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KKaanniizzssaa

Kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk önöket, hogy ha-
gyományos nyári leállásunk
időpontja lassan elérkezik. 

Lapunk nyomtatott formájával
július 2-án találkozhatnak utol-
jára, s – szünet utáni – első szá-
munkat augusztus 27-én olvas-
hatják majd. 

Addig is várjuk önöket webla-
punkon, mely egész évben fo-
lyamatosan friss hírekkel, tudó-
sításokkal várja önöket: 
www.kanizsaujsag.hu

Nevetséges jégkár? - jegyzetünk a lap 2. oldalán olvasható.Magyar áru heti rendszerességgel - 2. oldal.

Segíts, hogy segíthessünk! - 5. oldal.

Kazanlakban jártunk - 9. oldal. Semmelweis nap - 11. oldal.

Kamarai hírek - 6. oldal.
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Az Alsó templom melletti ud-
varban tartotta közösségi találko-
zóval egybekötött termelői vásárát
a Magyarok Szövetségének Nagy-
kanizsai Szervezete a minap. 

A Ferences kertben megtartott
nyitórendezvény előtt Horváth Ló-
ránt atya áldotta meg a vásárt,

majd Varga Imre szervező mondott
köszöntőt. Bevezetőjében kiemel-
te, hogy politikamentesen, a népi
összefogás erejével akarják elérni,
hogy mindenki ráébredjen arra,
egyenként kevesek vagyunk, de
együtt hatalmas erőt képviselünk.
Megköszönte a Ferences rendház-
nak, hogy magánudvarukon meg-
tarthatják rendezvényeiket. 

Az ünnepi megnyitó kulturális
rendezvényén fellépett többek kö-

zött Németh Ferenc zenetanár ta-
nítványai kíséretében, valamint Baj
Balázs harmonikás, Horváth Márk
piarista diák, és az Orff ütőe-
gyüttes. A rendezvényt cselgáncs
és íjász bemutatók színesítették. 

A szervezőktől megtudtuk, hogy
a vásárok heti rendszerességgel,
vasárnap délelőttönként kerülnek
megrendezésre.

Cz.Cs.

Alaposan tarolt a jég és vihar
a külső városrészekben. Szerda
délután rendívüli sajtótájékoz-
tatót tartottak a FIDESZ Nagy-
kanizsai Csoportjának részéről
Karádi Ferenc és Tóth Nándor
önkormányzati képviselők Kis-
kanizsán, a keddi, rég vagy in-
kább még soha nem látott vihar
okozta károk kapcsán. 

A két képviselő körzete, vagyis
a miklósfai és kiskanizsai sínylette
meg igazán (láthatóan) az „égin-
dulást”, s még a sajtótájékoztató
idején is javában hallható volt az
egyes környékbeli épületek tető-
szerkezetén a kopácsolás.

– Először is a szakszerű, gondos
és gyors munkáért a tűzoltóság
felé szeretnénk köszönetünket
tolmácsolni – kezdte Tóth Nándor,
majd már jóval gyakorlatiasabb
témával folytatta: – A súlyos ter-
mészeti csapás kapcsán érdemes
megvizsgálni annak lehetőségét,
hogy az önkormányzat  a tűzoltó-
ság részére fóliát vásároljon,
mivel így szinte rögtön, az azon-
nali mentés szakaszában is
lehetőségük nyílna a vihar által
tönkretett tetők gyors helyre-
hozására. Továbbá a kedd arra is
rávilágított, hogy az olyan város-
részekben, mint Kiskanizsa és
Miklósfa, a lakosságnak min-

denképp érdemes valamifajta
alapbiztosítást kötnie – folytatta a
képviselő. – A károk rendezésére a
városnak kerete nincs, esetleg a
megyei vis maior tudna erre vala-
milyen forrást biztosítani. Ami kü-
lön lényeges körzeteink esetében,
hogy jelentős mezőgazdasági kul-
túrával rendelkeznek az itt élők,
erre viszont rendkívül magas biz-
tosítási tételek vannak.

– Elpusztultan viszont szörnyű
látni azt, amiért az emberek dol-
goztak, s ez Miklósfán is óriási
probléma – tette hozzá Karádi
Ferenc képviselő.

P.L.
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…több mindenre fény derül-
ne. A jelenlegi helyi sajtót még
sok dolog megköti, ezt az írást
is. Olvasóink közül a korosab-
bak megszokták: a sorok közt
kell olvasni. Ahogy a szólás
mondja: lányomnak szólok, me-
nyem értsen róla. Ezt a képes-
séget kénytelenek a fiatalabbak
is kifejleszteni magukban. Re-
mélem, nem sokáig.

Az említett kitűnő csatorna
Mindenütt hírTV című promó-
jában felvillantja például
Zuschlag János szocialista poli-
tikus viccelődését az 1944-es
áldozatokon. Ez a felvétel veze-
tett ahhoz, hogy országgyűlési
mandátumáról le kényszerült
mondani. A múlt heti jégverés
másnapján, a Kanizsa Tv Kró-
nikájában – miközben a tűzoltó
parancsnok beszámolt a károk-
ról – megdöbbenve láthatták a
nézők a háttérben a szocialista
képviselő harsány hahotázását.
Hogy mi derítette őt ilyen jó
kedvre, talán sose tudjuk meg. 

A kommunizmus áldozatai-
nak emléknapja alkalmából
rendezett Mindszenty kiállításra
készülve akadt kezünkbe ez a
pár sor: ,,Nem vettem részt sem-
miféle összeesküvésben. Nem
mondok le érseki székemről.
Nincs vallanivalóm, és semmit
sem írok alá. Ha mégis meg-
tenném, az csak az emberi test
gyengeségének következménye
és azt semmisnek nyilvánítom.’’
– Az Andrássy út 60-ban hiába
kínozták és gyógyszerezték, a
bíboros előrelátó volt. Olvas-
mányaiból emlékezett, a ma-
gyar rabok a török fogságban
hogyan tettek.

A dombóvári szocialista
polgármester megvesztegetési
kísérletét szintén a hírTV hozta
nyilvánosságra. A rágalmazá-
sért már meghozott elmaraszta-
ló ítélet és folyamatban lévő
egyéb nyomozás közepette Sza-
bó Loránd polgármester is in-
kább a lemondást választotta.
Milyen jó lenne, ha rejtett ka-
mera segítené a kanizsaiakat is
a tisztánlátásban az elmúlt na-
pok érthetetlen történései után!

Vagy, ha nem lenne szükség
rejtett kamerára…

P.J. - Sz.I.

HHaa  hhíírrTTVV  lleennnnee

vváárroossuunnkkbbaann  iiss

A napokban ülésezett a Kiska-
nizsai Településrészi Önkor-
mányzat, s a közelmúltbeliekkel
ellentétben ezúttal csupán egy „i-
gazi” pont szerepelt a napirend-
ben – bár az már szinte az
unalomig ismert –, vagyis a város-
részi egészségház beruházásának
állása, illetve annak indítása. 

A hétfő esti összejövetelen
Polai József és a KTÖ-elnök Tóth
Nándor önkormányzati képviselők
mellett a város polgármestere,
Marton István is tiszteletét tette, a
település vezetése tehát valóban
nagy erőkkel képviseltette magát.
Kisebb vitát indukált, hogy a

beruházás pályázati pénze már
megvan-e, vagy egyelőre az egyes
hiánypótlások után még csupán az
„érkezés” stádiuma áll-e fent.

Nos, polgármesteri  információk
szerint az elnyert pénz „ténye”
megkérdőjelezhetetlen, és szerdán
– vagyis lapzártánk után – került
fel a pályázati honlapra. Ami biz-
tosnak látszik, az intézmény ava-
tása 2010 késő nyarán lenne (ami
az augusztus 20-i napot takarja…)

A következőkben újabb épüle-
tekkel kapcsolatosan hangoztak el
felvetések, ilyen például a kiskani-
zsai óvoda (újra)hasznosítása,
melyre egy egészségügyi prog-
ramokban és ellátásban ténykedő
cég látna fantáziát. Ehhez persze
szintén pályázati pénzekre lenne
szükség, amit viszont csak a város

pályázhatna meg, idén azonban
egy ilyen projekt már megindításra
került Nagykanizsa esetében, s ez
az idei lehetőségeket már kime-
rítette – derült ki a polgármester
szavaiból.

A megújult ravatalozó ügyét már
Polai József terjesztette lát-
ványtervekkel a részönkormány-
zati képviselők elé, s szerinte ez
mintegy 35 millió forintot emész-
tene fel… Egészen tartotta magát
ez az információ addig, amíg ki
nem derült, a tervek a 2006-os
eszetendőből valók – no, erre je-
gyezte meg Marton István polgár-
mester az alábbiakat: „Az bizony
ma már jó mintegy 50 millió forint-
nak is…” Ennyiben maradtak… 

P.L.
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Németh Norbert feledhetetlen
tangóharmonika játékával foly-
tatódott a június 15-én induló
szerenád sorozat a HSMK előtt. 

A hetedik éve tartó színes ese-
mény évről-évre több érdeklődőt
vonz. Figyelemre méltó, hogy a
hallgatóság soraiban már a fiata-
labb generáció is megtalálható. Így
volt ez Németh Norbert előadásán
is. A nézők virtuóz muzsikus
játékát csodálhatták meg, aki a
látottak, hallottak alapján joggal
nyert bronzérmet a Tabányi Mi-
hály nevével fémjelzett országos
tangóharmonika versenyen. Az est
során a fiatal művész hangszere
mintegy két évszázados térhó-
dításának főbb állomásait, azok
harmóniavilágát idézte fel. Műso-
rában a klasszikus tangók és ke-
ringők mellett felelevenedtek a
temperamentumos Dél-amerikai
ritmusok. Az elhangzott sanzonok
segítségével, néhány pillanatra
életre kelt Edith Piaf és a térre köl-
tözött a párizsi éjszakák hangulata.
A péntek esti zenés világjárást
néhány közismert hazai sláger tette
még hangulatosabbá. Külön öröm,
hogy nem mulatós, hatásvadász
produkciót, hanem egy minden
részletében átgondolt, jól felépített
szerenádot élvezhettünk végig. 

Cz.Cs.
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Szombatról vasárnapra vir-
radó éjszaka a Képzőművé-
szetek Házában és a Magyar
Plakát Házban vert tanyát a
„Múzeumok éjszakája” címet
viselő monstre rendezvény. 

A gyermekprogramokból, tárlat-
megnyitókból, filmvetítésekből, ope-
rett részletekből, Bartók és Kodály
műveinek felidézéséből álló program
ebben az évben is sok érdeklődőt von-
zott. Az est folyamán a több produk-
cióban is résztvevő Zsadon Andreát és
Fellegi Ádámot beszélgetésünk során
először arról kérdeztük, művészi pro-
dukciójukat miként befolyásolja a
műfajok váltása.

Fellegi Ádám: – Furcsa módon,
ha az ember egyszerre többfélét ját-
szik az aktív pihenést jelent. Egy
műfajon belül játszani fárasztóbb.
Ma este itt gyermekműsorról ope-
rettre váltani, majd népdalfeldolgo-
zásra, vagyis Bartókot és Kodályt
játszani különböző módon mozgat-
ja meg az előadó és a hallgató
lelkületét. A magam részéről
boldog voltam, mert láttam az
érdeklődést.

Zsadon Andrea: – Ez a produk-
ció kifejezetten erre az estére
készült. Nincs ebben semmiféle ru-
tin. Sokat foglalkoztat azonban,
hogy az úgymond előadóiságom
kitart-e addig, míg a Kodály-dalok
előjönnek bennem. Ebben a roha-

nó világban az embernek kény-
szere van sok mindenre. Arra,
hogy egyre többet sajátítson el,
többet olvasson, sokat gondolkoz-
zon, ha lehet, többet foglalkozzon
zenével, és nem utolsó sorban
foglalkozzon a lelkével. Én nagyon
készültem a mai produkcióra, a
sikere jólesett.

– Bartók és Kodály, illetve az
opera világa után, kikapcsolódás-e
önnek az operett világa?

–  Fordítva. Én komolyzenével
kezdtem a zeneakadémián, arra
tettem fel az életem. A szerepál-
mom a Manon Lescaut volt. Az Is-
ten korán, még a debreceni éveim
alatt megadta nekem. Aztán az
embert sok minden befolyásolja
abban, hogyan megy tovább az é-
lete. Az operettben is vannak na-
gyon nehéz zenei megoldások, de
nagyon jó visszatérni a két zse-
niális hazai művész darabjaihoz.
Felmagasztosítja a dolgokat, bol-
doggá tesz.

– Számtalan világklasszis mű-
veinek eljátszása után van-e önben
valamilyen plusz töltés e két hal-
hatatlan zeneszerző darabjainak
játszása iránt? – fordultam kérdé-
semmel Fellegi Ádámhoz.

– Igen, mert úgy érzem, e két
zeneszerző a világban nagyobb
megbecsülést kap, mint Magyar-
országon. Bartóknak a maga ko-
rában nagyobb elismertsége volt

mint manapság. Azt vártuk, hogy a
közönség hozzászokik. Sajnos nem
így történt, mert a közönség érzé-
kenység és hallási szempontból
visszafejlődött. Ezért a leegysze-
rűsödött, a ma népszerű muzsika a
felelős. Feladatom megmutatni
Bartók és Kodály zenéjének szép-
ségét. Feladatom, mert a helyzet
rossz és egyre rosszabbodik. 

– Ne vegye tolakodásnak, úgy
hírlik, hogy kanizsai kötődései is
vannak. Mi az igazság?

– A rendezvénynek otthont adó
intézmény invenciózus, kezdemé-
nyező igazgatónője az unokáim édes-
anyja, vagyis a menyem. Távol állva
minden személyes vonatkozástól a
múzeum gyönyörűen néz ki, a maga
módján unicumnak számít Mag-
yarországon. Képtár, hangverseny-
terem, múzeum külön-külön máshol
is van. Legyen itt valami olyan, ami
csak Nagykanizsáé. Fejlesszék, gon-
dozzák, becsüljék meg.

Cz.Cs. 
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Dóró János főszerkesztő részére

Töprengtem, hogy érdemes-e válaszolnom a kommentárjára, amit legutóbbi sajtónyi-
latkozatom margójára írt, végül úgy döntöttem, hogy legalább a csúsztatásait ténysze-
rűen cáfolom, elvégre a motivációi már úgy is ismertek mindenki előtt. Ön azt állította,
hogy nem hívtam meg a Kanizsa Újság hetilapot a sajtótájékoztatómra, miközben a
valóság az, hogy nem sajtótájékoztatót tartottam, hanem egy sajtónyilatkozatot adtam
közzé, amit természetesen azonnal el is küldtem a városi újság számára. AKanizsa Újság
honlapjára szinte rögtön fel is került az anyag, annak rendje és módja szerint, ám néhány
órával később arról értesítettek, hogy az nyomtalanul eltűnt onnan. Ekkor érdeklődtem
Önnél a példátlan eset miatt, mire Ön közölte, hogy a nyilatkozatot nem hajlandó
leközölni az újságjában. (Ezek után a lap hasábjain arra hivatkozni, hogy azért nem
kívánta megjelentetni, mert tulajdonképpen én voltam az, aki nem akarta megosztani
annak tartalmát az olvasókkal... komolyan megkérdőjelezi az írója beszámíthatóságát,
vagy ami még rosszabb, Ön kérdőjelezi meg a Tisztelt Olvasókét.)  

Maga az eljárás több kérdést is felvet. No nem azt, hogy erre Önt ki utasította,
hisz nyilvánvaló, hogy kicsoda városunk főcenzora. Tekintsünk el attól, hogy egy
város polgármesterét, személytől és várostól függetlenül, az önkormányzat
újságjában cenzúrázni érthetetlen, de megtagadni tőle a jogot – ami eddig min-
denkit megilletett –, hogy egy személyét ért támadásra reagálhasson, mely jogot
minden magára valamit is adó médium íratlan szabályként rögzít etikai kódexében,
az teljességgel elfogadhatatlan. És bizony erre hivatkozva ragaszkodom például
ennek a cikknek a közléséhez is, sőt a félreértéseket tisztázandó, a jövőben bizonyára
előforduló hasonló alkalmakkor is élek majd az önvédelem jogával.

Nagykanizsa, 2009. június 23.
Marton István, polgármester

Marton István a város polgár-
mestere, nem a Fideszé – olvasható
a Szuperhíren. A Kanizsa TV képso-
rain látható, a sajtótájékoztatóra csak
a TV (Lukács Ibolya) és a Szuperhír
(Dukát Éva) volt hivatalos. Lapunk
sem tájékoztatást, sem meghívót nem
kapott.

A nagykanizsai polgármester a
fideszeseket illeti vádakkal. „Kis-
sé szokatlan sajtótájékoztatót tar-
tott hétfőn hivatali irodájában Mar-
ton István polgármester.” – írja a
megyei napilap. Meghívottak:
megyei napilap, Szuperhír (Dukát
Éva), Kanizsa TV (Lukács Ibolya).
Lapunk hiába érdeklődött a szoká-
sos hétfői polgármesteri sajtótájé-
koztató időpontjáról, arra érdem-
leges választ nem kapott. Kapott vi-
szont egy e-mail-t a sajtótájékoztató
után, hogy ezt kötelesek vagyunk
közölni.

Hamis levél és megtévesztés a
nagykanizsai Fidesz-frakcióban.

„Váratlanul hívott össze sajtótájé-
koztatót szerdán este hivatali iro-
dájában Marton István.” – olvasható a
megyei napilap honlapján. Meghívot-
tak: megyei napilap, Szuperhír (Dukát
Éva), Kanizsa TV (Lukács Ibolya). A
hirtelen összehívott sajtótájékoztatóra a
városi televízió sem számított, ezért o-
peratőr híján másnap vették fel az a-
nyagot. Lapunk erre sem volt hivatalos.

Úgy gondolom, hogy a Tisztelt
Olvasóink is észrevehették, mióta
a közgyűlés megszavazta kine-
vezésemet, a főcenzor személye is
nyilvánvalóvá vált. S mivel Mar-
ton István polgármester csak rea-
gált, de úgy tűnik nem olvasta el
„kommentáromat”, mégegyszer
idézem: 

„Sajnálattal kell leírnom, hogy a
demokrácia húsz éve alatt ilyen
nyomásgyakorlásra egyetlen pol-
gármester sem ragadtatta magát.”

Dóró János

AA ttéénnyyeekk  mmaakkaaccss  ddoollggookk
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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Idősügyi Tanácsának javas-
lata alapján nyolcszázkilencven
50 év fölötti – többnyire nyugdí-
jas – nagykanizsai (maga a vá-
ros, Bajcsa, Miklósfa és Kiska-
nizsa) lakossal töltettek ki kér-
dőívet, a kérdéseket a szociális
helyzetre kihegyezve. 

A felmérésben az idősügyi
klubok vezetői, az Idősügyi Tanács
tagjai és a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Központ munkatársai
vettek részt. Meszes Renáta, a
Családsegítő Központ munkatársa
a fenti címmel összegzést és
elemzést készített a kérdésekre
adott válaszok alapján.

Meglátásuk szerint a gazdasági
helyzet változása miatt kívá-
natosnak látszott az időskorúakról
egy olyan felmérés készítése,
amely betekintést nyújt a város
lakosságának ilyen jelentős részét
képező korcsoport (a 2009. január
22-i állapot szerint Nagykanizsa
50.938 fős lakosságából 11.089 fő
60 év feletti) szociális helyzetébe,

valamint abba, hogy e korosztály
milyen mértékben veszi igénybe a
helyi szociális ellátó rendszert.

A kérdezőbiztosok az adatköz-
lőktől a nem és a kor mellett töb-
bek között a családi állapotra, a la-
kást érintő adatokra (tulajdon, tí-
pus, méret, komfortfokozat), a ha-
vi jövedelemre, az ellátás típusára
(saját jogú vagy házastárs jogán)
kérdeztek rá, valamint arra, hogy a
nyugdíj mellett dolgoznak-e, vagy
részesülnek-e bármiféle szociális
támogatásban. Arra is kíváncsiak
voltak, hogy a válaszadók részt
vesznek-e valamilyen társadalmi
szerveződésben, úgy mint nyugdí-
jasklub, egyesület vagy szakszer-
vezet.

A helyzetelemzésben a szerző
rávilágít arra, hogy az egy ház-
tartásban élő személyek számá-
nak tekintetében egyre több lesz
az egyszemélyes háztartás. A
klasszikus, együtt élő, egymást
támogató családmodell felbom-
lása visszafordíthatatlanul bekö-
vetkezett. Nem mondunk újat
azzal, hogy az idős korosztályra

egyre inkább jellemző az elma-
gányosodás, s bár a felmérés nem
pont ezt sugallja (a megkérde-
zettek 83,5%-a saját tulajdonú la-
kásban él; „városunk nyugdíjasa-
inak lakáshelyzete nagyon jónak
mondható”; „A felmérésben részt
vevő személyek lakásainak típu-
sa, nagysága, szobaszáma, kom-
fortfokozata nagyon jó képet mu-
tat e korosztály otthonainak mi-
nőségéről.”), de az elszegényedés
is. Az idősügyi szociális helyzet
városunkban több, mint 11.000
főt érint, s közülük mindösszesen
890 főt kérdeztek meg, mely az
összesnek csupán töredéke. A tár-
sadalmi szerveződésre utaló kér-
dést összegző táblázat azt mutat-
ja, hogy a megkérdezettek szinte
mindegyike tartozik valamilyen
szervezethez, néhányan többhöz
is. Tehát a magában otthon
kucorgó, sehová sem kimozduló
időseket – nevezzük őket kis-
nyugdíjasnak – is érdemes lenne
megkérdezni, mekkora a lakásuk,
mennyi nyugdíjat kapnak és
milyen szociális támogatásban

részesülnek. Bár fennáll a lehe-
tőség, hogy ők nem szívesen
válaszolnának hasonló kérdé-
sekre. Ennek oka lehet az, hogy
miután végigdolgoztak egy életet,
nagyon kevés nyugdíjból kell
megélniük, s sokan ezt szégyen-
nek érzik magukra nézve.

A kérdőívet készítők az
összegzésben rámutatnak arra is,
hogy a jelenlegi szociális és egész-
ségügyi hálózat sokszereplős, részt
vesznek benne a szociális ellátók,
az egészségügyi szolgáltatók, az
államigazgatás, az idősügyi taná-
csok és a területen dolgozó sza-
kemberek. Ezzel nem is lenne
probléma, ha nem egymással pár-
huzamosan, elkülönült felelősség-
gel, nagy átfedésekkel dolgozná-
nak, nem kielégített szükségleteket
hagyva a rendszerben. Nagy prob-
lémát jelent ugyanis, hogy nincs
egy olyan szervezet, amely az idős
emberek ellátásáért egyetemesen
felelős és elszámoltatható lenne
ellátásuk szociális és egészségügyi
vetületében egyaránt. Ezért java-
solják a felmérés készítői egy
integrált szociális és egészségügyi
ellátórendszer létrehozását, amely-
nek célja, hogy megfelelő önál-
lóságot nyújtson az időseknek, és
önkormányzati, kórházi és egyéb
intézményi erőforrások felhasz-
nálását optimalizálja.

Steyer Edina

KKaanniizzssaa  iiddõõsskkoorrúú  llaakkoossssáággáánnaakk  sszzoocciiáálliiss  hheellyyzzeettéérrõõll

Javaslatot tett az Oktatási,
Kulturális és Sportbizottság a
kijelölt oktatási intézmények
magasabb vezetői posztjára.

A pályázatok alapján a következő
jelentkezőket javasolta a Bizottság:
Cserháti Sándor Műszaki Szak-
képző Iskola és Kollégium – Farkas

Tünde; Dr. Mező Ferenc Gimnázi-
um és Közgazdasági Szak-
középiskola – Szermek Zoltán;
Thúry György Kereskedelmi,
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szak-
középiskola – Göncz Ferenc; Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola –
Kókainé Hámorszki Éva, Zrínyi
Miklós Általános Iskola – Faller

Zoltán; Batthyány Lajos Gimnázi-
um és Egészségügyi Szak-
középiskola – Balogh László; Zsig-
mondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola – Bene Csaba.

A jelöltek megválasztásáról a
soros közgyűlés dönt június 25-én.

S.E.

IIsskkoollaaiiggaazzggaattóó  jjeellöölltteekk::  úújj  aarrccookk

– Az elmúlt évet tekintve sike-
reket könyvelhet el magának a
Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Fejlesztések sora valósult meg, és
a kiadásokat is sikerült csök-
kentenie a cégnek – úgy vélik a
vezetők, így már felkészültek a vál-
ság okozta nehézségekre - hallhat-
tuk Kassai Zoltán vezérigaz-
gatótól a legutóbbi közgyűlésen.

A legjelentősebb fejlesztések a
molnári üzemvezetőségen valósul-
tak meg: itt kicserélték az elavult
gépészeti berendezéseket, ennek
következtében nem szükséges víz-
korlátozást bevezetni. A szűrő-
gépház felújításának köszönhetően

a telepi vízveszteség 20%-ról 1%-ra
csökkent.

A központi irodaház teljes belső
felújítása mellett megújult az in-
formatikai vezetékrendszer, légkon-
dicionálókat szereltek be, s sikerült a
teljes működési területen felmérni a
tűzcsapok állapotát, s elvégezni a
karbantartásukat. Lényegesen meg-
nőtt a Zrt. szolgáltatási területe is,
2008 júliusa és 2009 márciusa között
újabb öt település került a Dél-zalai
Vízmű ellátottsági területei közé:
Zákány, Zákányfalu és Őrtilos, majd
Őrtilos-Szentmihályhegy, végül Ber-
zence és Somogyudvarhely.

Nagy elismerésként értékeli a Zrt. az
elmúlt évben szerzett ISO-minősítéseket,

illetve a laborjuk akkreditálását, de nem
elhanyagolható az a tény sem, hogy
országos viszonylatban itt nőtt a legke-
vesebbet idén a vízdíj: 4,8%-os emelés
történt, s ez az országos átlag harmada.

A jövőt tekintve egy szintén
nagyon fontos fejlesztés áll a
küszöbön: előkészítés alatt van a
magyarországi víziközművek in-
formatikai rendszere, mely az
összes mindennapi tevékenységet
leegyszerűsíti majd, többek között
tartalmazza az irányítástechnikai
és a folyamatirányító rendszereket,
valamint a víz- és csatornadíj
számlázó programot is. 

K.H.

VVíízzmmûû::  úújjaabbbb  ccssaattllaakkoozzóó  tteelleeppüülléésseekk

Két intézményünk magasabb
vezetői pályázati beadási határide-
je 2009. június tizennyolcadikán
lejárt.

A pályázati felhívásra a Szi-
várvány Egységes Gyógypeda-
gógiai és Módszertani Intézmény
igazgatói állására két pályázat
érkezett, a Térségi Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálat és Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság vezetői
megbízására szintén két pályázó
adta be szakmai elképzeléseit.

B.E.

PPáállyyáázzaatt,,
vveezzeettõõii
áálllláássrraa

25.qxp  2009.07.02.  12:35  Page 4



A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 99. § előírja a
rendszeres évenkénti országos
mérés és értékelés kötelezett-
ségét, melyben értékelni kell a
nevelési-oktatási intézmények-
ben folyó pedagógiai tevékeny-
séget, így különösen az alap-
készségek, képességek fejlődését.
A június 25-i közgyűlés elé kerü-
lő tájékoztató eredményeiről
kérdeztük Szmodics Józsefnét, a
Művelődési és Sport Osztály ve-
zetőjét.

– Az oktatásért felelős miniszter
évente a tanév rendjéről szóló ren-
deletében határozza meg az orszá-
gos mérési feladatokat – kezdte
elöljáróban az osztályvezető. – A
mérésnek minden tanévben ki kell
terjednie a közoktatás negyedik, ha-
todik, nyolcadik és tizedik évfo-
lyamán minden tanuló esetében az
anyanyelvi és a matematikai alap-
készségek fejlődésének vizsgálatára.
A szakiskola tizedik évfolyamán foly-
tatott mérésnek az olvasás és szöveg-
értés alapkészség vizsgálatára is ki
kell terjednie. A 10. évfolyamos tanu-
lók teljes körű mérése a 2008/2009-
es tanévtől vált kötelezővé. A mérés-
ben alkalmazott feladatok nem a
NAT, a kerettantervek, illetve az
azokhoz fejlesztett tankönyvek által
közvetített tudástartalom elsajátí-
tásának mértékét mérik; a felmérés
célja nem az adott év tananyagának
számonkérése, hanem azt vizsgálja,
hogy a diákok az adott évfolyamig
elsajátított ismereteiket milyen
mértékben tudják alkalmazni a min-
dennapi életből vett feladatok meg-

oldása során. Mindhárom évfolya-
mon minden érintett tanuló tesztje
központi javításra került. Az eredmé-
nyek 2009. március közepén kerültek
nyilvánosságra a www.kir.hu webol-
dalon.

– Mit jelent a kompetencia? 
– A kompetencia az egyén azon

képessége és hajlandósága, hogy
tudását sikeres problémamegoldó
cselekvéssé alakítsa. A kompetencia
ezen megfogalmazása figyelembe
veszi a tesztírás körülményeit is,
amikor a tanuló képes lenne a teszt
megírására, de nem hajlandó a tel-
jes tudását beleadni a sikeres fela-
datmegoldás érdekében.

– Mit várnak el a tanulóktól a
szövegértés és a matematikai
eszköztudás területén?

– A különböző szövegekhez
(elbeszéléshez, rövid történethez,
magyarázó szöveghez, menetrendhez
vagy éppen egy szórólaphoz) kap-
csolódó kérdések jellemzően az
információk visszakeresését, követ-
keztetések levonását, kapcsolatok
felismerését, a szöveg részeinek vagy
egészének értelmezését várják el a
tanulóktól minden évben. A matema-
tikai eszköztudás területén pedig az
alkalmazott feladatok valamilyen
életszerű szituációban megjelenő
probléma matematizálását, megol-
dását és a megoldás kommu-
nikálását kérik a tanulóktól a mate-
matika különböző területeit érintve. 

– Hogyan alakult az évfolyamok
eredménye?

– Mind a matematikai eszköz-
tudás, mind a szövegértés területén
városunk 6., 8. és 10. évfolyamos
tanulói az országos átlagnál szig-
nifikánsan jobban teljesítettek, de
kiemelkedő volt a szakiskolák tel-
jesítménye. Az általános iskolás
korosztálynál a  jelentés a kanizsai
tanulók képességszintek szerinti
százalékos megoszlását az orszá-
gos, valamint a városi iskolák tanu-
lóival veti össze. Kedvezőbb váro-
sunkban a helyzet a 6. és a 8.
évfolyamon, mint országosan. Az
általános iskolát befejező tanulóink
82,9%-a képes olvasás útján a
további ismeretszerzésre, valamint
62,4% rendelkezik használható
matematikai képességekkel. Az
előző évhez képest a matematika
eszköztudás használatának aránya
csökkent, a szövegértésé viszont
nőtt. A középiskolás korosztálynál a
matematikai eszközhasználat az
elmúlt évhez képest jelentősen
javult. Mindhárom iskolatípusban
az országos átlagot meghaladóan
teljesítettek középiskolás tanulóink.
A gimnazisták 92,1%-a, a sza-
kközépiskolások 72,7%-a és a sza-
kiskolások 34,6%-a képes matema-
tikai ismereteit további ismeretszer-
zésre felhasználni. A szövegértés

területén a matematikai eszköz-
tudás tendenciáival teljesen mege-
gyező képet kapunk minden isko-
latípus esetén. A szövegértés teszten
sikeresebben teljesítettek a tanulók
– városi szinten 4-7%-kal.

– Hogyan összegezhetjük a
kompetenciamérés eredményét?

– Büszkék lehetünk a 10. évfo-
lyamos eredményekre, mivel mind az
országos, mind az iskolatípus hasonló
családi háttérrel rendelkező iskoláinál
többséggében jobb eredményeket
értek el középiskoláink tanulói. A
képességszinteknél azonban látható
volt, hogy a szakiskola és a szak-
középiskola összetétele a matematikai
képességek tekintetében megegyezett.
A város intézményeinek tanulói a
2008. évi kompetenciamérés matema-
tika és szövegértés tesztjein összes-
ségében az országos átlagnál jobban
teljesítettek. Az egyes intézmé-
nyeinkben az elért eredményeket
nagymértékben befolyásolta a beis-
kolázott tanulók összetétele, a pe-
dagógusok felkészültsége, valamint a
családi háttér. Az országos átlag alatt
teljesítő intézmények is a családi hát-
tér által determinált eredményt hoz-
zák ki a tanulókból.

B.E.
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Közösségfejlesztés, szocializá-
ció, az egymáshoz való alkalmaz-
kodás, szabályok megismerése és
betartása, valamint a családok és
a családgondozók közötti ben-
sőségesebb, bizalmi kapcsolat
erősítése volt a célja annak, az
immár hagyományokon alapuló
kirándulásnak, amelyet a Család-
segítő és Gyermekjóléti Központ
Alapítványa június elején szer-

vezett hátrányos helyzetű csalá-
doknak. 

A miklósfai parkerdőben kö-
zösen készítették el az ebédet,
kirándultak a közelben lévő tóhoz,
és ügyességi játékokon próbálták
ki magukat a kirándulók. A család-
gondozókkal együtt összesen hu-
szonöt fő vett részt az ingyenes
programon, melynek végén fa-
gyiztak is a résztvevők.

MMiikkllóóssffáárraa  kkiirráánndduullttaakk

A Balatonmáriai tábor felújí-
tása lehetővé teszi a már régóta
dédelgetett álom, a Testvérvárosi
tábor megvalósulását – tudtuk
meg Szmodics Józsefnétől, a
hivatal Művelődési és Sport
Osztályának vezetőjétől. 

Az elmúlt évek során többször
felvetődött az ötlet, hogy milyen
hasznos lenne a fiatalok számára
testvérvárosi turnust szervezni,
azonban a tábor körülményei ed-
dig nem tették lehetővé a megva-
lósítást. Az idei évben megtörténik
a faházak felújítása, tágasabb terek
kialakítása. A Művelődési és Sport
Osztály felmérte a testvérvárosi
igényeket. Ennek alapján Kovász-
náról érkezett vissza írásos jelent-
kezés, így az idei nyáron kovász-

nai fiatalok lesznek a vendégeink.
A “testvérvárosi hét” megvaló-
sításához a Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskola és a Városi Diák-
önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Testvérvárosi Alaphoz, mely-
nek keretében a kovásznai tanulók
töltenének el egy élményekben
gazdag, kellemes hetet Balaton-
márián a nagykanizsai közép-
iskolásokkal. A kezdeményezéssel
hagyományt kívánnak teremteni,
jelezve fontosságát, hogy testvér-
városaink fiataljai megismerjék
nagykanizsai társaik kultúráját,
ifjúsági életét, tapasztalatot cserél-
jenek, s majd felnőttként is vissza-
térve erősítsék a két város kapcso-
latát.

B.E.

KKoovváásszznnaaiiaakkkkaall  ttáábboorroozznnaakk

AAzz  oorrsszzáággooss  ááttllaaggnnááll  jjoobbbbaann......
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8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670

Tel.: 06-93/516-671 
Mobil: 30/754-3616

E-mail:  nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

MKIK Elnökségi ülés 
Az MKIK Elnöksége 2009. május 29-

én az országos kézműves rendezvényhez
kapcsolódóan kihelyezett elnökségi ülést
tartott Pécsett, ahol dr. Polay József elnök
képviselte kamaránkat.

Az Elnökség megtárgyalta a kor-
mányzati intézkedéseknek a verseny-
szférára gyakorolt várható hatásairól
készített elemzést, amely szerint a vál-
lalkozások adóterhelése 2010-ben
várhatóan nem csökken, hanem nő. 

Előadás hangzott el a Gazdaság-
fejlesztési Operatív Program (GOP)
eddigi eredményeiről.  Az elemzésből
megállapítható, hogy hazánkban még
mindig alacsony a klaszterek száma és
az EU-források felhasználásának
mértéke is jelentősen elmarad a vára-
kozásoktól.

Horvát - Magyar Kamarai 
Konferencianap

2009. június 10-én a nagykanizsai
Vasemberházban tartottuk a Horvát-
Magyar Kamarai találkozót.

A rendezvény célja egymás kölcsö-
nös megismerésén túl a határ két oldalán
működő vállalkozások gazdasági kap-
csolatainak elősegítése, valamint a Ma-
gyar-Horvát IPA programban közös
pályázat benyújtásának előkészítése.

A résztvevőket köszöntötte dr.
Polay József kamaránk elnöke,
Marton István polgármester, majd
Karagics Mihály a Horvát Köztár-
saság Magyarországi konzulja szólt
a két ország gazdasági kapcso-
latairól. Felhívta a figyelmet arra,

hogy a határmentiség ellenére is
csak 7-8. helyen szerepel Ma-
gyarország a horvátországi keres-
kedelmi kapcsolatok terén. Mindkét
állam nagyjából azonos gazdasági
problémákkal küzd, bár a horvátok
derűlátóbbak a kilábalás gyor-
saságát illetően. Gátai Éva, a zág-
rábi székhelyű Horvát-Magyar
Vegyes Kamara igazgatója elmond-
ta, hogy az országaink közötti áru-
forgalomban 20-30 százalékos
visszaesés tapasztalható az év eleje
óta, ezzel együtt azonban megnőtt a
cégek érdeklődése a kamaránál. 

A találkozón Verőce, Belovár,
Muraköz és Varasd Megye Gazdasági
Kamarái is bemutatkoztak. A feldol-
gozóiparral, kereskedelemmel foglal-
kozó horvát megyék kamarai vezetői
főként a harmadik piacokon való
közös fellépésben, az építőiparban
látnak kihasználható lehetőségeket. A
szentlőrinci, belovári vásárokon tör-
ténő ingyenes megjelenést kínáltak
fel nagykanizsai vállalkozásoknak.
Dr. Polay József a kamaránkról szóló
prezentációjában kitért a határon
átnyúló közös pályázati lehetősé-
gekre, amelyekhez jó iskola volt szá-
munkra a szlovéniai, muraszombati
kamarával megvalósított INTERREG
III A projekt. Hangsúlyozta, hogy az
új IPA program éppen az üzleti part-
nerek keresésére, szakmai rendezvé-
nyek szervezésére nyújt alkalmat,
ezért szorgalmazzuk közös pályázat
benyújtását, amelyre a következő
kiírásig alaposan felkészülhetünk. A
program Varasdon folytatódik a
konkrét feladatok megbeszélésével.

Röviden a NAKKIK
stratégiájáról
A május 25-i soros ülésén elnök-

ségünk elfogadta a Kamara 2009-
2012 évekre szóló stratégiai koncep-
cióját. Fontosabb elemeit az alábbiak-
ban közzétesszük. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara törek-
vése, minél szélesebb alapokon nyug-
vó olyan érdekérvényesítő és szolgál-
tató kamara megvalósítása, mely:

• hiteles, a vállalkozók bizalmát és
megbecsülését élvező, a demokratikus
önigazgatás elvén működő szervezet

• határozott gazdaságpolitikai sze-

repvállalással, érvényesítő szerepével
a vállalkozások érdekeit szolgálja 

• a kamarai szolgáltatási struktúra
vállalkozói igényekhez alakításával
segíti a vállalkozások versenyképes-
ségének megtartását, fokozását

A KAMARA STRATÉGIAI CÉLJAI

1. A kamara megerősítése, tudatos
jövőkép építése

Kamarai taglétszám növelése egy-
részt a jelenlegi kamarai tagok meg-
tartásával, másrészt új tagok tobor-
zásával, különös tekintettel a különbö-
ző gazdasági szektorok közötti egyen-
súly biztosítására. Társadalmi elfo-
gadottság erősítése kapcsán prioritást
kap a nyitottság és a hatékony kom-
munikáció, a vállalkozások mind
szélesebb rétegeinek elérése a média
közvetítésével. Hangsúlyos az önkor-
mányzatokkal, az érdekképvise-
letekkel, valamint a hatóságokkal való
konstruktív együttműködés.

2. Határozott, markáns érdekér-
vényesítés országos, régiós, helyi
szinten egyránt.

A helyi és kistérségi önkormányza-
tok, hatóságok által hozott, a gazdasá-
got érintő intézkedések esetében a
vállalkozások érdekeinek hatékony
koordinálása, érvényesítése – a helyi
szabályozások formálása, befolyá-
solása. Kiemelt ügyekben a kamara
véleményének közzététele.

3. Hatékonyabb szerepvállalás a vál-
lalkozások versenyképességének erő-
sítésében

Kiemelt figyelemmel a szakképzés
és a működő gazdaság kapcsolatának
erősítésére, a munkaerőpiaci igények-
hez igazodó szakképzési struktúra
kialakítására a gazdaság szereplői, a
szakképző intézmények és fenntartóik
közreműködésével. A kamarai szerep
erősítése a környezetgazdálkodási, a
kutatásfejlesztési és innovációs tevé-
kenységben, valamint az idegenforga-
lom, turisztikai ágazat fejlesztésében. 

4. A vállalkozói elégedettség növe-
lését célzó kamarai szolgáltatási
struktúra működtetése

A tagság igényeihez, elvárásaihoz
igazodó szolgáltatási rendszer működ-
tetése, a vállalkozások versenyké-
pességét növelő szakmai rendezvé-
nyek, tréningek szervezésére, pályá-
zati és egyéb tanácsadás, a képzési
szolgáltatások bővítése. A hagyo-
mányos, klasszikus kamarai szolgál-
tatásokon (Széchenyi kártya, okmány-
hitelesítés stb.) túlmenően a gaz-
daságfejlesztéssel, kereskedelem-fej-
lesztéssel, szakképzéssel összefüggő
– árbevételt növelő – új szolgáltatások
bevezetése. 

2009. évi kiemelt feladataink
• Kamarai Napok – találkozók,

fórumok bel- és külföldi meghívot-
takkal 

• Sajtókampány – Kamarai Hírek 
• Előadások, konzultációk aktuális

jogszabályi változásokról
• Elnökségi munkamegosztás kialakítása

• Kamarai, önkormányzati és
országgyűlési képviselők kerekasztala

• Nagykanizsáról elszármazottak
lobby klubja

• Vállalkozásokhoz kihelyezett el-
nökségi ülések

• Nemzetközi Kamarai Konferen-
cianapok, nagykövetségek meghívása

• A Kamara által ajánlott Mesterek
névjegyzékének megjelentetése

• Cégek nyílt napja
• Mestertanfolyamok indítása
• „Az Év Vállalkozása” díj adomá-

nyozása az önkormányzattal együtt-
működve

Építési vállalkozók figyelmébe  -
TISZK közbeszerzési pályázat 
Megjelent a Nagykanizsa és Térsé-

ge TISZK Szakképzés-szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Kft. pályázati felhívása. A beszerzés
tárgya: Építési beruházás, a TISZK
Központi Képzési Hely kivitelezése. A
részletes kiírás a  www.kanizsatiszk.hu
honlapon megtekinthető.

Szakiskolai tanulók 
külföldi gyakorlata - Pályázat
A Szociális és Munkaügyi Minisz-

térium 300 millió forintos forrást
különített el szakiskolai tanulók kül-
földi szakmai gyakorlatának meg-
valósítására. A program célja: többek
között a tanulás és különösen a nyelv-
tanulás iránti motiváció, hiszen
kézzelfogható közelségbe kerülhet az
idegen nyelv tényleges, valódi közeg-
ben történő használata. A külföldi
szakmai gyakorlat révén olyan kom-
petenciákra tehetnek szert a tanulók,
amelyek jelentősen növelhetik mun-
kaerő-piaci esélyeiket. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2009.
október 2. 

Válságban is Széchenyi!

Idén látványosan megugrott a ka-
mara által közvetített Széchenyi-
kártya iránt érdeklődő vállalkozások
száma. A kifejezetten kis-és közép-
vállalkozásokra szabott konstrukció
elsősorban alacsony árazásának,
rugalmas feltételrendszerének és
ismertségének köszönheti népsze-
rűségét. 

Két éves futamidő, maximum 25
millió Ft hitelkeret, 2% állami kamat-
támogatás, 50%-ban támogatott ga-
ranciadíj, nincs negyedéves feltöltési
kötelezettség, nincs ingatlanfedezet,
vállalkozása 2-3 héten belül hitelhez
jut.

Igényeljen Széchenyi kártyát ka-
maránknál, amelyhez a cégkivonatot
is kedvezményesen kapja!
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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

NNaaggyykkaanniizzssaa  MMeeggyyeeii  JJooggúú  VVáárrooss  iinnggaattllaann--vveerrsseennyyttáárrggyyaalláássaaii

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene
Csaba, Bicsák Miklós, Horváth István, Karádi Ferenc, Dr. Károlyi Atti-
la, és Tóth Nándor önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus
hónapban elmarad. Ezen időszakban Bene Csaba, a 2. sz. választókerület
önkormányzati képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a
20/3888-259-es telefonszámon áll rendelkezésükre. 

Marton István polgármester júliusi fogadóórája 2009. július 1-jén
(szerdán) elmarad.

Polai József a 15. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének
fogadóórája ebben a hónapban elmarad. Megértésüket köszönjük!

Megértésüket köszönjük!

KKééppvviisseellõõii  ffooggaaddóóóórráákk

Értesítjük a T. Utazóközönséget, hogy a fenti időponttól
kezdődően az alábbi módosítások lépnek életbe:

„4”, „4A”, „4Y” Városkapu krt. – Autóbuszállomás –
Bornemissza utca autóbuszvonalon: 4-es jelzéssel Borne-
missza utcától indul munkanapokon: 4.55 járat leáll.

„8”, „8Y” Napraforgó tér – Ligetváros – Miklósfa – Szen-
tendrey Edgár utca autóbuszvonalon: 8-as jelzéssel
Napraforgó térről indul munkanapokon: 14.35 helyett Y14.35,
8-as jelzéssel Szentendrey Edgár utcától indul munkanapokon:
14.05 helyett Y14.05.

„10”, „10Y” Kalmár utca – Bagola, vegyesbolt – Nagy-
fakos alsó autóbuszvonalon: 10-es jelzéssel Kalmár utcától
indul munkanapokon: E6.35 helyett 6.35, 10-es jelzéssel
Kalmár utcától indul szabad- és munkaszüneti napokon:
N+10.05 leáll, 10-es jelzéssel Bagoláról indul munkanapokon:
E15.20 helyett 15.20, 10-es jelzéssel Bagoláról indul szabad-
és munkaszüneti napokon: N+10.30 helyett +10.40.
10Y-os jelzéssel Nagyfakostól indul szabad- és munkaszüneti
napokon: +10.40 helyett B+10.27, [53]E19.07 helyett 19.07,
10Y-os jelzéssel Kalmár utcától indul szabad- és munkaszüneti
napokon: +10.05 új járat.

„14”, „14Y” Városkapu körút – Ligetváros autóbuszvon-
alon:
14-es jelzéssel Városkapu körúttól indul munkanapokon:
12.10, 17.40 járatok leállnak, 14-es jelzéssel Ligetvárosból
indul munkanapokon: 13.00, 18.10 járatok leállnak, 14-es
jelzéssel Városkapu körúttól indul  szabad- és munkaszüneti
napokon: 21.20 járat leáll, 14-es jelzéssel Ligetvárosból indul
szabad- és munkaszüneti napokon: 22.15 járat leáll.

„14C” Városkapu körút – Rózsa u. – Csengery u. – Erdész
u. – Kórház u. – Városkapu körút autóbuszvonalon:

14C jelzéssel Városkapu körúttól indul munkanapokon: 17.15
helyett�17.15, 18.15 járat leáll.

„16”, „16A” Autóbuszállomás – Kiskanizsa temető – Baj-
csa, Vízmű autóbuszvonalon: 16A jelzéssel Autóbusz
állomásról indul munkanapokon: 5.30, 16.30 járatok leállnak,
16A jelzéssel Kiskanizsa, Temetőtől indul munkanapokon:
5.40, 16.40 járatok leállnak.

„18” Kalmár utca – Vasútállomás autóbuszvonalon: 18-as
jelzéssel Kalmár utcától indul naponta: �5.45, 8.05, �8.25
járatok leállnak; 9.25 új járat; 10.05, �11.05, �11.45, 12.45
járatok leállnak; 
13.45 helyett �13.45; 14.05 helyett �14.05; 15.25, 18.05,
20.25 járatok leállnak; 21.45 új járat.
18-as jelzéssel Vasútállomástól indul naponta: �5.55, 8.15,
�8.35 járatok leállnak; 9.35 új járat; 10.15, 10.55 járatok
leállnak,  �11.15 helyett 11.15, �11.55, 12.15 járat leáll;
13.55 helyett �13.55; 14.15 helyett �14.15; 15.35, 18.15,
20.15 járatok leállnak; 21.55 új járat.

„21” Kalmár utca – Napraforgó tér – Kalmár utca
autóbuszvonalon: 21-es jelzéssel Kalmár utcától indul
munkanapokon: �21.00 járat leáll.

„C9” Városkapu körút – 7.sz. főközl. út – Napraforgó tér
autóbuszvonalon: C9-es jelzéssel Városkapu körúttól indul
munkanapokon: 5.20, 13.20, 21.20 járatok leállnak, C9-es
jelzéssel Napraforgó térről indul munkanapokon: 6.15, 14.20,
22.20 járatok leállnak.

„C91” Városkapu körút – Balatoni út – Napraforgó tér
autóbuszvonalon: C91-es jelzéssel Városkapu körúttól indul
munkanapokon: 5.25 helyett 5.20; 13.25 helyett 13.20, C91-es
jelzéssel Napraforgó térről indul munkanapokon: 14.15 helyett
14.20; 22.15 helyett 22.20.

AA ZZaallaa  VVoolláánn  ZZrrtt..  hheellyyii  aauuttóóbbuusszz  mmeenneettrreenndd  mmóóddoossííttáássaaii

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink
figyelmét, hogy 2009. július 1-jén
(szerdán) Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala
zárva tart; ezen a napon az ügyfél-
fogadás szünetel!

Megértésüket köszönjük!

Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Jegyzője

SSzzüünneetteell  aazz
üüggyyffééllffooggaaddááss

Ügyintéző: Gerencsér M. Tárgy:
Értesítés döntéshozatalról a Nagy-
kanizsa, 02054. hrsz. alatti ingatla-
non végzett természetes terepszint
végleges megváltoztatását eredmé-
nyező tevékenységek végleges fenn-
maradása. Szám: 6 /382-25/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a to-
vábbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy
a  Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 6/382-24/2009. számú -
Nagykanizsa, 02054. hrsz. alatti in-
gatlanon végzett természetes terep-
szint végleges megváltoztatását ered-
ményező tevékenységek építéshatósá-
gi ügyben, az építésügyi bírság befi-
zetését követő – egyszerűsített hatá-
rozatát meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljá-
rással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni
jogosultak, a védelmi övezettel érintett
ingatlanokkal rendelkezni jogosultak
száma jelentős, a további ügyfeleket a
határozat meghozataláról hirdetményi
úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi
előírásnak megfelelően az alábbiak
szerint. A hirdetmény 2009. június 24-
től 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: 6/382-24/2009.,
tárgya: Nagykanizsa, 02054. hrsz.
alatti ingatlanon végzett természetes
terepszint végleges megváltoztatását
eredményező tevékenységek végleges
fennmaradási engedélye.

A kérelmező ügyfél neve: Mik-
lósfai Mezőgazdasági Termelő Szol-
gáltató és Kereskedelmi Zrt.,  8800
Nagykanizsa, Miklósfa u. 70.

A kérelemmel érintett ingatlan,
valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlanok,
védelmi övezettel érintett ingatlanok
(hatásterület): Nagykanizsa 02054.
hrsz., 02048, hrsz., 02047 hrsz.,
02046 hrsz., 02045 hrsz., 02055/3
hrsz., 02051 hrsz., 02057/1. hrsz.,
02055/2. hrsz., 02055/4. hrsz., 02058.
hrsz., 02043/2. hrsz., 02053/1. hrsz.,
02053/2. hrsz., 02034/44. hrsz.,
02034/26-44. hrsz., 02029. hrsz.,
02020. hrsz., 02057/1. hrsz., 02148/1-
6. hrsz.,  02148/7-8. hrsz., 02059.
hrsz. alatti ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét,
hogy az ügy iratanyaga a Pol-
gármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és
időpontban megtekinthető: Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 305.
Hétfő: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12,
13-17, péntek: 8-12.

Az egyszerűsített határozat jogerős,
ellene fellebbezéssel nem lehet élni,
jogorvoslatnak helye nincs.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg
66//338822--2255//22000099..
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Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Király u. 25. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6/59-15/2009.

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 a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzője 6/59-4/2009. számú Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti építési
ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása után felügyeleti
jogkörében eljárva Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője 6/59-4/2009.
számú határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatását rendelte el. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős az eljáró másod-
fokú hatóság kérésének megfelelően a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. június 17-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nyugat-dunántúli Regionális Államigaz-
gatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10., ügyszáma:  ZH/506-7/2009., tárgya: Jazzloft Kft. fellebbezése építési ügy-
ben. A kérelmező ügyfél neve: Jazzloft Kft., 8800 Nagykanizsa, Deák tér 10. A
kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 41. hrsz-ú ingatlan valamint
a 43. hrsz-ú társasházi ingatlan, a 42., 40/1. és a 40/2. hrsz-ú ingatlanok. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
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. 109. § (1) bekezdése előírására figyelemmel az eljáró hatóság a
keresetindítás lehetőségét biztosította.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  66//5599--1155//22000099..

Ügyintéző: Junger M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Király u. 25. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6/59-16/2009.  

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 a Nyugat-dunántúli Regionális Államigaz-
gatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Jegyzője 6/59-3/2009. számú Nagykanizsa, Király u. 25. szám alatti
építési ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása után
felügyeleti jogkörében eljárva Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője
6/59-3/2009. számú határozatát megsemmisítette és új eljárás lefolytatását
rendelte el. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül
határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentős az eljáró másod-
fokú hatóság kérésének megfelelően a további ügyfeleket a határozat
meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi előírásnak
megfelelően az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. június 17-től kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetőtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Ügyszáma: ZH/506-5/2009., tárgya: Zsidiné Nászer Éva fellebbezése építési ügy-
ben. A kérelmező ügyfél neve: Jazzloft Kft., 8800 Nagykanizsa, Deák tér 10. A
kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú
(telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 41. hrsz-ú ingatlan valamint
a 43. hrsz-ú társasházi ingatlan, a 42., 40/1. és a 40/2. hrsz-ú ingatlanok.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság
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. 109. § (1) bekezdése előírására figyelemmel az eljáró hatóság a
keresetindítás lehetőségét biztosította.

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg  66//5599--1166//22000099..

Óvodánk, a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda - Rózsa Óvoda,
Nagykanizsa, Rózsa utca 7.a HEFOP -3.1.3./B. -09/3 pályázaton 4
millió Ft-ot nyert eszközbeszerzésre. A támogatás közösségi alapból
és hazai központi költségvetési előirányzatból kerül kifizetésre. Euró-
pai Szociális Alap forrás : 3 millió Ft. Hazai költségvetési forrás: 1
millió Ft. A projektben 167 gyermek vesz részt. A projekt meg-
valósításának kezdő időpontja: 2009.04.29. A projekt befejezési
időpontja: 2009. 06.15.

A „Korszerű eszközökkel a boldog gyermekekért, a XXI. század
óvodájáért” pályázatunkkal olyan eszközöket biztosítunk a gyer-
mekek számára, amelyekkel színvonalasan megvalósul a gyermekek
személyiségfejlesztése. 

� a XXI. század korszerű óvodájává szeretnénk válni, ahol a gyer-
mekek empatikus képessége, problémamegoldó gondolkodása,
kreativitása fejlődik. 
� azok a gyermekek, akik a programban részt vesznek, olyan

személyiségjegyekkel rendelkezzenek, mint a másság elfogadása,
egymás tisztelete, a környezet szeretete, megbecsülése, a környezetért
tenni akarás. 
� gyermekeink olyan felnőttekké váljanak, akik hasznos tagjai

közösségüknek, hiszen megtanulják, hogy mindenki fontos a
közösség számára.
� azok a gyermekek is színvonalas környezetben nevelkedjenek,

akiknek családja szegény, a megélhetésük is gondot jelenthet.
� az élethosszig tartó tanulás folyamatát megalapozzuk.

„Amikor a változások szele fúj, egyesek védőgátakat, 
mások szélmalmokat építenek.”

A Rózsa Óvoda nevelőtestülete, gyermekei és szüleik 
szélmalmokat építenek! 

Rózsa Óvoda
8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7., Tel.: 93/317-448, 
Fax: 93/516-872, Email cím: rozsaovi5@freemail.hu

Tájékoztató

Célunk

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányí-
tó Hatósága által kiírt ún. „HEFOP
3.1.3/B” pályázaton a Központi
Rózsa Óvodán kívül további négy
nagykanizsai iskola nyert intézmé-
nyenként közel 9,5 millió Ft érték-
ben. A nyertes intézményeink: Batt-
hyány Lajos Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola, Zsig-
mondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképző Iskola, Általános Iskola

Kiskanizsa, Bolyai János Általános
Iskola. A pályázati lehetőséget a
kompetencia alapú oktatási prog-
ramok eszközi elemeire, értékelési
eszközeire, valamint ezek megjelení-
tésére alkalmas eszközök biztosí-
tására lehet fordítani.

Nagykanizsa iskolavárosi jel-
lege jól tükröződik ebben az újabb
pályázati sikerben. 

K.H.

KKaanniizzssaaii  iisskkoolláákk  

úújjaabbbb  ppáállyyáázzaattii  ssiikkeerreeii
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KKaanniizzssaa ––  KKaazzaannllaakk  2009. június 25. 9

2009. május 28. – június 1. kö-
zötti időszakban Nagykanizsa
bolgár testvérvárosában, Kazan-
lakban hivatalos delegáció vett
részt a Rózsa Fesztiválon: Bogár
Ferenc delegáció-vezető, Kasz-
per-Kékesi Zsófia, a Polgármes-
teri Hivatal munkatársa, a
delegáció tolmácsa,  Kőfalvi Csil-
la közgyűjteményi intézmény-
egység-vezető és Lelkó Tamás, a
Pénzügyi Bizottság tagja. 

– A nagykanizsai delegáció min-
den tekintetben eleget tett a rep-
rezentáció követelményeinek, és
Nagykanizsát mint Kazanlak több
évtizedes múltra visszatekintő test-
vérvárosát megfelelő módon kép-
viselte – kezdte úti beszámolóját
Bogár Ferenc képviselő, majd így
folytatta: – Nagykanizsa Megyei
Jogú Város nevében mint a
delegáció vezetője hivatalos kere-
tek között köszöntöttem Stefan Da-
mianovot, Kazanlak polgármes-
terét, valamint üdvözöltem Vasil
Samarskit, a város közgyűlésének
elnökét, és a közgyűlés alelnökeit,
Cretanka Piskova-t, Elena Sto-
icheva-t, valamint Emil Dimitrov
Karanikolov urat. 

A képviselő örömét fejezte ki, s
elmondta: felejthetetlen marad
számukra a kazanlaki polgármes-
teri hivatal munkatársainak szív-
béli kedvessége, figyelmessége,
mely minden szervezett program
során megmutatkozott. Megta-
pasztalták azt az igazi keleti ven-
dégszeretetet, amely globalizálódó
világunkra ma már oly kevéssé
jellemző. 

Kazanlak és környéke műemlé-
kei, turisztikai látványosságai, az
UNESCO Világörökségét képező

thrák emlékek, műtárgyak, és a
kiállítások, melyeket a küldöt-
teknek alkalma volt megismerni,
mindannyiuk számára örökérvé-
nyű emlékek maradnak. 

A hivatalos kiküldetés részeként
tárgyalásokat folytatattak dr. Ko-
syo Zarev etnográfussal, az Iszkra
Történeti Múzeum vezetőjével és
Krasimira Stefanova régésszel, az
Iszkra Történeti Múzeum munka-
társával. Az előzetes megbeszélés
során megállapodás született a
kazanlaki Iszkra Történeti Múze-
um „Thrák Királyok Völgye” című
kiállításának 2010-ben Nagyka-
nizsán történő bemutatásáról. A
tárlat anyaga felbecsülhetetlen
történeti jelentőségű; a világon
egyedülálló, in situ módon megőr-
ződött hellenisztikus kori halom-
sírok anyagát prezentálja. Ma-
gyarországon még soha nem került
sor bolgár, thrák eredetű történeti-
régészeti anyag kiállításon történő
bemutatására, így Nagykanizsa az
időszaki jellegű kiállítás időtar-
tamára a nemzetközi muzeológiai
és tudományos élet középpontjába
kerülhet.

– A muzeológia fontos feladata
a hazánkban is tapasztalható kul-
turális esélyegyenlőtlenség felszá-
molása irányában történő para-
digma-váltás. Nagykanizsa kul-
turális örökségének gazdag tárhá
za újabb lehetőséggel bővülne egy
nemzetközi kiállítás megren-
dezésével – emelte ki Kőfalvi Csil-
la a számtalan ok közül, hogy
miért lenne érdemes itt, Nagyka-
nizsán bemutatni a thrák történeti-
régészeti műtárgyakat.

– Ezenkívül arra is gondolni kell
– vette át a szót Bogár Ferenc – ,
hogy Nagykanizsának mekkora

lehetőség lenne ez a program, egy
nemzetközi összefogással megva-
lósuló, országos jelentőségű kiál-
lítás, melynek fővédnöke Láng
Judit, a Magyar Köztársaság szó-
fiai nagykövete, aki személyesen
ajánlotta fel nekünk segítségét és a
tárlat megnyitásán való részvé-
telét. A megrendezésnek kiemel-
kedő kulturális értékét jelzi, hogy a
kiállítás fővédnöke dr. Hiller
István kultuszminiszter és Prof. Dr.
Visy Zsolt, a Pécsi Tudománye-
gyetem Bölcsészettudományi Kara
Ókortörténeti és Régészeti Tan-
székének vezetője. 

A nagykanizsai delegáció nevé-
ben Bogár Ferenc köszönetét
fejezi ki Marton István polgár-
mesternek, valamint Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Közgyűlé-
sének, hogy lehetővé tették szá-
mukra bolgár testvérvárosunkba
történő kiutazásukat. 

(Lapunk megjelenésével egy
időben dönt a júniusi soros köz-
gyűlés a kiállításról.)

Az ókorkutatás legfontosabb
feladatai közé tartozik, hogy ko-
runk aktuális problémáinak meg-
oldásához adjon segítséget. Az e-
gyik ezek közül az akkulturációé,
vagyis annak a vizsgálata, ho-
gyan viselkednek az egymással
érintkező, különböző hagyomá-
nyokra épülő kultúrák e talál-
kozás során. 

A thrákok nem ismeretlenek
Pannonia provincia kutatói előtt: a
Kárpát-medence legkorábbi név
szerint ismert népeit Hérodotos és
Hekataios ókori történetírók mű-
veiből ismerjük. Délkelet-Európa
három nagy nyelvcsoportját a
thrákok, az illírek és a kelták
alkották. A nyelvi határok a Kár-
pát-medencét is három részre osz-
tották: északnyugaton a kelták,
délnyugaton az illírek, keleten a
thrákok laktak. A császárkorban a
rómaiak Thrákiát több provinciára
osztották, változó határokkal:
Thracia, Alsó-Moesia, valamint
Macedonia keleti része volt az a
térség, amelynek bennszülött
lakossága túlnyomórészt thrákok-
ból állt.

A Kr. e. 4000 – Kr. u. 6. század
közötti időszakban a thrákok tör-
zseinek fő települési helye azon-

ban a Balkán-félsziget keleti
középső része volt, a mai Bulgária
és részben Románia, Macedónia,
Görögország és Törökország terü-
lete. A terület vallásában és mű-
vészetében egységes vonásokat
mutatott.

Bulgáriában több ezer thrák sír-
domb található; a régészeti leletek
tanúsága szerint a thrákok Kr. e. 5.
században erős királyságot építet-
tek ki. Egyik fővárosuk Seutopolis
városa volt, melynek romjai most
a Koprinka víztározó mélyén talál-
hatók. 

A Kazanlak melletti térség
jelentős uralkodók temetkezési
helyszínéül szolgált: a térség ki-
rálysírjainak kutatói a halomsírok
völgyét a Thrák Királyok Völgyé-
nek nevezték el. Kazanlak köze-
lében, a kelet-bulgáriai Zlatinica
település mellett a Xenophón által
is említett thrák kormányzó, Szevt
(Sevt-Seuthus) halomsírját tárták
fel, aki egy nagybátyjától örökölt
területen királlyá kiáltotta ki
magát, és arra használta a görög
kereskedőket és katonákat, hogy
befolyást szerezzen és gyako-
roljon a helyi thrák törzsek felett.
Sevt-Seuthus monumentális ha-
lomsírja dromoszt, valamint kőből
épült sírkamrát rejt magában,
melynek leghíresebb lelete a hel-
lénisztikus hatást tükröző arany-
maszk. A halomsír legékesebb
leletei egy arany gyűrű és egy
arany korona, egy gyönyörűen
megformált ezüst bikafej; a hel-
lénisztikus hatás további kiemel-
kedő jelentőségű leletei: szarv
alakú ivóedények és több ezüst és
arany páncél, valamint sajátos
díszítőstílus-jegyeket mutató és
lószerszámok.

A hellénisztikus művészeti
jegyeket mutató thrák leletek te-
kintetében kiemelkedő fontossá-
gúvá vált a földrajzi és társadalmi
mobilitás, valamint az ezekkel
szorosan összefüggő kulturális nyi-
tottság kérdése: mesterek és mester-
ségek szabad vándorlása, átjárása
szomszédos kultúrák közt. A kazan-
laki thrák régészeti anyag konk-
rétabban példázhatja a kultúrák
találkozásának megsemmisítő he-
lyett megtermékenyítő folyamatát.

A rendkívül gazdag mellék-
letekkel ellátott thrák sírok anyaga
a kazanlaki Iszkra Történeti
Múzeum Régészeti Gyűjteményét
gazdagította.

OOrrsszzáággooss  jjeelleennttõõssééggûû  kkiiáállllííttáásstt  tteerrvveezznneekk

KKõõffaallvvii  CCssiillllaa::

AA  tthhrráákkookk  aarraannyyaa
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– A juhaiért életét adó Jó Pász-
tort, Jézust idézi jelmondatában.
Ma sokan félnek az odaadott-
ságtól, az elkötelezettségtől.

– Ez hiányzik a családokból is.
Bár háromgyermekes, vallásos csa-
ládban nőttem fel, jómagamnak is
idő kellett, hogy ez az elhatározás
megérjen. Harminc éves voltam,
amikor, emlékszem, a könyvtár har-
madik emeletéről felhívtam telefonon
a püspök atyát: pap szeretnék lenni.

– Nem álmában hívta egy hang,
mint a kis Sámuelt?

– Nem, semmi misztikus esemény
nem történt. Felismertem, hol a
helyem. Nyilván sok minden
összeadódott. Kezdve a szombat-
onkénti hittanóráktól, melyeket a
„régi rendszer vallásszabadságának
vívmányaként” csak az Alsótemplom
sekrestyéjében lehetett tartani.

– Hová járt gimnáziumba?
– Olyan szerencsém volt, hogy

akkor, mikor még csak nyolc kato-
likus iskolát engedtek működni,

1988-ban a győri bencés gimnázi-
um növendéke lehettem. Most, így
visszatekintve külön hálával gon-
dolok azokra a szerzetes-tanára-
inkra, akik mindig velünk voltak,
egészen ránk fordították idejüket,
és természetesen ingyen korrepe-
táltak. Nagyszerű közösséget él-
tünk meg társaimmal. Ott tanultam
meg becsülni a csöndes, apró
lépésekben való haladást és az
egyszerű gyökerekhez való hűséget.

– Hogyan teltek a felvételi előt-
ti, polgári évei?

– Kórházi és könyvtári munka-
köröm egyaránt emberekkel, em-
berekért való munka volt. Jó elő-
iskola a továbbiakhoz. Nyilván
motivált a Felsőtemplom Magvető
közösségében eltöltött húsz év is. 

– Ahol, sokan emlékeznek rá, a
Passióban Jézust alakította.

– Át kellett gondolnom, hogyan
formáljam meg Jézust. Rá kellett jön-
nöm, szükséges mosolyogni. Elvégre
örömhírt, azaz evangéliumot hirde-
tett. Azt, hogy Isten szereti az embert,
és örök életet szán neki. Mindezt
szelíden, de következetesen. Érdekes,
Jézust, az én szerepemet a szerző,
Iváncsits Tamás énekelte, magam
pedig Júdás énekhangja lettem. Vala-
mennyiünkben lehet ilyen kettősség,
tőlem függ, melyiket erősítem. Jó tud-
nunk azonban, ha Jézust választom, a
győztes oldalán vagyok.

– A papi nőtlenségről, a cölibá-
tusról való véleménye nyilván so-

kakat érdekelhet.
– Ez valójában fölszabadulás

Isten számára, a teljes odaadott-
ságra. Az önzés minden életfor-
mában vakvágányra vezet. Egy
idős cseroki indián az életről
mesélt az unokájának: Küzdelem
zajlik a bensőmben. Rettentő harc
ez, két farkas vívja egymással. Az
egyik gonosz - ő a harag, irigység,
bánat, mohóság, arrogancia, ön-
sajnálat, bűntudat, sértődöttség,
kisebbrendűség, hazugságok, ön-
teltség, felsőbbrendűség és ego. A
másik jó: ő az öröm, béke, szeretet,
remény, derűs nyugalom, alázat,
kedvesség, jóakarat, empátia,
nagylelkűség, igazság, együttérzés
és hit. Ugyanez a harc benned is
zajlik és mindenki másban is. Az
unoka elgondolkozott egy percre,
majd megkérdezte a nagyapját:
Melyik farkas fog győzni? Ame-
lyiket táplálod – válaszolta az idős
indián. Szükséges, hogy a családok
és nemzetünk lelki egészségének
védelmében, ne csak a saját önző
érdekeink vezessenek bennünket,
hanem áldozatot vállaljunk egy-
másért, mert csak így tudunk
lépésről-lépésre felülemelkedni
ösztön-lény mivoltunkon.

– Így van. 
– Miért félnénk hát az áldozat-

tól? Nem inkább az önzéstől kell
félnünk?

K.H.
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Fogyatékkal Élők Napközi Otthona

A Fogyatékkal Élők Napközi Otthonában értelmileg akadá-
lyozott, halmozottan sérült és más fogyatékosságban
szenvedő fiatalok nevelése, ápolása, gondozása, továbbá
speciális fejlesztése történik. 

Szolgáltatásaink:

� Szabadidős programok szervezése
� Hivatalos ügyek intézésének segítése
� Speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, 

szervezésének segítése
� Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
� Segítség a környezettel való kapcsolattartásban
� Egyéni és csoportos foglalkozásokon keresztül speciális fejlesztés 

nyújtása
� Térítési és gondozási díj ellenében, állandó felügyelet és napi 

háromszori étkezés biztosítása

Cím: Fogyatékkal Élők Napközi Otthona
Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.

Telefonszám: 06-20/205-7837

Az intézmény nyitvatartási ideje: 
6.30 - 16.30 óráig

MMiiéérrtt  ffééllnnéénnkk  aazz  áállddoozzaattttóóll??

2009. június 18-án a Parlament-
ben köszöntötték a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara által
szervezett 2008/2009. évi Szakma
Kiváló Tanulója Országos verseny
döntőjén 1-3. helyezést elért tanu-
lókat és felkészítőiket. Az emlék-
lapokat Kiss Péter minisztertől és
Dr. Parragh Lászlótól, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
kétől vehették át, ezzel is elis-
merve teljesítményüket. Nagyka-
nizsáról a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképző Is-
kolából Éva István hegesztő –
felkészítő tanára Tóth Antal – 2.

helyezést ért el, valamint Herke
György szobafestő-mázoló és
tapétázó – felkészítő tanára Hóbor
Ferenc – 3. helyezést ért el, s így
vehettek részt az eseményen.

– Nagy büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy ebben a tanévben a
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István Szakképző Iskola diákjai
ilyen szép eredményeket értek el a
Szakma Kiváló Tanulója Országos
Versenyen, és kiváló teljesítmé-
nyüket elismerve, a Parlamentben
vehették át az emléklapokat –
mondta Bene Csaba megbízott
igazgató.

Június 27-én, szombaton 10.30-kor a kaposvári székesegyházban
Balás Béla megyéspüspök pappá szenteli városunk szülöttét, Göndics
Jánost, aki másnap 16 órakor plébániáján, az Alsótemplomban mutat-
ja be első szentmiséjét. Szónoka az őt harmincöt éve megkeresztelő
egykori káplán, Kovács János alsópáhoki esperes plébános lesz.

SSzzaakkmmáájjuukk  kkiivváállóóssáággaaii
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A Csónakázó-tó önkormány-
zati vendégházánál a hét utolsó
munkanapján együtt szórako-
zott a Kanizsai Dorottya Kórház
mintegy félezer dolgozója hozzá-
tartozóikkal és gyermekeikkel a
Semmelweis Ignác születésnek
évfordulója alkalmából szerve-
zett ünnepségen. 

Az ünnepség elsődleges célja
volt, hogy az intézmény vezetése a
dogozók lelkiismeretes munkáját –
a nehéz és válságos idők ellenére
is – egy baráti hangulatú rendez-
vényen megköszönje. A régi ha-
gyományoknak megfelelő számos

színes program gazdagította a na-
pot. Volt légvár, kismotor, quad
vezetés, smink, arcmasszázs, fafa-
ragás, és futballmérkőzés. A főző-
verseny már a kora délelőtti órák-
ban elkezdődött. A megjelenteket
Marton István polgármester kö-
szöntötte, ünnepi beszédet Prof.
Dr. Bátorfi József főigazgató mon-
dott: 

– A kórház végzi a munkáját.
Egy gazdasági válság kellős köze-
pén, egy többé-kevésbé ismert,
külső és belső nehézségekre
visszavezethető financiális szorí-
tottságban. Névtelen levél, bom-

bariadó árnyékában. Újabb pénze-
ket vontak el az egészségügytől, és
mint ahogy a klinikai osztályok
dolgozói jól tudják, szakmailag
megalapozatlan és elfogadhatat-
lan módon, az OEP újabb- és ú-
jabb ellenőrzéseket végez a kórhá-
zakban, így a mi kórházunkban is.
De tesszük a dolgunkat. Meg-
győződésem, hogy tisztességes
munkával, összefogással és biza-
lommal túléljük ezt a nehéz hely-
zetet. De ez a mai nap nem erről
szól. Az egyik legnagyobb magyar
orvos, Semmelweis Ignác előtt
tisztelgünk, akinek neve és mun-
kássága mentén a magyar orvoslás

és a magyar egészségügy világ-
szerte ismertté vált. Az ő neve és
munkája valamennyiünk számára
példaértékű napjainkban is. 

Az ünnepségen főorvosi és
adjunktusi kinevezésekre is sor ke-
rült. Dr. Bazsó Judit, a Belgyó-
gyászat adjunktusa és Dr. Nagy
Éva, a Pszichiátriai Osztály adjun-
ktusa főorvosi kinevezést kapott.
Az osztályvezető főorvosok javas-
lata és a vezetés egyetértése alap-
ján kiemelkedő szakmai munká-
jáért adjunktusi kinevezést vett át:
Dr. Balogh Judit, a Pszichiátriai
Osztály szakorvosa, Dr. Kiss Tün-

de, a Belgyógyászat, Dr. Varga
Tibor és Dr. Radics Péter az ITO,
valamint Dr. Petőházi Sándor, a
Központi Labor szakorvosa. Fői-
gazgatói dicséretben részesült Fe-
kete Ferencné, a Traumatológiai
osztály szakápolója.

Az UVEK Kft. a sok éve tartó
együttműködés elismeréseként egy 5
millió forint értékű ultrahang-vizs-
gáló készüléket adományozott a
kórháznak. Az adományozásról szóló
dokumentumokat Szlávecz Lászlóné
gazdasági igazgatóhelyettes adta át az
Urológiai Osztály vezetőjének, Dr.
Lipták József főorvosnak.

A hagyományos főzőversenyre
összesen 22 csapat nevezett be. A
legjobb eredményt a Fül-Orr-
Gégészeti Osztály érte el a „Man-
dula pörkölt”-jével. A főzőverseny
csapatai közül egy első, egy má-
sodik és hat harmadik helyezett
kapott elismerésül ajándékcsoma-
got. A Semmelweis-torna 1. he-
lyezettje: Üzemeltetés csapata, 2.
helyezett: orvosok csapata, míg a
3. helyezést az önkormányzat
képviselőiből összeállított csapat
érte el.

B.E.
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Ahogy a közelmúltban lapunk-
ból is értesülhettek róla, a kanizsai
belgyógyászat a hévízi reuma-
kórházzal együttműködve szép
tudományos sikert könyvelhetett
el, előadásukkal első díjat nyertek
a Magyar Belgyógyász Társaság
Dunántúli Szekciójának LV. Ván-
dorgyűlésén. Azt azonban már
kevesebben tudják, hogy ez az
előadás egy hónappal korábban a
Pécsen megrendezett immunoló-
gia kongresszuson is bizonyított,
ott harmadik díjjal jutalmazták.
Erről beszélgetünk az egyik szer-
zővel, Dr. Gaál Katalinnal.

– Honnan jött az előadás ötlete?
– A Kanizsai Dorottya Kórház

Gasztroenterológiai Részlegén dolgozó
férjem két évvel ezelőtt Dr. Bárány
László főorvos úr szakmai irányításá-
val készített egy tanulmányt, amelyben
a gyulladásos bélbetegeiknek a szteroid
kezelés okozta mellékvese kéreg alul-
működését vizsgálták. Eredményeikről
akkor a Balatonalmádiban rendezett

belgyógyász kongresszuson számoltak
be. A résztvevők érdeklődve hallgatták
az előadást és a kedvező fogadtatásra
való tekintettel megfogalmazódott a
gondolat, hogy a vizsgálatot érdemes
lenne folytatni más irányba is. A
szteroid kezelés egyik komoly mel-
lékhatása a csontritkulás, így 2007 ő-
szén megkerestek bennünket a kéréssel,
hogy mint osteoporosis centrum segít-
sünk a reumatológiai és osteodenzito-
metriai vizsgálatok elvégzésében.
Örömmel mondtunk igent Dr. Szekeres
László főorvos úrral, hiszen egy olyan
betegcsoport került így hozzánk, ame-
lyet a előfordulás viszonylag kisebb
gyakorisága miatt a reumatológus
kevesebbet láthat, pedig a szakiro-
dalom szerint ez ízületi gyulladással
társulhat. Közel egy évig dolgoztunk a
vizsgálatokkal, majd az adatok feldol-
gozása következett.

– Hol számoltak be először az
eredményekről?

– A Pécsi Immunológiai Klinika
által szervezett fiatal reumatológu-
sok fórumán tartottam meg először

az előadást, ahol az eredményeket
mi reumatológiai szemmel mutat-
tuk be. A zsűri a munkánkat a har-
madik díjjal jutalmazta. Nemrég
felkértek, hogy a Kecskeméten
szeptemberben megrendezésre ke-
rülő Magyar Reumatológusok
Egyesületének éves vándorgyűlé-
sén ugyanezt prezentáljam.

– Úgy tudom ezt követte a belgyó-
gyász kongresszuson elért siker…

– Valóban, Zalakaroson az ered-
ményeket belgyógyász szemmel
elemezve mutatta be a férjem,
amiért az első díjat ítélték oda.

– Hogy zajlott a díjátadás?
– Érdekes volt a helyzet, mivel a díjá-

tadó ünnepség napján a párom éppen
ügyeletes volt, így nem lehetett ott. Este
hét órakor hívott fel Dr. Matoltsy András
főorvos úr, hogy egy óra múlva kezdődik
a díjátadás, és mint társszerzőnek, ki kel-
lene mennem Zalakarosra, hogy átve-
hessem a díjat. Ekkor derült ki ugyanis,
hogy a bíráló bizottság első helyre
érdemesnek találta az előadást. Az
oklevelet így én vehettem át.

– Nem lehetett könnyű egyide-
jűleg a tanulmányon dolgozni és a
vizsgára készülni.

– Csakugyan, a múlt hónapban
sikeresen elvégeztem az Európai
Reumaellenes Liga (EULAR) által
szervezett két éves tanfolyamot, ami
közel ötven részvizsgával és egy
záróvizsgával járt. Az így szerzett
EULAR bizonyítványt, amely a
legfrissebb európai reumatológiai
irányelvek ismeretét igazolja, min-
den európai országban elfogadnak.
Tudomásom szerint a megyében Dr.
Kulisch Ágota végezte még el sikere-
sen ezt a kétéves képzést. Igazán
nem volt könnyű egyidejűleg az
orvosi teendők ellátása mellett a bel-
gyógyászokkal együtt végzett tanul-
mányon is dolgozni és az EULAR
vizsgára is készülni, ugyanakkor a
családomra, öt éves Levente kisfi-
amra is elegendő időt hagyni…

– Mik a további tervei?
– Jelenleg a jövő év elején

esedékes reumatológiai szakvizs-
gára készülök, és szeretnénk egy
kistestvért is Leventének…

B.E.
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A Thúry György Múzeum már
4. alkalommal csatlakozik a Múze-
umok Éjszakája országos prog-
ramsorozathoz. Az idei évben, az
eddigiektől eltérő módon, a fő-
városi intézmények június 20-án
tartották rendezvényeiket, míg a
vidékiek június 20-án illetve jú-
nius 27-én. A Zala Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának múzeumai
(Göcseji Múzeum Zalaegerszeg,
Balatoni Múzeum Keszthely, Thú-
ry György Múzeum Nagykanizsa)
június 27-én éjjel várják színes
programokkal látogatóikat.

– Itt Nagykanizsán, a Thúry
György Múzeumban az épület és a
kiállítások mellett a barokk udva-
runkon fogadjuk vendégeinket e-
gész éjjel tartó színes családi
programokkal. A vaskori kelta nép
és kultúra világában barangolhat-
nak velünk kicsik és nagyok. 

A nyári napfordulókor, Szent
Iván éjszakáján a kelták Aine, a
szerelem és termékenység istennő-
je tiszteletére ünnepségeket tartot-
tak. Fáklyákkal Aine dombjához
vonultak, a lányok éjszakára is ott
maradtak. Aki az istennő varázs-
gyűrűjén keresztül nézett, meglát-
hatta a tündéreket. Még a múlt szá-
zadban is tartottak hasonló ünnep-
ségeket Írországban.

A múzeumi ünnep 17 órakor
kezdődik, a „Kelta Udvaron” ek-
korra várjuk a gyerekeket a hagyo-
mányos Kincskereső Kalandtúra
startjánál. „Keresd a kelták kard-
ját!” Az idén is érdekes feladatok
és komoly jutalmak várnak a vál-
lalkozó kedvű csapatokra. Eköz-
ben és ezalatt színes és érdekes
kézműves foglalkozások várják a
kicsiket, nagyokat (nagyikat) egy-
aránt. Lesz ollóvágta (kelta totem-
állatok készítése, hajtogatása, vá-
gása papírból), arcfestés (kelta
harcost varázsolunk bárkiből),
testfestés (kelta díszítőmotívumok
rajzolása), álarc készítés, kelta ki-
festő, kelta totó, látogatás egy kel-
ta paticsfalú házban, amit élet-
nagyságban lehet megtekinteni a
múzeum udvarán, agyagozás (kel-
ta edények, régészeti tárgyak meg-
formálása) és még sok apróság,
egyszóval minden ami kelta. 

Este 21 órakor nyílik „Akik
karddal mérték a pénz súlyát” (A
kelták Zalában) című új időszaki

kiállításunk, ahol az udvaron meg-
szerzett élményeinket letisztult for-
mában, összefoglalva láthatjuk. Az
interaktív tárlaton megismerked-
hetünk a kelta harcossal és asszo-
nyával, betekinthetünk hétköz-
napjaikba. A kiállítás in situ (ere-
deti helyzetben, ahogy a régészeti
feltáráson megtalálták) mutatja be
a kelták temetkezési szokásait.

A kiállítás megnyitó után a
kelta-ír kultúrkörben maradunk
tovább, a Greenfields együttes fel-
lépése, majd az ezt követő táncház
biztosítja az éjszakába nyúló
különleges múzeumi élményt.

Kiállításaink megtekintésére az
éjszaka folyamán folyamatosan
lesz lehetőség.

– Munkatársaimmal együtt
kérem Önöket, jöjjenek el hozzánk,
töltsenek egy kellemes nyári éjsza-
kát a múzeumban.

KKEELLTTÁÁKK

A Kr.e. 4. század elején, az
Alpoktól északra lévő területekről
kiindulva kezdődött el Dél- és
Kelet-Európa felé az ókori források-
ból most már nevükön is ismert nép,
a kelták támadása. A hódító, harcias
kelta törzsek, feltehetően a túl-
népesedés miatt, új területek
meghódítására indultak el. Így
Rómát is többek között megostro-
molták Kr.e. 387-ben. Egy részük a
Pó völgyében telepedett le, azonban
itteni uralmuk nem lett hosszú életű.
Az itáliai támadással egy időben
délkeleti irányba is támadást indí-
tottak. A Dunántúl és így Zala észa-
ki felét is ekkor foglalhatták el. A
déli fele és a Kárpát-medence többi
része a második kelta hullámmal,
kb. 80-100 év múlva került a bir-

tokukba. Uralmuknak a rómaiak
vetettek véget Kr.e. 13 körül.

Zala megye az ország egyik legjob-
ban kutatott része a kelta emlékek
vonatkozásában. Ugyan városias jel-
legű erődített településeiket (oppi-
dumok) nem ismerjük a környé-
künkön, de az antik forrásokban is
(Julius Caesar, Tacitus) említett ma-
jorságok, kis falvak sűrű hálózata itt is
kialakult. A feltárások során előkerült
leletek arról tanúskodnak, hogy a
földművelésen és az állattenyésztésen
kívül jelentős háziiparral, vas-bronz
feldolgozással is foglalkoztak. A har-
ciasságukról ismert kelták ilyen falu-
sias jellegű körülmények között lak-
tak vidékünkön. Ezeken a vízparti
településeken a kiscsaládi, 10-12 m2

nagyságú házak szinte kivétel nélkül
félig földbe voltak mélyítve, de nagy
részük felmenő oldalfalakkal is ren-
delkezett.

A kelták, Európában elsőként,
eljutottak az államalapítás küszö-
bére, de a törzsek közötti ellentétek
ezt megakadályozták. Számos
technikai vívmány (olló, a szántás
eszközei, stb.), a vas és a fazekas-
korong használatának elterjesztése
kapcsolódik a nevükhöz.

A kiállítás két teremben és a hoz-
zátartozó folyosó részen 130 m2-en
mutatja be a gazdag dél-zalai kelta
anyagot magyar és angol nyelven.
Dr. Horváth László régész, nyugal-
mazott múzeumigazgató hosszú
munkássága alatt több kelta
temető- és településrészlet került
napvilágra. Ennek a színes, érde-
kes, a tudomány terén hézagpótló
anyagnak a bemutatására vállal-
kozik időszaki kiállításunk. A kiál-
lítás forgatókönyvét Dr. Horváth
László és Havasi Bálint (Balatoni
Múzeum) régész készíti.

MMúúzzeeuummookk  ééjjsszzaakkáájjaa  aa  TThhúúrryy  GGyyöörrggyy
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17.00 órakor a kelta udvar megnyitá-
sa, folyamatosan kézműves foglalko-
zások: Kelta játszóház – „Minden, ami
kelta!”: Ollóvágta, arcfestés, testfestés,
álarc készítés, kelta kifestő, kelta totó, láto-
gatás egy kelta paticsfalú házban, amit
életnagyságban lehet megtekinteni a mú-
zeum udvarán, agyagozás, ismerkedés a
kelta fa horoszkóppal és a kelta kultúrával.
A Halis István Városi Könyvtár kelta
olvasósátorral, mozgókönyvtári szolgál-
tatásokkal várja az olvasókat.

17.00 órától „Keresd a kelták kard-
ját!” elnevezésű Kincskereső kaland-
túra gyerekeknek. Indulás 17-18 óra
között. 20.00 órakor eredményhirdetés.

21.00 órakor „Akik karddal mér-
ték a pénz súlyát” (A kelták Zalában)
című időszaki kiállítás megnyitója. 

21.30 órától a GREEN-
FIELDS EGYÜTTES koncertje,
majd utána KELTA-ÍR TÁNC-
HÁZ. Eső esetén helyszín a Medgya-
szay Ház.

PPRROOGGRRAAMMOOKK  ––  22000099..  JJÚÚNNIIUUSS  2277..

Harmadik alkalommal kerül
sor a Ka-Rock Alapítvány által
rendezett Csóstock Fesztiválra a
Csónakázó-tónál június 25. és
27. között. Az eseményről Hor-
váth Zoltán és Macsek Sándor, az
Alapítvány munkatársai szá-
moltak be sajtótájékoztató kere-
tein belül.

A cél – mint mindig – az ifjú
tehetségek felkarolása s bemu-
tatkozási lehetőség biztosítása a
rendezvényen nagy közönség e-
lőtt. 

Idén is találkozhatnak a prog-
ramra kilátogatók „régi motoro-
sokkal”, hiszen Deák Bill Gyula
és a Pokolgép is már régóta a pá-
lyán vannak. Frissnek – pár éves-
nek – számít ugyan a zalaegersze-
gi Bőgőmasina és a székesfehér-
vári Cadaveres, de hírnevük annál
nagyobb. 

A három napos rendezvény
nagy érdeklődésre tart számot,
negyvenöt amatőr zenekar jelent-
kezett, a „nagyágyúkkal” együtt
viszont csak huszonkilenc fel-
lépőnek tudtak a szervezők le-
hetőséget adni az idei fesztiválon. 

Majd’ húsz településről érkez-
nek az együttesek, nem titkoltan a
legtöbben Kanizsáról és a kör-
nyékről származnak. Jönnek töb-
bek között Budapestről, Vár-
palotáról és Zalaegerszegről. A
határon túlról, Kolozsvárról is
érkezik egy zenekar, a Karra, mely
etno-rockot játszik, így kissé
„kilóg a sorból”, s éppen ezzel a
stílussal színesíti is a programot. 

Nagykanizsáról olyan ismert
zenekarok lépnek fel mint például
az Alarm, a Csendet kérünk, a
Dirty Fusion, az Innocents vagy a
Muerte Cara.

Mint eddig minden évben, az
idén is lesz lehetőség a fesztivál
helyszínén, vagyis a zöld tábor te-
rületén sátorozni, valamint zuha-
nyozni is.

A részletes programot a
www.ka-rock.hu weboldalon ol-
vashatják.

S.E.

CCssóóssttoocckk  IIIIII..

„„AAmmaattõõrr””

zzeenneekkaarrookk

rroocckkffeesszzttiivváálljjaa
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HHoorroosszzkkóópp

Előfordulhat, hogy elhamarkodottan mond
véleményt másokról. Mivel ismerik önt,
nem sértődnek meg azonnal, de gon-
dolkodóba ejti őket. Legcélravezetőbb a
barátságos légkör kialakítása mindenkivel.

Itt az ideje a pihenésnek. Hiába akar töb-
bet dolgozni, ha egészsége nem engedi.
Be kell látnia, még a rutinfeladatait is ne-
hezen tudja megoldani. Aludja ki magát,
és töltsön több időt a párjával.

Mostanában romantikus elképzelései
vannak az életről. Nincs kedve dolgozni,
úgy érzi, jobban menne otthon a munka,
ha valaki irányítaná. Bár önmagának is
titkolja, egy kis babusgatásra vágyik.

Hiba nélkül sikerül megoldania a munka-
helyi feladatát. Sőt, a jókedve magához
vonzza a többieket, és segítenek a nehe-
zebb feladatok elvégzésében. A magánéle-
tében is vegye kezébe az irányítást.

Itt a nyár, többet van együtt a családjával,
s ez sajnos több konfliktussal is járhat.
Figyeljen arra, hogy mérgében ne bánt-
son meg senkit. A feszültségét vezesse le
sportolással, mozgással. 

Megszaporodnak a feladatai, ezért jól
ossza be idejét és energiáját. Lehet, hogy
elfárad a hét végére, de ez nem szegi a
kedvét, mert derűs hangulata könnyedén
átvezeti ezen az állapoton.  

Továbbra is vágyik barátai társaságára,
mert érzelmileg feltöltik ezek a kapcsola-
tok, de ne elégedjen meg ennyivel. Men-
jen ki a kertbe, tegyen-vegyem valamit,
az is gyönyörködtet, és energiát ad.

Saját magának is bevallja, nem tud al-
kalmazkodni a környezetében élőkhöz,
de az is elképzelhető, hogy nem is akar.
Legszívesebben telefonon intézné el az
ügyes-bajos dolgait is.

Néha a rokonszenvesebb arcát is megmutat-
hatja a munkatársainak. Mostanában ked-
vére lesz a sokadalom, még egy kis pletyka
is felvillanyozza. Üljön be barátaival egy
kávézóba beszélgetni, híreket gyűjteni.

Igyekezzen jó hangulatban megbeszélni a
környezetében mindazt, ami a szívét nyomja.
Vigyen egy kis izgalmat az életébe. Legyen
több türelme az unalmas feladatokhoz, akkor a
végére ér, és marad ideje az esti programokra.

Kevésbé tűri ezekben a napokban a kompro-
misszumokat. Inkább csak vitatkozna min-
denkivel. Ezzel a hozzáállással nem javít
semmit a helyzetén. Jó stílussal, jó megje-
lenéssel mindent könnyebben megoldhat. 

Leginkább a pihenésre vágyik ezekben a
napokban. Fáradtságát külsőségekkel
igyekszik ellensúlyozni. Ha nem lesz
szemmel láthatóan erőszakos, még jó
lehetőségeket kaphat a munkahelyén.

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

X-MEN kezdetek - Farkas
amerikai akciófilm (sz) (16)

(Hugh Jackman)

19.30 19.30

Megint 17
amerikai vígjáték (sz) (12)

(Zac Efron, Matthew Perry)

13.30,
15.30, 17.30

15.30, 17.30

2009.06.25 – 07.01-ig
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VVEEGGYYEESS

BBÉÉRRLLEETT Tüzifa, 
parketta

teherautónként
szállítással

20.000 – 25.000 Ft-tól
ELADÓ

Tel.: 30/385-9575

KKaanniizzssaa  ––  AApprróó 2009. június 25.14

IINNGGAATTLLAANN
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcá-

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

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

Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2 szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
30/227-3294

Nk-án 87 m2-es, tetőtérrel bővít-
hető társasházi lakás kerttel, ga-
rázzsal, Tárház utcában eladó. La-
kást beszámítok. Érd.: 30/555-6575
(7045K)

Bajcsán 120 m2-es, négy szobás,
jó állapotú családi ház eladó. Irá-
nyár: 12,9 millió Ft. Érd.: 30/740-
4054 (7065K)

Sürgősen elcserélném 54 m2-es,
4. emeleti, összkomfortos önkor-
mányzati bérlakásomat egy vagy
másfél szobás, hasonló adottságú ön-
kormányzati lakásra 1., 2. emeletig.
Érd.: 30/4112-604, 70/361-6335
(7066K)

Murakeresztúr mellett horgász-
tó eladó. Érd.: 20/9391-654
(70752K)

Elcserélném nagykanizsai, 44
m2-es, másfél szobás, gázas, önkor-
mányzati lakásomat egy szobás, gá-
zas, önkormányzatira. Érd.: 30/958-
7390 (7073K)

54 m2-es, szépen felújított, egye-
di gázfűtéses, erkélyes, I. emeleti
lakás eladó (Csokonai út). Érd.:
30/520-9234 (7074K)

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl telken, 58 m2-es,

bontásra ítélt ház eladó. Irányár: 5,8
millió Ft. Érd.: 30/621-4117
(7075K)

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

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

Téglagyári garázssoron garázs
kiadó. Érd.: 30/365-8299, 93/315-
194 (7067K)

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

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-
3014 (6430K)

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

Szakdolgozatok, árajánlatok,
illetve bármilyen írott anyag gépe-
lését, számítógépes szerkesztését,

valamint kiadványszerkesztést vál-
lalok. Tel.: 30/9932-534 (7071K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépőjegy nél-
kül is igénybevehető) Teljes testre, 30
perces lazító masszázs 1500 Ft.
Szolgáltatások: alakformáló-, talp-,
egyéb masszázs, fényterápia, mé-
regtelenítés, stb. Hívásra házhoz is
megyek! Elérni és bejelentkezni a
30/481-2323 telefonszámon lehet
(6273K)

Háztartási és kerti munkát vál-
lalok. Tel.: 93/336-148 (7068K)

Távirányító, televízió, videó,
DVD javítás, antenna szerelés. Tel.:
30/597-1530 (7069K)

Másodállásban munkát vállal-

nék (takarítás, főzés, vasalás, gon-
dozás-ápolás, stb.) Tel.: 20/519-
5305 (7070K) 

NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK
előtti kultúrteraszon
Június 29. 19.30 óra
Bellák Trió
Bellák Tibor-harmonika, 
Kőrösi Krisztián-billentyű, 
Pálosi Róbert-dob
Június 30. 19.30 óra
Czupi Vera – ének
Július 1. 19.30 óra
Farkas Miklós – harmonika

Július 1. 9 óra
Kézműves játszóház
Papírvirágok és hűtőmágnes
készítés

NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat 
a Plakátház udvarában
Június 26. 19.30 óra
Turzó György-gitár

A belépés díjtalan!
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Először is kezdjük azzal, hogy a
labdarúgó NB III Dráva cso-
portjában az NTE 1866 által elért
harmadik helyezés hűen tükrözi a
csapat erejét, amit a következő
tények támasztanak alá: az előttük
végzett Paks II mindkétszer győ-
zött ellenük, ugyanakkor a negye-
dik Szekszárd ellen a mérleg: egy-
egy győzelem és döntetlen…

Persze, csupán leegyszerűsítve
tűnik ilyen egyértelműnek a
2008/09-es szezon, mivel a tavaszi
idényben volt olyan szakasz,
amely után nem volt kis munka
visszatornásznia magát az NTE-
nek a dobogó legalsó fokára.

Aztán kérdés az, mi lett volna
akkor, ha a gárda addigi gólgyá-
rosa Nagy Roland az idény végéig
marad az együttes kötelékében?
Tavasszal a Beremend (1-1), Paks
II (1-3), vagy éppen a Nagyatád
(1-1) elleni meccseken tudott-e
volna segíteni a kanizsaiakon,
vagy azért egy fecske nem csinál
nyarat a futballban sem? 

Nos, ezen már fölösleges rágód-
ni, inkább nézzük onnan a dolgo-
kat, hogy a tavalyi 14. helyezés
után idén a Visnovics László –

Domján László edzőpáros vezér-
letével az NTE játékosainak
nyakába bronzérmet akaszthattak.
S hogy mit hozhat a jövő? Ezzel
egy másik írásunk konkrétan is
foglalkozik, de ami konkrétan az
utánpótlást illeti, a Vasút-pályán
székelők közül bajnoki pontvadá-
szatukban az U13-asok (edző:
Mutter Attila) a 10., az U15-ösök
(Popovics Lajos) az 5., az U16-
osok (Visnovics László) a 4., míg
az U19-esek (Domján László) a 2.
helyen végeztek.

NB III Dráva-csoport: 3. NTE
1866 30 meccs, 18 győzelem, 4
döntetlen, 8 vereség. Gólkülönb-
ség: 67-48, 58 pont. 

Házi gólkirályok: Cs. Horváth
Gábor, Ujvári Máté 16-16 gól. 

Legnagyobb különbségű győze-
lem: Marcali  6-0 (30. forduló).

Legnagyobb különbségű vere-
ség: Paksi FC II 0-7 (4. forduló).

Leghosszabb győzelmi sorozat: 6
mérkőzés (25-30. forduló), 3 mér-
kőzés (1-3. forduló, 13-15. forduló).

Leghosszabb veretlenségi soro-
zat: 6 nyert mérkőzés (25-30. for-
duló), 3 nyert mérkőzés (13-15.
forduló), 2 nyert, 1 döntetlen mér-
kőzés (21-23. forduló).

Leghosszabb nyeretlenségi so-
rozat: 3 mérkőzés (két döntetlen,
egy vereség, 18-20. forduló), 2
mérkőzés (két vereség, 8-9. fordu-
ló; egy-egy döntetlen, vereség, 11-
12. forduló).

Mesterhármasok: Nagy Roland
(2. forduló, Beremend ellen), Cs.
Horváth Gábor (5. forduló, Kapos-
vár II), Nagy Tamás (23. forduló,
Nagybajom), Ujvári Máté (27. for-
duló, PVSK; 30. forduló, Marcali).

Duplázók: Ujvári Máté (2. for-
duló, Bonyhád ellen), Nagy
Roland (5. forduló, Nagyatád; 13.
forduló, Komló; 16. forduló, Ka-
posvár II), Cs. Horváth Gábor (25.
forduló, Bogád), Rácz Szabolcs
(26. forduló, Mohács).

Leghosszabb góllövő sorozat: 4
mérkőzés (Ujvári Máté, 27-30.
forduló – 8 gól), 4 mérkőzés (Cs.
Horváth Gábor, 17-20. forduló – 4
gól), 3 mérkőzés (Cs. Horváth G.,
23-25. forduló – 4 gól), 3 mér-
kőzés (Ujvári, 13-15. forduló – 3
gól).

Legtöbb mérkőzésen pályára
léptek: Pozsgai Albert 30 (kétszer
lecserélve), Rácz Szabolcs 30
(négyszer lecserélve), Horváth
Gábor kapus 29 (kétszer lecse-
rélve).

Polgár László

AA  hhóónnaapp  ccssaappaattaa::  
NNTTEE  11886666  llaabbddaarrúúggóó  eeggyyüütttteessee
BBrroonnzzéérreemm  

hhuulllláámmvvaassúúttaazzvvaa

NNTTEE  lleegg,,  lleegg,,  lleegg……

Amiről már hónapok óta hallani
lehetett, az a hét elején hivatalosan is
megerősítést nyert, vagyis az NTE
1866 és a Nagykanizsai Utánpótlás
Futball Club a kanizsai labdarúgó-
képzésben a jövőben koncentrálni
fogja erőit. Máthé István elnök és
Kozma Lajos szakosztályelnök az
NTE részéről, valamint Vlaszák Géza,
az NUFC elnöke arról kötöttek
megállapodást, hogy a különböző

korosztályokban bizonyos összevoná-
sokra kerül sor, így nagyobb lesz a
versenyhelyzet a fiatalok előtt. 

Kozma Lajos és Vlaszák Géza is
kiemelte, igazán most mérettetik
meg az, ki mennyire gondolja ko-
molyan, hogy a futballal komo-
lyabb módon is foglalkozni kíván,
s a hosszú egyeztetési fázis után
ezentúl már valóban a helyi erőket
összpontosíthatják a különböző

utánpótláskorú csapatok az egyes
bajnoki vetélkedésekben. Az e-
gyüttesek a továbbiakban NTE-
UFC néven indulnak majd a
pontvadászatokban, a két klub
vezetőségében pedig lesznek bizo-
nyos métékű átfedések, melyek a
szakmai munka gördülékenységét
lesznek hivatottak segíteni.

P.L.

KKaanniizzssaaii  ffuuttbbaallll--mmeeggáállllaappooddááss

Véget ért a vízilabdázók OB I B-
s küzdelemsorozata, melynek fel-
sőházi rájátszásában a BWT
Kanizsa VSE végül a nyolcadik he-
lyen végzett. Az utolsó fordulóban
a Neptun csapatához látogattak
Karácsony Tiborék a fővárosi
Tüzér utcába, s a találkozón 13-6-ra

kaptak ki a bajnoki tabellán végül
másodikként záró házigazdáktól.
Ezzel az is bizonyossá vált, hogy a
dél-zalai klub idén a felsőházi sza-
kaszban nem szerzett pontot a
nyolc forduló során, mindössze az
alapszakaszból hozott kilenc pont
szerepel a nevük mellett. Előzete-

sen tehát vérmesebb reményeket
tápláltak, de a tavalyi negyedik
helyezésüket nem sikerült megis-
mételniük. A bajnokságot az YBL
WPC nyerte a Neptun és az ASI-
Vasas gárdája előtt.  

P.L.

IIddéénn  nneemm  ssiikkeerrüülltt  aa  vvíízziippóóllóóssookknnaakk

� Harmadikról az elsőre. Még
a télbe fordulás alkalmakor írtunk
a palini futball csapatról, s akkor
nagy volt a fogadkozás, hogy az
akkor harmadik helyen álló együt-
tes kiharcolja majd a feljutást a
harmadik vonalból a megyei
másodosztályba. Nos, a tavasz be-
köszöntével az együttesnél a tet-
tek mezejére léptek és Kőműves
Gyula edző vezérletével meg is
valósították a tervet úgy, hogy az
első helyük már egy fordulóval a
zárás előtt biztos volt. A paliniak
55 pontot gyűjtöttek, hattal
megelőzve a Hahót és nyolccal a
Pogányszentpéter legénységét.
Folytatás tehát nem is olyan
sokára, de már a megyei bajnok-
ság másodosztályában. S amíg
javarészt mindenhol a nyári szü-
net tombol a megyei futballpályák
környékén, addig a kiskanizsai –
alaposan megszépült – Sportkert-
ben még mindig pattogott a labda,
mivel a hétvégén a megyei
serdülő bajnokság döntőjének
visszavágóját rendezték a Sáskák
és a Páterdomb gárdája között. Az
első meccset 3-1-re nyerték a
páterdombiak, amit a Kiskanizsa
gyorsan le is dolgozott egy félidő
alatt hazai környezetben (2-0),
aztán jött egy rövidzárlat, melyet
már nem sikerült megfelelően
kozmetikázni. Igaz, a győzelem
meglett, de az 5-4-es siker kevés
volt az üdvösséghez…

� Egyelőre nem főszereplők.
Javában zajlanak a hazai baseball
és softball küzdelmei, melyek
sorában a férfiak mezőnyében
szereplő Nagykanizsa Ants a
legutóbbi hétvégén az időjárás
viszontagságai miatt nem tudta
lejátszani itthoni bajnokiját a
Jánossomorja Rascals ellen. A
harmadik játékrészben berekesz-
tett találkozó pedig a hagyo-
mányok alapján újabb kanizsai
sikert ígért, hiszen eddig 20 meccset
vívott a Rascals ellen a „hangyák”
legénysége, s mindannyiszor
nyert is. A bajnokság összességét
tekintve egyelőre még nem lehet
ilyen kedvező statisztikákról
beszámolni, mivel a négy csap-
atos NB I küzdelmeiben utolsó
helyen állnak a kanizsaiak. A
magyar-szlovák Interligában vala-
mivel kedvezőbb a helyzet, ott
hatodikok a kilenc együttest fel-
vonultató pontvadászatban. A höl-
gyek, vagyis a Röntgen Kanizsa
Ants a softball bajnokságban a
második helyen áll öt együttes
közül, itt a Hungarian Astros
vezet toronymagasan.  
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BARBI
BÁLA
Nagykanizsa, Báthory u. 8.
(Bolyai iskola hátsó bejáratával szemben)

HASZNÁLT 
vegyes ruha, nadrág, cipő, stb. 

Minden nap változó AKCIÓ! 
Meglepetések!

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 6.00-14.00 óra

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

Az akció április 1-től június 30-ig érvényes!

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

Benyovszky Móric első porté-
szobrát avatták fel vasárnap a Zala
megyei Rigyácon. Az ötszáz lelkes
zsákfalu egykor a Benyovszky csa-

lád birtokában volt, akárcsak a mára
lepusztult Benyovszky kastély. A
hagyományokat tisztelő kistele-
pülés ünnepi falunap keretében
vette át a Benyovszky Móric em-
lékére alakult Magyar Madagasz-
kári Társaság ajándékát, Kocsis
András művészi alkotását. A
XVIII. századi neves magyar uta-
zó emlékét  a világon számos he-
lyen, többek között Madagasz-
káron (ahol  1746-ban hősi halált
halt)  őrzik, jelentős részben a bu-
dapesti emléktársaság ösztönzésé-
re és  támogatásával.  

A vendégek a helyiekkel együtt
részt vettek  az ünnepi szentmisén,
az emléktábla koszorúzásán, G.
Németh György, a Társaság elnöke
pedig előadást tartott Benyovszky
szellemi örökségéről.

BBeennyyoovvsszzkkyy  sszzoobboorraavvaattááss  

Nagy sikert aratott a har-
madik alkalommal megren-
dezett Lázár Ervin Prózamondó
Verseny a Nemzeti Tankönyvki-
adó és a Magyar Tankönyvért
Alapítvány szervezésében. 

A verseny idei fővédnöke Vathy
Zsuzsa író, Pápai Erika színművész,
valamint Jókai István, az NTK
vezérigazgatója volt. A megméret-
tetésre minden iskolából egy alsó- és
egy felső tagozatos diák nevezhetett,
de így is több mint 200 tanuló vett
részt a prózamondó versenyen. A
versenyzők szabadon választhattak
Lázár Ervin legfeljebb öt percben
előadható műveiből, alkotásainak
részleteiből, de a hagyományoktól
eltérően idén Benedek Elek művei
közül is válogathattak a diákok az
író születésének 150. évfordulója
alkalmából. A legtehetségesebbnek
ítélt 12 alsó és 12 felső tagozatos
tanulók olyan zsűritagok előtt
mutatkozhattak be, mint Pápai Erika

és Kinizsi Ottó színművészek. Min-
demellett a verseny különlegessége,
hogy a kategóriánkénti első három
helyezett automatikusan tovább
jutott a Magyar Művelődési Intézet
által meghirdetett Benedek Elekre
emlékező “Többsincs” prózamondó
verseny döntőjébe. A nyerteseknek
azonban nem volt könnyű dolguk,
hiszen a zsűritagok olyan szempon-
tokat is figyelembe vettek, mint a
személyiség és műválasztás közötti
harmónia, az előadásmód, valamint
a beszédkészség. A legjobbak elis-
merésül értékes ajándék- és könyv-
utalványokat kaptak, és egy gála-
műsor keretében a nagyközönség
előtt is bemutatkoztak, melyet a
Katona József Színházban rendezett
meg az NTK. A felső tagozatosok
versenyében 1. helyezést ért el Ro-
ósz Péter, a Kiskanizsai Általános
Iskola és Óvoda 7. osztályos tanuló-
ja.

B.E. 

RRooóósszz  PPéétteerr  ssiikkeerree

Alig csengtek le a 80. Ünnepi
Könyvhét eseményei, érdemes kie-
gészíteni a kanizsai könyvek sorát
Szabadi Tibor J. fordításköteteivel,
melyek közül Soltész Irén erdélyi
szerző: Lélek a lélekben című,
verseket és prózákat tartalmazó kötete
már néhány héttel korábban napvilá-
got látott. Míg Hubert Rohden: Ez

történt a 2. és 3. évezred között, Első
magyar-eszperantó-albán szószedet-
és kifejezés-gyűjtemény, valamint az
Első breton-magyar szószedet- és
kifejezés-gyűjtemény a könyvhétre
jelent meg. A nyomdából már kijött,
de Brazíliából még nem érkezett meg
Allan Kardec: Az evangélium a spiri-
tizmus szerint című fordításkötete,
valamint Francisco Căndido Xavier:
Keresztényi napi bölcseletek című
fordításkötete.

KKöönnyyvveekkrrõõll
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