Szemé-
lyében olyan képviselő juthat be az
Európai Parlamentbe, aki végre a
magyar emberek jogait is megvédi. 

Két, a közgyűlést és a váro-
sunkat érintő témában tartott
sajtótájékoztatót Szányiné Ko-
vács Mária, az MSZDP városi
elnöke és Papp Ferenc önkor-
mányzati képviselő.

Papp Ferenc, a közgyűlések
összehívásáról mondott vélemé-
nyében kiemelte: a város önkor-
mányzata négy hét alatt három
soron kívüli ülést tartott, ezzel
negatív csúcsot döntött. A hétfői
tizentöt perces testületi ülésen hat
napirendi pontot tárgyaltak meg,
bár ez túlzás, mert a bizottsági
elnökök formális felszólalásán
kívül érdemi hozzászólás nem
volt. 

A példa nélküli „passzív rezisz-
tencia” oka az lehet, hogy a
képviselőknek elegük lett a várat-
lan, sebtiben összehívott közgyű-
lésekből. Eljöttek ugyan, de néma-
ságukkal kifejezték az együtt-
működés megtagadását.

Miért is kellett májusban három
rendkívüli közgyűlést összehívni?

Papp Ferenc véleménye szerint
talán azért, mert a közgyűlés tiszt-
ségviselői között elemi együtt-
működés sincs, hiányzik a napi-
rendek koordinálása. A hivatalban
időnként az utolsó pillanatban
készülnek el az előterjesztések,
volt olyan közgyűlés, hogy a futár
négyszer hozott ki írásos anya-
gokat. A pályázatok megírására
néhány hónap mindig rendelke-
zésre áll, nem az utolsó héten kell
gondolni arra, hogy még a köz-
gyűlésnek is meg kell tárgyalnia az
előterjesztést. 

Az önkormányzaton belüli
ellentétek már a polgármesteri
hivatalban is éreztetik káros hatá-
sukat. Elbizonytalanodott a köz-
tisztviselői kar, nehezen tud meg-
felelni a gyakran változó, egymás-
nak néha ellentmondó vezetői
utasításoknak. Az MSZDP városi
szervezete megfontolandónak tart-
ja vizsgálat indítását e kérdések
tisztázására. Ha mindezeken nem
tudunk változtatni, akkor tovább
erodálódik a testület és a tisztség-
viselők tekintélye, romlik a hivatal
teljesítménye, tovább csökken a
város érdekérvényesítő képessége
a régióban, de országosan is. 

Szányiné Kovács Mária vissza-
csatolt előző sajtótájékoztatójá-
nak témájához: bebizonyosodott,
hogy nem kell idegen szervező és
12 millió forint ahhoz, hogy egy
sikeres, nagykanizsaiaknak szóló
program születhessen, helyi szer-
vezéssel. Az I. Kanizsai Sárkány-
hajó Bajnokság és a kísérő prog-
ramok helyi művészekkel és mű-
vészeti csoportokkal bebizonyí-
totta, hogy ha értelmes és érdekes
célokat tudunk megfogalmazni,
az a kanizsaiak ezreit mozgósítja.
Baráti és munkahelyi csoportok,
diákközösségek 1120 fővel vettek
részt a versenyen, nem beszélve a
több ezres szurkolótáborról és az
érdekelődőkről. Jókedvben sem
volt hiány. Köszönet ezért a Pan-
nonhát Dél-Zalai Turisztikai
Egyesületnek és a Kanizsa Ka-
jak-Kenu Klubnak a szervezésért.
Köszönet a versenyző csapatok-
nak, a fellépő művészeknek és a
támogatóknak. Ez a követendő
út. Vissza a kanizsai szervezőket,
a kanizsai művészeti csoportokat,
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a kanizsai kereskedőket, kéz-
műveseket, vendéglátókat, kul-
turális vállalkozókat, vissza a
régi hangulatot és az aktív kani-
zsai lakosokat. Közös remé-
nyünk, hogy 2010-ben mindezt
visszakapjuk, mert Nagykanizsa
többet érdemel – fejezte be gon-
dolatait Szányiné Kovács Mária. 

Az Európai parlamenti vá-
lasztásokról tartott sajtótájé-
koztatót Röst János önkormány-
zati képviselő és Halász Gyula,
az SZDSZ ügyvivője, önkor-
mányzati képviselő.

Röst János a kanizsai SZDSZ
nevében megköszönte a választó-
polgároknak a sikeres kopogtató-
cédula gyűjtést. Az SZDSZ-en be-
lül a Zala megyében leadott ko-
pogtató cédulák több mint felét vá-
rosunkban és térségében gyűjtöt-
ték össze. Nagykanizsán és Zalá-
ban folyamatosak voltak a rendez-
vényeik, és országos politikusaik
jelenléte. 

Volt „liberális bál”, könyvbemu-
tató, plakát kiállítás, „egy a ma-
gyar vándorkiállítás”, nők a közé-
letben-fórum, és Csótó-parti – du-
ma-parti. Vendégük volt: Demszky
Gábor, Konrád György, Csillag
István, Szent-Iványi István, Béki
Gabriella, Geberle Erzsébet, Vel-
key Gábor, Fodor Gábor, Bálint
György (Bálint-gazda) és Göncz
Kinga. 

Halász Gyula a téma folyta-
tásaként kiemelte: a június 7-i Eu-
rópai parlamenti választások meg-
határozóak lesznek Európa, Ma-
gyarország és az SZDSZ életében.
Fontos, hogy sikeresen szere-
peljen a választásokon, hiszen az
SZDSZ az egyetlen magyar
liberális pártként megalakulása
óta következetesen képviseli a
liberális és az európai értékrendet.
Az SZDSZ a szabadság és a szoli-
daritás pártja. Ezt képviselik
itthon, Magyarországon, és ezt
képviselik Európában is. Fontos,
hogy az Európai parlament
liberális-frakciójában legyenek
magyar liberálisok, hiszen az
ország érdekében csak így tudnak
tenni, lobbizni. A rendszervál-
táskor az egypártrendszer eltör-
léséért küzdöttek a demokratikus
erők. Ma Magyarországon olyan
folyamatok indultak el, amelyek
veszélyeztetik a demokráciát. A
kirekesztés, a gyűlöletkeltés

szelleme kiszabadult a palackból.
Mindannyiuk felelőssége, hogy
ennek közösen gátat szabjanak.
Magyarország lenne Európa szé-
gyene, ha egy Európa-ellenes,
kirekesztő, antidemokratikus párt
mandátumot szerezhetne az EP-
választáson. Azt kérik barátaiktól,
szimpatizánsaiktól, hogy június 7-
én (vasárnap) menjenek el, és
szavazzanak az SZDSZ listájára!
Szavazataikkal a szabadságért, a
jogegyenlőségért, az európai ma-
gyar jövőért demonstrálnak.

„Van, amikor asztalra kell
csapni. Amikor szavazás van,
szavazni kell. Különben meg-
gyónhatjuk, hogy nem törőd-
tünk a hazánkkal” – A magától
értetődő dolgok – a muskátlit
meg kell locsolni, a gyógyszert
be kell venni – között sorolta fel
hétfőn a Felsőtemplomban bér-
máló Balás Béla kaposvári
püspök a voksolást – számolt be
sajtótájékoztatóján Kóré Péter, a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
elnöke. 

És hogy kire szavazzunk, arra
egyértelmű útmutatást adott a
Pünkösdvasárnap minden szent-
misén felolvasott püspökkari nyi-
latkozat. Az elmúlt héten több fő-
pásztor protestált az MSZP szóró-
lapjai miatt, melyen egy-egy egy-
házi épület látható. Veres András
szombathelyi püspök is tiltakozott
ezen eljárásmód ellen, amely –
mint fogalmazott – alkalmas arra,
hogy sokakat megtévesszen véle-
ményformálásukban és szavazási
szándékukban. Úgy látszik, ez is a
hazugságáradat egyik újabb meg-
nyilvánulása – írta.

Postásaink városunkban is min-
den levélszekrénybe kézbesítettek
Puch László szerkesztésében efféle
sajtóterméket. Az MSZP Országos
Központja Nagykanizsán a Fel-
sőtemplom képével kampányol. És
az már csak hab a tortán, hogy a kép
előterében a 48. gyalogezred emlék-
műve, a Petőfi szobor még a tavalyi
tisztítás előtti állapotában látható. A
szocialisták jobban szeretik mocs-
kosan? Vagy szeretnék elfelejteni,
hogy polgári kezdeményezésre,
széles összefogással szépült meg?

Tartalmilag is sántikál ez a bro-
súra, mikor az uniós támogatások-

kal dicsekszik. Schmitt Pál, a
Fidesz-KDNP EP-listavezetője rá-
mutatott: a tavalyi költségvetésből
900 milliárd forint uniós támo-
gatást hagyott bent az ország. Ez
bizony kétszer annyi, mint amen-
nyit a kormány most szeretne
megtakarítani a megszorításokkal.

Hétfőn Murakeresztúron Eperjes
Károly fogalmazta meg, nem job-
boldali, hanem hóhányó, aki a
baloldal érdekeit szolgálja szét-
szóródó szavazataival. A rádióban
pedig Orbán Viktor figyelmez-
tetett: „Ha a jobboldal rest marad,
vagy többfelé szavaz, akkor annak
a vége vereség, csalódás, baloldali
győzelem és a Gyurcsány-Bajnai
korszak folytatása lehet” – fejezte
be sajtótájékoztatóját a fiatal elnök.

A legutóbbi sajtóbeszélgetésen
Marton István polgármester úgy
fogalmazott: „Ez a ciklus az erő-
gyűjtés és az infrastruktúra fej-
lesztés időszakáról szól.”

Hogy ezt számokkal is alátá-
massza, idézett az elmúlt két és fél
év sikeres pályázataiból. Mint
mondta, soha ennyi pénz nem á-
ramlott a városba, mint polgármes-
tersége alatt. A megaprojektek
(szennyvízcsatorna, kórházfejlesz-
tés) több, mint 11 milliárdos támo-
gatása mellett a kisebbek is összes-
ségeben közel 3 milliárdot hoztak
a város büdzséjébe.

A teljesség igénye nélkül kie-
melte a közbiztonság javítására el-
nyert 8 millió forintot, de szólt az
egészségügyi szolgálat akadály-
mentesítésére kapott 10 millió fo-
rintról is. Örömmel említette azt a
több, mint 370 millió forintos tá-
mogatást is, amit az Inkubátorház és
Innovációs Központ létrehozására
kaptunk. Szólt a sikertörténetnek
számító Térségi Integrált Szak-
képző Központ megvalósulásáról is. 

Nehéz lenne felsorolni az összes
pályázati sikert, amelyek a lakos-
ság kényelmét szolgálják. (Kerék-
párút, gyalogátkelők, autóbusz-
megállók korszerűsítése, útburko-
latok felújítása.) 

Mint elmondta, ma már nem a
pályázatok megírása okoz gondot,
hanem az önrész előteremtése. Hi-
szen az önkormányzatok többsége
hitelből kénytelen biztosítani azt.
Ezúton is megköszönte a hivatali

dolgozók áldozatkész munkáját.
Ezt követően bejelentette, hogy

egy közbenső ítélet nyomán elkez-
dődhetnek a Zrínyi utca kikötési
munkálatai. Mint mondta, a belső
körgyűrű kialakításának megvaló-
sítása feltétele volt annak, hogy el-
fogadja a Fidesz polgármesterje-
löltségét. Ez szerinte benne is volt
a párt programjában, ám ennek
nyomát lapunk nem lelte a
Nagykanizsa holnap című fideszes
programkiadványban.

„Cselekedd, ami rajtad áll” – ezt
a verssort választottuk idén a virá-
gosítás jelmondatául. Kifejezi an-
nak a sok-sok kanizsainak a hoz-
záállását, akik tesznek is azért,
hogy megváltozzon a környezetük.
Élhetőbb, emberibb legyen a lakó-
telep. Itt élni nem azonos az
igénytelenséggel, ezért az idén har-
madik alkalommal hirdeti meg a
Polgári Kanizsáért Alapítvány a
keleti városrész virágosítását.

Mindazok, akik vállalják, hogy
a házuk előtti területen ezeket a
növényeket elültetik és gondoz-
zák, alapítványunk támogatóinak,
a Polgári Magyarországért Alapít-
ványnak és a Saubermacher-Pan-
nónia Kft.nek köszönhetően egy-
nyári virágokat igényelhetnek –
tudósított Papp János kuratóriumi
elnök. A feliratkozás a Hevesi
ABC-nél június 6-án, szombaton
7-12 között történik. Szokás sze-
rint csak a feliratkozottak kapnak a
június 12-én, pénteken szállított
palántákból. Többen kérdezték,
honnan a virágosztás ötlete? Még a
2006. évi önkormányzati választá-
sok előtt vetette fel a Fidesz nagy-
kanizsai elnöke: meg kellene talál-
ni a módját, hogy a közösség meg-
jutalmazza azokat a lakókat, akik
saját munkájukkal járulnak hozzá
környezetük szebbé tételéhez. 

B.E. - Cz.Cs. - D.J. - K.H.
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– A palini városrész sokat
fejlődött az utóbbi évtizedben, és –
lokálpatriótaként is – a lakos-
sággal megteszünk mindent, hogy
olyan lakókörzete legyen Nagy-
kanizsának, mint például Bajcsa,
Bagola vagy Miklósfa. Mi sem
akarunk lemaradni már csak azért
sem, mert a városrész lehetőségei
új távlatokat nyithatnak, pláne
akkor, ha most megépül a 74-es
elkerülő út, amely végre nyugal-
mat és biztonságot hozhat az
idősek, fiatalok és gyermekek
részére a közlekedésben –  mondja
ottjártunkkor Bicsák Miklós
önkormányzati képviselő.

– Büszke vagyok arra, hogy
abban a városrészben , ahol én is
élek, nagyon szép civil kezdemé-
nyezések vannak. Június hónapban
a sportpályán szeretnénk össze-
hívni egy lakossági fórumot, ahol
újra napirendre kerül a pol-
gárőrség megszervezése. Az (úgy-
nevezett 74-es) Alkotmány utcában
és az új városrészben a lakosság
igényli a polgárőrség jelenlétét.
Emellett most alakul meg a Lazs-
naki utcában élő Paál Gyula úr
irányításával a nyugdíjasok klub-
ja. Ő már gyakorlatilag kapcsolat-
ban áll a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház Nyugdíjas klubjá-
val és sok jó tanácsot kap Balogh
István elnök úrtól, amelyeket Palin
városrész nyugdíjas klubjának
működtetésében tud majd hasz-

nosítani. A palini szépkorúak örül-
nek a kezdeményezésnek, s a lehe-
tőségeimhez mérten jómagam is
támogatom a klub létrehozását. 

– Milyen civil egyesületek
tevékenykednek már Palinban?

– A nyári hónapokban megalakuló
nyugdíjas klubot is szeretnénk civil
egyesületként bejegyeztetni, viszont
már régóta eredményesen működik a
palini sportegyesület, továbbá az
általános iskolánkban a szülők
egyesülete, melynek tagjai az össze-
fogást erősítik városrészünkben. A
sportegyesületünk nagyon jól mű-
ködik: itt meg kell említenem Kuti
László elnök urat, aki szívügyének

tekinti a serdülő, az ifjúsági és a fel-
nőtt labdarúgás eredményességét.
Öröm számunkra, hogy felnőtt csa-
patunk a megyei harmadosztályban
első helyen áll. Úgy néz ki, hogy egy-
két héten belül eldől a feljutás
lehetősége a megyei másodosztály-
ba. Mindez szintén nagyon jó érzés-
sel tölt el bennünket, mert ez is a
helyi közösségek együttműködésének
egyik szép példája. 

– Milyen gondok foglalkoz-
tatják a helyi civil közösségeket?

– Az egyik nagy gondunk és
bánatunk az, hogy az önkormányzat-
tól nem kaptunk támogatást a
műfüves pálya létrehozására, illetve
járdaépítésre, jóllehet a 2009. évi
költségvetésben előbbire tízmillió,
utóbbira pedig tizenkétmillió forint
támogatás volt előirányozva. A mű-
füves pálya – amely teljes mértékben
lakossági összefogással készült és
már csak a műfüvet kellett volna
rajta elhelyezni – nemcsak iskolai
oktatási célokat, hanem a paliniak
sport- és szabadidős tevékenységét
is szolgálná. Személy szerint engem
is nagyon bánt a dolog, mert az úgy-
nevezett „faragó bizottság” kihúzta
ezt a támogatást a költségvetésből.
Ugyanúgy nem kaptunk támogatást
a gyógyszertártól induló jár-
daépítésre, holott ez is szerepelt a
költségvetésben és ígéretet is kaptam
erre a támogatásra a Fidesz-frak-
ciótól. Azt is nagyon sajnálom, hogy
két – a palini városrészben lakó –
képviselő sem támogatta, holott jól
tudják, hogy erre a támogatásra
nagy szüksége lett volna a város-
részünknek. Lakossági összefogás-
sal igyekszünk odafigyelni környe-
zetünk szépítésére is akár a sport-
pálya környezetében, vagy másutt a
városrészben. Már szervezzük az
idei falunapot, amely még inkább

jelentőséggel bír majd annak tük-
rében, hogyha a labdarúgócsa-
patunk megnyeri a bajnokságot.
Voltaképpen városszéli településrész
vagyunk, ahol a civil közösségek
mindent megtesznek például azért,
hogy egy hangulatos falunapot ren-
dezzünk. Ez a közösségi nap egyúttal
azt a célt is szolgálja, hogy közelebb
hozza egymáshoz az új és az „öreg”
városrész lakosságát egymással. 

– A városrész miként tud anyagi
forrásokat előteremteni a társadal-
mi célok megvalósításához?

– Nagyon korrekt vállalkozók
tevékenykednek Palinban, akik sokat
segítnek a városrész fejlesztésében.

Példaként említhetem a sportpálya
világításának megvalósulását, a-
melyben sokat köszönhetünk az egyik
cég vezetőjének – Dániel László
úrnak – , akinek a cége teljes egészé-
ben társadalmi munkában elké-
szítette a sportpálya felének villam-
osítását. Meg kell említenem azt is,
hogy természetesen még nagyon sok
szponzor segíti a városrész fejlődését
kisebb-nagyobb összegekkel. A helyi
lakosságra mindig számíthatunk és
önzetlen segítőkészségüknek kö-
szönhetően kedvező irányba mozdult
el a városrész fejlődése az utóbbi
időkben. Igazából azonban csak
akkor tudnánk teljes mértékben nyitni
a városrész lakossága felé, ha egy
közösségi- vagy faluházat tudnánk
létrehozni Palinban. Képviselőként
mindent megteszek annak érdekében,
hogy valamilyen módon létesüljön
egy ilyen intézmény a városrészben. A
lehetőségek között felvetődött az úgy-
nevezett Somogyi-kastély épületének
megvásárlása és faluházzá történő
átalakítása, de ha nem tudjuk meg-
venni, akkor az Alkotmány utcában
egy megfelelő területen – amely a vá-
ros tulajdonát képezi – szeretnénk
felépíteni egy közösségi házat mint-
egy harmincmilliós költségvetéssel és
társadalmi összefogással. Fiatalok és
idősek részéről egyaránt igény van
arra, hogy a téli és tavaszi időszak-
ban is látogathassanak kulturális
programokat egy ilyen célokat szol-
gáló új közösségi házban. 

– És hol tartják a ren-
dezvényeket a paliniak most,
amikor még nincs közösségi ház?

– A programokat rendszerint a helyi
általános iskolában tartjuk, melynek
igazgatója – Sabján úr – rendkívül
korrekt módon segíti a városrész
közösségi életét. Minden lehetőséget
megad a lakosságnak a kulturált

szórakozásra, és az intézmény minden
programra nyitott, legyen szó akár
lakossági fórumról, vagy ismeretter-
jesztő előadásról. Ilyen tekintetben is
nagy szükség van az iskolánkra, de
nyilván jobban éreznénk magunkat
akkor, ha volna a városrésznek egy
családias – százharminc-százötven
négyzetméteres – saját közösségi háza.
Fontos lenne még a csapadékvíz-
elvezetés megoldása a Napsugár
utcában és az új városrészben, mert a
Förhénc-hegyről viharok idején lezú-
duló esővíz jelentős károkat okoz az ott
lakók házaiban és kertjeiben. A városi
költségvetésben szerepel a tervek
elkészíttetése annak érdekében, hogy
minél hamarabb kedvező megoldás
szülessen.

Járdaügyben Lang Ádámné –
Sári néni – is megosztja velünk
panaszát, amikor felkeressük a
képviselővel Alkotmány utcai
otthonában.

– Az a gondunk, hogy az Alkot-
mány utcának ezen a felén – a
páratlan oldalon – nincs járda,
pedig ezen a részen sok az idős
ember és a gyermek, akik bale-
setveszélyes helyen tudnak csak
közlekedni az út szélén. Amíg el
nem készül a 74-es elkerülő útsza-
kasz, addig jelentős kamionforga-
lom is veszélyezteti a mindennap-
jainkat. A nagy forgalom miatt sok-
szor nem tudunk átmenni a
túloldalra, ahol van egy keskeny és
töredezett járda. Rengeteg a
teherautó és a kamion, s ezen a sza-
kaszon nem egyszer fordult már elő
súlyos baleset. Ráadásul, ha ezen
az oldalon megyünk végig, erre kö-
zelíthető meg a patika, a felvásárló,
a bolt, és ezen az oldalon kell fel-
menni a temetőbe és a fatelepre.
Ugyancsak ezen az oldalon jut-
hatunk el az orvosi rendelőhöz, a
presszóhoz, az általános iskolához
meg az óvodához. Egy kissé feljebb
van a templom, sőt, a lovarda is,
tehát mindenképpen indokolt lenne
egy gyalogjárda megépítése ezen a
szakaszon. Jómagam már három
éve kérvényezem ezt a járdaépítést,
de eddig nem sok eredménnyel.
Most viszont a Bicsák képviselő úr
nagyon az ügy mellé állt, amiért
külön köszönet illeti. A pol-
gármester úrnak is már a har-
madik levelet küldöm, mindig
nagyon aranyosan válaszol, és
megígérte, hogy meglesz a járda.
Örülök az ígéretnek, de szívesen
látnám, ha már elkezdődne a jár-
daépítés – teszi hozzá búcsúzóul
Sári néni.

Gelencsér Gábor

FFeejjllõõddõõ  kkeerrttvváárrooss  ––  cciivviill  kkuurráázzssiivvaall

22.qxp  2009.06.11.  10:42  Page 4



KKaanniizzssaa ––  EEnneerrggeettiikkaa  2009. június 4. 5

– Kezdjük először talán egy szé-
lesebb kitekintéssel a világ ener-
giahelyzetére. 

– A 21. század egyik legnagyobb
kihívása az, hogy a század végére
kb. 10-11 milliárdra szaporodó
emberiséget úgy lássuk el energiá-
val, hogy közben otthonunkat a
Földet, és elsősorban annak
légkörét ne tegyük visszavonhatat-
lanul tönkre. A rohamos mértékben
felhasznált fosszilis tüzelőanyagok
elégetésekor keletkező üvegházha-
tású gázok káros hatásai, a globális
felmelegedés, a savas esők, az ózon-
pajzson növekvő lyuk, a különböző
allergiás megbetegedések számának
emelkedése ma már közismert
tények. Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának mintegy 50 száza-
lékáért az energiatermelés a felelős!
Ha a több millió éve a földfelszín

alatt pihenő szén – ásványi szén,
olaj, földgáz energetikai fel-
használása során keletkező égéster-
mékek, gázok formájában a levegő-
be kerül –, akkor az atmoszféra fo-
kozatosan visszajut az élet kiala-
kulását megelőző ősi állapotába. A
Föld atmoszférájának, a földi
bioszférának, az emberi nem élet-
feltételeinek a megmentése csak úgy
lehetséges, ha a globális szennye-
zőanyag kibocsátást a jelenlegi
töredékére csökkentjük. Az 1973-as
olajválsággal kapcsolatban sok
futurológus az üzemanyag ellátás
összeroppanását jósolta a kimerülő

készletek miatt. A legújabb sta-
tisztikai adatok szerint a szénkész-
letek hozzávetőlegesen mintegy 200
évig, a gázkészletek 65-70 évig, az
olajkészletek pedig közel 59-65 évig
elegendőek. A katasztrófát azonban
nem a készletek végleges kime-
rülése, hanem a földi bioszféra vé-
ges terhelhetősége jelentheti.

– A felhasználható energia adja
mostani életmódunk és kultúránk
gerincét. Egyszerű elérhetőségük
nyitotta meg az utat jelenlegi élet-
színvonalunkhoz. Az elégtelen
energiaellátás súlyos csapást mér-
ne mindennapjainkra, az eddig el-
ért eredményekre. Milyen célok
elérését tűzte ki hazánk és az EU
annak érdekében, hogy ez ne
történjen meg?

– A biztonságos, nem drága,
környezetvédelmi szempontból

megfelelő és fenntartható, fel-
használható energiaellátás jellem-
ző az EU, és így hazánk energia-
politikájára is. Három, szoros kap-
csolatban álló, ugyanakkor azonos
fontosságú célok elérését tűzte ki
az EU: nevezetesen a verseny-
képesség megőrzését és bővítését,
az ellátás biztonságát és a kör-
nyezetvédelmet. Mindezen ténye-
zőket összekapcsolja a fenntart-
ható fejlődés közös nevezője.

– Műszaki szempontból melyik
technika nevezhető tökéletesnek?

– Egyik sem mentes teljesen a
káros környezeti hatásoktól, és egyik
sem elegendő az összes szükséglet
kielégítésére. Mindemellett nehezen
mérhetők fel a hosszú távú lehe-
tőségeik. Ezen kívül, mind a hagyo-
mányos, mind pedig az alternatív
energiaforrások jelenlegi irányzatai
és emelkedő költségei világosan
jelzik, hogy a jövőbeli energiaellátási
költségek valószínűleg nem lesznek
olyan előnyösek, mint az ásványi
tüzelőanyagok, így például a nyerso-
laj, a szén és földgáz felhasz-
nálásának jelenlegi költségei. 

Ezek szerint nem létezik semmi-
lyen biztonságos, hosszú távú,
környezetvédelmi szempontból
alkalmas és gazdaságilag életké-
pes energiaellátás sem Európában,
sem máshol a világon.

– Mi lehet a megoldás kulcsa?
– Csakis a további intenzív kutatás

és fejlesztés, aminek magában kell
foglalnia a kísérleti berendezések
felállítását, ezek kiértékelését műsza-
ki és gazdasági szempontból, és
fokozatosan tovább kell munkálkodni
az új energiaforrások kereskedelmi
bevezetésének érdekében. Összefog-
lalva: szükség van a hagyományos,
és az alternatív energiákra! 

– Az energiaprobléma megkö-
zelítésénél miben van különbség,
és miben van egyetértés az eu-s
tagországok között?

– Széleskörű az egyetértés abban,
hogy szükség van az összes lehetséges

energiaforrás fejlesztésének a foly-
tatására (bizonyos tagországokban az
atomenergia kivételével). Ebből a cél-
ból több kutatási és fejlesztési, illetve
egyéb támogató programot indítottak
be az egyes tagországok, de ugyanez
történt európai szinten is. 

– Véleménye szerint Nagyka-
nizsának milyen alternatív energia-
hasznosítási lehetőségei vannak? 

– Mindenekelőtt ki kell mondani,
hogy a fel nem használt, illetve el nem
fogyasztott energia a legjobb, leg-
környezetkímélőbb megtakarítás. Ide
tartozik például a panelprogram,
mert hiába fűtünk például geoter-
mikus energiával, ha kimegy a meleg
az ablaknyíláson. Először a panel-
program keretében rendbe kell tenni
energetikailag a lakásokat, épüle-
teket. A közvetlen környezetünkben
képződött kommunális szennyvizek és
hulladékok például nem jelentős költ-
séggel eltávolítandó káros és ártal-
mas anyagok, hanem a község alter-
natív energiaellátásában fontos
szerepet játszó alapanyagok. Tehát,
nem szemét! Az ide vonatkozó felada-
tok közé tartozik: el kell végezni az
önkormányzati tulajdonú épületek
energiaauditját, felülvizsgálatát az
energetikai irányelvek szerint, és el
kell készíteni az egyes épületek ener-
getikai besorolását. Meg kell ha-
tározni az önkormányzati épületek,
iskolák energiaigényét külön-külön,
illetve összegezve a gáz, elektronikus
és vízfelhasználási igényét. Csak
azután lehet majd nyúlni a megújuló
energiák valamelyikéhez. Vigyázzunk
és okosan gazdálkodjunk vizeinkkel,
hiszen a víz, a tiszta ivóvíz egyre na-
gyobb kincset jelent. Ha a klímavál-
tozások bármely prognózisát vizs-
gáljuk, a Kárpát-medencében, azon
belül Magyarországon 10-15 száza-
lékos csapadékcsökkenéssel kell szá-
molnunk az elkövetkező 20-30 évben
a 1,5-2 százalékos átlaghőmérséklet
emelkedése mellett. 

Bakonyi Erzsébet

MMiinnddeennkkii  bbeesszzééll  rróóllaa,,  ddee  ......
Mindenki beszél róla, de senki sem tesz érte. Így summázható az

utóbbi húsz év geotermikus, illetve alternatív energiáról szóló fel-
vetések története. Noha születtek már ingyen és milliókért projekt-
tervek, volt tanulmányút Brüsszelbe és Angliába, az ügy mégis egy
helyben topog. Legutóbb Cseresnyés Péter ezirányú előterjesztését
söpörte le a testület. Ennek ellenére Nagykanizsa a megújuló ener-
giák mintavárosa – halljuk gyakran a szinte szlogenné vált kije-
lentést. De hol is tart városunkban ez a program? Erről kérdeztük
Höfle Béla ökoenergetikust. 
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KKaanniizzssaa  ––  VVáárroosshháázzaa 2009. június 4.6

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet két
oktatási intézmény magasabb vezetői álláshelyére.

Megpályázható intézmények magasabb vezetői álláshelye, az alábbi felté-
telekkel: Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti felsőfokú  szak-
irányú pedagógus végzettség: gyógypedagógiai tanári, konduktori, konduktor-
tanítói, terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá pedagógus szak-
vizsgával, 5 év szakmai gyakorlat.

Térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizs-
gáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 9. 

14/1994.(VI.24.) MKM rendelet szerint: felsőfokú szakirányú végzettség:
gyógypedagógus, pszichológus vagy gyermekpszichiáter, logopédus, szocioló-
gus szakképesítés és pedagógus szakvizsga, szakképesítésnek megfelelő
munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.

A pályázatokat két példányban kérjük eljuttatni személyesen, vagy postai
úton 2009. június 18-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Művelődési és Sport
Osztály 8800 Erzsébet tér 7. címre.

A borítékra kérjük ráírni a megpályázott intézmény nevét és az „igazgatói
pályázat” jeligét. 

A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajz, vezetői program szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, végzettséget igazoló okirat
közjegyző által hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat
elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthessenek, vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

Részletes pályázati kiírás megtekinthető az Oktatási és Kulturális Közlöny
2009. május 11-i számában, valamint a kszk.gov.hu, és a nagykanizsa.hu hon-
lapon.

Érdeklődni a 93/500-780 telefonszámon Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Művelődési és Sportosztály Szmodics Józsefné osztályvezető.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt  ––  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyyeekk
mmaaggaassaabbbb  vveezzeettõõii  áálllláásshheellyyéérree

Június 4. 17.30 óra
„ZALAMEGYE 1000 ÉVES” –
Megyei Képző- és Iparművészek kiállítása. 

Június 6. 18.30 óra 
a HSMK előtti téren
KANIZSAI ROCK SOKK
A belépés díjtalan!

Június 10.  18 óra
SWANS BALETT- ÉS
TÁNCISKOLA 10 ÉVES
JUBILEUMI GÁLAMŰSORA
Belépődíj: 600 Ft (6 éves korig a
belépés ingyenes). Információ:
70/361-5557; 70/948-1987

Június 11. 10 óra
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
GYERMEKSZEMMEL – az
ORFK Balesetmegelőzési Osztály
által meghirdetett rajzpályázat
megyei kiállítása

Június 5. 18.30 óra
PÜNKÖSDI HANGVERSENY
Közreműködik: a Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskara és az 
Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
A belépés díjtalan!

Június 5. 20 óra
FILM ÉS ZENE
A MEDGYASZAY HÁZ ELŐTTI

TÉREN. DJ Fabula videódiszkója
nemcsak fiataloknak!
A belépés díjtalan!

„UTCÁK, TEREK, VÁROSOK” –
Z. Soós István kiállításának megnyitója

Június 12-13.
III. IGRICFESZTIVÁL
Az énekelt vers, a folk és a
világzene találkozója

„SORSODAT MAGAD
INTÉZED” – Magyarországi plaká-
tok az 1950-es, ’60-as évekből. 

KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS

Június 9. 20 óra
TISZA BEA ÉS ZENEKARA
Belépőjegy ára:  1000 Ft. A ren-
dezvénysorozatot az NKA Zenei
Kollégium és az OKM a PANKKK
program keretében támogatja

Június 6. Bajcsai Kultúrház
BAJCSAI GYEREKNAP ÉS
JÚNIÁLIS 10 órától Játszóház és
vetélkedők gyerekeknek, 14 óra
Utcák közötti focikupa, 19 óra 
Bellák Tibor - harmonika, 20 óra Bál

Az Igricfesztivál és a Kanizsai
Nyári színház programjait
ismertette sajtótájékoztatóján
Farkas Tibor, a KKK igazgatója,
valamint Tóthné Hegedűs Erzsé-
bet az intézmény munkatársa. 

Harmadik alkalommal rendezik
meg az Igricfesztivált Nagyka-
nizsán, melynek június 12-13-án a
Magyar Plakát Ház és a Képzőmű-
vészetek Háza udvara lesz a
helyszíne. Két színpadra tervezték
a koncerteket, a hátsó udvarban
felállított nagyszínpadon a na-
gyobb létszámú zenekarok lépnek
fel, míg az első udvarban a kisebb
együttesek, zenekarok. 

Idén is lehetőséget adnak a helyi
zenészek fellépésének, így kerül a
programba 12-én pénteken 19
órakor Bergics András és zenekara
Czupi Veronikával, illetve szom-
baton 23.30 órakor Vizeli Máté és
a Góbé zenekar. Június 12-én Ber-
gics András zenekarát 20 órakor a
Kormorán, 22 órakor az Igricek,
majd 23.30 órakor a Napra együt-

tes követi. Szombat délelőtt 9
órától gyermekprogramokra vár-
ják a kicsiket játszó- és táncházzal,
11 órától pedig a Hétrét együttes
műsorával. Este 19 órakor a Hétrét
együttes, 20 órakor a Sebő zenekar
lép fel, őket követi 22 órától ha-
zánk három neves népdalénekese
– Herzku Ági, Szalóki Ági és
Bognár Szilvia – a Szájról-szájra
című koncertjével.

A Kanizsai Nyári Színház prog-
ramjait jó idő esetén a Péterfy
Általános Iskola parkjában, rossz
idő esetén a HSMK színházter-
mében tartják meg. Június 23-án 21
órakor a Pannon Várszínház
(Veszprém) Ray Cooney A mi-
niszter félrelép című vígjátékát,
július 22-én a Száguldó Orfeum
(Budapest) adja elő Robert Harling
Acélmagnóliák című művéből
készült amerikai film színpadi vál-
tozatát. Végül augusztus 11-én a
komáromi Jókai Színház Francis
Weber  Balfácánt vacsorára! című
vígjátékával búcsúzik a Kanizsai
Nyári Színház a közönségtől.

IIggrriicceekk,,  NNyyáárrii  SSzzíínnhháázz
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Kör-
nyezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák el-
tüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati
rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2009. évben 2 millió Ft.

A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhető Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoport Irodáján ügyfélfo-
gadási időben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthető a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

KKaanniizzssaa ––  VVáárroosshháázzaa  2009. június 4. 7

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Európai Parla-
ment tagjainak választása 2009. június 7-én (vasárnap) 6.00 órától 19.00
óráig tart.

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakcíme szerint kijelölt
szavazóhelyiségben lehet.

A választókerületek és szavazókörök felülvizsgálata Nagykanizsán a
jogszabályi előírásoknak megfelelően 2009. januárjában megtörtént, a
korábbi beosztáshoz képest a szavazókörök területi beosztása, továbbá
több szavazókör szavazóhelyiségének címe módosult, ezért kérjük, hogy az
értesítőn a szavazókör címét figyelmesen olvassák el!

Amennyiben a szavazás napján lakóhelyétől távol, de belföldön tartózkodik
– kérelmére – igazolással szavazhat. A Magyarországon lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgár a Magyar Köztársaság külképviseletein is leadhatja
szavazatát, amennyiben a szavazás napján külföldön tartózkodik és előzetesen
kérte a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét.

A személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványok
Valamennyi választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személya-

zonosságát és lakcímét igazolnia kell, melyre a következő érvényes iga-
zolvány(ok) alkalmas(ak): a lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító
igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy a lakcímigazolvány (közis-
mert nevén lakcímkártya) és: személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy
2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedély.

Amennyiben a „régi típusú” személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2001.
január 1. óta új lakcímet létesített, régi igazolványa mellé lakcímigazolványt
kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételéről szóló elismervény is.

Ki nem szavazhat? Nem szavazhat, aki nem szerepel a névjegyzéken;
személyazonosságát és lakcímét a megfelelő érvényes okmányokkal nem tudja
igazolni; igazolással nem az arra kijelölt szavazókörben kíván szavazni.

Igazolással szavazás
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarországon, de nem a

lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2009. június 5-én 16,00

óráig lehet kérni a lakcíme szerinti helyi választási irodától (Nagykanizsán,
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).

Ajánlott levélben úgy lehet igazolást kérni, hogy a kérelem 2009. június 2-
ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához (Nagykanizsán
Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.).

A kérelem nyomtatvány az Internetről (www.valasztas.hu) letölthető.
Ha az igazolás kiadását követően meggondolja magát, és mégis a lakóhelye

szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a
lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy - az igazolás bevonásá-
val egyidejűleg - vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Nagykanizsán az igazolással történő szavazás lebonyolítására, valamint a
településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazásának lebonyo-
lítására kijelölt szavazókör a Bolyai János Általános Iskolában működő
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.) 36. számú szavazókör.

Mozgóurnával történő szavazás
A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnával szavazhat.
Mozgóurna csak írásban kérhető a szavazás napját megelőzően a helyi

választási irodától (Nagykanizsán Okmányiroda, Nk., Eötvös tér 16.), a
szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól.

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik (pl: egészségü-
gyi, szociális, vagy büntetés-végrehajtási stb. intézményben, vagy a lakóhe-
lyétől eltérő településen), először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi
választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie
azon település helyi választási irodájától, ahova az igazolás szól, vagy a
szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló
bizottságától.

(Csak abban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az intézmény
ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.)

A szavazatszámláló bizottság mozgóurnás szavazást lebonyolító tagjai csak
azok részére biztosítják a mozgóurnás szavazást, akiket a szavazatszámláló
bizottság a mozgóurnát kérők nyilvántartásába felvett. A mozgóurnás szavazást
lebonyolítók a szavazás helyszínén újabb szavazási igényeket nem fogadhatnak el.

Helyi Választási Iroda

SSzzaavvaazzáássssaall  kkaappccssoollaattooss  ttuuddnniivvaallóókk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az épített és
természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) sz.
önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra ren-
delkezésre álló keretösszeg 2009. évben 25 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmé-
nyek tulajdonosai és használói pályázhatnak. A részletes pályázati feltételeket
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített és természeti kör-
nyezet értékeinek helyi védelméről szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tar-
talmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykani-
zsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hét-
fő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu honlapon is. A
pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságá-
ról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően nyilatkozatot
kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helyeken hoz-
záférhetők. A pályázatokat 2009. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy szemé-
lyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához. Kizárólag
zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálás-
ban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2009. A kiíró a
beérkező pályázatokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el
2009. szeptember 30-ig.

HHeellyyii  éérrttéékkvvééddeelleemm  ttáámmooggaattáássaa  22000099..

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kőrösi Cs. Sán-
dor Általános Iskolában.

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Minden-
ki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórraa

Értesítjük a város idős lakóit, hogy június 9-én, kedden 10 órától 12 óráig a
Családsegítő Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk. Hívjuk
mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak. Egyúttal
tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyári hónapokban nem tartunk fogadóórát.

AAzz  IIddõõssüüggyyii  TTaannááccss  ffooggaaddóóóórráájjaa

PPáállyyáázzaatt  ffaallffiirrkkáákk  eellttüünntteettéésséérree

BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)

Június 8-10. (hétfő-kedd-szerda)
cipő, szandál, gyermek-, vegyesruha, 

minden darab 350 Ft!
Június 11. (csütörtök) minden darab 200 Ft/db!
Június 12. (csütörtök) minden darab 100 Ft/db!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra
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KKaanniizzssaa  ––  FFiiggyyeelleemm,,  vváállttoozzááss!! 2009. június 4.8

1.sz. szavazókör - Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.

Alkotmány út, Bakónaki út, Borkő út, Durgó Katalin utca, Egerszegi
út, Förhénc-hegy, Lovarda utca, Magvető utca, Napsugár utca,
Öregförhénc út, Újförhénc út, Virághegyi út

2.sz. szavazókör - Palini Általános Iskola, Alkotmány u. 81.

Boróka utca, Felsőerdő utca, Forrás utca, Förhénc utca, Gesztenyés
utca, Herkules utca, Inkey Boldizsár utca, Kalász utca, Kámáncspuszta
lakóház, Kertész utca, Lazsnak utca, Majorkert utca, Őz utca, Szálfa
utca, Szarvas utca, Vadalmás utca, Vadrózsa utca

3.sz. szavazókör - Közútkezelő Kht. Nagykanizsa, Magyar u. 158.

Garay utca 1 - 11/B. páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca,
Lámpagyár utca, Magyar u. 124. - végig páros házszámok, Magyar u.
125/A. - végig páratlan házszámok, Űrhajós utca

4.sz. szavazókör - Hétszínvirág Óvoda Nagykanizsa, Corvin u. 2. 

Bethlen Gábor utca, Dózsa György u. 1 -15. páratlan, Dózsa György
u. 2 - 20. páros, Garay utca 2. - végig páros házszámok, Kinizsi utca 100
-100/B. páros, Magyar utca 55-123. páratlan házszámok, Magyar utca
62 - 122. páros házszámok, Sikátor utca

5.sz. szavazókör - Zala Volán Nagykanizsa, Virág Benedek u. 4.

Akácfa utca, Belus József utca, Cserfő hegy, Cserfő út, Dózsa Györ-
gy utca 17-19. páratlan házszámok, Dózsa György utca, 21-95/A. párat-
lan házszámok, Dózsa György utca 22-114/A. páros házszámok, Egry
József utca, Gábor Áron utca, Halvax utca, Kinizsi utca 74-98. páros
házszámok, Kinizsi utca 91. - végig páratlan házszámok, Mészáros
Lázár utca, Nyírfa utca, Virág Benedek utca

6.sz. szavazókör - Vagyongazdálkodási Zrt. (Ipari Park) 
Nagykanizsa, Garay u. 21.

Dózsa sportpálya, Dózsa György utca 97 - végig páratlan házszámok,
Dózsa György utca 120 - végig páros házszámok, Honvéd utca, Petőfi
Sándor utca 35 - végig páratlan házszámok, Petőfi Sándor utca, 48-
végig páros házszámok

7.sz. szavazókör - Zeneiskola Nagykanizsa, Sugár u. 18.

Bedő Albert utca, Bolyai János utca, Erkel Ferenc utca, Fáy András
utca, Jókai utca, Takarék utca, Vörösmarty utca

8.sz. szavazókör - Idősek Klubja Nagykanizsa, Corvin u. 2.

Árpád utca, Corvin utca, Magyar utca 2-60. páros házszámok, Ma-
gyar utca 3-51. páratlan házszámok, Május 1. utca, Rákóczi utca 1-23.
páratlan házszámok, Rákóczi utca 2-28. páros házszámok

9.sz. szavazókör - Zeneiskola Nagykanizsa, Sugár u. 18.

Arany János utca, Kazinczy Ferenc utca, Kinizsi utca 2-72. páros
házszámok, Kinizsi utca 3-85. páratlan házszámok, Muraközi utca,
Rákóczi utca, 25-31. páratlan házszámok, Rákóczi utca 30-38. páros
házszámok, Sugár út 13. - végig folyamatos

10.sz. szavazókör - Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István 
Szakképző Isk., Hunyadi u.18.

Hunyadi utca, Kálvin tér, Királyi Pál utca, Rákóczi utca 37. - végig
páratlan házszámok, Rákóczi utca 40. - végig páros házszámok, Roz-
gonyi utca

11.sz. szavazókör - Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi 
Szakközépiskola Nagykanizsa, Rozgonyi u. 23.

Berzsenyi Dániel utca

12.sz. szavazókör - Tűzoltó Laktanya Nagykanizsa, Kossuth tér 25.

Bagolai sor utca 7-25. folyamatos, Bajza utca 7. - végig folyamatos,
Deák Ferenc tér, Eötvös tér, Fő út 1. - végig páratlan házszámok, Huszti
György tér, Katona József utca, Kórház utca, Kölcsey utca, Múzeum tér,
Semmelweis utca 7. - végig folyamatos, Széchenyi tér, Szekeres J. utca
1/A. - 41. páratlan házszámok, Szekeres J. utca 2. - 28/A. páros
házszámok, Teleki utca 2. - 36/A. páros házszámok.

13.sz. szavazókör - Dr. Mező Ferenc Gimnázium Nagykanizsa, 
Platán sor 3.

Platán sor 4. - 8/B. páros házszámok, Teleki utca 1. - 9/B. páratlan
házszámok, Teleki utca 38-66. páros házszámok.

14.sz. szavazókör – Dr. Mező Ferenc Gimnázium Nagykanizsa,
Platán sor 3.

Platán sor 1- 9/B. páratlan házszámok, Platán sor 10. - végig páros
házszámok, Rózsa utca 2-4/C páros házszámok.

15.sz. szavazókör - Péterfy Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Attila u. 2.

Irtás utca, Kisberki utca, Madách Imre utca, Petőfi Sándor utca 1-31.
páratlan házszámok, Petőfi Sándor utca 2-46. páros házszámok, Posta-
kert utca, Toldi Miklós utca.

16.sz. szavazókör - Péterfy Sándor Általános Iskola 
Nagykanizsa, Attila u. 2.

Attila utca, Balaton utca, Platán sor, 9/C-9/D. páratlan házszámok, Rózsa
utca 6/A-12. páros házszámok, Rózsa utca 11-11/A. páratlan házszámok.

17.sz.  szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa, 
Rózsa u. 9.

Kodály Zoltán utca 4. - végig páros házszámok, Kodály Zoltán utca 1. -
végig páratlan házszámok, Liszt Ferenc utca 3. - 3/E; 5. - végig folyamatos. 

18.sz. szavazókör - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
Nagykanizsa, Csokonai u.1.

Csokonai utca, Hevesi Sándor utca 1. - végig páratlan házszámok,
Rózsa utca 1-1/C. páratlan házszámok Teleki utca 11. - végig páratlan
házszámok.

19.sz. szavazókör - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
Nagykanizsa, Csokonai u.1.

Bartók Béla utca, Kodály Zoltán utca 2. 

20.sz. szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa, 
Rózsa u. 9.

NNaaggyykkaanniizzssaa  VVáárrooss  sszzaavvaazzóókköörreeiinneekk  tteerrüülleettii  bbeeoosszzttáássaa
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Liszt Ferenc utca 1- 2/D. folyamatos, Liszt Ferenc utca 4-4/B.
folyamatos, Rózsa utca 13-17. páratlan házszámok

21.sz. szavazókör – Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Hevesi S. u. 2.

Rózsa utca 14-22. páros házszámok, Rózsa utca 21-21/D. páratlan
házszámok.

22.sz. szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa, 
Rózsa u. 9.

Kazanlak krt. 1-11/B. páratlan házszámok, Rózsa utca 19-19/E. párat-
lan házszámok

23.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Hevesi S.u. 2.

Munkás utca 1-3/B. páratlan házszámok, Munkás utca 2-12/D. páros
házszámok.

24.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Hevesi S.u. 2.

Kazanlak krt. 2- 4/D. páros házszámok, Kazanlak krt. 10-12/C. páros
házszámok, Munkás utca 5. - végig páratlan házszámok.

25.sz. szavazókör - Szivárvány Fejlesztő Központ Nagykanizsa, 
Rózsa u. 9.

Zemplén Győző utca 1- 3/B. páratlan házszámok, Zemplén Győző
utca 2-4/D. páros házszámok.

26.sz. választókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Hevesi S. u. 2.

Zemplén Győző utca 5. - végig páratlan házszámok.

27.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Hevesi S. u. 2.

Munkás utca 14. - végig páros házszámok, Péterfai utca.

28.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Hevesi u. 2.

Kazanlak krt. 14. - végig páros házszámok, Városkapu krt. 1. - végig
páratlan házszámok, Zemplén Győző utca 6. - végig páros házszámok.

29.sz. szavazókör - Hevesi Sándor Általános Iskola Nagykanizsa, 
Hevesi u. 2.

Városkapu krt. 2-2/D.; 4. - végig páros házszámok.

30.sz. szavazókör – Kultúrterem Nagykanizsa, Bagoly u. 15.

Bagoly utca, Bánom, Barátgödöri út, Csalogány köz, Édenkert út,
Fülesbagoly utca, Hegyalja út, Kenyérkúti út, Kereszetfai út, Kis Éden
út, Kisbagolai hegy, Kisbagolai út, Kishegyi út, Kútvölgyi út, Látóhegy,
Nagybagolai hegy, Nagybagolai út, Pontyos út, Présház út, Rigó út,
Romlottvári út, Szent György út, Szentgyörgyvári hegy, Szőlősgazda út,
Szőlőskert utca, Vaspálya sor

31.sz. szavazókör - Sánc Klubhelyiség Nagykanizsa, 
Kaposvári u. 11.
Alsó Szabadhegyi út, Bikavér út, Boroskupa út, Cseresznyés utca,

Dongás út, Felső Szabadhegyi út, Harmat utca, Hegybíró utca, Hegyhát
út, Ilona utca, József Attila utca, Kanyar utca, Kápolnás út, Kaposvári
út, Kilátói út, Kövidinka út, Látóhegy lakóház, Látóhegyi út, Lopótök
út, Nagyrécsei vasútállomás, Oportó út, Othelló út, Pásztor utca, Rizling
út, Szabadhegy, Szabadhegy utca, Szürkebarát út, Tersánczky utca, Új
Élet utca, Úttörő utca, Zengő út.

32.sz. szavazókör - Idősek Otthon Nagykanizsa, Teleki u. 25.

Bagolai sor utca 27. - végig folyamatos, Búzavirág utca, Ibolya utca,
Kaán Károly utca, Levente utca, Muskátli utca, Őrház utca, Pipacs utca,
Sánci utca, Szekeres József utca 30. - végig páros házszámok, Szekeres
József utca 45. - végig páratlan házszámok, Táncsics tér, Tavasz utca,
Téglagyári utca, Teleki utca 76. - végig páros házszámok.

33.sz. szavazókör -  Kisfakos Faluház, Nagykanizsa - 
Kisfakos Sandi u. 14.

Damjanich utca, Dankó utca, Sandi utca.

34.sz. szavazókör - Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, 
Zrínyi u. 38.

Ady Endre utca 1-14/D. folyamatos, Csengery út 1-23. folyamatos,
Csengery út 25., 27-27/A., Fő út 2. - végig páros házszámok, Szent Imre
utca, Zrínyi Miklós utca 21.; 35- 40/A. folyamatos.

35.sz. szavazókör - Zrínyi Miklós Általános Iskola Nagykanizsa, 
Zrínyi u. 38.

Bagolai sor utca 1-5. folyamatos, Bajza utca 1-6. folyamatos,
Batthyány utca, Herman Ottó utca, Kisfaludy S. utca, 10. - végig páros
házszámok, Kisfaludy S. utca, 17/A. - végig páratlan házszámok, Kos-
suth Lajos tér, Mária utca, Semmelweis utca 4/B - 6/A. folyamatos,
Thury Gy. utca, Zrínyi Miklós utca 41/A-56. folyamatos.

36.sz. szavazókör - Bolyai Általános Iskola Nagykanizsa, 
Erzsébet tér 9.

Báthory utca, Erzsébet tér, Kalmár utca, Király utca, Sabján Gyula
utca, Sugár út 1-6. folyamatos 8-12. folyamatos, Vár utca, Vásár utca,
Lakcím nélküli választópolgárok, Igazolással szavazó választópol-
gárok.

37.sz. szavazókör - Főiskolai Kollégium Nagykanizsa, Zárda u. 2.

Ady Endre utca 15-27. folyamatos, Ady Endre utca 30. - végig
folyamatos, Csányi László utca, Kisfaludy Sándor utca 1/A - 17/C.
páratlan házszámok, Kisfaludy Sándor utca 2-8. páros házszámok,
Nagyváthy utca, Zárda utca, Zrínyi Miklós utca 1-20/J. folyamatos,
Zrínyi Miklós utca 28-34/B. folyamatos.

38.sz. szavazókör - Kodály Művelődési Ház Nagykanizsa, 
Csengery u. 67.

Bősze Kálmán köz, Csengery út 24., 26-26/A,.; 28-83. folyamatos,
Kassa utca, Só utca, Szemere utca, Tárház utca, Wlassics utca.

39.sz. szavazókör - Zsigmondy – Széchenyi SZKI 
Nagykanizsa, Vécsey u. 6.
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22.qxp  2009.06.11.  10:42  Page 9



KKaanniizzssaa  ––  FFiiggyyeelleemm,,  vváállttoozzááss!! 2009. június 4.10

F
ot

ó:
 B

ak
on

yi
 E

rz
sé

b
et

Babóchay utca, Erdész utca 1. - végig páratlan házszámok, Ligeti utca,
Maort utca, Olaj utca, Papp Simon sétány, Tripammer Gyula utca, Vécsey
utca.

40.sz. szavazókör - Kodály Művelődési Ház Nagykanizsa, 
Csengery u. 67.

Csengery út 84/A-117/II. folyamatos, Erdész utca 2. - végig páros
házszámok, Határőr utca, Potyli malom, 113. sz. őrház, 68. sz.
őrház.

41.sz. szavazókör - Mindenki Háza Nagykanizsa, Kápolna tér 12.

Bem József utca, Csiky Gergely utca, Dr. Marek József utca, Hősök
tere, Iskola utca, Kápolna tér, Kiss János utca, Krúdy Gyula utca,
Miklósfa utca, Nagy Lajos utca, Parkerdő utca, Pityer, Veres Péter
utca

42.sz. szavazókör - Mindenki Háza Nagykanizsa, Kápolna tér 12.

Barka köz, Bocskai István utca, Gárdonyi utca, Hóvirág
utca, Mátyás király utca, Mórichelyi út, Mórichelypuszta,
Patak köz, Szentendrei utca, Szentgyörgyvári utca, Teleki
Blanka utca

43.sz. szavazókör - Általános Iskola Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.

Bornemissza Gergely utca, Cserfa utca, Dobó István utca, Fenyő
utca, Haladás utca, Halis István utca, Kőrisfa utca, Pivári utca, Szigeti
utca, Tőzike utca

44.sz. szavazókör - Általános Iskola Nagykanizsa, Nagyrác u. 26.

Alsótemető utca, Bába utca, Felsőtemető utca, Jakabkúti utca, Kis-
rác utca, Nagyrác utca, Pápai utca, Ráckert utca

45.sz. szavazókör - Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
Nagykanizsa, Hajgató S.u. 1.

Bajcsy-Zsilinszky út 1-64/A. folyamatos , Berek köz utca, Hajgató
Sándor utca, Munkácsy Mihály utca, Őrtorony utca, Szent Rókus utca,
Templom tér

46.sz. szavazókör - Általános Iskola Nagykanizsa, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 67.

Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky út 65. - végig folyamatos, Cigány
utca, Homokkomáromi utca, Kismező utca, Tornyos köz utca, Varasdi
utca, Zsigárdi köz utca

47.sz. szavazókör - Polgármesteri Hivatal Kir. Nagykanizsa, 
Szent Flórián tér 30.

Gördövényi utca, Hunyadi tér, Kossuth Lajos utca, Körmös utca,
Malomkerti utca, Március 15. tér, Rozmaring utca, Szent Flórián tér,
Szepetneki út

48.sz. szavazókör - Kultúrterem Nagykanizsa, Törökvári u. 65.

Állami Erdészház, Törökvári utca, Vöröshegyi utca, Helyi
Választási Iroda

NNaaggyykkaanniizzssaa  VVáárrooss  

sszzaavvaazzóókköörreeiinneekk  tteerrüülleettii  bbeeoosszzttáássaa

Az elmúlt héten nyitotta meg
kapuit a 16. Ludvig-Sauberma-
cher Nemzetközi Művésztelep
Kendlimajorban. 

Hazánkat is beleértve, kilenc or-
szág képviselteti magát a kéthetes
táborban. Eddig 35 művész jelent-
kezett, közöttük három fiatal –
Jesus D. Puego Otal, Katalin Laura
Kossack és Makláry Lilla – első
alkalommal látogat Kendlimajorba.
Az idei évnek is lesz újdonsága,
hiszen szokásuktól eltérően, most
adtak feladatot a művészbará-
taiknak. A Saubermacher-Pannonia
Kft., és az Okoferr Kft. jelentős
támogatást nyújt ahhoz, hogy a
korábbi években megszokott magas
színvonalhoz hasonlóan tudják
megszervezni az idei találkozót is.
A téma ezúttal a szemét lesz, mint
művészeti alapanyag. Az alkotó-
munka megkezdése előtt mindenki
gyűjt magának „alapanyagot” a
Saubermacher-Pannonia Kft. hul-
ladékgyűjtő telepein, amit aztán
újrahasznosít, életre kelt, minden
bizonnyal magas művészi fokon. 

Az elmúlt évben indították el
Fejek című új projektjüket, ami a
végén egy szoborparkot alkot. A
hosszú távú program során a kép-
zőművészek eleinte a Kendli-
majori Művészeti Szabadiskola
területén készítenek szobrokat.
Ősi vályogtechnikával tavaly
megépült az első Fej, amit az utol-
só előtti estén egy nagyszabású
performance koronázott meg. Az
égetést dobszó, zene, misztikus
tánc és mindenféle más varázslás
kísérte. Az idei táborban meg-

építik a másodikat fejet, de ezt
nem égetik ki rögtön az elkészülte
után. A Kendlimajorba látogatókat
egy meglepetés is éri Zeljko
Hudek festőművész jóvoltából,
amit a táborzárón bárki lefény-
képezhet, ezáltal haza vihet.

Az ünnepélyes megnyitóra
érkezett művészeket és ven-
dégeket Ludvigné Tihanyi Klára,
valamint Tóth Lúcsia, Kisrécse
polgármestere köszöntötte, és
Horváth Balázs, a Saubermacher-
Pannonia Kft. ügyvezetője nyitot-
ta meg. A cég nem első alkalom-
mal van jelen támogatóként.
Ausztriában már szerveztek ha-
sonló művésztelepet, ahol a hul-
ladék volt a központi téma. Kí-
váncsian várják, milyen alkotások
kerülnek ki ezúttal a művészek
kezéből.

A művésztelep házigazdája idén
először a Kendlimajor Kft., mely-
nek tulajdonosai Páli László, Páli
Attila, Wilheim Gábor és Ludvig
Zoltán, aki egyben rendezvény fő
szervezője és művészeti vezetője.
A programot immár hagyomá-

nyosan Nagykanizsa Város Ve-
gyeskara színesítette Hajdú Sán-
dor vezényletével. 

Június 7-én 10 órától nyílt
napra várják a lakosságot, este fél
kilenctől pedig a Kanizsa Big
Band zenél. A művésztelep szer-
vezői 13-án, szombaton 19 órakor
zárókiállítással búcsúznak a mű-
vészektől. A tárlatot Szemadám
György festőművész, művészeti
író nyitja meg. 

B.E.
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A Zalakaroson megrendezett
Dunántúli Belgyógyász Vándor-
gyűlés Fiatal Orvosok Fórumán
Dr. Pataki Zsolt, a Kanizsai
Dorottya Kórház Belgyógyásza-
ti Osztályának orvosa első
helyezést ért el előadásával. Az
elmúlt tíz évben a nagykanizsai
Belgyógyászati Osztály immár
harmadszor nyerte meg ezt a
díjat a vidéki kórházak között.
A kétévente megrendezésre
kerülő vándorgyűlést idén a
zalaegerszegi kórház szervezte
meg – mondta el lapunknak Dr.
Matoltsy András osztályvezető
főorvos.

Írásunkban előadásának lénye-
géről kérdeztük Dr. Pataki Zsolt
orvost. 

– Jó a munkakapcsolatunk a
hévízi Szent András Kórház „G”
osztályával, és Dr. Szekeres László
orvosigazgatóval. Az előadás a-
nyaga az ő közreműködésükkel ké-
szült el, ugyanis a kanizsai kórház
belgyógyászatán kezelt gyulladá-
sos bélbetegek csontritkulásos
vizsgálatát ők végezték – mondta
elöljáróban Dr. Pataki Zsolt. –
Ennek eredményéről számoltam
be a fiatalok fórumán. Nagyra
értékelték, hogy saját beteg-
anyagon végzett vizsgálat volt az
egésznek az alapja, és ehhez tettük
hozzá a tudományos, elméleti hát-
teret, a legfrissebb szakirodalmi
adatokat. 

– Mire voltak kíváncsiak?

– Tulajdonképpen a csont-
ritkulás, a gyulladásos bélbe-
tegség és a szteroidkezelés kapcso-
latát boncolgattuk. Maga a gyul-
ladásos bélbetegség hajlamosító
tényező a csontritkulás kialaku-
lásában. Arra voltunk kíváncsiak,
milyen komoly tényezőként játszik
szerepet a gyakorlatban. A feltevé-
seinket számadatokkal is alá
tudtuk támasztani. Ráadásul ezek
a betegek sokszor részesülnek úgy-
nevezett szteroidkezelésben, s ez a
gyógyszeres kezelés önmagában is
csontritkulást okoz. A kettő együtt
már olyan mértékben, hogy
viszonylag kis létszámú beteg-
anyagon is igazolni lehet a csont-

ritkulás kialakulását. Felhívtuk a
figyelmet a kezelés időben történő
elkezdésére, mert a jelentősége a
kóros csonttöréseknél megmutat-
kozik, mivel a fölritkult csont sok-
kal könnyebben törik el.

– Milyen korosztályt érint ez a
betegség?

– A csontritkulás döntően idő-
sebb korban, a gyulladásos bél-
betegség általában fiatal korban
jelentkezik. A mi vizsgálati ered-
ményeink alapján már negyven
éves kor fölött érdemes elvégezni a
csontritkulás-vizsgálatot ezeknél a
betegeknél. 

– Mi a kiváltó oka a betegség-
nek? 

– Pontosan nem tudjuk. Sok
mindenre visszavezetik. Nem egy
túlságosan gyakori betegség, a
csontritkulás önmagában negy-
venszer gyakoribb. A gyulladt
bélen keresztül nem szívódik fel
megfelelően a csontok felépíté-
séhez szükséges kalcium, illetve a
D vitamin. Ebből következik, ha
nincs elegendő építőanyag, akkor
nem épül fel a csont, viszont a
csontlebontó folyamatok előtérbe
kerülnek. A gyógyszeres kezelés, a
szteroid hatásaként a csontlebon-
tási folyamatok indulnak meg job-
ban, a csontfelépítő folyamatok
pedig gátlódnak. A csontritkulás
alattomos betegség, későn ad
tünetet, nagyon kicsi erőbehatás-
ra is törik már a csont. Csak azt
lehet tenni, hogy kiszűrjük azokat
a betegeket, akiknek valami mó-

don kockázatuk van a csontrit-
kulásra, s mivel fiatal betegekről
van szó, a bélbetegeinket vizsgál-
juk. A csontritkulásnak számos
más oka is lehet. Hajlamosít rá az
alacsony testsúly, a dohányzás, az
alkoholfogyasztás, a túlzott kof-
feinbevitel. Nemcsak a kávéban,
az energiaitalokban és a kólában
is van koffein. Bizonyos gyógysze-
reknek is van ilyen mellékhatása,
de az anyagcsere, a mellékpajzs-
mirigy betegség is vezethet ide.
Ha igazolható, hogy kezdődő
csontszegénysége, vagy már kia-
lakult csontritkulása van valaki-
nek, természetesen kezelni is kell,
de ezt jobb, ha a reumatológusok-

ra hagyjuk. Külön szerencsénk,
hogy jó a kapcsolatunk a hévízi
reumatológiával. A betegeinknek
az az érdeke, hogy ne utazzanak
ötven kilométert a kezelésekre,
hogyha nem muszáj. Többségüket
a kórház reumatológiai osztálya
veszi utógondozásba, de a bete-
gekre van bízva, ha igénylik, Hé-
vízre is mehetnek.

– Hányan tartottak előadást a
fiatalok fórumán?

– Huszonhárom előadás hang-
zott el. Egyetemi klinikák, me-
gyei oktatókórházak fiatal szako-
rvosai szerepeltek nagyon ko-
moly előadásokkal. Nem gondo-
ltuk, hogy egyáltalán labdába
tudunk rúgni. Úgy érzem, jól sik-
erült az előadás és a prezentáció
is, amiben nagy szerepe volt,
mint már említettem, a hévízi
kórháznak, illetve a matematikai
háttérnek, hiszen a számítások-
ban sok segítséget kaptam a
keresztszüleimtől, akik matemati-
ka tanárok. A hévízi kórház adta
a csontsűrűség vizsgálatot, mi
pedig a beteganyagot válogattuk
be. Egy jelentős részüknél már
igazolható volt a csontszegény-
ség, néhányuknál a csontrit-
kulás is.  Az előadással a figye-
lemfelhívás volt a célunk. Nem
elég, hogyha csak a bélbe-
tegséget kezelik egy adott
intézményben, annak érdeké-
ben, hogy ne legyen véres szék-
lete, hasmenése, hasi fájdalma
a betegnek, hanem más szövőd-
mény is előfordulhat.

Bakonyi Erzsébet
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Véget ért az erre a tanévre, az
Attila Óvoda által szervezett
Műhelymunkák az Óvodában
című szakmai rendezvényso-
rozat, melynek utolsó állomása
Kendli-majorban volt.

– Az óvoda nevelési prog-
ramjában az egészséges életmód-
ra nevelés és a magyar népi
hagyományok ápolása mellett a
harmadik alappillér a környezet-
tudatosság kialakítása a gyer-
mekekben. Ezt az utolsó szakmai
találkozót ennek jegyében kötöt-
ték össze az óvoda dolgozói az
immár hét éve hagyománnyá vált
Életmód napok nevű programmal,
melynek során az ovisok is elláto-
gattak Kendli-majorba – tudtuk
meg Kovács Jánosné tagóvoda
vezetőtől. – Május hónapban
folyamatosan mentek a kicsik
terepfoglalkozásra, így az óvoda
minden ovisa egyformán megta-
pasztalta az ottani élet lehető-
ségeit.

A gyermekek számára nagyon
fontos a természeti értékek, az állat-
és növényvilág észlelése, a falusi
élet megismerése. Leginkább azért
kell erre időt fordítani az óvodai
foglalkozások és kirándulások
keretei között, mert úgynevezett
panel-óvoda lévén az Attila Óvodá-
ba járó gyerekeknek erre saját
környezetükben kevés lehetőség
adódik. Kovács Jánosné szerint az
tapasztalható, hogy a nagyszülők is
egyre inkább beköltöznek a város-
ba, így sajnálatos módon sok kis-
gyerek még élő tyúkot sem látott.

A műhelymunka során a
résztvevők megállapították, hogy
kevesebb fejlesztőpedagógusra
lenne szükség, ha a városi óvodák
és a gyerekek életvitele is teljesen
ki tudná elégíteni a mozgásigé-
nyüket. Az ilyen kirándulások
egyébként jót tesznek a sajátos
nevelést igénylő gyerekeknek is,
sokkal fegyelmezettebbek, érdek-
lődőbbek, mint általában. 

A 2008 novemberében kezdő-
dött, a Pedagógiai Intézettel kö-
zösen szervezett műhelymunka-
sorozatot a következő évben is
folytatja az óvoda munkakö-
zössége.

S.E.

ÉÉlleettmmóódd

NNaappookk

DDrr..  PPaattaakkii  ZZssoolltt::  CCssoonnttrriikkuulláássrróóll,,  

ggyyuullllaaddáássooss  bbééllbbeetteeggssééggeekkrrõõll
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Május 14-i számunkban olvas-
hatták az Orff Ütőegyüttes jubi-
leumi koncertjéről szóló tudósí-
tásunkat. A jeles ünnep kapcsán
Bücs Angéla zenekarvezetőt a
kezdetekről és a 15 év eseménye-
iről faggattuk.

– Nyilván nem először válaszol
már erre a kérdésre: hogyan
kezdődött?

– Igen, sokszor mondtam már el
ismerőseimnek, a sajtó munkatár-
sainak, vagy egyszerűen csak
azoknak, akik érdeklődtek. Viszont
szívesen emlékszem vissza az
elmúlt időszak minden egyes pil-
lanatára. A zenekarunk Carl Orff
nevét viseli. Róla tudni kell –
legalábbis zenei körökben illik –,
hogy módszere, az Orff-módszer a
beszédritmus, a mozgás és hang-
szeres kíséret korrelációján alapul,
és pozitív hatással van a személyi-
ség, a memória és a kreativitás
fejlődésére. Az együttes alapítása
előtt, Baráth Zoltán kezdeménye-
zésére fogtam hozzá a módszer
tüzetesebb tanulmányozásához.
Aztán  lett egy zenekarom. – meséli
nevetve Angéla.

– Adja magát a dolog, hogy az
együtt zenélés mellett a tagok
között mélyebb kapcsolatnak is
kell lennie, hiszen a sok gyakorlás
és fellépés miatt rengeteg időt töl-
tenek közösen. 

– Igen, így van ez. Úgy gondo-
lom, hogy egy kis család a mi
közösségünk. Nálunk is a közis-
mert mondás a mérvadó: Egy min-
denkiért – mindenki egyért! Min-
den tag egyformán fontos, saját
szerepük van. Az évek során a
gyerekeket összefogta a zene,
odafigyelnek egymásra, barátokká
váltak. És mindemellett megta-
nulták, hogy ez nem csak szóra-
kozás, komoly munka van a háttér-
ben. A rendszeres gyakorláson
kívül munka számukra a kottaren-
dezés és a hangszerpakolás is.
Felelősséggel csinálják ezt is.

– Hogy azok is kedvet kapjanak,
akik eddig még nem látogattak el
Orff-koncertre, mutassuk be egy
kicsit a zenekart, a hangszereket és
a repertoárt!

– Igazán a repertoárból
kiemelni nem tudok semmit. Mi
mindent játszunk a klasszikusok-
tól a modern zenéig bezárólag.
Arra viszont mindig ügyelek,
hogy kivétel nélkül minden fel-
lépésen legyen magyar szerzőtől
alkotás. Ez is a nevelés része,
hiszen a magyar identitás fontos
helyet kell, hogy elfoglaljon
életünkben. Sok munkával jár az
én részemről is, hogy négy „kis
együttes” van az Orff-on belül,
így aztán négyféle programot ját-
szunk. A nagyokkal leginkább
dzsesszt, komplikáltabb műveket

adunk elő, de mindig vannak
örökzöldek is, mint a La Paloma,
melyet a közönség nagyon szeret.
A kicsikkel általában nép-
dalokkal, egyszerűbbekkel próbá-
lok kezdeni, de többször előfor-
dult már, hogy ők maguk kérték
valamelyik dalt, amelyet az
idősebbektől hallottak. A hang-
szerekre áttérve pedig azt tudom
mondani, hogy a fa és a fém dal-
lamütő hangszerek dominálnak.
Fa a marimba és a xilofon, fém
pedig a vibrafon és a harang-
játék. Mellettük fontos szerepet
játszik a dob, a gitár, a basszus-
gitár és a szintetizátor is. Mikor
éppen melyikre van szükség az
adott műben. Effekthangszereket
minden koncerten becsempészek
egy-két számba, különböző kerep-
lőket, mindegy, csak ritmust
lehessen vele „csapni”. Fontos-
nak tartom a különböző játékokat
is belevinni az előadásba, ilyen
volt például a jubileumi kon-
certen az a jelenet, amikor
elsötétült minden, és fehér kesz-
tyűben, UV-fény mellett doboltak
a fiatalok. Először kicsit

nehéznek találták, mert meg kel-
lett fejből tanulniuk a kottát, de
nagyon élvezték.

– Mire a legbüszkébb a csapattal
kapcsolatban?

– Arra, hogy ugyan nem az volt
a célom, hogy profi zenészeket
faragjak belőlük, mégis tudom,
hogy szinte mindegyikük életük
végéig foglalkozik a zenével. 

Az együttes minden évben közös
táborozáson vesz részt, mely nem
áll másból, mint amiből egész
életük: munkából és szórakozásból.
A zenélés mellett sokat kirándulnak
és pihennek is. A zenei tábort kon-
certtel zárják, melyen bemutatják,
mit tanultak azon a héten.

Az évforduló alkalmából megje-
lent az emlékeket, többek között
fotókat, újságcikkeket tartalmazó
jubileumi évkönyv, és készül a
második album is.

Legközelebb június 6-án a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Művészeti Iskola Juniálisán
hallgathatják meg az Orff Ütőe-
gyüttest.

Steyer Edina

KKaanniizzssaa  ––  SSzzíínneess 2009. június 4.12

A Kanizsai Horvátok Egyesületének 
2008. évi Közhasznú jelentése

BEVÉTELEK
Támogatás 1.665.000 Ft
Tagdíj: 3.000 Ft
1%-ból: 151.000 Ft
Egyéb bevétel: 121.000 Ft
Összes bevétel: 1.940.000 Ft

KIADÁSOK
Cél szerinti felhasználás: 1.682.000 Ft
Egyéb felhasználás: 275.000 Ft
Költségek összesen: 1.957.000 Ft

TÁRGYÉVI EREDMÉNY: -17.000 FT

Az Egyesület tisztségviselői feladatukat társadalmi munkában látják el.

TTiizzeennöött  éévv  mmuunnkkáájjaa
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Felpezsdült ön körül az élet, és ez a jó hangu-
lat elragadja önt is. Élvezettel hallgatja
ismerősei élménybeszámolóit, s máris azt ter-
vezi, követi őket. Tegye meg bátran,
bizonyára sok érdekes eseményben lesz része.

Fordítson több időt a családjára, hiszen
szeretik, és szükségük van önre. A rokonok
is öntől várnak véleményt gondjaik meg-
oldásában. Ne utasítsa el őket, legyen türel-
mes, és gondolja át a véleményét.

Ön sem tudja igazán megfogalmazni, de
sokkal gyorsabban intézi el ügyes-bajos
dolgait, mint korábban. Bár időnként
kisebb-nagyobb akadályokba ütközik, ez
ne tántorítsa el, inkább gyűjtsön erőt.

Bátorsággal és türelemmel kedvező
változásokra számíthat a hivatásában.
Lelkesedése a csillagok állásának kö-
szönhetően határtalan, ezért amibe bele-
fog, az sikerülhet is.

Sok mindent szeretne elérni egyszerre, s
ez biztosan nem fog menni. Gondolja
végig a lehetőségeit, mielőtt hirtelen
döntésével megzavarná a környezetére
jellemző kellemes hangulatot.

Ne csak a kiadásairól, hanem a megoldandó
feladatairól is készítsen tervet. Ha megvan
vele, akkor szakítson időt önmagára is, ter-
vezzen be egy kis kikapcsolódást. Ne mindig
a családi gondok lebegjenek a szeme előtt.

Ideje változtatni az életmódján. A sok
stressz és az egészségtelen táplálkozás nem
tesz jót sem az egészségének, sem az
alakjának. Érzelmi életében azonban
kellemes izgalomra és örömökre számíthat. 

Nemcsak a csillagok, hanem a barátai szerint
is könnyedén kideríti mások titkait. Ha
párkapcsolatban él, a kutakodás helyett fordít-
son több időt a kedvesére. Ha magányos, ke-
resse az alkalmat, hogy rátaláljon a szerelem.

Legszívesebben elmenekülne a feladatai e-
lől, de nem teheti meg. Néha ellentmondás-
ba keveredik önmagával is, s hajlamos lesz
a rossz döntésre. Ne törekedjen a tökéle-
tességre, mert azzal elronthat mindent.

Bármilyen bizonytalan az anyagi hely-
zete, a bulikat, a jó társaságot ezután se
mellőzze. A megtorpanás helyett azokat
helyezze előtérbe, amelyek az ön előbbre
jutását is segítik. 

Ne ígérjen a családtagjainak semmit, ha nem
tudja betartani azokat. Az elkövetkező napok-
ban pozitív eseményekre számíthat. Ha úgy
érzi, változtatásra, új munkahelyre van szük-
sége, bátran tegye meg az első lépéseket.

Ha nem minden alakul úgy, ahogyan
szeretné, ne idegeskedjen. Gondolkodjon
el a hibáin, és kezdje újra. Az eredményen
úgyis meglátszik, hogy érdemes volt
újrakezdeni, és nem feladni a terveit.

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. Szűz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntő

II.20.–III.20.  Halak

Miért éppen Minnesota
amerikai romantikus vígjáték (f) (12)

18.00 18.00

Gran Torino
amerikai film (f) (16)

20.00 20.00

Hannah Montana: A film
amerikai vígjáték (sz) (KN)

14.00, 16.00 16.00

2009.06.04 – 06.10-ig

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A nyári szünetben
GYORSÍTOTT

tanfolyamokat indítunk

2009. 06.15-én 
8 órakor

délelőtti

06.15-én 16 órakor
délutáni előadásokkal 

személyautó, motor 
és segédmotor kategóriákban

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés!
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Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában kar-

bantartott 78 m2-es családi házrész pincé-
vel, padlással, 1185 m2 udvarral eladó. Érd.:
93/323-737, 20/398-1455 (6312K)

Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közművesített telken, 76 m2 ház
eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.: 30/621-
4117 (7060K)

Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület  el-
adó! Irányár: 18 millió Ft. Érd.: 30/227-
3294, 30/448-6072

Gyékényesen az „A” szektorban, közvet-
lenül a vízparton kétszintes (40 m2 szinten-
ként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Irányár: 7,8 millió Ft.  Érd.: 30/227-3294

Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővíthető tár-
sasházi lakás kerttel, garázzsal, Tárház
utcában eladó. Lakást beszámítok. Érd.:
30/555-6575 (7045K)

Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt csalá-
di ház tetőtéri beépítéssel + udvari egy-
szobás lakással + garázzsal 500 m2 telken
eladó. Érd.: 30/282-0867 (7047K)

Csónakázó-tó felett, Látóhegyen ház
2086 m2 telken (konyhakert, gyümölcsös)
eladó. Víz, villany van. Érd.: 30/550-7228
(7050K)

Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es telken 30
m2 (szoba, konyha, kamra) felújításra
szoruló ház. Ár, megegyezés szerint. Érd.:
20/388-4056 (7051K)

Intenzív almaültetvény keresett
fajtákkal, Nk-hoz közel, a 7-es főút mellett,
bekerített területen, fele részben eladó,
esetleg bérbeadó. Érd.: 20/570-7717
(7052K)

Nk-i, 44 m2-es, 1,5 szobás, gázas, önkor-
mányzati lakásomat 1 szobás, gázas önkor-
mányzatira cserélném. Érd.: 30/958-7390
(7053K)

Balatonberényben vízközeli, szép utcában,
csendes helyen ikernyaraló fele, 37 m2, bútoro-
zottan, 500 m2 telekkel eladó. Irányár: 8,4 mil-
lió Ft. Érd.: 30/822-6875 (7054K)

Szabadhegyen csendes környezetben
100 m2-es családi ház eladó. Érd.: 20/586-
0003 (7055K)

Nk-án a Rózsa utcában földszinti, 1 + 2
félszobás, bútorozatlan lakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 06-20-426-7864 (7058K)

Nagykanizsa belvárosában csendes
helyen, új építésű, liftes társasházban nap-
pali + 2 félszobás, hőszigetelt, nagy erké-
lyes, tetőtéri, 51 m2-es lakás azonnali
költözéssel eladó. Irányár: 11.819.800 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/6. Érdeklődni:
06 30/4449073

Nagykanizsa belvárosában, csendes
helyen, új építésű liftes társasházban nappali
+ 2 fél szobás, amerikai konyhás, 57 m2-es,
tetőtéri lakás azonnali költözéssel eladó!
Irányár: 13.200.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/7. Érdeklődni: 06 30/4449073

Nagykanizsa belvárosában csendes
helyen, új építésű, liftes társasházban, saját,
elkerített kerttel, nappali + 2 fél szobás,

amerikai konyhás, földszinti, 56 m2-es
lakás előkerttel, azonnali költözéssel eladó!
Irányár: 13.312.300 Ft  Hivatkozási szám:
2009/DU/200.  Érdeklődni: 06 30/4449073

Nagykanizsán a központhoz közel, két
erkélyes, amerikai konyhás, igényesen
kialakított 67 m2-es, 1. emeleti, 2 és fél-
szobás lakás eladó! Irányár: 12.950.000 Ft
Hivatkozási szám: 009/DU/236. Érdeklőd-
ni: 06 30/4449073

Nagykanizsa központjában, irodának
vagy rendelőnek is alkalmas földszinti, 40
m2-es lakás eladó! Irányár: 6.400.000 Ft
Hivatkozási szám: 2009/DU/230. Érdek-
lődni: 06 30/4449073

Nagykanizsán központjában 1+2 fél-
szobás, felújított (járólapos, parkettás, új
villanyvezeték) jó állapotú lakás eladó.
Irányár: 10.000.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/228. Érdeklődni: 06 30/4449073

Nagykanizsa központjában 67 m2-es, 2
szobás, 1. emeleti, igényesen felújított,
erkélyes, galériás, klimatizált lakás bútoro-
zottan eladó. Irányár: 16.500.000 Ft.
Hivatkozási szám: 2009/DU/151. Érdek-
lődni: 06 30/4449073

Sormáson 2 szobás, felújított (laminált
padlós, festett, járólapos), 57 m2 -es családi
ház, 1200 m2-es telekkel, garázzsal eladó!
Irányár: 8.500.000 Ft. Hivatkozási szám:
2009/DU/217. Érdeklődni: 06 30/4449073

Zalakaroson csendes, nyugodt
környezetben a fürdőtől kb. 1 km-re, felújí-
tott, 160 m2-es, kétszintes  (ahol az alsó és
felső szint külön fűthető) családi ház eladó!
A ház alatt van két garázs, két terasz és két
erkély. Irányár: 23.000.000 Ft. Hivatkozási
szám: 2009/DU/235. Érdeklődni: 06
30/4449073

Zalakaroson 9 szobás, 8 fürdőszobás. 3
szintes (szintenként 105 m2-es), kitűnő
állapotban lévő cirkofűtéses + cserépkály-
hás apartman eladó. Ugyanezen a telken
teljesen különálló két szintes (szintenként
95 m2-es) ház eladó. Az alsó szinten garázs
+ raktár, felső szinten 2 szoba nappali + 2
fürdőszoba + konyha és nagy terasz (18 m2-
es) található. Az épület idegenforgalmi
hasznosításban vesz részt. Irányár:
47.000.000 Ft.  Hivatkozási szám:
2009/DU/169. Érdeklődni: 06 30/4449073 

Belvárosi, kétszobás, berendezett lakás
irodának, lakásnak, kaucióval kiadó. Érd.:
30/369-5352 (7039K)

Téglagyári garázssoron aknás garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 17 óra után a
93/323-451 (7056K)

Nk központjában 25 m2-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: 20/586-0003 (7057K)

Magyar nyelv és irodalomból korrepetá-
lást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, vala-
mint szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelé-
sét vállalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépőjegy nélkül is igény-
bevehető) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alak-
formáló-, talp-, egyéb masszázs, fényte-
rápia, méregtelenítés, stb. Hívásra ház-
hoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbútoro-

kat, használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)

Eltartási szerződést kötnék. Ápolást, gon-
dozást vállalok! Érd.: 30/495-4689 (7059K)

KKaanniizzssaa  ––  AApprróó 2009. június 4.14

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ
Tel.: 30/385-9575

folyamatosan
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�� Országos csúcs a kanizsai
lőtéren. A már hagyományosnak
tekinthető szlovén-magyar lövész-
bajnokság második fordulóját
Kanizsán rendezték, ahol a két
magyar – köztük a Nagykanizsai
Polgári Sportlövész Egylet együt-
tese – mellett négy szlovén csapat
indult. A három fős keretek ver-
sengésében a házigazda kanizsa-
iak a második helyen végeztek
összesítésben, az 50 méteres nyílt
irányzékú kispuskás kategóriában
viszont a Nagkanizsa PLSE
versenyzője, Horváth Károly 281
körrel országos csúcsot lőtt.

�� Hárman kaptak meghívót a
zalai válogatottba. A női megyei
labdarúgó bajnokságban szereplő
kanizsai Avantgard NFE együt-
teséből hárman is meghívót kaptak
a közelmúltban a megyeváloga-
tottba, mely a horvátországi Mura-
köz és Varasd legjobbjaival
csapott össze Zalaegerszegen. Vé-
gül a Hozlár Edina, Kanizsai Do-
rottya, Szekeres Katalin trióból
Kanizsai bokaszalag sérülés miatt
nem állhatott a szintén kanizsai
Baloghné Munkácsi Andrea edző
rendelkezésére, a zalaiak azonban
így is nyertek a varasdiak ellen 2-
1-re, míg a muraközieket 5-0-ra
győzték le Szekeresék. Ezzel a
tornát is megnyerte Zala megye
válogatottja.   

�� Vereségek tartalékosan. A
Nagykanizsai Mozgássérültek
Hamburger SE ülőröplabdásai
Tatabányán vendégszerepeltek a
tavaszi második fordulójuk kere-
tében, ahol a Földi József edzette
társaság két mérkőzést játszott.
Elsőként a szombathelyi Sprint
SC-vel játszottak, s 3-0-ra kaptak
ki, majd következett a szegedi
Csakazért SE, s ellenük is ugyan-
ilyen szettarányt értek el az
amúgy tartalékosan felálló kani-
zsaiakak. 

�� A Rozgonyi pontgyűjtése.
Javában zajlik a cselgáncsozók
városi bajnoksága, melynek ke-
retében nem csupán a helyi álta-
lános iskolák, hanem a közép-
iskolák, valamint a környező
települések oktatási intézményei
is indítják judokáikat. Egyelőre
úgy tűnik, az összesített ered-
mények alapján a Rozgonyi Ál-
talános Iskola a legaktívabb,
hiszen versenyzői összesítésben
már harmincnégy pontot gyűjtöt-
tek két forduló alatt. A bajnokság
ősszel folytatódik, a szervezők
reményei szerint még több fris-
sen beiratkozott cselgáncsozó-
val.

Nagykanizsai TE 1866 – Komlói
BSK 3-0 (2-0). NB III Dráva cso-
port labdarúgó-mérkőzés, 28. for-
duló. Nagykanizsa, 350 néző.
Vezette: Bana G. (Kovács Zs.,
Golubics Z.).  NTE 1866: Horváth
G. – Boros (Kotnyek, 46.), Pozsgai,
Burucz, Farkas J. – Kisharmadás,
Hegedűs, Rácz Sz., Bagarus (Szalai,
66.) – Ujvári, Cs. Horváth G.
(Iványi, 74.). Vezetőedző: Visnovics
László. Gólszerzők: Cs. Horváth G.
(21.), Bagarus (28.), Ujvári (84.).

Folytatta remek sorozatát az
NTE labdarúgó csapata a harmad-
osztályú bajnokság hajrájában,

hiszen ezúttal egy újabb Baranyai
megyei együttes skalpját szerez-
ték meg Visnovics László játéko-
sai.

A 21. percben Cs. Horváth
Gábor egy csellel játszotta tisz-
tára magát, majd ballal átemelve a
kapuson szerzett vezetést csapatá-
nak (1-0). Ezt követően is táma-
dásban maradt a kanizsai együt-
tes, nem is maradt el az újabb
találat: a 28. percben Cs. Horváth
küldött kapura egy szabadrúgást,
a kapusról kipattanó labdát pedig
Bagarus Gábor terelte a hálóba
(2-0).

Szünet után alaposan visszavett
a tempóból a vendéglátó legény-
ség, s jobbára a hazai térfélen folyt
a játék – igencsak komótosan.
Aztán a 84. percben Rácz Szabolcs
ugratta ki Iványi Attilát, aki jobb-
ról beadott, s a hosszú oldalon
érkező Ujvári Máté három lépésről
a kapuba lőtt (3-0). Ezzel a kapos-
váriak botlása miatt negyedik
kanizsaiaknak 52 pontja van, s az
előttük álló második Paks II (55)
döntetlent játszott, míg a harmadik
Szekszárd győzött (55).

Visnovics László: – Lehet, hogy
nem játszottunk jól, de a győzelem
a lényeg, s megyünk tovább – a
harmadik helyért…

Polgár László

ÚÚjjaabbbb  bbaarraannyyaaii  sskkaallpp

A legutóbbi hétvégén rendezték
a (nevében) legalábbis az utolsó
lábtoll-labda válogató versenyt,
melynek Nagykanizsa adott ott-
hont. Azért a kissé furcsa időbeli
meghatározás, mert mint időköz-
ben kiderült, a nagyon biztosra
vett júniusi vietnami világbajnok-
ság elmarad, helyette (már félve
írjuk le...) ősz végére Kína vállalta
be a rendezést. A kanizsaiak közül
női egyesben Gozdán Ágota és női
párosban a Gozdán Ágota-Végh
Dóra egységnek volt (van) igazán
esélye arra, hogy a válogatóbeli
első ranglistás helyezésükkel
készüljenek a nagy utazásra, de a
dolog nem ilyen egyszerű... Kezd-
jük azonban a versennyel, melyen
a sportolók ezúttal is hozták

magukat, vagyis nyerték amit kel-
lett, így a vb-n való szereplési jog
adott. Az más kérdés, hogy az
anyagiak „hiányos” megléte miatt
a komplett kanizsai különítmény
nem utaz(hat)... Miről is van szó?
A Zemplén SE 800 ezer forint
körüli igénnyel járult a városnál a
“bizottsági szakaszba”, melyet –
fogalmazzunk így – visszadobtak.
Azt a kérdést tényleg csak halkan
tesszük fel ezután, ha egy országot
egy válogatott képvisel valamely
sport világeseményen, akkor miért
nem tudja felvállalni az országos
szövetség az utaztatást? Ha ezt
nem tudja megtenni, vajon mekko-
ra súlya lehet a szervezetnek és
magának a sportágnak? (Tradi-
cionális, illetve nálunk “ember-

számba” vett sportágakban az
azért – még nagyon – nem szokás,
hogy egy klub fizeti be játékosát,
játékosait az adott válogatott
seregszemlére...) Sajnos, igazságot
tenni, vagy legalábbis kijelenteni
nem lehet, hiszen mégiscsak
Kanizsa városának egy színfoltját
jelentik a lábtollasok (is), csupán
annyit jegyeznénk meg, hogy a
Zemplén SE képviselői eddig
világbajnokságokon tizennyolc
bronzérmet szereztek. Mindene-
setre, ha a vb időpontja őszre
módosult, talán még nyertek
néhány hónapot a csapatvezető
Budavölgyi Kálmánék arra, hogy
valami okosat kitaláljanak...   

P.L.

LLáábbttoollll--llaabbddááss  nnyyüüggllõõddééss......

Az NB II-es férfi kézilabda
bajnokság befejéseképp az Izzó SE
együttese a bogláriakhoz látogatott,
s megfontolt, taktikus játékkal
nyertek vendéglátóik ellen. Az utol-
só fordulóban ismét Ányos József
volt a vezéregyéniség, aki ezúttal
(is) tíz gól felett termelt. Végül a
kanizsaiak erőssége – többek kö-
zött a balatonboglári meccsen szer-
zett 13 találatával – odaért a gól-
lövőlista második helyére, hiszen
az egész szezon során 167-szer volt
eredményes. Egy meccsre eső gól-
átlaga 8,8-as volt az idény során.
Az Izzó férfi kézisei végül a har-
madik helyen végeztek 27 ponttal,
előttük zárt az Elektromos SE  29-
cel, míg a bajnok a Kalocsai KC
gárdája lett (39).  

A női kézilabdázóknál a bajnok-
ság záró – huszonkettedik – for-
dulójában a már bajnok Tolna KC
látogatott a dél-zalai városba, s a
hazaiak alaposan meglepték őket
az első játékrészben. Okos kézi-
labdázással kerekedtek ellenfelük
fölé, s akkor még nem jelentkezett
az erőnlét hiánya sem… A máso-
dik félidőben aztán megrázta ma-
gát a vendégegyüttes, s az idei sze-
zon elsőjéhez méltóan kemény és
eredményes játékkal végül meg-
szerezte a két bajnoki pontot, tehát
egy utolsó sikerrel koronázták
meg szereplésüket a végig lelkes
és motivált hazaiakkal szemben
(27-29). Az már szintén korábban
eldőlt, hogy a kanizsai női kézilab-
dázók a harmadik helyen végeztek

29 pontot gyűjtve, míg az első
Tolna KC (42) mögött a Szekszárd
lett a második (38). A szezon során
a legeredményesebb nagykanizsai
játékos László Renáta volt, aki 140
találatot könyvelhetett el
2008/2009-ben, ami meccsenként
6,36-os gólátlagot jelentett. Ered-
ményessége a góllövőlista hetedik
helyét jelentette számára.

Ejtsünk néhány szót a két együt-
tes mérkőzéseinek látogatottsá-
gáról is, mellyel kapcsolatban az
élre kívánkozik, hogy az idény ele-
jén mintha nagyobb lett volna az
érdeklődés a szurkolók részéről. 

Most a holtidény, vagyis a csa-
patépítés időszaka következik...

P.L.

KKéétt  ccssaappaattttaall,,  kkéétt  bbrroonnzzéérreemm
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Mi magyarok még nem értjük pontosan, nem tapasztaltunk eleget, mi 
magyarok még megtéveszthetőek vagyunk. Nekünk még mondhatják, 
közülünk még sokan elhiszik, hogy az EURÓPAI UNIÓ parlamentjének 
megválasztása magyar belpolitikai-hatalmi kérdés. Aki ezt állítja, nem mond 
igazat. Az Unió a közös érdekek felismerésén alapuló, szabad, független 
országok szövetkezése.

Az Unió nem háborús terep. A mindent tagadó, minden kinyújtott kezet elutasító, fontos kérdések megválaszolását 
megkerülő, néha durva eszközöket is alkalmazó politika nem alkalmas a nemzet érdekeinek hatékony képviseletére.

Vannak politikai pártok Magyarországon, akik évek óta üzenik felénk, hogy rosszul élünk, elszegényedünk, 
hiteltelenné válunk, tönkremegyünk. 

Van olyan politikus, aki pár éve még az „Unión kívül is van élet” kijelentéssel riogatott bennünket.

A valóság más, a valóság minden pesszimizmusra ösztönző, halált kiáltó politikust cáfol.

Magyarország még soha nem részesült olyan mértékű támogatásban, mint a 2004-es csatlakozásunk óta az európai uniótól.
Valamennyi újonnan csatlakozó országot megelőztünk az unióhoz benyújtott pályázatok számában és a támogatás mértékében, 

Magyarország vezet a már pozitívan elbírált és a ténylegesen kifizetésre került támogatások nagyságában is.
A szocialista kormányok és a nemzeti érdekeinket képviselő uniós parlamenti képviselők, kiválóan teljesítettek az elmúlt években.

A szomszéd államokkal fenntartott kapcsolatok rendezettek az MSZP részéről, ez a valódi garanciánk arra, hogy Közép-Kelet Európa,
köztük a magyarság érdekei a szocialisták által hatékonyan érvényesüljenek az Európai Unióban.

Kérem Önt, hogy vegyen részt a június 7-i választásokon 
és szavazatával erősítse meg, az MSZP európai uniós képviselői 
a legalkalmasabbak a közös nemzeti érdekeink képviseletére.
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