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Nagykanizsán Országosan
Fidesz-KDNP 7 507 (55,13%) 1 630 482 (56,37%)
SZDSZ 286 (2,10%) 62 419 (2,16%)
MCF Roma Összefogás 22 (0,16%) 13 440 (0,46%)
Munkáspárt 110 (0,81%) 27 829 (0,96%)
MSZP 2 824 (20,74%) 502 607 (17,38%)
Jobbik 1 822 (13,38%) 427 213 (14,77%)
LMP-HP 237 (1,74% 75 200 (2,6%)
MDF 809 (5,94%) 153 402 (5,3%)

Fidesz-KDNP (14 képviselő): Dr. Schmitt Pál, Dr. Szájer József, Gál Kinga, Dr. Áder János, 

Dr. Surján László, Deutsch Tamás, Járóka Lívia, Schöpflin György, Gyürk András, Dr. Őry Csaba, 

Glattfelder Béla, Kósa Ádám, Dr. Hankiss Ágnes, Győri Enikő. 

MSZP (4 képviselő): Dr. Göncz Kinga, Herczog Edit, Gulyásné Gurmai Zita, Dr. Tabajdi Csaba.

Jobbik (3 képviselő): Dr. Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Szegedi Csanád.

MDF (1 képviselő): Dr. Bokros Lajos.
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A napirendi pontok megtár-
gyalása nélkül ért véget a június
3-ára összehívott közgyűlés. 

Először a meghívóban nem sze-
replő három előterjesztés napi-
rendre vételét javasolta Marton
István polgármester, majd az ere-
deti napirendek közül az első ket-
tőt, a jegyző elleni fegyelmi eljárás
megindítására, és alpolgármester
választására, illetményének meg-
állapítására előterjesztett javaslatát
visszavonta. A plusz három előter-
jesztés napirendre vételénél a har-
madikat – a Délzalai Víz- és Csa-
tornamű Zrt. vezérigazgatója, egy-
ben igazgatósági tagja visszahí-
vására, illetve új vezérigazgató és
igazgatósági tag választásáról elő-
terjesztett javaslatot – 12 igen, 6
nem és 3 tartózkodás mellett elu-
tasította a testület. Ezt követően a
képviselői kérdések, interpellációk
bejelentése következett. 

Ezek között Dr. Kolonics Bálint,
az ÜJKB elnöke jogi állásfoglalást
kért a jegyzőtől atekintetben, hogy
a közgyűlés, amelyre a pol-
gármester összehívta őket, soros,
vagy soron kívülinek tekinthető,
törvényes-e, megfelel-e az
SZMSZ-ben rögzítetteknek. A pol-
gármestertől pedig  megkérdezte,
miért maradt el a májusi köz-
gyűlés, mert nem kapott  semmi-
lyen tájékoztatást róla. Véleménye
szerint a közgyűlés többi tagja
sem, illetve egy soron kívüli köz-
gyűlés sem hozott olyan jellegű

határozatot, hogy a májusi köz-
gyűlést valamilyen indokkal el
kívánja halasztani, és kéri a testü-
letet, hogy ezt június 3-án hívhas-
sa össze. Válaszában Marton
István polgármester hangsúlyozta:
alapvetően az ő akadályoztatása
miatt maradt el. Dr. Tuboly Mari-
anna jegyző megjegyezte: a pol-
gármester úrnak jelezte, amikor
elhalasztotta a közgyűlés időpont-
ját, hogy az SZMSZ szerint az é-
ves munkatervet a közgyűlés a
488/2008. 12.19. számú közgyű-
lési határozatával hagyta jóvá.
Ebben a munkatervben a májusi
ülés soros időpontja 28-a. Ugyan-
ennek a szakasznak a 6. bekezdése
pedig kimondja, a közgyűlés a
munkaterv szerint, de évente leg-
alább hat alkalommal tart soros
ülést. 

A napirendeket 9 igen, 9 nem és
1 tartózkodás mellett a közgyűlés
nem fogadta el. 

Ekkor szünetet rendelt el a pol-
gármester, de Dr. Kolonics Bálint
arra kért mindenkit, maradjanak a
teremben, ugyanis írásban soron
kívüli közgyűlést kezdeményezett
bizottsági elnöktársaival Marton
István polgármesternél. Ennek
indoka a májusi soros közgyűlés-
ről elmaradt és a város működé-
séhez elengedhetetlenül szükséges

napirendi pontok megtárgyalása
volt. Percekig méhkasként zson-
gott a közgyűlés, majd a polgár-
mester szavazásra tette fel a kér-
dést: legyen-e soron kívüli köz-
gyűlés, s hozzáfűzte, hogy ő nem
támogatja. Két újraszavazás után
az eredmény 11 igen, 6 nem, 0
tartózkodás volt. Fél óra eltelte
után a soron kívüli közgyűlést is-
mét megszavaztatta a polgár-
mester. Mivel 13 gép volt bekap-
csolva, megállapította a határozat-
képtelenséget, s ezzel a soron kí-
vüli ülés véget ért.  Az mszp-s kép-
viselők már korábban eltávoztak a
teremből, a Fideszes városatyák,
és még jó néhány meghívott tétova
vendég, iskolaigazgatók, hivatali
dolgozók ottmaradtak.

Bene Csaba, a Fidesz-frakció
vezetője sajtótájékoztatóját azzal
kezdte, nagyon sajnálják, hogy a
polgármester nyomására a képvi-
selők eltávoztak a teremből. Egy-
két kivételével, ugyanazokkal a
napirendekkel tervezték a soron
kívüli közgyűlés megtartását.
Sajnálja, hogy ilyen vita bontako-
zott ki még a jogászok között is,
hogy a mára összehívott köz-
gyűlés soros, vagy soron kívüli.
Ez a meghívóból sem derült ki.
Szerették volna, ha a Vízmű
napirendi pontja megtárgyalásra

kerül, hiszen a legutóbbi Vízmű-
közgyűlésen véleményük szerint
a polgármester  tett olyan
lépéseket, amelyekre nem volt
felhatalmazása. Kezdeményezte
egy újabb Vízmű-közgyűlés
összehívását, s erről a kérdésről
illett volna a mostani közgyűlés
előtt tárgyalni. Újságírói kérdésre
válaszolva elmondta, azért nem
szavazta meg a frakció a napiren-
dek tárgyalását, mert a Vízmű
napirendi pontját nem vette
napirendjére a közgyűlés. Sajnál-
ják, hogy ez így alakult. Felelős
volt a magatartásuk, mert a Víz-
mű-közgyűlésen olyan súlyos
döntések születhetnek minden-
féle közgyűlési felhatalmazás
nélkül, amelyek nem kívá-
natosak, és későbbi pereket ered-
ményezhetnek. Nem napolták el,
és nem hagyták ott a munkát. A
közgyűlésnek azért kellett volna
tárgyalni erről a kérdésről, hogy a
Vízmű közgyűlésére felhatal-
mazással menjen a polgármester,
és ne ott írjon egy papírt, és pecs-
ételje le. Azok a felelőtlenek, akik
itt hagyták a közgyűlés munkáját,
és eltávoztak a helyszínről, vala-
mint azok, akik nem akarták be-
kapcsolni a gépüket, miközben je-
len voltak, és felszólították egy-
mást a gépük kikapcsolására. U-
gyanezt követte a polgármester
és a szocialista frakció vezetője
is. Öt bizottsági elnök kérte a
soron kívüli közgyűlés össze-
hívását. A szabályok ezt meg-
engedik. Nem is mérlegelhet a
polgármester, hogy összehívja-e
vagy sem.
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Marton István polgármester azzal
kezdte: – A májusi soros ülésünket
személyi okok, elfoglaltság miatt
nem sikerült összehívni az elmúlt hét
csütörtökére, és felmérve azt, hogy a
képviselők hogy érnek rá, meditál-
tam, hogy a mai, vagy a holnapi
napra hívjam össze. Mivel a mai
napra kevesebb hiányzó ígérkezett,
ezért a mai napra hívtam össze a
soros ülést 48 tervezett napirendre,
és itt a helyszínen kiosztott a hivatal
apparátusa három vagy négy, pót-
lólag felveendő napirendi pontot,
amit nagy döbbenetemre a kép-
viselők leszavaztak, ezáltal a soros
ülés véget ért. Majd Kolonics Bálint
képviselőtársam egy soron kívüli
közgyűlést kezdeményezett, ter-
mészetesen itt a helyszínen felké-
szülve rá – ezért volt legépelve a 36
napirendi pont. Miután hatá-
rozatképtelenség miatt ez az ülés
meghiúsult, itt érvénybe lépett az a
szabály, hogy félórai várakozás után
nekem kötelességem megállapítani a
határozatképességet. Letelt a félóra,
és velem együtt, valamint a
kezdeményezők, az SZDSZ-Fidesz
koalícióval együtt is, csak 13-an
szavaztuk meg a soron kívüli köz-
gyűlés folytatását. A vízmű napirendi
pontját egyébként elfelejtették hoz-
záírni a 36 napirendi ponthoz. Azt
gondolom, hogy ezzel az obstrukció
nagyon tisztességtelen módszerét
választották. A közgyűlés pillanat-
nyilag pattközeli állapotban van,
amit mutatott a legutolsó alpolgár-
mester-választás is. Abban bíztak,
hogy nem lesz 14 kéz ahhoz, hogy a
polgármester kötetlen mandátummal
menjen oda, illetve azt képviselje,
amit szeretne. Aki volt már vízmű-
közgyűlésen, tudja, számtalan olyan
dolog merült fel, amivel nem volt
tisztában, és nem is hallott róla. 

Dr. Fodor Csaba, MSZP önkor-
mányzati frakciója véleményét
így összegezte: – A szocialista
frakciót megdöbbentette a Fidesz
felelőtlen magatartása. A pol-
gármesternek az a dolga, hogy
hívja össze a közgyűlést, a
napirendi pontokat állítsa össze,
az előterjesztések készüljenek el,
és azokat tárgyalja meg minden
bizottság. Ez meg is történt.

Meglepődtünk azon, hogy a
Fidesz nem szavazta meg a napi-
rendi pontokat. Ilyen még nem
volt Nagykanizsa város történeté-
ben, hogy a szabályosan összehí-
vott közgyűlésen a képviselők nem
szavazzák meg a napirendi pon-
tokat. Egy csomó, a város érdekét
szolgáló előterjesztésről kellett
volna dönteni. Feltételezhető –
mivel a vízművel kapcsolatos
napirend nem került felvételre –,
ezért megsértődtek, és nem voltak
hajlandók a maradék 49 napiren-
det megtárgyalni. Majd azután
érdekes jelenség volt, hogyan-
hogyan sem, egy percen belül egy
gépelt papírt átadtak a polgár-
mester úrnak, melyben kérték,
hogy a bizottsági elnökök több-
sége azt kezdeményezi, hogy most
azonnal fél órán belül hívja össze
a soron kívüli közgyűlést. Illetlen-
ség ezt művelni a képviselőkkel. A
Fidesz-frakción kívüli képvise-
lőknek fogalmuk nem volt, hogy
milyen napirendi pontokat akar a
Fidesz tárgyalni a segedelmükkel.
Ez nem volt tisztességes eljárás. A
legfőbb üzenete az, hogy a Fidesz
nem hajlandó, és nem is tudja ve-
zetni a várost. Fogalma sincs,
hogy mit kellene tennie. Addig
jutottak el, hogy végrehajtottak
személycseréket, s amint ez befe-
jeződött, fogalmuk nincsen, hogy
ezt a várost miként kellene mű-
ködtetni, hogy lehetne olyan pá-
lyára állítani, hogy ebben a
szerencsétlen világgazdasági
helyzetben is valamiféle fejlődés
felé elmozdulhatnánk. Ehhez per-
sze az kellene, hogy együttmű-
ködés legyen a közgyűlés minden-
féle képviselőjével. Nem tudtak
többségbe kerülni, ezért obstruk-
cióhoz folyamodtak, s így meg-
bénították az egész közgyűlés
munkáját. Ennek nincs jó üzenete. 

Újságírói kérdésre a képviselő
elmondta: azért nem voltak haj-
landóak a Vízmű ügyével foglal-
kozni, mert az előterjesztést a
bizottságok nem tárgyalták. Az
alpolgármester fordítva ült a dako-
ta lóra, mert leírta hogy mi a javas-
lata, s „egyébként meg köszönöm
szépen, én mégsem támogatom a
saját előterjesztésemet”. Akkor
nem kellett volna írni semmit, és
zaklatni a közgyűlés tagjait. A
Vízműnél azonban az mszp-s
képviselőcsoport sok minden más-
ra szeretne választ kapni, s annak
ismeretében lehetne megvitatni
egy napirendi pontot. 

B.E.
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Május 27-e, az Ápolók Nem-
zetközi Napja alkalmából ünne-
pi megemlékezést és szakmai
napot tartottak a Kanizsai Do-
rottya Kórházban. 

Az ünnepségen megjelent Hor-
váth István önkormányzati kép-
viselő, Mucha Márkné, az Ápolási
Egyesület alapító elnöke, Prof. Dr.
Bátorfi József főigazgató, Dr. Gő-
gös Péter megbízott orvosigazgató,
Szlávecz Lászlóné megbízott gaz-
dasági igazgatóhelyettes, Kercs-
maricsné Kövendi Ibolya alapel-
látási intézményvezető, Plichta
Zoltánné, az ÁNTSZ munkatársa,
valamint Boros Károlyné, a Zala
Megyei Ápolási Egyesület elnöke.

A megjelent vendégeket és a
kórház dolgozóit Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató köszöntötte, majd
Horváth István Radnóti-díjas vers-
mondó tolmácsolásában Szilágyi
Domokos „Takarjátok be nagya-
pát” című verse hangzott el. 

A képviselő ünnepi beszédében
megemlékezett Florence Nightin-
gale és Kossuth Zsuzsanna mun-
kásságáról, továbbá méltatta az
egészségügyi dolgozók odaadó
munkáját. Prof. Dr. Bátorfi József
főigazgató köszöntőjében hangsú-
lyozta a szakdolgozók munkájá-
nak fontosságát, s egyben türelmü-
ket, kitartásukat kérte ebben a
nehéz időszakban.  

Mucha Márkné megemlékezett
az Ápolási Egyesület 20 éves mű-
ködéséről, és átadta az egyesület

elismerő díszoklevelét Zalán Eri-
ka szülésznőnek, valamint virág-
csokorral köszöntötte Déri Gyön-
gyi vezető ápolót, aki az Ápolási
Egyesület javaslata alapján min-
iszteri kitüntetésben részesült. 

Az Ápolók Nemzetközi Napja
alkalmából a Kanizsai Dorottya
Kórház Florence Nightingale elis-
merő oklevelében részesült: Bil-
lege Anikó műtősnő, Böröcz Ist-
vánné asszisztens, Szabó Lászlóné
ápolónő, Szantner Eszter diplomás
ápoló és Vadasfalvi Lajosné
ápolónő. Az ünnepség Gerencsér
Dóra énekével zárult.

A szakmai napon tíz pályamunka
hangzott el, melyek közül 5 előadást
díjaztak: 1. Zorga Boglárka diag-
nosztikai képalkotó: Lépésváltás a
CT diagnosztikában; 2. Varga
Tamásné diplomás ápoló: Az
egészségügyi intézmények munka-
környezete, az ápolók helyzete nap-
jainkban; 3. Molnárné Sánta Anna,
Vargáné Iván Gyöngyi gyógyfog-
lalkoztató szakasszisztensek: Az élet-
mód fontossága a skizofrén betegkör-
ben; 4. Temesvári Judit intenzív sza-
kápoló: A sympatomimetikumok
decubitust hajlamosító hatása; 5.
Cziráki Beáta szülésznő: Várandós
által elfogyasztott élvezeti szerek
hatása a magzatra. 

Varga Tamásné diplomás ápo-
lónő előadása az Ápolás Ügy című
országos szakmai lapban is pub-
likálásra kerül. A szakmai nap iga-
zolta az egészségügyi szakdolgo-
zók magas szakmai és elméleti
tudását. 

B.E.

ÁÁppoollóókk  NNeemmzzeettkköözzii  
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A kiemelkedő tanulmányi és
szakmai eredményeket elért
tanulókat, valamint felkészítő
tanáraikat köszöntötték a Pol-
gármesteri Hivatal Művelődési
és Sport Osztálya által, a Hevesi
Sándor Művelődési Központ
Színháztermében rendezett díjá-
tadó ünnepségen, majd az azt
követő városi Pedagógus Napon.

Az eseményt Szmodics Jó-
zsefné, a Művelődési és Sport
Osztály vezetője nyitotta meg.
Beszédében kiemelte, hogy egyre
nő azon diákok száma, akik szép
eredményeket érnek el a tanulmá-

nyi, illetve a szakmai versenyeken.
Viszont egyedül felkészülni egy
ilyen nagy mérvű versenyre na-
gyon nehéz lenne, így nagy szük-
ség van a pedagógusok munkájára
is, ezért köszönet illeti őket.

Idén 56 tanár és összesen 77 diák
(63 közép- és 6 általános iskolás,
valamint a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Művészeti Iskola 8
növendéke) vehetett át emléklapot
és könyvutalványt. A díjakat Mar-
ton István polgármester, Cseresnyés
Péter alpolgármester és Balogh
László OKISB-elnök adta át.

S.E.
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Több mint két évtizede alakult
horvát kisebbségi önkormányzat
Nagykanizsán. Azelőtt nem volt
egyetlen olyan civil szervezet
sem, amely megfelelő módon
képviselte volna a dél-zalai vá-
rosban élő horvátok érdekeit.
1998-ban jött létre a kisebbségi
testület, melynek létrehozása
nem volt egyszerű, mivel a kör-
nyező horvátajkú településekről
a városba költözött családok alig
ismerték egymást. A kezdeti
időszak szervezőmunkája nehéz-
ségeket okozott, mivel többnyire
a telefonkönyvből gyűjtöttük
össze az általunk ismerős neve-
ket, azután pedig lakásukban
kerestük fel a családokat és be-
széltünk nekik közösségi cél-
jainkról – idézi fel a megalakulás
időszakát Vargovics Józsefné, a
Nagykanizsai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat elnöke.

– Kezdettől fogva fontosnak tar-
tottuk, hogy baráti közösséggé for-
máljuk a Kanizsára költözött hor-
vátokat, és ma már örömmel
mondhatom, hogy valóban úgy
élünk, mint egy nagy család. Leg-
fontosabb célunk az volt, hogy a
horvát hagyományokat itt a város-
ban is felelevenítsük és ápoljuk.
Persze ez sem volt könnyű feladat,
mert maguknak a betelepült horvá-
toknak is két évtized úgymond
„kimaradt” a kisebbségi kultúra
értékeinek megőrzéséből, mert az

emberek nem vettek részt aktívan a
hagyományőrző munkában. Bár-
milyen furcsán is hangzik, de vol-
taképpen újra fel kellett fedezni
saját kultúránk gyöngyszemeit és e
folyamatban kezdettől fogva fontos
szerepet játszott a horvát kisebbsé-
gi önkormányzat vezetősége.

– Gondolom, hogy ezzel egyide-
jűleg az anyanyelv megőrzése is
elsődleges feladat volt a testület
számára.

– Valóban így van, ugyanis amikor
ezek a családok elköltöztek a Mura
menti nemzetiségi községekből –
mondhatnám úgyis, hogy a káj horvát
nyelvet még beszélő nagyszülőktől –,
továbbá erősödött az asszimilációs
folyamat, akkor az történt, hogy aki
korábban még tudott is az
anyanyelvén, később elfelejtette, vagy
egyre kevesebb horvát szókinccsel
rendelkezett. Ezért mindenképpen
nagy hangsúlyt kellett fektetnünk arra

is, hogy valamennyire ismét életre
keltsük a horvát nyelvet. 

– Az eltelt évek alatt a kisebbsé-
gi önkormányzat sikerrel hozta lét-
re egymás után a kanizsai horvát-
ság civil közösségeit.

– Annak idején először a kanizsai
horvát asszonykórust alakítottuk
meg, amelynek létszáma a későb-
biekben egyre növekedett. Ez a kórus
– amely néhány év múlva ve-
gyeskórussá fejlődött – elsősorban a
muraközi horvát népdalokat dolgoz-
ta fel és tette közkinccsé a kanizsai
közönség számára. Később arra is
gondoltunk, hogy valamilyen for-
mában a fiatalabb nemzedéket is
bekapcsoljuk a nemzetiségi ha-
gyományőrző tevékenységbe, elvégre
majd nekik kell átadnunk a
stafétabotot. Ennek érdekében hoz-
tuk létre a Kanizsai Horvát Fiatalok
Egyesületét. A vegyeskórusra vissza-
térve, ez a civil közösség nemcsak
Kanizsán lépett közönség elé, hanem
a szomszédos országokban is sikerrel
képviselte városunkat. A hagyo-
mányőrzés kiszélesítése céljából
nemzetiségi tánccsoportot is létre-
hoztunk, amelynek működéséhez az
anyaországból kértünk és kaptunk
szakmai segítséget. A kezdeti
időszakban Horvátországból járt át
táncoktató heti egy alkalommal
Kanizsára és Mura menti táncokat
tanított be a csoport tagjainak. A
fiatalokkal kapcsolatosan azt is meg
kell említenem, hogy horvát nyelvű
foglalkozás is indult a Rozgonyi
utcai Óvodában, ami azt jelenti,

hogy heti két alkalommal horvát
nyelvű versikéket, mondókákat, nép-
dalokat és táncokat tanulnak a cso-
portba járó óvodások. Szintén
említést érdemel, hogy immár har-
madik éve szervezünk horvát népraj-
zi tábort a fiataloknak. Ennek egyik
eredményeként 1997-ben megalakult
a kanizsai horvát tamburazenekar,
amelyben természetesen a kanizsai
horvát családok gyermekei muzsikál-
nak. Nagy örömünkre a tamburaze-
nekarban is egyre bővül a létszám és
mind több felkérésnek tesznek eleget. 

– Mennyire „nyitottak” a város
civil közösségei felé?

– Arra törekedünk, hogy minél
jobb kapcsolatot tartsunk fenn a
különféle civil szervezetekkel és
intézményekkel. Ennek egyik szép
példája, hogy most már hagyomá-
nyosan évente virágkötészeti bemu-
tatót szervezünk a karácsonyi ün-
nepek előtt csáktornyai szakemberek

közreműködésével. Ez a rendezvény
egyúttal szakmai tapasztalatcsere
lehetőséget is kínál a kanizsai és a
Muraköz megyei virágkötők számá-
ra. Meg kell említenem azt is, hogy
kisebbségi önkormányzatunk egyfajta
hídszerepet is betölt a szomszédos ré-
giók gazdasági együttműködésében.
Számos civil szervezet keresett meg
bennünket már, hogy segítsünk nekik
a határon túli gazdasági kapcsolatok
beindításában és koordinálásában.
Mindezt örömmel tesszük, hiszen –
mivel itt horvát konzulátus is működik
– ily módon valamelyest nagyobb
rálátásunk van a gazdasági és tár-
sadalmi kapcsolatok fejlődésére a
Mura menti régióban. A kamarák
például évente meghívnak bennünket,
hogy működjünk közre a horvát-ma-
gyar gazdasági programok meg-
szervezésében és lebonyolításában.
Szólnom kell arról is, hogy annak
idején a határőrséggel is jó kapcsola-
tot tartottunk fenn. Közismert, hogy
a délszláv háborús helyzet miatt a
kilencvenes évek közepén Kanizsán
is voltak horvátországi menekültek,
és abban az időben mi is bekap-
csolódtunk az őket segítő karitatív
munkába. Ruhagyűjtést szerveztünk
a menekültek részére, karácsonyi
műsorral próbáltuk valamennyire
enyhíteni a gondjaikat és bána-
tukat, mert mindig is éreztük, hogy
velük is egy nagy családba tar-
tozunk. 

– Milyen szerepet játszik a helyi
horvát közösség a város kulturális
életében?

– Miután a város társadalma egy
idő után felfigyelt a horvát kisebbségi
önkormányzat és a művészeti csopor-
tok tevékenységére, egyre több prog-
ramnak voltunk cselevő részesei. A
nagykanizsai önkormányzattal most is
jó a kapcsolatunk és lehetőségeihez
mérten támogatja is rendezvényeinket.
A Kanizsai Kulturális Központban
évente tartunk nemzetiségi kulturális
gálaműsort, együttműködve a helyi
cigány kisebbségi önkormányzattal. Az
utóbbi években képviseltetjük ma-
gunkat az immár országos hírnevet
szerzett Dödöllefesztiválon is, ahol
egyébként már két első díjat is
nyertünk. Annak idején jelentős sze-
repünk volt abban is, hogy Nagy-
kanizsa és Csáktornya testvérvárosok
lettek, és természetesen továbbra is
segítjük a két város közötti kulturális,
sport, és egyéb rendezvények koor-
dinálását. Legutóbbi példaként emlí-
thetem egy horvátországi festőművész
tárlatát a Hevesi úti Általános Iskola
galériájában, ahol a megnyitón a mi
művészeti csoportjaink adtak kulturális
műsort. A környező horvátajkú falvak
civil szervezeteit is bevonjuk a hagy-
ományőrző munkába azáltal, hogy
évenként megrendezzük a Zalai Horvá-
tok Kulturális Találkozóját. Az idei –
immár tizedik – jubileumi gálaműsort
nemrég tartottuk a Medgyaszay
Házban a kanizsai horvát kisebbségi
önkormányzat, továbbá a Mura menti
községek horvát nemzetiségi művészeti
csoportjainak és egyesületeinek
közreműködésével.

– Emellett még arra is figyelmet
fordítanak, hogy horvát nyelvű
szentmisék is legyenek Kanizsán
és a Mura menti nemzetiségi fal-
vakban.

– Így van, kezdeményezésünkre
immár nyolcadik éve celebrálnak
horvát nyelvű szentmiséket az
anyaországból. Közreműködésünk
révén szélesedett ez a tevékenység
olyan szempontból, hogy most már
nemcsak Nagykanizsán vannak horvát
misék, hanem a környező horvát
települések plébániáin is hallható
horvát nyelvű szentmise havonta egy-
egy alkalommal. A hitéletről még
annyit, hogy kezdeményezésünkre
horvát templomi kórusok találkozójára
is sor kerül minden évben, többnyire az
adventi időszakban. Ezzel is az a
célunk, hogy a különböző települé-
seken működő horvát civil közösségek
és egyesületek erősítsék egymással a
kapcsolatot, illetve kölcsönösen segít-
sék egymást a számunkra oly fontos
hagyományőrzésben és az anyanyelv
ápolásában.

Gelencsér Gábor

KKaanniizzssaaii  hhoorrvvááttookk  ––  hhííddsszzeerreeppbbeenn

Személygépkocsik,  
teherautók, 

járműszerelvények,
autóbuszok, 

mezőgazdasági 
vontatók

�� javítását, 
�� műszaki vizsgára

felkészítését, 
�� vizsgáztatását, 

�� környezetvédelmi
felülvizsgálatát 

vállaljuk!

Zala Volán Zrt. 
Nagykanizsa, 

Virág Benedek u. 4., 
Telefon: (93) 537-930
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Noha jobbérzésű média-
munkás nem igen tűzi tollhegy-
re e szavakat, s főleg nem hasz-
nálja címben. Most mégis le
kell írni, hátha a nyomdafesték-
től nyomatékosítva elgondol-
kodik, akit illet. A címbéli két
szót a legutóbbi közgyűlésen si-
került összekapcsolnia Marton
István polgármesternek és Dr.
Fodor Csaba szocialista képvi-
selőnek. Az MSZP helyi promi-
nense azt találta ugyanis mon-
dani: „Anyátokkal szórakoz-
zatok, parasztok!” (Értsd:
fideszes képviselők) Városunk
első embere pedig imígyen
összegzett sajtónyilatkozatá-
ban: „Látják, még ehhez is
hülyék voltak.” (Értsd: mint
fent). Tőle egyébként az ilyetén
megszólalás nem váratlan,
hiszen lapunk 1991. június 21-i
számában már beszámoltunk
róla, hogy az éppen felszólaló
képviselőtársának mondandó-
ját nemes egyszerűséggel: „Ez
hülye!” közbevetésével akasz-
totta meg. 

Dr. Fodor Csabától azonban
ez szokatlan be(el)szólás volt.
Az ő retorikai palettáján eled-
dig csak ironikus, néhol ci-
nikus, esetleg szarkasztikus –
valljuk be, még az ellenzékét is
derűre fakasztó megnyilvánulá-
sok szerepeltek eddig… De hát
úgy látszik, Kanizsára is expor-
tálódott a szocialisták (Gyur-
csány, Szanyi cseppet sem iro-
dalmi) nyelvezete. Igaz, meg-
szokhattuk  volna már a köz
szolgálatában álló emberek ef-
féle beszólásait. Ám az is igaz,
egy bizonyos intelligencia szint
fölött ilyen közönséges meg-
nyilvánulás után láthattuk már
lemondásukat is. Ha mégsem,
legalább hallhattuk bocsá-
natkérésüket. Úgy tetszik, Kani-
zsán nem ez a módi. Pedig van,
volt, lenne követendő példa.
Mindjárt ott van a mérkőzés
hevében hasonló szavakat hasz-
náló játékos esete a bíróval. Ha
a piros lap mellé jómodorból
leckét nem is kap, egy kiadós
zuhanyt azonnal vehet az
öltözőben.

Dóró János

AA  hhüüllyyee,,  

aa  ppaarraasszztt,,

ééss  aa......
A Nagykanizsai Polgári

Egyesület június 16-án, kedden
17.30-kor az ’56-os Emlékkert-
ben, a kopjafánál tartja megem-
lékezését, melyen Cseresnyés Pé-
ter országgyűlési képviselő mond
beszédet. A rendezők kérik, vala-
mennyien hozzunk egy-egy szál
virágot! – tudósította lapunkat
Kóré Péter elnök.

Magyarország 1956-ban föle-
melte a fejét, és Márai Sándor szép
szavával szólva: egy nép azt

mondta: „Elég volt.” Bár az orosz
tankok földbe tiporták forradal-
munkat, akadtak olyan fiatalok,
akiket nem tudtak megtörni. Akik
a legreménytelenebb helyzetben
sem adták fel. Ilyen volt Mansfeld
Péter, ezért az emberi tartásért
gyűlölték gyilkosai, ezért kellett
meghalnia. 1989-ben, Nagy Imre
és mártírtársai újratemetésekor
Magyarország újra felemelte a
fejét. S bár a rendszerváltás sok
csalódást hozott, az elmúlt húsz
évben is támadtak folytatói Mans-

feld Péter törhetetlenségének. És
most vasárnap bebizonyosodott
Mansfeld Péter igazsága. Nincs az
a reménytelennek tűnő helyzet,
amikor ne lenne érdemes folytatni.
Az 56% szépen rímel 1956-ra.
Orbán Viktor megállapítása szerint
„olyan egységet és egyetértést
mutat az 56 százalék, amire koráb-
ban soha nem volt példa.” Nagy
Imre és mártírtársai kivégzésének
napján évről-évre hagyományosan
más-más hőst állítunk például
magunk elé. Idén az ötven éve
meggyilkolt fiútól, Mansfeld
Pétertől szeretnénk tanulni.

P.J.

MMaannssffeelldd  PPéétteerr  iiggaazzssáággaa  

Elsősorban a győzelem fölötti
öröm és a választók illetve az
aktivisták felé megnyilvánuló
köszönet indukálta a Fidesz
minapi sajtótájékoztatóját.

– Magyarország polgárai döntöt-
tek a vasárnapi választáson, és azt
üzenték: a dolgok nem mehetnek
úgy tovább, ahogy eddig mentek –
kezdte mondandóját Bene Csaba,
frakcióvezető. – Az ország, az itt élő
emberek azt követelik az MSZP-től,
hogy többé ne gátolja az országot a
talpraállásban, és követelik, hogy
ne álljanak többé a változás útjába.
Engedjék, hogy országunk elkezd-
hesse a felkapaszkodást onnét,
ahova az önhittséggel párosuló
hozzá nem értés (jelesül a szocia-
lista, szabaddemokrata kormány-

zás) juttatta. Majd így folytatta: – A
vasárnapi választás azt is üzeni,
Magyarország változást akar, s
ennek a változásnak a kulcsát a
Fideszben látja. Ezt mutatják az
országos és a helyi eredmények is.
(lásd címlapunk – a szerk.). 

Ezt követően Bene Csaba ismertette
a Zala megyei 2. számú Országgyűlési
Választókörzetének eredményeit.
Ezek szerint Nagykanizsa és a
környező települések adatai együtte-
sen: Fidesz MPSZ-KDNP: 8529
szavazat, 56.49%, MSZP: 3010
szavazat, 19.94%, Jobbik: 2013
szavazat, 13.33%, MDF: 851 szavazat,
5.64%, SZDSZ: 305 szavazat,
2.021%, LMP-HP: 240 szavazat,
1.59%, Munkáspárt: 121 szavazat,
0.80%, MCF Roma Összefogás: 28
szavazat,  0.19%. 

A számadatok ismertetése után
Cseresnyés Péter, a Fidesz helyi
elnöke vette át a szót. Elmondta: –
Jelentős sikert értünk el, ami kö-
szönhető annak a munkának is
amit számtalan segítőnk végzett,
akik szabadidejüket nem kímélve
tették a dolgukat, beszéltek az
emberekkel s győzték meg őket
arról, hogy egy erő van, amelyik
az országot ebből a nehéz helyze-
téből ki tudja vezetni. Ez az erő a
Fidesz Magyar Polgári Szövetség. 

Végezetül megköszönte minden
választópolgár részvételét, akik
éltek a demokratikus jogaikkal,
külön a fidesz-szavazók voksát,
valamint a sok jó szót és biztatást,
amit a kampány során kaptak.

D.J.

KKöösszzöönneett  aa  vvookkssookkéérrtt,,  aa  rréésszzvvéétteelléérrtt

Marton István polgármester
szokásos sajtóbeszélgetésén je-
lentette be, hogy most már tény-
legesen nincs akadálya a Zrínyi
utca kikötésének.

Ismertette azt az iratot, amely-
ben a Zala Megyei Bíróság a Kór-
ház utca 12-14. lakóinak a nemzeti
közlekedési hatóság központi
hivatala ellen közlekedési-építési
ügyben hozott közigazgatási hatá-
rozat felülvizsgálata során az aláb-
bi végzést hozta: „A bíróság az
alperes 591/1/2009. számú jogerős
határozata végrehajtásának felfüg-
gesztése iránt a felperes által (lakók
– a szerk.) előterjesztett kérelmét
elutasítja.” Az indoklásban többek
között szerepel, hogy a bíróság
álláspontja szerint a felperes még-

csak nem is valószínűsítette, hogy
melyek azok a hátrányok, melyek
azok a visszafordíthatatlan és je-
lentős anyagi következmények, a-
melyek a végrehajtás felfüggesztés
elmaradása esetén bekövetkezné-
nek. A bíróság elé a felperes nem
terjesztett elő olyan bizonyítékot,
de olyan tényre sem hivatkozott,
amelyet mérlegelhetett volna a per
jelenlegi szakaszában, ezért a hatá-
rozat felfüggesztése iránti kérelmet
elutasította. A polgármester hoz-
zátette, ezzel több évtizedes elkép-
zelés valósulhat meg.

Ezt követően ismertette azt a vizs-
gálatot, melyet a Nyugat-dunántúli
Regionális Államigazgatási Hivatal,
Szociális- és Gyámhivatal Zalaegerszegi
Kirendeltsége végzett városunk
hivatalában. Az összegző értékelés

kiemelte, hogy az egy épületben talál-
ható szociális osztály és a gyámhivatal e-
gyüttes elhelyezése jó tapasztalatokat
mutat. Ajó színvonalú munkát, valamint
az ügyfelek elégedettségét jelzi, hogy a
vizsgált időszakban a szociális osztály
negyvenegyezerötszázhetvennégy ügyi-
ratot dolgozott fel, amely ellen mind-
össze harminckettő fellebbezés érkezett,
ám a másodfok valamennyi határozatot
jóváhagyta. 

Hiányosságokat is megemlít a
vizsgálat, így például az önkor-
mányzat, a kötelezően biztosítandó
személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokat nem biztosítja
teljeskörűen, de kisebb kifogásolni
valót talált a jegyzői hatáskörbe tar-
tozó szociális ügyintézés kapcsán is.

D.J. - S.E.

KKeezzddõõddhheett  aa  bbeellssõõ  kköörrggyyûûrrûû  kkiiaallaakkííttáássaa
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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

Ügyintéző: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagyka-
nizsa, Király u. 8. sz. alatti ingatlant érintő építéshatósági ügyben. Szám:
6/695-4/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/695-3/2009. számú határozatában a Nagykanizsa, Király u. 8. szám alatti
2036. hrsz-ú ingatlanon létesített raktár és szociális helyiségeket tartalmazó
épületre vonatkozó fennmaradási és használatbavételi engedély ügyében a
benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósá-
gi eljárásban a kérelemmel és a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2009. június 5-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján
(Nagykanizsa, Eötvös tér 16.). 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügy száma:  6/695/2009., tárgya:  fenn-
maradási és használatbavételi engedély. A kérelmező ügyfél neve: Kalória
Dimenzió Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 8. A kérelemmel érintett ingatlan
valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa, Király u. 8. sz. alatti, 2036. hrsz-ú ingatlan,
Nagykanizsa, Király u. 10. szám alatti 2035/1. hrsz-ú ingatlan, Nagykanizsa,
Király u. 12. szám alatti 2031/5. hrsz-ú ingatlan, Nagykanizsa, Király u. 6.
szám alatti 2037. hrsz-ú ingatlan, Nagykanizsa, Király u. 4. szám alatti 2039.
hrsz-ú ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban megtekinthető:

Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékű
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//669955--44//22000099..

Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1254-3/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályára bejelentés érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa,
Hunyadi utca 25. szám alatti, 1417. hrsz-ú ingatlanon lévő épületek
építéshatósági ellenőrzésére vonatkozó kérelem. 

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingat-
lanon lévő épületek építéshatósági ellenőrzése. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1417., hrsz-ú
ingatlan, 1418., hrsz-ú ingatlan. Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a
Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpont-
ban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12,
13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket,
hogy a fenti ügyben a Nagykanizsa, Hunyadi u. 25. szám alatti ingatlanon
2009. június 16-án (kedden) 10.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az
érintett ingatlan előtti közterületen. Kérem a kérelmezőt ill. ingatlantulaj-
donost, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti időpontban biztosítani
szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén
való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni. Továbbá tájékoztatom az érin-
tetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek – személyazonosságuk
megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek, véleményüket ott előadhatják, de
megjelenésük nem kötelező. 

Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük. 

A hirdetmény 2009. június 4-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
1. Raiffeisenbank Grosswillfersdorf-Hainersdorf-Söchau-Aschbach

GEN. M.B.H., Ausztria, Grosswillersdorf  200.
2. Hegedűs Csaba, Nagykanizsa, Iskola u. 18., 8800
3. Nagykanizsa, 1418., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján) 

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//11225544--33//22000099..

Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés eljárási idő meghosszabbításáról.
Szám: 6/1254-5/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy a 6/1254/2009. szám alatt folyamatban lévő, Nagykanizsa,
Hunyadi u. 25. szám alatti 1417. hrsz-ú ingatlanon meglévő épületekre
vonatkozó építésrendészeti hatósági intézkedés kérelmének  ügyében az ügyin-
tézés határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (7) bekezdése alapján 30 nap-
pal meghosszabbítom. 

Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek: 1. Raiffeisenbank Grosswillfers-
dorf-Hainersdorf-Söchau-Aschbach GEN. M.B.H., Ausztria, Grosswillersdorf
200., 2. Hegedűs Csaba, Nagykanizsa, Iskola u. 18., 8800, 3. Nagykanizsa,
1418., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetnény útján) 

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//11225544--55//22000099..

Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Papp Ferenc önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2009. június 19-én
(pénteken) 16 órától a Dr. Mező Ferenc Gimnázium földszinti tantermében.

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselője foga-
dóórát tart június 16-án, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórraa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyűlés felhatal-
mazása alapján pályázatot írt ki a testvérvárosaihoz fűződő kapcsolatok fejlesztése, a lakosság és civil szervezetek,
valamint intézmények ez irányú működésének támogatása, a szervezetek biztonságos tervezésének elősegítése céljából. 
A pályázók saját forrásaik legfeljebb 50 %-os kiegészítése céljából 2009. július 1. és 2010. június 30. között megvalósuló,
tételes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektekre kérhettek támogatást. A pályázati felhívásra 9
pályázat érkezett be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2009. június 2-án döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez
évben 7 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. A következő pályázókkal, összesen 1 433 000
Ft támogatási összegről készít támogatási szerződést a Polgármesteri Hivatal:

A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás
Halis István Városi Könyvtár Magyar könyvek, zalai kultúra a magyar ajkú gleisdorfiaknak 250000 Ft
Kanizsai Futó és Szabadidősport Klub Nagykanizsaiak futnak Magyarkanizsán 83 000 Ft
Kiskanizsai Polgári Olvasókör A csáktornyai KVV "Veseli Medimurci" egyesület 

csoportjának meghívása testvérvárosi kapcsolat ápolása céljából 250 000 Ft
Körösi Csoma Sándor Általános Iskola 
és a Városi Diákönkormányzat Testvérvárosi tábor 250 000 Ft
Nagykanizsai Civil Kerekasztal (gesztor) X. Integrációs Konferencia Nagykanizsán 100 000 Ft
Nagykanizsai Városvédő Egyesület Civil szervezetek közötti nemzetközi kapcsolat építése 

a városvédelem terén. 250 000 Ft
Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó 
és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szakmai segítségnyújtás határontúli magyar 

diákoknak. Kovásznai diákok nagykanizsai nyári gyakorlata. 250 000 Ft

Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor. 

KKaanniizzssaa ––  VVáárroosshháázzaa  2009. június 11. 7

TTeessttvvéérrvváárroossii  AAllaapp  22000099..  éévvii  ttáámmooggaattáássookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága a Közgyűlés felhatalmazása
alapján pályázatot írt ki a civil szervezetek 2009. évi támogatására. A pályázat a nagykanizsai civil társadalom erősítését, a
civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését támogatja. A pályázati felhívásra 19 pályázat érkezett be.
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság 2009. június 2-án döntött a benyújtott pályázatok támogatásáról. Ez
évben 10 szervezet pályázati programja kap támogatást az önkormányzattól. Alapítvány támogatása csak a közgyűlés
megerősítő határozatát követően kerülhet sor.
A következő pályázókkal, összesen 1 000 000 Ft támogatási összegről készít támogatási szerződést a Polgármesteri
Hivatal:

A pályázó szervezet neve A pályázat címe Támogatás
Alapítvány az Idősek Ellátásáért Civil Alap 2009 130 000 Ft
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák 
Országos Nemzeti Szövetség 
Nagykanizsai Szervezete Civil Alap 2009 30 000 Ft
Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetűek 
Zala Megyei Kiemelten Közhasznú Szervezete "www.hajlektalan.eu" című weblap elkészítése 120 000 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
Nagykanizsai Csoportja Gyermekek étkeztetése a vakáció alatt 150 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Városi Egyesülete Civil Alap 2009 140 000 Ft
Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület Galilei élmény aXXI. században 100 000 Ft
"Napfény" Rákbetegek és Hozzátartozóik 
Nagykanizsai Egyesülete Civil Alap 2009 100 000 Ft
Olajipari Természetbarát Egyesület Civil Alap 2009 70 000 Ft
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Akadálymentes informatikai eszközök beszerzése 100 000 Ft
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület Igazlátó Nap. Ifjúsági demokráciafejlesztő programok 60 000 Ft

Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelően a támogatási szerződés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor. 

CCiivviill  AAllaapp  22000099..  éévvii  ttáámmooggaattáássookk

Tájékozatjuk a T. Lakosságot, hogy
a növényvédelemről szóló 2000. évi
XXXV. törvényt felváltó, az élelmiszer-
láncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény értelmében a
földhasználó és a termelő továbbra is
köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó
kialakulását megakadályozni és ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.

Felhívjuk minden ingatlantulaj-
donos, földhasználó figyelmét arra,
hogy az idei évben is fokozottan
fogja ellenőrizni a területek álla-
potát Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala. A
határidőt követően tapasztalt par-
lagfűvel fertőzött területek ismere-
tében a kötelezettség elmulasztása
esetén közérdekű védekezést rendel
el a jegyző. A közérdekű védekezés
elrendelése mellett a növényvédel-
mi szerv növényvédelmi bírságot
szab ki azzal szemben, aki a káro-
sítók elleni védekezési kötele-
zettségét elmulasztja. A bírság
mértéke a terület nagyságától és az
erősen allergizáló növény előfordu-
lásának mértékétől függően 15.000
Ft – 5.000.000 Ft között állapítható
meg.         

A növényvédelmi bírság tételes
mértéke belterületi ingatlanok esetében:

50 m2-ig: 15.000 Ft, 50-100 m2-
ig: 15.000 – 50.000 Ft, 100-200 m2-ig:
50.000 – 100.000 Ft, 200 m2-től 1 ha-
ig: 100.000 – 750.000 Ft, 1 hektár
felett: 750.000 – 5.000.000 Ft.

Felhívjuk továbbá figyelmüket
arra, hogy a parlagfű irtásán kívül
az általános károsítók ellen – így az
általános gyomnövényfertőzés ellen
is – kötelesek védekezni az 5/2001.
(I.16.) számú FVM rendelet 2.§
alapján, amit mechanikai, vagy
kémiai úton is teljesíthetnek. 

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot,
hogy a fenti tárgyban további infor-
mációk kérésével a Közigazgatási
Osztály munkatársait kereshetik
meg ügyfélfogadási időben. 

Elérhetőség: Polgármesteri Hiva-
tal Közigazgatási Osztály Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16., telefon:
93/500-859  

PPaarrllaaggffûû

Zalakaros Város Jegyzője 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér l. Műszaki Osztály Tel:
93/540-091 E-mail: zkarosmuszak@mail.datanet.hu. Ügyiratszám: 03-376/2009.
Tárgy: Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám alatti Cserháti Sándor Szakközépiskola
Fiúkollégium épületében akadálymentes lift építési engedély módosítás ügyében
eljárás megindítás közzététele. Ügyintéző: Tóthné Őri Ibolya. Telefon: 93/540-091

Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továb¬biakban Két.) 80 § (3) bekezdése
alapján hirdetmény útján értesítem az érintetteket, hogy az építési hatóságnál engedé-
lyezési eljárás indult a Nagykanizsa és Térsége TISZK Szakképzés-Szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (címe: Nagykanizsa, Erdész u. 30.) meg-
bízásából eljáró ThyssenKrupp Kft. (Budapest, Körvasút sor 110,) kérelmező,
Nagykanizsa, Ady E. u. 74/A. szám, 3761/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő Cserháti Sándor

Szakközépiskola Fiúkollégium épületében akadálymentes lift építési engedély
módosítási ügyében. 

A Két. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3) bekezdés b.) pontjá-
nak előírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy iktatási száma: 03-376/2009,
az eljárás megindításának napja: 2009. 05. 27., az ügyintézési határidő: 60 nap (az
ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak
teljesítéséig terjedő idő a szakhatóság eljárásának időtartama), az ügy intézője: Tóth-
né Őri Ibolya építési ügyintéző, Műszaki osztály, földszint, 02 szoba, telefon: 93/540-
091 vagy 93/340-100/112. mellék. Az ügyfélfogadás idő:  Hétfő: 8.00-12.00 óra
12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus elérhetőség:
muszak@zalakaros.hu. Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult
tulajdonosok: 3753, 3759/1, 3761/2, 0207/2, 0207/3, 0207/5, 0207/10 hrsz-ú ingat-
lanok tulajdonosai.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//11225544--55//22000099..
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KKaanniizzssaa  ––  VVáárroosshháázzaa 2009. június 11.8

Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról
és helyszíni szemle időpontjáról. Szám: 6/1752-2/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az
érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Épí-
téshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett,
melynek tárgya a Nagykanizsa, Széchenyi tér 4. szám alatti, 2406/A/11. hrsz-ú
ingatlanon bővített lakóépület használatbavételére vonatkozó kérelem. A Ket.
29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoz-
tatást adom.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: a fenti ingatlanon bővített
lakóépület használatbavételét kérik. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az
érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület):
Nagykanizsa 2406., hrsz-ú ingatlan, 2405., hrsz-ú ingatlan, 2407., hrsz-ú
ingatlan, 2408., hrsz-ú ingatlan.

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és időpontban tekinthetnek be:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-
12, 13-17, péntek: 8-12. Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben
a Nagykanizsa, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlanon 2009. június 16-án
(kedden) 14.00-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: az érintett ingatlan
előtti közterületen. Kérem a kérelmezőt, hogy a helyszíni szemle feltételeit a
fenti időpontban biztosítani szíveskedjen, valamint a kiértesítettek, hogy az
eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elősegíteni.

Továbbá tájékoztatom az érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt
ügyfelek – személyazonosságuk megfelelő igazolása mellett – részt vehetnek,
véleményüket ott előadhatják, de megjelenésük nem kötelező.

Mivel a fenti eljárással érintett ingatlannal szomszédos ingatlanokkal ren-
delkezni jogosultak száma jelentős, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük.

A hirdetmény 2009. május 5-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetőtábláján.

Jelen eljárás során ügyfélnek minősülnek:
1. Vadász László és neje, Nagykanizsa, Széchenyi tér 4., 8800
2. Nagykanizsa, Széchenyi tér 4. szám alatti 2406. hrsz-ú társasházi

ingatlan tulajdonosai részére a közös képviselő útján, Nagykanizsa, Széchenyi
tér 4., 8800

3. Petényi Lajosné, Nagykanizsa, Űrhajós u. 4/C., 8800
4. Nagykanizsa, 2405., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
5. Nagykanizsa, 2407., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)
6. Nagykanizsa, 2408., hrsz-ú ingatlan tulajdonosai (hirdetmény útján)

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//11775522--22//22000099..

Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Sugár u. 3. sz. alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6/74-8/2009. 

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján
értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője a
6/74/2009. (6/1747/2008.) számú Nagykanizsa, Sugár u. 3. szám alatti 1197.
hrsz-ú ingatlanon meglévő épületben általános üzlet kialakítása építéshatósági
ügyében a benyújtott építési engedély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül szom-
szédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős, ezért ezen ügy-
feleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti
jogszabályi előírásnak megfelelően az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. június 2-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/74/2009. (6/1747/2008.), tár-
gya: építési engedély. A kérelmező ügyfél neve: Kassai Zoltánné (sz: Szarjas
Gertrúd), 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 4. fsz. 2. A kérelemmel érintett
ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingat-
lanok (hatásterület): Nagykanizsa 1197. hrsz-ú ingatlan, valamint az 1192. hrsz-
ú társasházi ingatlan, az 1195/2., 1196. és 1198. hrsz-ú ingatlan. Felhívom az
érintettek figyelmét, hogy az elsőfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott
döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán,
az alábbi helyen és időpontban megtekinthető: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III.
emelet 304. Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12. 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: „Az ügyfél az első fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést
sérelmesnek tartja.” Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetőségét
biztosítottuk. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Nyugat-
dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez
címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékű
illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  66//7744--88//22000099..

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

Június 15-16. (hétfő-kedd) vegyes ruha, cipő, 
Június 17. (szerda) vegyes ruha

AKCIÓ – nadrág: minden darab 350 Ft!
Június 18. (csütörtök) minden ruha 200 Ft/db!
Június 19. (péntek) minden ruha 100 Ft/db!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra

Boros Lajos
Szentes, 1914. január 31. 
– Sarasota (Florida) 2009. május 9.

„Igentisztelt Polgármester Úr!

Nem kívánom a hivatali mun-
kájától elvonni, csak a mellékelt ér-
tesítőt kívánom érthetővé tenni, az
otthoni barátok és a régi ismerősök
figyelmét felhívni, és az Ön segítségét
kérni, hogy az otthon élő barátok és
régi ismerősök is tudomást szerez-
zenek a szomorú tényről, hogy Dr.

Boros Lajos elhunyt. Otthoni tartóz-
kodása alatt több alkalommal járt
Zala megyében, és szívesen időzött a
mi régi városunkban, Nagykanizsán
is. Hazalátogatása alkalmával min-
den esetben megtekintette az ő ked-
venc zalai városát és az ott élő régi
iskola-társakkal és barátokkal talál-
kozott. Temetésére az Európában élő
gyermekei mind eljöttek. Felesége,
aki még elég jó családi kapcsola-
tokkal rendelkezik, megtartotta szép
családi házukat és ott alkalma lesz
egész életében a fiaikat és az uno-
káikat fogadni. Ha majd Polgár-
mester úr továbbítja a halálhírét és a
helyi újság átveszi, szeretném, ha az
özvegy kaphatna értesítést az otthoni
fogadásról. Dr. Boros Lajos egész
életében minden magyar ügyet támo-
gatott, és az itt élő zalaiak befogadták
maguk közé, ha nem is Zalában
született.

Segítségéért köszönetet mondva,
vagyok teljes tisztelettel:

Légrádi Antal”

MMaaggyyaarr  mmaarraaddtt  AAmmeerriikkáábbaann  iiss
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A Nagy-Magyarország emlék-
mű Szoborbizottsága június 4-én
18 órai kezdettel az Eötvös téren
tartotta megemlékezését legna-
gyobb nemzeti tragédiánkról, a tri-
anoni nemzet és országvesztés 89.
évfordulója kapcsán. A rövid
irodalmi és kulturális műsort
követően Rózsás János író, volt
GULAG-rab, városunk díszpol-
gára mondott köszöntőt. Köszön-
tőjében az országhatárokon átnyú-
ló történelmileg jogos nemzeti
egységről beszélt. Elemi érde-
künk, hogy ne hagyjunk szó nélkül
semmit Trianon nevének említése-
kor, mondta az író, majd hozzátet-
te, hogy a felnövekvő nemzedék-

nek tisztába kell lenni a sorsunkat
meghatározó történelmi tényekkel.
Rózsás János szükségességét érez-
te, hogy a hazánk testén ejtett, a
trianoni diktátum okozta begyó-
gyulatlan sebekkel egész Európa
szembesüljön. Szükséges ez egy-
ségének, fennmaradásának érde-
kében. Országunk jelenlegi lelkiál-
lapotával kapcsolatban kifejtette,
ma bűnhődünk kishitűségeinkért,
megingásainkért, a hamis próféták
tévelygő követéseiért. Ideje rá-
térnünk a lelkiismeretünk által
sugallt igaz útra, amely a nemzet
erkölcsi felemelkedésének záloga. 

Rózsás János köszöntőjét köve-
tően Dr. Csókay András idegse-
bész professzor mondott ünnepi
beszédet. Orvosként, országunk
jelenlegi állapotát egy gerincsérült

beteg állapotához hasonlította, mi-
kor a fejben a tudat megmarad, de
a test döntő többségében, akár
kétharmad részben elveszik. Van
úgy, hogy egy ilyen jelentékeny
sérülés sem okoz mély depressz-
iót, sőt hittel, Istenben bízva lehet
optimistán, derűt sugározva élni.
Egyébiránt látni – fűzte hozzá az
előadó –, hogy a szomszédos or-
szágok homlokát égeti az érdemte-
lenül, ebül szerzett „holmi”. Isten
megbocsát, de a természet soha-
sem. A természetben rejtve van a
végtelen igazságosság. Trianon
után ebben a mártírrá vált ország-
ban képes volt évente 220 000
gyermek megszületni. Ekkor elké-
pesztő élni akarásról tett tanúbi-
zonyságot nemzetünk. Ugyan-
akkor kreatív ötletekkel gazda-
gították az oktatást, a kultúrát, a
tudományt. Óriási üzenet ez a
mára nézve. Vannak csodák, de
azok rajtunk, kreatívan gondo-
lkodó embereken keresztül történ-
nek meg. Az ilyen típusú emberek
közössége csodákra képes. Ünnepi
beszédében Dr. Csókay András a
magyarság felemelkedése érdeké-
ben egy Kárpát-medencei magyar
összefogást tartott szükségesnek.
Továbbá párbeszédet kell folytatni

a hiszékeny, megtévesztett hon-
fitársainkkal.  Mindezt krisztusi
módon, harag, gúny és gyűlölet
nélkül. 

A megemlékezés a Szózat
eléneklésével zárult.

Június 5-én a Nagy-Magyaror-
szág emlékműnél megemlékezés-
sel egybekötött kampányzáró ren-
dezvényt tartott a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom Nagykanizsai
Szervezete.

A megjelenteket Zakó László a
helyi szervezet elnöke köszöntötte.
Bevezetőjében kiemelte, hogy
június 7-én olyan eredménynek
kell születni, hogy az országot ne
magyarellenes mamelukok képvi-
seljék Brüsszelben. Olyan képvi-
selőktől várjuk a reményt, akiknek
munkája eredményeképpen 1-2
éven belül nem válik magyar re-
zervátummá hazánk. Molnár Gyu-
la elnökhelyettes a Jobbik elleni
intrikákról szólt. Leszögezte, hogy
pártja, minden híresztelés ellenére
nem az MSZP, vagy a KGB

KKaanniizzssaa ––  TTrriiaannoonn  2009. június 11. 9

Zalakaros Város Jegyzője 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér l., tel: 93/340-
100, fax: 93/340-531. Műszaki Osztály, tel: 93/540-091, e-mail: zkaros-
muszak@mail.datanet.hu

Ügyiratszám: 03-375/2009. Tárgy: Nagykanizsa, Deák tér, Széchenyi tér,
Eötvös tér  felújításának és átépítésének építés eljárás megindítás közzététele,
bejelentés ügyében. Ügyintéző: Tóthné Őri Ibolya. Telefon: 93/540-091 

Hirdetmény
Zalakaros Város Jegyzője a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Két.) 80 §
(3) bekezdése alapján hirdetmény útján értesítem az érintetteket, hogy az
építési hatóságnál engedélyezési eljárás indult a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata (címe: Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kérelmező,
Nagykanizsa, Deák tér, Széchenyi tér és Eötvös tér 1939/1, 1939/2. 1939/3,
1940, 2924/1, 2967, 2282, 2436, 2481, 2449/7, 2468/3, 1313, 1193, 1191,
2434 hrsz-ú közterületi ingatlanok felújításának és átépítésének építés bejelen-
tés ügyében.  A Két. 29. § (9) bekezdése értelmében és az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 53/A § (3)
bekezdés b.) pontjának előírása alapján az alábbiakról tájékoztatom: az ügy
iktatási száma: 03-375/2009., az eljárás megindításának napja: 2009. 06. 03.,
az ügyintézési határidő: 15 nap, az ügyintézési határidőbe nem számít bele, a
hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő a sza-
khatóság eljárásának időtartama, az ügy intézője: Tóthné Őri Ibolya építési
ügyintéző Műszaki osztály, földszint/02 szoba, telefon: 93/540-091 vagy
93/340-100/112. mellék. Az ügyfélfogadás idő: hétfő: 8.00-12.00 óra, 12.30-
14.00 óra, kedd: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra, 12.30-14.00 óra,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00 óra. Elektronikus
elérhetőség: muszak@zalakaros.hu. 

Az ügyben érintettek: a ingatlanokkal rendelkezni jogosult tulajdonosok:
1939/1, 1939/2. 1939/3, 1940, 2924/1, 2967, 2282, 2436, 2481, 2449/7,
2468/3, 1313, 1193, 1191, 2434 hrsz-ú ingatlanokkal határos ingatlanok tulaj-
donosai. 

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  ––  0033--337755//22000099..

Templom Téri Iskoláért Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Bajcsy Zs. út 67.

Adószám:  19274968-1-20

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008. ÉVRŐL

ezer Ft 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.205 2.099
Közhasznú működésre kapott támogatás 765 1.551   
központi költségvetéstől (SZJA 1%) 249 227
egyéb 28 14
Egyéb bevétel 163 307
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek (A+B) 1.205 2.099
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai  1.124 1.362
Ráfordításként érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 81 737
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó 
K. Tárgyévi eredmény 81 73

Aranymetszés Alapítvány
8800 Nagykanizsa, Sugár út 18.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008. ÉVRŐL

ezer Ft 

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.399 1.211
Vállalkozási tevékenység bevétele 87 906
Összes bevétel 1.486 2.117
Közhasznú tevékenység ráfordításai  2.334 1.955
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 143 1.463
Összes ráfordítás 2.477 3.418
Adózás előtti eredmény -56 -557
Tárgyévi vállalkozási eredmény -56 -557
Tárgyévi közhasznú eredmény -935 -774

MMeeggeemmlléékkeezzééss  aa  ttrriiaannoonnii  ddiikkttááttuumm  8899..  éévvffoorrdduullóójjáánn
RRóózzssááss  ééss  CCssóókkaayy

TTrriiaannoonnrróóll

JJoobbbbiikk::  

KKaammppáánnyyzzáárróó  ttrriiaannoonnii  

mmeeggeemmlléékkeezzéésssseell
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kreatúrája. A Jobbik, a nemzetüket
végsőkig szerető, azért tenni akaró
emberek közössége. A rendezvény
főszónoka ifj. Hegedűs Lóránt
református lelkész volt. Beszéde
kezdetén hangoztatta, hogy csak
annak van erkölcsi alapja emlé-
kezni a trianoni ország csonkítás-
ra, aki mindent megtesz a ránk
leselkedő továbbcsonkításokkal
szemben. Érezni kell napjaink
vesztességeit is. Az 1919-es vörös
terror népbiztosi garnitúrájának
örökösei, vagyis az új politikai elit,
egy megrozzant kalapos hölgyön
keresztül, két daliás úr kíséretében
újkiegyezést ajánlgat. Tudni kell,
hogy az 1867-es kiegyezéstől
egyenes út vezetett a trianoni or-
szágvesztésig. Ugyanis akkor
mondott le a magyarság állami
szuverenitásának három alappil-
léréről, a hadügyről, a külügyről és
a pénzügyről. Mintha ezt tettük
volna az uniós csatlakozással is?
Tette fel a kérdést az előadó. Aztán
a kevesek által ismert Liszaboni
Szerződést említette, amely a
foltokban megmaradt állami szu-
verenitást is fel akarja számolni. E
szerződést megszavazta az egész
parlament – a politikai elit –  bele-
értve a magukat nemzeti keresz-
ténynek vallókat is. Vegyük észre,
hogy neoprimitív majomparádét
játszanak velünk. A hatalom nem
titkolt célja, a maradék csonka
hontól is megfosztani minket. Ezt
azért hozzák a tudomásunkra, mert
felmérték, hogy hol tart az izraeli
ország hódítás. A stratégiai jelen-
tőséggel bíró tulajdonainkat
zömében felvásárolták. Még a
vizünk és a földünk egy része
megmaradt. Nézzük meg mi
történik a Velencei tó és a Balaton
környékén! Ezek mellett is szó
nélkül áll az egész politikai elit,
beleértve a köztársasági elnököt is.
– jelentette ki Hegedűs Lóránt.
Ezt követően a lelkész a nemzeti
érzésű közvélemény tévútra
vezetőiről beszélt. Külön tragédia,
ha ezt egyházi személy teszi,
megesik, hogy püspöki rangban.
Hiteles emberként, titkosszolgálati
múlttal. A Püspök úr, egyház-
vezetőként nem tiltakozott sem a
gázai népirtás, sem Simon Perez
izraeli államelnök országhódító
deklarációja ellen. Ideje Püspök úr
– ha megkésve is – az agyonrug-
dosott Szögi Lajos sírjánál meg-
emlékezni! Kiadni egy nyilatkoza-
tot, hogy miként lehet hatékonyab-
bá tenni a cigánymissziót, melyet
már néhány lelkipásztor haté-
konyan végez. Befejezésül a

lelkipásztor felhívta a hallgatóság
figyelmét arra, ha vasárnap sikeres
is lesz az EP választás, ne higgyük
azt, hogy könnyen birtokba tudjuk
venni hazánkat. Nem szalmaláng
effektusra van szükség, hanem
cserfaként való égésre. Végsőkig
való elszántságra, szívós elköte-
lezettségre, kitartásra. Ha a hata-
lom számára kiderül, hogy nem
tudta a nemzeti radikalizmust
lemosni, akkor jön majd a totális
veszettség. A sarokba szorított
veszett kutya nyüszítése, harapása.
Nem szabad megriadnunk, mert
nem a félelem lelkét adta nekünk
az Isten. Lehet, hogy sikerül ennek
a hatalomnak egészen odáig men-
nie, hogy a legnagyobb lélek-
számú stigmatzált kisebbség
szubkultúra alatti tenyészetének
bűnözői rétegét rá tudja szabadí-
tani az államalkotó nemzetre. Isten
adja, hogy ezt elkerüljük, de az
erre utaló jelek nyilvánvalóak.
Nem az a rendeltetésünk, hogy
nyöszörögve múljunk ki az
árnyékvilágból! 

„Amíg van élni akarás egy
nemzetben, bármilyen elnyomás
után talpra áll” – A Nagykanizsai-
ak a Nemzetért Egyesület megem-
lékezése.

Szombaton a délelőtti órákban a
Nagy-Magyarország emlékműnél
a Nagykanizsaiak a Nemzetért
egyesület szervezésében a Magyar
Gárda Mozgalom Őrzők, a Pax
Hungarica, a Pannon Nemzeti
Gárda és a Nemzeti Őrsereg
részvételével folytatódott a há-
romnapos trianoni megemlékezés.
Az emlékezésen megjelenteket
Ladányi Istvánné köszöntötte,
majd a Himnusz közös eléneklése
után felkérte Domokos Endre
Jánost a Pax Hungarica vezetőjét
ünnepi megemlékezésének meg-
tartására. 1920. június 4-e fi-
gyelmeztetés számunkra, amely
egy hosszú folyamat gyászos
eredménye volt. Sok olyan ka-
tasztrófa ért minket, amibe mások
belepusztultak volna, de mi mégis
talpra álltunk. Trianon gyalázata
2005. december 5.-én tetőződött
be. Akkor vált egész nemzetünk
szégyenévé. Amíg van élni akarás
egy nemzetben, bármilyen elnyo-
más után talpra áll. Nem a
környező országoktól, de nem is
az uniótól és más külföldi hatal-

maktól kell nekünk a segítséget
várnunk. Csak az történik, amit
megteszünk magunkért. Rólunk
azt a képet kapja a világ, hogy
önmagunkat pusztítjuk, kiveszett
belőlünk az élni akarás. Fenn-
maradásunk érdekében sürgős
szemléletváltásra, kitartó küzde-
lemre van szükség – hangsúlyozta
beszédében Domokos Endre
János.

A rendezvény második szónoka
Dósa István, a Magyar Gárda
Őrzők országos főkapitánya volt.
Ünnepi beszédében kiemelte a tri-
anoni tragédia közvetlen előzmé-
nyeit, az 1919-es patkányfor-
radalmat, annak aktív gyilkosait,
„fajtájuk legvéresebb szájú példá-
nyait”, így említésre került többek
között Kunfi-Khon Zsigmond,
Böhm Vilmos, Biró-Blau Lajos,
Pogány-Schwartz József, Korvin
Klein Ottó neve. Áruló magyart
legfeljebb azért vettek be maguk
közé, hogy szombaton is legyen,
aki aláírja a halálos ítéleteket. A
nemzet elárulói által legyengített
országra rászabadult a legvére-
sebb terror. A neveket azért is
fontos megjegyeznünk, mert a
hatalom máig ható valódi ter-
mészetét jelölik. Jellemzően a
mai napig sincs egy emlékmű,
ahol a 1919-es vörös terror
áldozatairól megemlékezhetnénk,
fejet hajthatnánk. Ugyanakkor
mindennapra jut egy holokauszt
megemlékezés. Nincs aki a mi
kihullatott vérünket forintosítaná!
Az ő szenvedéseikre alapozva
senki sem pályázik a hatalom
megszerzésére! A negyvenezer
Délvidéken legyilkolt magyarról
ki emlékezik meg? És még hosszú
a sor. Mi most itt Nagy-Magyar-
országra emlékezünk, jelenlétünk
azt jelenti, hogy nem jutott még
az ország hontalan vándor népek
birtokába. Meg kell emlékeznünk
Prónay Pálról és a rongyos gár-
dáról. Kilencven évvel ezelőtti
hősiességüknek köszönhető az
ország jelentős részének meg-
tartása. Dósa István ezt követően
a két világháború közötti időszak
gazdasági és erkölcsi felemel-
kedéséről beszélt. Az akkori or-
szágvezetőket, politikusokat ha-
sonlította össze a mai bánya- és
libatolvajokkal, akiknek szemé-
ben a lakosság csak egy soha ki
nem ürülő pénztárcát jelent. Ma a
nemzet végveszélyben van. A
cionista világrend elérkezettnek
látta az időt, hogy beteljesítse
Herzl Tivadar 150 évvel ezelőtt
megalkotott álmát, amely a ván-

dor nép hazájaként a Kárpát-
medencét jelölte meg. Jönnek,
mert úgy gondolják, a művük
bevégeztetett. Azt hiszik, itt tíz-
millió agymosott rabszolga várja
őket. Hiba, hogy nem tanulták
meg történelmünket és nem is-
merik fajtánkat. Nem vagyunk
kihaló faj! Csak az veszik el,
amiről végképp lemondunk. Fon-
tos tudnunk kik voltunk és kik
lehetünk, ha összefogunk – jelen-
tette ki beszéde végén Dósa
István.

A trianoni megemlékezés-
sorozat záróakkordjaként szom-
baton délelőtt 11 órától az Erzsé-
bet téren tartott előadást Dr. Varga
Tibor jogtörténész, majd a Napvá-
gás nemzeti-rockot játszó együt-
tesével adott koncertet. A bónusz
rendezvényt a Nagykanizsaiak a
Nemzetért Hagyományőrző egye-
sület nyújtotta a megemlékezők-
nek. 

A koncert előtt a nagysikerű
történelmi előadásai miatt jól is-
mert jogtörténész is megemléke-
zett az országvesztés 89. évfor-
dulójára. Hangoztatta, hogy Tri-
anon a mai időszakban fejeződik
be, hatása az utóbbi 65 évben tel-
jesedett ki. Ebben az időszakban
a nemzet vagyona nemzetietlen
erők kezébe vándorolt. Az or-
szágrablással kapcsolatban kifej-
tette, hogy ez a föld akárkinek a
birtokában régen nem lehetett.
Csak annak, aki olyan nemes
jelenléttel volt jelen, hogy ezért a
földért, ezért a közösségért ne-
mes szeretettel akár az életét is
feláldozta. Méltónak tartották
arra, hogy az öröklét egy darabját
reá bízzák. Míg belőle egy csepp
vér, egy csepp szeretet jelen volt,
addig az ő leszármazottjának kel-
lett kezelni és megőrizni az örök-
létet az eljövendő nemzedékek
számára. Követni kellett a vér
útját. A vér, az idő és a föld a
Kárpát-medencében összekötő-
dik. A Kárpát-medence él. A vér
útját a kezdetektől kellett követ-
ni, éppen ezért Magyarországon
mindenki jelen van, aki valaha
ideszületet vagy ide fog születni.
Ez azt jelenti, hogy egy szív, egy
test, egy lélekként van jelen egy
közösség, aki a közös őstől szár-
mazott. Ennek következésképpen
a magyar birtok forgalom- és
hitelképtelen volt. Így volt ez a
XIX század közepéig. Hiszen,
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A májusi történelmi kiállítás-
sal azonos tartalommal, szellem-
ben  és címmel a zalai közép-
iskolák felé pályázati felhívást
tett közzé a Zalai Magyar
Nemzeti Szövetség.

A pályázattal ezen egyesület
valamennyi zalai középiskolára
kiterjesztve kívánta a hagyo-
mányápolást és történelmi ismere-
teket kibővíteni, és támogatni.

Az évtizedek óta elhanyagolt
vagy elfelejtett, oktatási tananyag-
ból kiejtett, egyetemes emberi
értékű – talán a világon egyedülál-
ló – lengyel-magyar barátság
ismeretét kívánta felújítani a tanu-
ló ifjúság körében, másrészt a fáj-
dalmas II. világháború kezdetének
hetvenedik évfordulója adott aktu-
alitást, amely sajnos szeptember 1-
én éppen lengyel testvéreink
kétirányú megtámadásával kez-
dődött. 

A történelem tanárok bevonásá-
val létrehozott bíráló bizottság
nem volt könnyű helyzetben a
hasonló minőségű pályázatok elbí-
rálásánál.

A kiírók által szándékosan vá-
lasztott nehéz és nem közismert
témakörből több értékes pályázat
érkezett a megye valamennyi
középiskolával rendelkező váro-
sából, amelynek eredményhirde-
tése és díjkiosztása  május 29-én a
Zala Megyei Közgyűlés címerter-
mében került megrendezésre.

A pályázati célok és ifjúsági
nevelés összefüggéseinek mél-
tatását a Zala Megyei Közgyűlés
főjegyzője, dr Sifter Rózsa tette,
míg a szakmai értékelést Szemes

Béla , a Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Művelődési és Sportosztály
középiskolai referense  mondta el.

Az ünnepséggel és szerény álló-
fogadással kísért díjkiosztást Paál
István a Zalai Magyar Nemzeti
Szövetség megyei elnöke végezte,
megköszönve a pályázók, felké-
szítő tanárok és oktatási intéz-
ményvezetők munkáját.

Díszoklevelet és könyvjutalmat
kapott minden értékes pályázatot
beküldő és felkészítő tanára az
első három helyezett és felkészítő
tanára díszoklevél mellett szerény
pénzjutalomban is részesült.

I. helyezett lett Laczó Gergő a
nagykanizsai Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Iskola
10/E. osztályos tanulója.  Felkészítő
tanára: Kovács László. II. helyezést
ért el  Kondor Dóra a zalaegerszegi
Csány László Közgazdasági Szak-
középiskola tanulója. Felkészítő
tanára: Kovács Zoltán. III. helyezést
értek el párban Marton Cintia és
Csizma Krisztina a zalaegerszegi
Deák Ferenc és Széchenyi István
Szakközépiskola 10/E. osztályos ta-
nulói. Felkészítő tanáruk: Kiss Attila.

Említést érdemel az első helyezett
Laczó Gergő , aki felsőrajki lakosként
nagyszülői elbeszélésből kiindulva
olyan Kadarkútról származó tárgyi,
építészeti, emlékművi dokumen-
tumokkal alátámasztott hiteles
történeteket, kordokumentumokat
mellékelt az 1000  év lengyel-magyar
történelmi barátság kronológiailag
felépített pályázata  kiegészítéseként,
amelynek szellemisége meghatotta
még a bíráló bizottságot is.

Páll István

hogy adható el a három generá-
cióval később megszületendők
megélhetési forrása? Ő is jelen
van már! A magyarság története
folyamán nem a törökkel, a habs-
burggal küzdött, hanem ez ellen a
monetáris hatalom ellen. A földre
a Szent-koronára hitelt felvenni
annyit jelent, mint az Istent elad-
ni. Magyarországon ez nem volt
lehetséges. Ez zavarta a nemzet-
közi finánctőke bérenceit. A je-
lenlegi hatalom négy tényezővel
uralja a világot. Kellenek olyan
tömegek, akik nem tudják magu-
kat eltartani. Nincstelenek. Ilyen
a városi lakos. Mindent meg kell,
hogy vásároljon, fűtést, villanyt,
vizet, élelmiszert, mindehhez
pénz kell. Tehát város, pénz, ke-
reskedelem, hitel. Ezek mind
összetartozóak. Magyarország
geopolitikailag nagyon jó helyen
fekszik. Számos kereskedelmi út-
vonal halad át területén. A kol-
lektív bűnösség elvén Trianonnal
megszerzik e kereskedelmi út-
vonalak egy részét. Nem beszél-
ve arról, hogy a kollektív bű-
nösség fogalmát nem ismeri a
modern jog. Nem beszélve arról,
hogy a világháborúkat nem mi
kezdtük, és nem is mi fejeztük
be. Területi vesztességgel mégis
csak mi távoztunk. A németeknek
még az egyesítés után is területi
követeléseik vannak. Nálunk
néma csend van, még azt sem
szabad mondani, hogy Trianon-
ban bűnt követtek el. Igazságta-
lanság történt! Innen is látszik,
hogy hatvanöt éve olyanok ve-
zetnek minket, akik nem szeretik
a magyar népet – mondta végső
következtetésként a jogtörté-
nész.

Cz.Cs.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz./helye Kikiáltási ár Versenytárgyalások időpontjai
Június Július Augusztus Időpont

961. Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.297.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:00
131. Magyar u. 18. beépítetlen ter. 20.525.400 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 09:30
3817. Csengery u. 111/B. - telephely 5.350.050,-Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:00
20507. Nagyfakos, beépítetlen terület 554.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 10:30
6574. Nagyrác u. 26. volt iskola 12.630.600 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:00
6047. Szent Flórián tér 17. volt óvoda 9.817.270 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 11:30
1188/3/A/5, 1188/3/A/6 Fő
út 7. irodák és manzard 25.760.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:00
2036/B/2. Király u. 8. műhely 1.880.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 13:30
3779/17. Csengery úti szántó (ipari ter.) 17.100.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:00
3779/21. Csengery úti szántó (ipari ter.) 20.770.000 Ft + áfa 17. és 24. 8. és 22. 5; 12. és 26. 14:30

A versenytárgyalás helye:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk,
Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdeklődni a fenti címen és a következő telefonszámon lehet: 93/500-724
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LLaacckkóó  GGeerrggõõ  ssiikkeerree
�� Kirándulás a Káli-meden-

cébe. A Balaton-felvidékre kirán-
dult a Rozgonyi Polgári Kör
negyven tagja. A földtani és
történelmi emlékeiről híres Káli
medence volt az úticél – foglalta
össze a látottakat Gergye Ottóné, a
kör Utazók Klubjának vezetője. A
honfoglaló Kál nemzetség tele-
pedett le itt, innen ered a medence
neve. A rómaiak is kedvelték, erre
utalnak a szinte minden településen
előkerült leletek. A XVI. század
közepétől a veszprémi püspök bir-
tokába került. A török felégette a
településeket, és néhány községre
ma már csak egy-egy templomrom
emlékeztet. A mediterrán jellegű táj
gazdag élővilága és a botanikai
ritkaságok mellett a geológiai múlt
emlékeit is megcsodálhatták.  Ellá-
togattak a Salföld melletti Mária-
Magdolna Pálos kolostorromhoz,
amelyet 1263-ban említenek elő-
ször, majd Kékkúton a híres
Theodora-forrás ásványvízével
enyhítették szomjukat. Szentbék-
kállán egy kis gyalogtúra követ-
kezett, ahol a híres Kőtengerben
gyönyörködhettek, amely a világon
egyedülálló természeti képződ-
mény, és minden nép méltán
lehetne büszke ilyen turistacsalo-
gató látványosságra. Kővágóőrsön
az evangélikus és katolikus temp-
lomot látták. Révfülöpön az ízletes
ebéd után séta következett, majd a
Szépkilátónál intettek búcsút a
Balatonnak. A kirándulás során
jóleső érzéssel nyugtázták: „Szép
vagy, gyönyörű vagy Mag-
yarország. Szebb vagy, mint a
nagyvilág.”

�� Mezős eredmények. A „Sav-
ing the world starts with you” című
angol nyelvi környezetvédelemmel
kapcsolatos pályázaton két mezős
diák második helyezést ért el:
Fekete Laura (10/A.) és Varga
Ádám (10/B.). Felkészítő tanáruk
Teleki Tünde volt. Díjaikat az
Országos Széchenyi Könyvtárban
vehették át.

�� BLG-hírek. A Balogh János
Környezet- és Egészségvédelmi
Csapatverseny országos döntőjé-
ben 1. helyezett lett a Batthyány
Lajos Gimnázium csapata: Kovács
Dorina, Horváth Eszter, Krausz
Bernadett (mindannyian 8.A osztá-
lyosok kisgimnazisták). Felkészítő
tanáruk Takácsné Róka Katalin.  A
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matem-
atikai Emlékverseny döntőjében a
saját kategóriájában dicséretet
kapott: Tóth Benjamin (11.B),
Horváth Balázs (12.D). Tanáruk:
Dr. Pintér Ferenc.
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A prosztata (dülmirigy) a húgyhólyag alatt, a húgycső körül elhe-
lyezkedő gesztenyényi izmos-mirigyes szerv, alulról a gát izomzata, hátul-
ról a végbél elülső fala határolja. A prosztatában számos mirigy található,
ezek kivezetőnyílásai - a szerven középtájon áthaladó - húgycsőbe nyílnak,
csakúgy, mint a prosztatán áthaladó két ondóvezeték.

Az ejakuláció során a prosztata-mirigyek által termelt szekrétum az
ondóváladékhoz hozzáadódva, az abban lévő spermiumok mozgását,
életképességét segíti, ezenkívül a húgyvezetékben terjedő fertőzések ter-
mészetes gátja. 

A prosztata jóindulatú megnagyobbodása (BPH), melynek a
valószínűsége a kor előrehaladtával egyre nő (50 évesen: 40-50%, 80
évesen: 80-90%), a lassan kialakuló tünetek közül a leginkább jellemző
vizelési problémák megjelenését okozza, úgy mint: gyakori vizelési inger,
de akadályozott vagy nehezen meginduló vizeletürítés, a vizelet lassú,
nehézkes távozása. Ennek oka a húgycsövet gyűrűszerűen körülvevő
prosztata növekedése, mely miatt a húgycső itt átfutó keresztmetszete egyre
csökken, megfelelő terápia hiányában egészen az elzáródásig. 

A vizeletürítés során a húgyhólyagban visszamaradt pangó vizelet kiváló
táptalaj a baktériumok számára, emellett az ürítés során jellemző nyomás-
növekedés a prosztatagyulladás (prostatitis) kialakulásának is kedvez. A
prosztatagyulladás okai még nem egyértelműen tisztázottak, de a fent
említetten kívül számos tényező – húgyúti vagy egyéb fertőzés, stressz,
hormonális változások - befolyásolja annak kialakulását. Lefolyását tek-
intve lehet akut vagy krónikus. Az akut gyulladás kialakulása leginkább
valamilyen bakteriális fertőzésnek köszönhető, leginkább az E. coli, Pseu-
domonas törzsek, egyéb, az anális régióban gyakori vagy a szexuális úton

terjedő betegségek kórokozói okozzák ( pl. N. gonorrhoeae). Tünetei igen
hevesek (nehezített vizeletürítés, mindemellett fájdalmas és gyakori
vizelési inger, láz, levertség, a gát körül érzett fájdalom), így általában a
beteg orvoshoz fordul. Az elhanyagolt vagy nem megfelelően kezelt akut
prostatitis könnyen krónikussá válhat (ám ugyanez visszafelé is igaz: a
krónikus fellángolva akut gyulladást eredményezhet), melynek tünetei
egyrészt hasonlóak az akut formáéhoz (bár kevésbé hevesek), másrészt
vissza-visszatérő, nehezen gyógyuló húgyúti fertőzéseket, hosszútávon
akár merevedési zavart, akár a mellékherékre ráterjedve terméketlen-
séget is okozhat.

A prosztata daganatos megbetegedésének gyakorisága a magyarországi
50-60 éves korosztályt tekintve mintegy 3-5%. Gyakorta a tumor a prosz-
tata külső mirigyes állományában alakul ki, így mire tüneteket produkál
(gyakori vizelési inger, vizeletsugár megszakadása, fájdalmas vizelés, vér
megjelenése a vizeletben, ondóban) és felfedezésre kerül, a külső burkot
áttörve nagyfokú előrehaladottság, áttétek megjelenése a jellemző. Ezért
ajánlott az 50 év feletti férfiak prosztatavizsgálata a végbélnyíláson
keresztül (RDV), ultrahangos vizsgálattal kiegészítve, igen fontos a PSA
(prosztata specifikus antigén) vérszintjének meghatározása. A PSA a nor-
mális prosztatában is termelődő anyag, melynek szintje 50 éves férfiban 4
nanogramm (ng)/ml körüli értéken van. A prosztata PSA termelésének
növekedése leggyakrabban daganatos elváltozásra utal, de prosztata meg-
nagyobbodás vagy korábbi hólyagkatéterezés következtében is emelkedett
lehet. Az PSA-szint növekedésének viszont minden esetben további kivizs-
gálásokat kell maga után vonnia, kiderítendő annak okát, eredetét. 

Dr. Hella ajánlata:
Walmark Prostenal Perfekt kapszula ? Prostamol Uno kapszula ?

Prostazyn filmtabletta ? Gentos cseppek ? Peposec kapszula ? Saballo
lágykapszula ? Bionit füzike tabletta ? Kisvirágú füzike tea

Rovatunk a Kanizsa Gyógyszertár (Fő út 5.) ajánlásával készült

DDrr..  HHeellllaa  eeggéésszzssééggrroovvaatt

AA  pprroosszzttaattaa  ééss  bbeetteeggssééggeeii

Úgy tűnik, hosszú évek kihagyása
után az ifjak ismét városunk hírét
viszik a rallye-rajongók táborába.
Ám azt is meg kell említeni, hogy
megfelelő pálya hiányában az ennek
a sportnak hódolók kénytelenek az
ország egyéb szegleteibe utazni.

Így történt ez a május 23-24-i
hétvégén is, amikor az 1984-ben
épített Rábaringen megrendezett
versenyről négy kupát hoztak haza
a huszonnyolc éves Kappéter-
ikrek. Hatvanhárom indulóból let-
tek első helyezettek mind az I.

Kumho-kupán, mind a Lada-ku-
pán. A versenysorozatnak ez volt a
harmadik állomása, az elsőn saj-
nos műszaki hiba miatt nem tudtak
végigmenni, a másodikon, amelyet
Kurdlengyelen rendeztek, hetedik
helyezést értek el. Amennyiben az
összesen kilenc alkalmas sorozat
legalább hét versenyén részt vesz-
nek, és az összesítésben komoly
helyezést érnek el, értékes nyere-
ményekhez is juthatnak.

Laci, a sofőr elárulta lapunknak,
hogy bizony öt évesen már beké-
retőztek a nagybátyjuk által épí-
tett, becsövezett versenyautóba.
Mindig ott sertepertéltek az autó-
szerelő-műhelyben, figyeltek, ta-

nultak, ellesték az autószerelés, az
autóépítés „tudományának” titkait.

Szenvedélyük tehát nem új-
keletű, s egyre több időt próbálnak
civil életük mellett rászánni. 2007-
ben már volt egy első helyezésük,
ezt idén szeretnék túlszárnyalni,
jövőre pedig új autót építeni.
Ehhez, mint minden „rallye-őrült-
nek”, természetesen nekik is szük-
ségük van szponzori segítségre.

A következő verseny az egyet-
len földes pályán lesz, Majson
(Mohács mellett) június 20-21-én,
melyen kivételesen éjszakai
futamra is lesz lehetőség.

Steyer Edina

KKaanniizzssaaii  rraallllyyee--ssookk  ssiikkeerree

Névjegy:
Sofőr: Kappéter László (civil foglalkozás: kőműves). 
Navigátor: Kappéter Adorján (civil foglalkozás: autószerelő). 
Szerelő: Marton Tibor (civil foglalkozás: szerkezetlakatos). 
Kategória: H4 (épített autók, 1401-1600 cm3). 
Autótípus: Lada 2101. Első indulás: 2004.
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HHoorroosszzkkóópp

Fáradékonyságának nemcsak a napi hő-
mérsékletemelkedés az oka, hanem a sok,
feleslegesen elvégzett munka is. Érdemes
elgondolkodnia azon, hogy megéri-e má-
sok feladatát is átvállalnia. 

Gondolkodjon el azon, célravezető-e, ha
mindig a saját feje után megy, és nem
veszi figyelembe a másfajta véleményt.
Érdemes tiszteletben tartani más elkép-
zelését, és egy kicsit alkalmazkodni.

Ha nagyobb lenne az önbizalma, sikere-
sebben tudná irányítani az életét. Ha új
munkát, új feladatot kap, a döntés előtt
gondoljon a saját érdekére is, és csak
utána mondjon igent, vagy nemet.

Ha kitartóan dolgozik, a munkája jelentős
részét egyedül is el tudja végezni. Ne akar-
ja egyszerre megoldani az összes otthoni
feladatot. Legyen engedékenyebb saját
magával szemben, és pihenjen többet.

Sértődékennyé válhat ezekben a napokban.
Mielőtt megharagudna a környezetében élőkre,
elsőként változtasson például az étkezési
szokásain. A sok húst tartalmazó ételek helyett
iktasson be zöldségféléket, főzeléket.

Könnyedén megvédi mostanában az
álláspontját, de a családtagjaival mégis le-
het olyan vitás kérdése, amiben nem tud-
nak egymással dűlőre jutni. A feszültségét
oldja fel mozgással, tánccal, sétával.

Mostanában gyakran előfordul, hogy ki-
zökkentik a megszokott életritmusából. A
feszültségét nem mutatja ki a környeze-
tében mert nyugalomra, gyengédségre vá-
gyik. Ez a legcélravezetőbb megoldás.

Bár nem mondható önre hogy erőszakos,
mégsem nyugszik addig, amíg rá nem
erőlteti másokra az elképzelését. Nem
árt, ha tudja a határt, és engedéke-
nyebben közelíti meg a problémát.

Nem találja sehol sem a helyét mostanában.
Akaratosabb, mások hibáit is nehezebben
viseli. Itt az ideje, hogy testet-lelket
megújító szabadságot tervezzen. Ne eléged-
jen meg egy hosszú hétvégével.

Ne tartson attól, hogy kudarcot vall ter-
vei megvalósításával. Ha jó eredményt
akar, legyen kitartóbb, és végezze el a
kötelességét. Ha már reggel fáradtan
ébred, mozogjon, sétáljon többet. 

Változtasson egy keveset az életmódján.
Engedjen meg magának több luxust. Öl-
tözzön színes ruhákba, és a zajos szóra-
kozóhelyek helyett az élőzenét helyezze
előtérbe. 

Ne szorítsa folyamatosan háttérbe az igé-
nyeit. Legyen nyitottabb a divatra, a nyári
szabadságára készüljön fel új ruhákkal is.
Ha teheti, töltsön több időt a természetben,
és változtasson az életszemléletén.

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

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!

Angyalok és démonok
amerikai film (sz) (16)

(Tom Hanks, Ewan McGregor)
A Davinci-kód alkotóitól

17.30, 20.00 17.30, 20.00

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

(Miley Cyrus)

13.30, 15.30 15.30

2009.06.11 – 06.17-ig
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában

karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral el-
adó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)

Nagykanizsa belvárosában (Hunyadi
úton) közel 700 négyzetméteres terület
eladó! 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, vil-
lany.) Irányár: 7,8 millió Ft.  Érd.: 30/227-
3294

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

Csónakázó-tó felett, Látóhegyen ház
2086 m2 telken (konyhakert, gyümöl-
csös) 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)

Balatonberényben vízközeli, szép
utcában, csendes helyen ikernyaraló fele, 37
m2, bútorozottan, 500 m2 telekkel eladó.
Irányár: 8,4 millió 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)

Belvárosi, kétszobás, berendezett la-
kás 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 üzlethe-
lyiség kiadó. Érd.: 20/586-0003 (7057K)

Buda belvárosában 1 és 1/2 szoba
komfortos lakás hosszú távra kiadó. Kau-
ció szükséges. Érd.: 93/318-485 (7062K)

170 literes újszerű állapotban lévő
prés eladó. Érd.: 30/448-60727061K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbúto-
rokat, használati tárgyakat és teljes ha-
gyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)

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

3,6x9 m-es féltető, 40x40-es szögvas-
ból olcsón eladó. Érd.: 93/314-265,
20/9591-157 (7063K)

Magyar nyelv és irodalomból korrepe-
tálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést,
valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok

gépelését vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépőjegy nélkül
is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft. Szol-
gáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, méreg-
telenítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Házi segítségnyújtás, szociális
szolgálat házi gondozás munkakörbe
szakképzett gondozókat keres. Érd.:
70/9536-432, 70/9536-449 (7064K)

KKaanniizzssaa  ––  AApprróó 2009. június 11.14

Június 29-július 3. 8-16 óra
KULTURÁLIS KALANDOZÁS –
VAKÁCIÓS PROGRAM
GYERMEKEKNEK (7-11
ÉVESEKNEK)
Kézműves foglalkozások 
(bőrözés, csuhébaba-készítés,
papírhajtogatás stb.) strand, túra,
daltanulás,  táncház, múzeumi
foglalkozások 
Részvételi díj: 6.000 Ft 
(ebédet biztosítunk)
Jelentkezési határidő: június 20.
Jelentkezni és érdeklődni lehet: a
93/311-468-as  és a 30/205-7464
telefonszámokon

Június 20.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

„Reklámplakát kezdetei”
plakátkiállítás
Helyszín: Magyar Plakát Ház

"Boldog békeidők. Nagykanizsa a
dualizmus korában" – fotókiállítás
Helyszín: Magyar Plakát Ház

"Álmok Itáliában" – Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet 
festményeinek kiállítása
Helyszín: Képzőművészetek Háza

ESTI KONCERTEK
Fellegi Ádám koncert, 
Operett Est 
(Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor)

További programok: 

• Játszóház 
• Prokofjev: Péter és a farkas 
(18 órától)
• Korabeli játékok 
(pl. guricsázás, karikázás, kockázás,
mácika-pálcázás, pénzezés kockába
dobva, országozás)
• Dualizmus-korabeli fotószalon
(fotózkodás korabeli bútorok, 
tárgyak között autentikus 
kosztümmásolatokban)
• Kávéház 
(a pincérek korabeli ruhákban 
szolgálnak fel)

Tüzifa, parketta
teherautónként

szállítással
20.000 – 25.000 Ft-tól

ELADÓ

Tel.: 30/385-9575

Multifokális lencse AKCIÓ -30% �� Fényre sötétedő lencse AKCIÓ!

Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!
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Pécsvárad – NTE 1866 1-2 (0-1)
NB III Dráva-csoport lab-

darúgó-mérkőzés, 29. forduló.
Pécsvárad, 200 néző. Vezette:
Éreth. Kanizsai gólszerzők: Iványi
(40.), Ujvári (60.) NTE: Horváth
G. – Boros, Burucz (Kotnyek,
16.), Pozsgai, Bagarus – Kishar-
madás, Hegedűs, Rácz Sz., Szalai
– Iványi (Nagy T., 75.), Ujvári
(Szőke, 80.). Vezetőedző: Vis-
novics László.

Felforgatott együttessel lépett
pályára az NTE, s a hazaiak néhány
helyzettel rá is ijesztettek a ven-
dégekre, de Horváth Gábor mind-

annyiszor a helyén volt, s bravúrral
védett. Az első negyedóra végén
aztán következett egy még kel-
lemetlenebb történés, hiszen Burucz
Barnát a védelem tengelyéből kellett
sérülés miatt lecserélni. A játékrész
további részében is sok hibával és
kapkodva játszott a kanizsai le-
génység, azonban egy szerencsés
góllal így is vezetést szereztek Iványi
Attila révén: a 40. percben Hegedűs
Milán beívelését Kisharmadás
Gábor fejelte a támadó elé, akinek
nem okozott gondot 4 méterről a
hálóba továbbítani.

Szünet után már átvette a játék
irányítását a dél-zalai csapat, s a

helyzetek után érkezett az újabb gól,
melyet a 60. percben Ujvári Máté
szerzett. Innentől kényelmesebb
tempóra váltottak a vendégek, s
szépítettek is a hazaiak 11-esből.
Ettől vérszemet is kaptak a ven-
déglátók, több lehetőséget is
teremtettek Horváth G. kapuja előtt,
melyek azonban kimaradtak, így
újabb három ponttal gazdagodott a
kanizsai gárda. Sőt, mi több, 55 pont-
jukkal felnyomultak (ismét) a tabella
harmadik helyére – megelőzve a
Szekszárdot – a Szentlőrinc (71) és a
Paks II (58) mögé.

Visnovics László: – Ezzel a
győzelemmel nagyon közel kerül-
tünk ahhoz, hogy a dobogó harma-
dik fokára állhassunk.

Polgár László

MMoosstt  iissmméétt  aa  ddoobbooggóónn

Kanizsa Sörgyár SE – Mohács
3:6. Női asztalitenisz Extraliga
mérkőzés, 18. forduló, Nagykanizsa.
Ackermann Erika, Ladányi Dóra –
Balas, Madacki 3:0, Óber Andrea –
Kiss A. 3:1, Ackermann – Balas 0:3,
Ladányi – Madacki 0:3, Óber –
Balas 1:3, Ladányi – Kiss A. 3.2,
Ackermann – Madacki 2:3, Ladányi
– Balas 1:3, Óber – Madacki 0:3. 

Az Extraliga utolsó fordulójában
az utolsó előtti helyen álló Mohács
csapatát fogadták Jakabfi Imre asz-
taliteniszezői egy olyan mérkő-
zésen, melyen akár a győzelem
lehetősége is felcsillanhatott szá-
mukra. A tények azonban, mint
utólag kiderült, mást mutattak, s a
hazaiakat végül biztosan múlta

felül a mohácsi együttes. Az már
korábban eldőlt, hogy a Kanizsa
Sörgyár harmadik extraligás
idényében az utolsó, vagyis tizedik
helyen végzett, s ezzel gyakorlati-
lag kiesett a legfelső osztályból.
Ugyanez a helyzet a Moháccsal is,
vagyis elméletben már az a félidei
remény sem állt, hogy a baranya-
iakat megelőzve, „egyenes ágon”
megtartható az Extraliga-tagság.
Amúgy is osztályzós meccseken
kell(ett volna) még bizonyítani, de
a két NB I-es csoport elsője (Komló
és Statisztika) nem vállalta az
extraligás rajtot, így a másodikok,
vagyis az Erdért és a Békési TE
kapta az indulási jogot – direktben.
Az már a fordulatok külön
kategóriája lenne, ha esetleg azok a

csapatok sem vállalnák, de inkább
maradjunk annál, hogy a KSSE
elköszönt – egyelőre – a hazai
legfelső szintű versengéstől.

Emellett természetesen utánpótlás
vonalon is folyik a munka a kanizsai
klubnál, hiszen a közelmúltban az
Alpok-Adria versenysorozatának
aktuális fordulóját a dél-zalai városban
rendezték Szabadics VI. Mura-Dráva
nemzetközi asztalitenisz verseny név
alatt. A kanizsai ping-pongosok közül
az U12 fiú egyéniben Gyöngyösi Áron
lett második, míg a lányoknál Tárnok
Zsófia ért el ugyanilyen eredményt,
Petrovácz Zsófia pedig harmadikként
zárt. Az U19-es korosztályban
Ladányi Dóra még az előzőeknél is
figyelemreméltóbb sikert ért el, hiszen
az egyénit megnyerte hazai környe-
zetben.

P.L.

UUttoollssóó  hheellyyeenn  vvééggeezztteekk

Több regionális szintű úszó-
versenyen is részt vettek a Délzalai
Vízmű SE versenyzői, s a balaton-
fűzfői jó bemelegítés volt a na-
gyobb horderejű régióbajnokság
szombathelyi fordulójára. A Bala-
ton-parti településen a kanizsai
úszó-növendékek közül Zámodics
Márk (50 m, 100 m gyors; 1997)
két, míg Abay Nemes Anna (100 m
gyors; 1996), Ács Gergő (50 m
mell; 1995) és Trajer Márk (200 m
pillangó; 1995) egy-egy elsőséget
szerzett. Vas megyében már a dél-
zalai küldöttség is jóval népesebb,
s a megszerzett éremkollekció is

gazdagabb volt, melyek közül az
„aranyosak” között szemezget-
tünk. Abay Nemes Anna (100 m
gyors, 100 m hát, 100 m mell)
háromszor állhatott a dobogó
legfelső fokára, Draskovics Márk
(50 m pillangó, 100 m gyors; 1995)
két aranyat szerzett, de jutott egy-
egy elsőség Ács Gergőnek (100 m
mell), Karancz Aliznak (100 m
gyors; 1993), Molnár Flórának
(100 m gyors; 1998) és Zámodics
Márknak (100 m gyors) is.     

Polgár Sándor tanítványai
„régiójukban” tartják tehát érem-
halmozó szintjüket, s a nyár is ha-
sonlókkal kecsegtet.

P.L.

RReeggiioonnáálliissrróóll  rrééggiióóssrraa
úússzzttaakk

Törökszentmiklóson rendezték
a női szabadfogású birkózók or-
szágos bajnokságát, melynek
érdekessége volt, hogy a felnőtt
mellett valamennyi korosztályos
bajnokság mezőnye a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei településen
dönthetett az idei országos bajno-
ki címekről. A Kanizsai Birkózó
Sportegyesületet Egyed Zsanett
(1996) képviselte szerfölött ered-
ményesen, mivel a diák korcso-
port  40 kg-os indulói között há-
rom győztes párharcot hozva
szerzett bajnoki címet úgy, hogy

pontot sem tudtak rajta csinálni.
Zsanettnak tulajdonképpen jutott
még egy bajnoki elsőség a serdü-
lők között is, igaz ott a 38 kg-o-
sok között csak egy  nyert össze-
csapásra volt szüksége. Ettől füg-
getlenül az is egy újabb arany-
érmet jelentett számára, vagyis
négy győzelem, két elsőség volt a
leányzó hétvégi mérlege. Így
nem véletlenül volt elégedett pro-
dukciójával edzője, Szatmári
Zsolt, a Kanizsai Birkózó SE
szakmai irányítója.

P.L.

EEggyyeedd  ZZssaanneetttt  ddiiáákk
kkoorroosszzttáállyyooss  bbaajjnnookk

�� Első és harmadik helyet
hoztak. Az atlétika országos diák-
olimpiai döntőjének négypróbájá-
ban két II. korcsoportos kanizsai
csapat is érdekelt volt. Összesen
24 egység jutott a tatai fináléba, s
a lányok mezőnyében a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola
sportolói nagy küzdelemben az
első helyen végeztek. A Turbuczné
Simon Judit és Magyar Ferenc
testnevelők által felkészített csa-
patot Kunics Réka, Lovkó Bonita,
Marosi Panna, Miholics Dóra és
Molnár Flóra alkotta.  A fiúk csa-
patversenyében a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai a har-
madik helyen végeztek, akik
felkészítője Tamberger Istvánné
volt. A bronzérmek név szerint
Berta Dominik, Horváth Gergő,
Iványi Gábor, Kretz Bálint, Szabó
Dániel és Szőke Dávid nyakába
kerültek.

�� Nem sikerült a rájátszás.
Túlzottan sok sikerélményt a
legutóbbi fordulók sem tartogat-
tak a BWT Kanizsa VSE OB I B-
s vízilabdázói számára, hiszen a
rájátszás utóbbi négy forduló-
jában is vereséget szenvedett a
csapat. A listavezető YBL WPC a
fővárosban 19-11-re győzte le
Szabó Gábor együttesét, hazai
környezetükben a Neptun 12-10-
zel volt jobb, Cegléden a helyi
együttes 10-7-re nyert, majd a
Tipo párharcuk visszavágóján is
jobb volt (11-13). A dél-zalai csa-
pat ezzel a rájátszás nyolc együt-
tese közül a nyolcadik helyen áll,
s ettől már túlzottan jobbra nem is
számíthatnak. Következik hát az
újabb idényben a fiatalítási hul-
lám?
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Az éppen nyolc évtizedes
múltra visszatekintő könyvün-
nep hagyományosan a magyar
irodalom, jelesül a kortárs írók
seregszemléje. Öt napon át a
hazai és határon kívüli magyar
könyvkiadók pavilonjaiban is-
merkedhettek meg a könyv-
szerető érdeklődők az erre az
időszakra megjelentetett művek-
kel, amelyeket alkotóik dedikál-
tak az olvasóknak.

A könyvhét kanizsai programját
Czupi Gyula, a Halis István Városi
Könyvtár igazgatója nyitotta meg
a Deák téren felállított sátraknál.

Sok az új könyv, erre büszkék
lehetünk. Joggal reméljük, hogy
legalább a szerzők környezetében
az olvasás a reneszánszát éli –
hangsúlyozta. A magyar könyvki-
adásban is hatalmas az újonnan
kiadott könyvek száma esz-
tendőről esztendőre, és egyre
kisebb az egyes könyvek példány-
száma. Az olvasás is átalakulóban
van, a számítógépet, internetet
használók köréből kerülnek ki a
könyvolvasók is nagy számban.
Széles azonban azoknak a tömege,
akik számítógépet sem használ-
nak, és nem is olvasnak. Őértük
aggódnak, őket szeretnék például a

számítógépezés által is megnyerni
az olvasásnak. 

A kanizsai szerzők könyvbemu-
tatói már a hivatalos megnyitó
előtt elkezdődtek. Polgár József
Törésvonalak című kötetét Dr.
Horváth György tanár ajánlotta a
megjelenteknek a Honvéd Kaszi-
nóban. A szerzővel Halmos Ildikó,
az intézmény igazgatója beszél-
getett. Szintén a Kaszinó adott
helyt Riersch Zoltán Amíg van
időm és a Fészket raktam Jézus
tenyerében című köteteiknek.
Szabadi Tibor J. Első magyar –
eszperantó – albán szószedet- és
kifejezés-gyűjteményt Dr. Horváth
György mutatta be a városi
könyvtárban. Ezen kívül több
bemutató is zajlott az intézmény-
ben. Így Fa Ede Eszmélet(len)
című kötetét Kardos Ferenc, a
Kanizsai Antológia 9. kötetét
Lehota M. János esztéta és Kardos
Ferenc szerkesztők ajánlották az
olvasók figyelmébe. Köszöntőt
Balogh László, az OKISB elnöke
mondott. Kósa Pál Szavak mögött
címet viselő kötetét Lehota János
tanár, míg Szoliva János tizedik
Hol a találkozás? című verses-
kötetét Lehota M. János méltatta.
Ez utóbbi címlapját és belső
grafikáit a költő lánya, Szoliva
Ildikó készítette.

Bakonyi Erzsébet

8800..  ÜÜnnnneeppii  KKöönnyyvvhhéétt

Zala megye fennállásának
ezredik évfordulója alkalmából
nyílt kiállítás a megye képző- és
iparművészeinek munkájából a
Hevesi Sándor Művelődési Köz-
pontban.

Az ünnepi megnyitón a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés
Művészeti Iskola növendékei
zenével köszöntötték a megjelen-
teket. Pintér László, a Zala
Megyei Közgyűlés alelnöke meg-
köszönte a művészeknek alko-
tásaikat, s örömmel fejezte ki,
hogy „a múló idő bennünket jelölt
ki az emlékezésre”. Véleménye
szerint egyfajta hiánypótlás is ez a
kiállítás, mely megmutatja, mi-
lyen nagy művészek élnek me-
gyénkben. Elöljáróban azt is elá-
rulta az alelnök, hogy tervben van
az ilyen jellegű tárlatok kétéven-
kénti bemutatása is.

Lehota M. János esztéta – mint
mindig, most is – megpróbálta a
jelenlévőket a művészet belső
rejtekébe vezetni, nem megérteni,
hanem megérezni a kiállított tár-
gyak mondanivalóját. Mint mond-
ta, a műalkotás jelentése a mű és
befogadója között jön létre, a
műalkotás önmagában nem jelent
semmit, azáltal jelent valamit,
hogy valaki a maga tudásával,
kultúrájával, világnézetével, gon-
dolkodásával megszemléli, s így
jelent majd valamit. A műalkotás
sokáig megmarad, s mindig jelen-
teni fog valamit – mindenkinek
mást, ezért újra és újra kihívás egy
mű a befogadónak.

A harminckét művész több,
mint ötven alkotását három tagú
zsűri bírálta: Aknay János, Mun-
kácsy-díjas festőművész, Dóri
Éva, szobrász, a Magyar Művelő-
dési Intézet és Képzőművészeti
Lektorátustól és Lehota M. János
esztéta. Első díjat Santák Judit
iparművész, második díjat Buda-
házi Tibor festőművész, harmadik
díjat Nemes László festőművész
kapott. Különdíjban részesült
Farkas Ferenc. Minden résztvevőt
oklevéllel jutalmaztak a szerve-
zők.

S.E.

ZZaallaa
mmeeggyyee
11000000  éévveess

Kedvezett az időjárás a szom-
bat esti rockkoncert-sorozat első
részének, melyet a Hevesi Sán-
dor Művelődési Központ ren-
dezett az intézmény előtti téren.

Elsőként a kanizsai heavy metal
zenekar, a Lost Circus lépett fel, őket
követte a hard rockot játszó, fennál-
lásának éppen 15. évét ünneplő szin-

tén kanizsai Alarm, majd végül, de
nem utolsó sorban a Csurgóról
érkezett, ifjú tehetségekből  álló hard
rock zenekar, a Pozitív állt színpadra.

A látogatottság felülmúlta a kani-
zsai, térre tervezett, ingyenes kon-
certetek „statisztikai mutatóit”, min-
den korosztály képviseltette magát, az
egész piciktől kezdve a nyugdíja-
sokig. Mindemellett senki nem azért

jelent meg, hogy a „zaj” miatt panaszt
tegyen, hanem hogy meghallgassa az
élvezhető zenét, s elgondolkodjon a
dalok sokat mondó üzenetein.

A következő alkalommal, július
3-án 18.30-tól a Feszültség, az
Innocents és a Radioaktív lesz
látható és hallható. 

S.E.

II..  SSzzoommbbaatt  eessii  RRoocckk  SShhoocckk

Újdonságnak számít a város
életében a Farkas Ferenc Zene-
és Aranymetszés Művészeti Is-
kola által hagyományteremtő
szándékkal a Károlyi-kertben
megrendezett Juniális. Az ötlet
Vámos Bélától, az iskola zene-
tanárától származik. 

Megmutatták magukat, és az egész
évben tanultakat a zeneiskola külön-
böző csoportjai: a balett- és néptánc-
csoportok, a Nagykanizsai Ifjúsági

Fúvószenekar, az Orff Ütőegyüttes, a
Strém Kálmán Ifjúsági Vonószenekar,
a Cantilena Gyermekkórus és a Kani-
zsa Big Band. Kora nyári, vidám han-
gulatot teremtettek mind a klasszikus,
mind a modern darabok, melyek el-
hangzottak. Akultúra passzív élvezése
mellett a vendégek kipróbálhatták a
hangszereket, a kisebbek rajzoltak is,
így a zene mellett a képzőművé-
szetnek is jutott szerep.

S.E.

MMûûvvéésszzeetteekk  jjuunniiáálliissaa
Egyházi és világi kórusműve-

ket adtak elő a Batthyány Lajos
Gimnázium által szervezett
Pünkösdi Hangverseny szerep-
lői a Medgyaszay Házban.

Az esten a Virág Benedek
Ifjúsági Vegyeskar, a Nagykani-
zsai Ifjúsági Szimfonikus Zenekar
és Bakaja Zoltán brácsaművész
léptek fel.

S.E.

KKóórruussmmûûvveekk
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