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A több állam fennhatósága alá
vetett magyarság minden tagja és
közössége része az egységes ma-
gyar nemzetnek, melynek állam-
határok feletti összetartozása va-
lóság. – állapítja meg a Nemzeti
Összetartozás melletti tanúságté-
telrõl szóló friss törvény.

– Új nemzetpolitika kell, amely ér-
telmetlenné teszi a határon túli és a
határon inneni jelzõs szerkezetek
használatát, hiszen csak egy magyar
világ, egy magyar nemzet van, csak
magyar emberek vannak és „Minden
magyar felelõs minden magyarért” –
indokolta, ha egyáltalán kell indokol-
ni a magától értetõdõt, a törvényjavas-
lat egyik elõterjesztõje, Kövér László. 

Cseresnyés Péterrel, az új több-
ség kormánypárti képviselõjével
június 4-érõl, kettõs állampolgár-
ságról éppúgy beszélgetünk, mint
arról, senki nem szenvedhet hát-
rányt magyarsága miatt.

– Nem gyásznapnak, hanem a
Nemzeti Összetartozás napjának
nyilvánítja a trianoni diktátum
napját az új törvény. Miért?

– Hogyan lehet ez kérdés? Tud-
ják-érzik ezt már a Hevesi Iskola
tanulói is, akik a Székely kerti
emlékfenyvest ültették. Október
hatodikán se búslakodni, hanem a
hõsök példáján erõt meríteni jö-
vünk ott össze. Hát még mekkora
bátorságot adhat az 1920 óta eltelt
kilencven év megannyi hõse, akik
áldozatvállalásukkal és teljesítmé-
nyükkel lehetõvé tették, hogy e tra-
gédiát követõen a magyarság mind

szellemi, mind gazdasági értelem-
ben képes volt újra megerõsödni, s
képes volt túlélni az ezt követõ
újabb történelmi tragédiákat is! –
ahogy az új törvény is fogalmaz.

– Merjünk kicsik lenni! – intet-
tek minket pár éve.

– Mi azon dolgozunk, legyen újra

tekintélye Magyarországnak. Ne le-
gyünk gazdaságilag se sereghajtók
az Unióhoz újonnan csatlakozott or-
szágok között, s ne fordulhasson elõ
erélytelen diplomáciánk következ-
tében államfõnk megalázása sem. 

– A kettõs állampolgárságtól né-
hányan anyagi következményei mi-
att tartanak.

– Semmi okuk rá, a költségvetést
nem terheli ez a törvény. Ám célja
azt is elõsegíteni, ne érhesse hátrány
sehol se azt, aki magyarnak vallja
magát. Fizikai vagy adminisztratív
erõszak esetén immár súllyal léphe-
tünk föl állampolgárainkért.

– Éppenséggel hátrány érhetett
eddig minket is magyarságunkért.
Hallottuk: el lehet innen menni…

– Igen, a vállalkozót és munkavál-
lalót egyaránt sújtó, versenyhátrányt
okozó túladóztatással kapcsolatban
hangzott el egy miniszterelnök szá-
jából. Akit a davosi világgazdasági
fórumon néztek már török kormány-
fõnek is, annyira a magyar érdekek
ellen beszélt. A magyar kormány-
nak, magától értetõdõ, a magyar ér-
dekekért kell dolgoznia.

– Hallottuk ezt Öntõl 2004-ben,
az Unióhoz történõ csatlakozásunk
elõtti nemzeti ünnepen, a Deák téren

is. Nem fogadta meg figyelmezteté-
sét egyik szocialista kormány sem. 

– Akiknek baloldaliságáról a
szociális népszavazáson már ítéle-
tet mondtak a választók. Az egész-
séghez és a tudáshoz való jogot vá-
lasztották inkább.

– Akinek külföldre kell mennie

tanulni, hogy versenyképes tudást
szerezzen, szintén hátrányt szen-
ved magyarságáért.

– Az Akadémia elnöke, Pálinkás
József – emlékszünk, az elsõ Orbán-
kormányban oktatási miniszter volt
– elindított egy programot. Az „agy-
elszívással” külföldre csábított élvo-
nalbeli magyar tudósokat eredmény-
nyel hívja vissza. Õk ezután nem
csak kutatni, de tudásukat átadni is
idehaza fogják.

– Magyar szolidaritás – fogal-
mazta meg magát kormányra kerü-
lése esetén négy éve a Fidesz, idén
pedig a Nemzeti együttmûködés kor-
mányáról hallunk. Van különbség?

– Orbán Viktor beszélt elõször ar-
ról: az igazi cél a három harmad meg-
valósítása, mely a mennyiségében
egységesülõ, minõségében népbõl
nemzetté alakuló, nemesedõ magyar-
ság jövõképe. Abeszélgetésünk elején
idézett Szabó Dezsõ-i mondat, a
„Minden magyar felelõs minden ma-
gyarért” nagyon kézzelfogható lépése-
ket is jelent. A politika csak akkor ta-
lálhat vissza a mindennapi élethez és
az emberekhez, ha a mindannyiunkat
összekapcsoló értékeket: a munkát, az
otthont, a családot, az egészséget és a
rendet helyezzük a középpontjába.

„„MMiinnddeenn mmaaggyyaarr ffeelleellõõss mmiinnddeenn mmaaggyyaarréérrtt””
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Az elsõ világháborút lezáró béke-
diktátumokkal (köztük a trianonival)
tulajdonképpen önrendelkezési jogot
kapott számos nemzet, s a német (va-
lamint idõvel orosz) hatalmi törekvés
köré építettek ki a számos újonnan

létrejött állammal egyfajta gátló geo-
politikai ütközõteret. Magyarország
esetében súlyosbította a helyzetet,
hogy az 1919 elején összeült béke-
konferencia nem nézte jó szemmel a
Tanácsköztársaság égisze alatt tör-

ténteket, s történészek szerint az ese-
mények kiváltotta „megrettenés”
sem tett jót az újdonsült határokat ki-
jelölõk „lelki nyugalmának”, mond-
ván, ilyen destabil magyar politikai
helyzet (többek között az egymást
váltó kormányzatok, illetve a kom-
munista térnyerés) nem sok jót ígér-
het az elkövetkezendõkre. 

Ettõl függetlenül a trianoni béke-
szerzõdés korántsem fekete-fehér el-
gondolások szerint alakult, hiszen az
amerikai, brit és francia álláspont sem
csak azon alapult, hogy Magyaror-
szágot a végletekig megcsonkítsák.

Egy másik lényeges szempont,
hogy bizony még a Monarchia ide-
jében, így a XX. század elején is a
nemzeti kisebbségek politikai köre-
iben élénken tartotta magát a föde-
ralista nézet, mely szerint Ausztria-
Magyarországot egyenrangú politi-

kai, államalkotó nemzetek sorára
osztották volna fel területi, etnikai
alapon. Az osztrák-magyar kiegye-
zés után nem sokkal sor került egy
osztrák-lengyel, valamint magyar-
horvát viszonyrendezésre is, me-

lyeket azonban a cseh politikai elit
egy része soha nem tudott „megbo-
csátani”, lévén az õ „trialista” el-
képzeléseiknek nem engedett utat,
illetve abban nem mutatkozott part-
nernek a birodalmi kormányzat.

S itt lép a képbe az a szláv vonu-
lat, melynek kapcsán a világpolitikai
elképzelések, ha szûk mezsgyén
ugyan, de érintették Nagykanizsát is.
A történet egy bizonyos Ján Kollár,
cseh nyelven író szlovák származású
evangélikus lelkésszel, költõvel kez-
dõdött a Magyar Királyságon belül,
aki a XIX. század elsõ és második
harmadában tette magáévá azon
(orosz táptalajú) pánszláv gondola-
tot, mely a szláv népek egyesítését
tûzte zászlajára. Ezt a gondolatisá-
got vitte tovább már a XX. század
elsõ felében Eduard Benes és Tomás
G. Masaryk prágai egyetemi pro-
fesszor, utóbbi egy 1915-ös memo-
randumban a „cseh és szerb-horvát
államok netovábbjaként” a két újon-
nan létrejövõ ország között létreho-
zandó földrajzi összeköttetést, va-
gyis a „szláv korridor” tervét dédel-
gette Pozsony és Zágráb között
(nem utolsósorban ezzel a csehek
tengeri kijárathoz is juthattak volna).

Az elképzelésre természetesen
több „variáció” is létezett, s az elsõ
világháború lezárása ezek megvaló-
sítására megfelelõ idõnek is mutat-
kozott. Tulajdonképpen valameny-
nyiben közös, hogy Nagykanizsát,
mint határvárost kezeli úgy, hogy a
korridor szláv oldalán terül el és sa-
rokpontja a délszláv állam területé-
nek. Itt már a térképészetnek volt
kiemelt szerepe, illetve a határ-meg-
állapítások lényege az volt, hogy
Ausztriát és Magyarországot vá-
lassza el a korridor, s Magyarország
mai terültén Gyõr-Moson-Sopron,
Vas és Zala megyébõl hasított volna
ki jelentõs részeket…

Nem állítjuk, hogy nem volt bi-
zarr elképzelés (elismerjük, politi-
kában nem ez a leghelyénvalóbb
jelzõ), s ahogy fentebb említettük,
azért Trianonban tartották magukat
olyan nézetek is, melyek szerint
egy országot nem szabad csak úgy
eltüntetni Európa térképérõl, még
ha jó néhány politikus ebben sem
látott volna semmi kivetnivalót…

Polgár László

AAmmiibbõõll vviisszzoonntt nneemm lleetttt sseemmmmii……

Elfáradtam, futok egyet! – Mi-
si, aki már majdnem 6 éves. –
Bújj oda, és megkereslek! – Ma-
tyi, 4 éves – Annát Apa hozta a
kórházból, és nem visszük visz-
sza! – Ágoston, 2 éves – Piroska
már a gyerekeirõl írott második
füzetét lapozza. 

– Igazából õk nevelnek. – mond-
ja négy gyermekérõl a mosolygós
fiatalasszony. – Nem hittem, hogy
valaha olyan önzetlen leszek, mint
az édesanyám. Biztosan nagyon
gazdagok vagytok! – hallottam.
Igen, egy tanári fizetésbõl… De
persze igaz, mérhetetlenül gazda-
gok vagyunk. Látom, õk is így bol-
dogok. Lehet születésnap, névnap,
csak a testvér a legnagyobb ajándék.

– Az anyai nagyszülõk ötszáz ki-
lométerre élnek…

– Nem volt könnyû döntés. Két-
havonta azért találkozunk, a gyere-
kek szinte többet vannak odahaza.

– Szepsiben, ami egy Kassa mel-
letti tízezres városka…

– …és jóval több, mint ötven
százalékban magyar. A magyar
gimnázium után a Pázmányon ta-
nultam tovább, ott ismertük meg
egymást Krisztiánnal.

– Szüleid elfogadták?
– Hogyne! Egyetlen ellenvetés-

ük a vegyes házassággal, a szlovák
házastárssal szemben lett volna.
Egy olyan házasságban nem köny-
nyû dönteni arról, magyar vagy
szlovák iskolában tanul-e a gye-
rek. 

– A család vagy az iskola nevel?
– Mindkettõ. Otthon is, lá-

tom, hiába beszél sok gyerek
magyarul a szlovák iskola fo-
lyosóján a szünetben! Kisza-
kadnak a magyar kultúrából, ha
nem ismerik meg irodalmunkat,
történelmünket. Másrészt, ma
kimondottan magyarellenes ne-
velést kapnak. 

– Érezted-e hátrányát itthon fel-
vidéki mivoltodnak?

– Azt nem is említeném, hogy
akadt, aki szlováknak nevezett, s
csodálkozott, milyen jól beszélek
magyarul. Nem is haragszom rá-

juk, az itteni oktatás hibája ez. Tar-
tózkodási engedélyemet ötévente
meg kell hosszabbítanom, s olyan-
kor a kínaiakkal állok egy sor-
ban… Nagyon ideje van már en-
nek az új törvénynek.

– Négy gyermeket szültél a ma-
gyar államnak…

– De szlovák állampolgárként a
Nemzetközi Osztályhoz tartozom,
Ágoston születése után tizenegy
hónappal kaptam csak meg a csa-
ládi pótlékot.

– És most karodon Anna, akit
bátyja puszilgat. Férjed két hónap-
ja így emailezte meg születését:
Annuntio vobis gaudium magnum:
habemus Annam.

– Igen, ez egy átköltött latin
mondat. Nagy örömet hirdetek
nektek: van Annánk. Szeretnénk
ötödiket is.

P.J.
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A Holocaust 66. évfordulójá-
nak tiszteletére tartott megemlé-
kezést a Nagykanizsai Zsidó Hit-
község, melynek alkalmával
gyertyát gyújtottak a Nagykani-
zsáról és környékérõl elhurcolt
áldozatok tiszteletére.

A klasszicista épület udvarán
magasodó hétágú gyertyatartó
lángjai fogadták az emlékezõket.
A zsinagógába lépve az áldozatok
hozzátartozóinak segítségével ren-
dezett kiállítás fényképeit és meg-
fakult leveleit tekinthettük meg,

majd Dr. Székely István elnök ün-
nepélyes megemlékezését követõ-
en Verõ Tamás rabbi foglalta össze
a zsidóság rövid magyarországi
történetét. Kiemelte: „a múlttal va-
ló szembesülés kikerülhetetlen”,
hiszen Nagykanizsa történetéhez
hozzátartozik az 1944. áprilisától
történõ zsidók deportálása is. Be-
szédét követõen felcsendült a
Himnusz, majd közös imádkozás
után Nógrádi Gergely kántor és a
Goldmark kórus közremûködésé-
vel zsoltárénekeket és kórusmûve-
ket adtak elõ. Fekete László fõkán-
tor beszéde után a régi fõbejáratnál
megkoszorúzták az áldozatok em-
lékének állított sírkövet. Befejezé-
sül az egybegyûltek az Izraelita
Temetõbe mentek és meglátogat-
ták a hozzátartozók sírjait.

Z.A.

FFõõhhaajjttááss aa HHoollooccaauusstt áállddoozzaattaaii eellõõtttt
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A múlt iránti tiszteletbõl közel
két héten keresztül tizenkét német
és négy magyar katona szabadide-
jük terhére rendbe tették a kani-
zsai köztemetõben lévõ hadisírok
környezetét, a járdát, a járdasze-
gélyt és a díszburkolatot. Amunka
befejeztével koszorúzási ünnepsé-
get tartott a német-magyar kato-
natemetõben a Honvédelmi Mi-
nisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Katonai Emlékhely- és
Hadisírgondozó Igazgatóság vala-
mint a Német Háborús Sírokat
Gondozó Népi Szövetség.

A megjelentek a Bundeswehr 1.
Vadászezredének, valamint a MH
64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezred katonáinak közös
humanitárius katonai bevetése
méltó lezárásaként tiszteletüket fe-
jezték ki az itt nyugvó német és
magyar katonák emléke elõtt.

A magyar fél részérõl Marton
István polgármester beszédében
kiemelte, Nagykanizsa városa a te-
metõ gondnokságán keresztül so-

kat tesz azért, hogy köztemetõi a
lehetõségekhez mérten tiszták,
rendezettek legyenek. Jólesõ ér-
zéssel vették tudomásul, hogy a
városunkban tartózkodó katonák
önzetlen segítségükkel nagyban
hozzájárultak az elhunytakhoz
méltó környezet kialakításához.
Frank Scholl, a humanitárius kato-
nai bevetésben részt vett német al-
egység vezetõje beszédében ki-
emelte, azért jöttek össze, hogy

megemlékezzenek azokról, akik
kötelességük teljesítése során a há-
borúban életüket vesztették. Kö-
szönetet mondott a szívélyes fo-
gadtatásért és a magyar katonák
munkájáért. Reméli, egyszer ma-
gánemberként is vendégeskedhet-
nek majd városunkban. Máté Sán-
dor alezredes, a HM Tábori Lelké-
szi Szolgálat protestáns tábori lel-
késze és Johannes Erlbruch, a bu-
davári Németajkú Evangélikus
Gyülekezet lelkésze ökumenikus
áldását követõen elhelyezték a
megemlékezés koszorúit az elesett
magyar és német katonák emléké-
re állított keresztnél.

B.E.

AA hháábboorrúúbbaann eelleesseetttteekkrree eemmlléékkeezztteekk 
EEmmlléékküünnnneeppsséégg aa nnéémmeett-mmaaggyyaarr kkaattoonnaatteemmeettõõbbeenn

„…hogy egy népcsoport van vagy nincs, meg tud-e kapaszkodni földjén és
hagyományaiban: az az élet alapténye;a népnek, mely elfogyott, szerzõdések
sem szerezhetnek országot, s a népet, melyben bõ természet terjeszkedik,
szerzõdések sem túrhatnak ki az országból.”

(Németh László: A magyar élet antinómiái, 1934)

MMaaggyyaarrookkrróóll mmoonnddttáákk::

Május utolsó vasárnapja
Kiskanizsán, a Millenniumi Em-
lékparkban ismét (immár tize-
dik esztendeje) a Hõsök Napjá-
nak jegyében telt, mely egyben
harmadszor volt városi szintû
megemlékezés ezen ünnep apro-
póján.

Az egybegyûlteket elõbb Hor-
váth Jánosné, az Együtt Kis-
kanizsáért Egyesület elnöke, majd
Marton István polgármester kö-
szöntötte, aztán Vitéz Lovag Erdõs
László honvéd ezredes vette sorra
a magyar történelem utóbbi száz
esztendejének sorstragédiáit. Dr.
Páhy János helyi plébános és
Hella Ferenc református lelkész
ökumenikus imával adózott az el-
esett magyar honvédek, hõsök em-
lékének, majd a különbözõ egye-
sületek, közösségek részérõl ko-
szorúzás vette kezdetét a kiskani-
zsai Templom téren.

Az ünnepség keretében kitünte-
téseket is adtak át a szervezõk a
Hõsök Emlékmûvénél, így az ‘56-
os Magyar Nemzetõrség Érdem-
keresztjét vehette át Kovácsné
Mikola Mária, Janzsóné Stróbl
Krisztina és Rodek Györgyné, il-
letve ugyanezt a kitüntetést kapta
néhai Plánder György is. Jubileu-
mi emlékplakettet és emléklapot
adtak át Horváth Ferencnek, Hor-
váth Zoltánnénak, Kepe Miklósné-
nak és Kepe Miklósnak, valamint
Vajda Lászlónénak.  

P.L.

A HHõsök
Napja
jegyében
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KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2010. június 3.4

A hétfõi közgyûlés jegyében
kívánt a Kiskanizsai Település-
részi Önkormányzat ülésezni.
Pontosabban ülésezett is, csak a
hétfõ délelõtti történések átír-
ták a szándékokat. Ettõl füg-
getlenül nem árt tudni, hogy a
huszonegyedik napirendi pont
lett volna a közgyûlésen a
kiskanizsai ravatalozó bõvíté-
ses rekonstrukció beruházásá-
nak indítása. 

A testület öt fõvel határozat-
képes volt, így szintjükön volt
értelme a vitának, melybõl ki-
derült, hogy az egyes bizottsá-
gok (szám szerint hárman) tá-
mogatták a ravatalozó ügyét.
Más kérdés, hogy Polai József
önkormányzati képviselõ a fél-
reértések elkerülése végett ar-
ról érdeklõdött, a költségek mi-
lyen arányban oszlanak meg az
idei és jövõ évi költségvetés
között?

Nos, a kivitelezés tervezési
szakasza idén szeptember 30-ig
történhetne meg 1,8 millió forint
értékben, míg úgymond a vállal-
kozásba adása ezután következ-
hetne; ami viszont a további
harminchárom millióra rúgó té-
telt illeti, az már a jövõ évre nyúl-
na át. (Nem szabad megfeledkez-
ni a különbözõ engedélyezési,
valamint a közbeszerzési eljárá-
sokról sem.)

Ez már tovább generálta annak
kérdéskörét, mikor is kezdõdhetne
a kivitelezés valójában, s a 2011.
május 31-i átadási határidõnek
van-e létjogosultsága.

Polai képviselõ által már az
elõzõ ciklusban is forszírozott
ravatalozó bõvítési, felújítási
tervezet során tulajdonképpen
az évek folyamán két variáns
is elõkerült, de az már koráb-
ban eldõlt, hogy a B változatra
bólintott rá a részönkormány-
zat.

Az építkezési munkálatok aztán
magukkal vonnák az ideiglenes ra-
vatalozó mûködtetését is, de errõl
határozott vélemény nem alakult
ki az ülés során. Ugyanakkor Tóth
Nándor képviselõ elmondta, a (jö-
võ tavasszal induló) szennyvízpro-
jektben a kiskanizsai ravatalozó
„rákötése” biztosított folyamat.

Az egyebek kérdéskör alatt még
szóba került a helyi rendõrségi iro-
da átadása, mellyel kapcsolatban
Polai József nem mulasztott el ki-
térni a kialakítandó helyiség körü-
li folyosó állapotának tarthatatlan-
ságára, s ez messzire vezetõ felve-
tés volt. Tóth Nándor közölte, a
városfejlesztési bizottság szerint a
hárommillió forintból az épületi
folyosó ügyét meg lehetett volna
oldani…

Ennyiben maradtak, s szó sem
volt maratoni ülésezésrõl. Talán a
péntek este tette ezt… 

P.L.

MMiikkoorr úújjuull mmeegg aa kkiisskkaanniizzssaaii rraavvaattaalloozzóó??

A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása tartott ülést
Kistérségi Fejlesztési Tanácsá-
nak tagjai részére a Vasember-
ház Dísztermében, ahol több
fontos napirendi pontot tárgyal-
tak meg a jelenlévõk.

Az ülés bevezetõjében tájékoz-
tatót hallhattunk a 2010/2011.
éves helyközi személyszállítási
menetrendek változtatásának ter-
vezetérõl. A meghívottak Tóthné
Temesi Kinga KSZI irodavezetõ,
valamint a MÁV-START és a ZA-
LA VOLÁN képviselõi voltak. A
legfontosabb napirendi pont a
helyközi személyszállítási menet-
rendek változtatásáról szólt, de
számottevõ döntés nem született.
A polgármesterek elmondták a la-
kosság részérõl felmerült észrevé-
teleket, amelyek elsõsorban az is-
kolák és munkahelyek jobb meg-
közelíthetõségével és a Nagykani-
zsa–Budapest közötti vasúti me-
netidõ csökkentésével voltak kap-
csolatosak. A menetrendek elõké-
szítése már megkezdõdött és
2010. december 12-én fog életbe
lépni.

A Tanács Marton István polgár-
mestert, a társulás elnökét javasol-
ta delegált tagnak Nyugat-dunán-

túli Regionális Közlekedési Szak-
bizottságba.

A Társulási Tanács napirendi
pontjai a Nagykanizsa és Környé-
ke Szociális Foglalkoztatási és
Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
2009. évi beszámolója, mérlege és
közhasznúsági jelentése, valamint
a 2010. évi üzleti terve volt, me-
lyeket a bizottsági tagok elfogad-
tak. Emellett megtárgyalták a
Közép-Pannon Regionális Zrt. üz-
letrész vételi ajánlatát, és úgy dön-
töttek, a Társulás nem adja el a
Balatontérségi Terület- és Gazda-
ságfejlesztõ Nonprofit Kft.-ben
meglévõ 100.000 forint értékû üz-
letrészét. 

Jóváhagyták továbbá a Terü-
letfejlesztési Alap pályázata által
nyert támogatás felosztását. A
2010. áprilisában kiírt pályázat
elnyerésével öt település jutott
támogatáshoz, a felosztható ke-
retösszeg 5.900.000 forint, me-
lyet több szempont figyelembe-
vételével osztottak szét a telepü-
lések között, például  hányszor
vette igénybe a az elmúlt évek-
ben a TEFA-t, mekkora önrésszel
rendelkezik az adott pályázatban
a település. Végül mind az öt te-
lepülés hozzájutott a támogatás-
hoz. 

Z.A.

KKiissttéérrssééggii üüllééss aa VVaasseemmbbeerrhháázzbbaann

Május 27-én, csütörtökön ünne-
pelte 95. születésnapját Németh
Lajosné, akit Partiné Dr. Szmodics
Györgyi közigazgatási osztályve-
zetõ, valamint Karádi János anya-
könyvvezetõ köszöntött fel a Pol-
gármesteri Hivatal nevében. A
meglepõen jó egészségnek örven-
dõ idõs hölgy 1994-ben költözött
Nemesvidrõl Nagykanizsára. A
mezõgazdaságban dolgozott, tu-
lajdonképpen a munka töltötte ki
az életét, de a mai napig sikerült
megtartania szellemi frissességét,
szeret olvasni és érdeklõdik a vi-
lág eseményei iránt. Hat unokája
és tíz dédunokája van, a legkisebb
alig két hónapos.

SSzzüülleettééssnnaappii 
kköösszzöönnttõõ

A közbiztonság valamennyiünk
elsõrendû igénye – véli Dr. Káro-
lyi Attila önkormányzati képvise-
lõ, s ennek jegyében cselekedve
tájékoztatta lapunkat, hogy a Ke-
leti városrészben ismét mûködik
a körzeti megbízotti iroda. A Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság,
valamint a Nagykanizsai Rendõr-
kapitányság Közrendvédelmi
Osztályának égisze alatt mûködik
a fenti intézmény a Bartók Béla
u. 6. szám alatt. Minden páratlan
hét csütörtökén 9-11 óráig tarta-
nak lakossági fogadóórákat a Ke-
leti városrész, Szabadhegy, Sánc,
Bagola, Kisfakos és Nagyfakos
városrészek körzeti megbízottjai,
Bukovecz József rendõrzászlós és
Perényi Ádám rendõrõrmester.
Velük nemcsak személyesen, de
telefonon és e-mail-ben is felve-
hetik a kapcsolatot az érdeklõ-
dõk. 

RReennddõõrröökk 
aa llaakkóótteelleeppeenn
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Elhalasztott soros, többször
összehívott rendkívüli cimkék-
kel illethetjük a testület legutób-
bi munka nélkül töltött ülését.
Az ok: Marton István nem haj-
landó szabadságra menni. A
módszer, hogy ezt elérje: a törvé-
nyi citátumok ellenére megaka-
dályozta az errõl szóló elõter-
jesztés napirendi vételének sza-
vazását. A biztosítékot kiverõ
elõterjesztést Szõlõsi Márta
nyújtotta be. Alábbiakban ezt
közöljük.

TTiisszztteelltt KKöözzggyyûûllééss!!

„Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának az elõzõ
ciklus polgármestere és alpolgár-
mestere részére jelentõs összegû
szabadságmegváltást kellett pénz-
ben megváltani, mivel a hivatali
idejükre törvény szerint járó sza-
badság nagy részét nem vették
igénybe, illetõleg a munkáltatói
jogkört gyakorló Közgyûlés annak
részükre történõ kiadásáról nem
intézkedett.

A pernyertesség kérdésében ép-
pen az volt a döntõ, hogy a pihe-
néshez való jog alkotmányos alap-
jog, a szabadság kiadása a munkál-
tató kötelessége.

Az elõterjesztéshez melléklet-
ben csatolom Mfv.
II.10.640/2008./3. számú Legfel-
sõbb Bírósági ítéletet, amelyben
Litter Nándor volt polgármester
pernyertessé vált Marton István ál-
tal ki nem fizetett szabadság
pénzbeni megváltása iránt az ön-
kormányzat ellen indított perben.

A jogerõs ítélet rögzíti: „A pol-
gármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirõl és az önkor-
mányzati képviselõ tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. Tv. (Pttv.)
13. §-a szerint a polgármesteri fog-
lalkoztatási jogviszonyra megfele-
lõen alkalmazni kell a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. Törvény (Ktv.) 71.§-ának
(2) bekezdését, kivéve a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. Törvény (Mt.) 85. §-át, 90. §
(1) és (2) bekezdését, a 105-106.
§-át, a 132. § (1) bekezdését, a
140. §-át, a 167-168. §-át. Ezért a
Ktv. 71. § (2) bekezdése alapján a
polgármesteri foglalkoztatási jog-
viszonyban is alkalmazandó az
Mt. 136. §-ának (1) bekezdése,
amely szerint a munkavállaló

munkaviszonya megszûnésekor,
ha a munkáltatónál eltöltött idõvel
arányos szabadságot nem kapta
meg, azt pénzben kell megváltani.
Egyéb esetben a szabadságot pénz-
ben megváltani nem lehet, ettõl ér-
vényesen eltérni nem lehet.”

„A Ktv. 71. § (2) bekezdése az
alkalmazandó jogszabályok köré-
ben az Mt. 188-193/A. §-ait, va-
gyis a vezetõ állású munkaválla-
lókra vonatkozó eltérõ rendelkezé-
seket nem sorolja fel, így azok pol-
gármesteri foglalkoztatási jogvi-
szonyban sem alkalmazhatók. Eb-
bõl következõen a jogvita eldönté-
sénél nem tekinthetõ irányadónak
a vezetõ állású munkavállalók sza-
badságáról rendelkezõ Mt. 192. §
alkalmazásával kapcsolatos BH
1999. 476. számú eseti döntés, és a
bizonyítási teherre vonatkozóan az
abban kifejtett elvi állásfoglalás
sem, melybõl következõen – az ál-
talános szabályok szerint – nem a
felperesnek kellett bizonyítani a
szabadság igénybevételét akadá-
lyozó körülményeket, hanem az
alperesnek, hogy a szabadságot ki-
adta.”

Ugyancsak jogerõssé vált az
Mfv. II.10.839/2008./3. számú
Legfelsõbb Bírósági ítélet, amely-
ben Röst János volt alpolgármester
felperesként pernyertessé vált
Marton István által ki nem fizetett
szabadság pénzbeni megváltása
iránt az önkormányzat ellen indí-
tott perben. Az ítélet szerint – me-
lyet mellékelek – „a pihenéshez
való jog alkotmányos alapjog,
ezért az általános munkajogi sza-
bályok szerint a szabadság kiadása
a munkáltató kötelessége.”

Az elõzõ ciklus tapasztalata
alapján az alábbiakat terjesztem a
Tisztelt Közgyûlés elé.

A polgármesterre vonatkozó
szabályokat a közgyûlési SZMSZ
57. §-a tartalmazza az alábbiak
szerint: 

A Közgyûlés gyakorolja a pol-
gármester tekintetében a munkál-
tatói jogokat. A polgármester sza-
badságának idejét önállóan hatá-
rozza meg, helyettesítésérõl gon-
doskodni köteles. A polgármester a
szabadságát a tárgyévben köteles
igénybe venni. Amennyiben a
tárgyévi szabadsága kivétele vár-
hatóan akadályba ütközik, azt in-
dokaival együtt tárgyév november
20-ig köteles a közgyûlésnek beje-
lenteni.

Az alpolgármesterre vonatkozó-
an az SZMSZ 59. §-a tartalmaz
rendelkezéseket a következõk sze-
rint: 

Az alpolgármester szabadságát
a polgármester adja ki a vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseire fi-
gyelemmel. Az alpolgármester
szabadságára alkalmazni kell az
57.§ (6) bekezdését. 

Marton István polgármester úr a
Közgyûlés 2009. november 26-i
ülésén bejelentette, hogy 2009. év-
rõl 49 nap szabadságot hoz át.
2010. évre szeptember 30-ig idõ-
arányosan 29 nap szabadság illeti
meg. Amennyiben ezen szabad-
ságmennyiséget (mindösszesen 78
nap) ez évben sem használja fel,
polgármesteri tisztsége megszûné-
sekor azt pénzben kell megváltani.
Ez az összeg a 78 nap szabadság-
gal számolva, járulékokkal együtt
várhatóan mintegy 2.500 ezer Ft. 

Marton István polgármester Úr
Litter Nándor volt polgármester és
Röst János volt alpolgármester
munkaügyi pere kapcsán azt az ál-
láspontot képviselte, hogy a sza-
badságot ki kell adni. 

Cseresnyés Péter alpolgármester
nem hozott át 2009. évrõl szabad-
ságot, mivel annak kiadásáról pol-
gármester úr a vonatkozó szabá-
lyok és a Közgyûlési SZMSZ alap-
ján – mint a munkáltató jogkör
gyakorlója – idõben intézkedett.

Javaslom a Tisztelt Közgyûlés-
nek, mint a munkáltatói jogkör
gyakorlójának, hogy 2010. június
1. és 2010. szeptember 20. között
természetben adja ki az eddig fel
nem használt, illetõleg 2010. év-
ben idõarányosan járó szabadságot
Marton István polgármester részé-
re. Fentiek alapján az alábbi hatá-
rozati javaslatot terjesztem elõ.

Határozati javaslat:
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-

ros Közgyûlése Marton István pol-
gármester részére a 2009. évrõl ha-
tározott és 2010. évre idõarányo-
san járó, összesen 78 nap szabad-
ságot 2010. június 1. napjától
2010. szeptember 20. napjáig tartó
idõtartamra kiadja.

A polgármester távolléte alatt
helyettesítést Cseresnyés Péter al-
polgármester látja el, aki a polgár-
mester helyettesítésekor annak tel-
jes jogkörével rendelkezik.

Határidõ: 2010. május 28. Fele-
lõs: Dr. Tuboly Marianna jegyzõ,
Cseresnyés Péter alpolgármester.

(A határozat elfogadása egysze-
rû szótöbbséget igényel)

Nagykanizsa, 2010. május 5.”
A képviselõ asszony afféle jogi

precedensként elõterjesztéséhez be-
csatolt két ítéletet is, melybõl világo-
san kiderül a pihenéshez való jog al-
kotmányos alapjog, a szabadság ki-
adása a munkáltató kötelessége. Je-
len esetben a képviselõtestület mint
munkáltató jogosan adhatja ki Mar-
ton István szabadságát. Ezt támasz-
totta alá a Dr. Károlyi Attila által idé-
zett alkotmánybírósági határozat is.
A polgármester ellenállásként nem-
csak az ülést rekesztette be, hanem
kötelezte a Kanizsai Kulturális Köz-
pont vezetõjét és munkatársait, hogy
a testület munkáját segítõ technikai
és egyéb berendezéseket kapcsolják
ki. Beleértve a villanyt is.

D.J.

Ezt tapasztalva Halász Gyula
és Röst János önkormányzati
képviselõk az alábbi nyilatkozat-
tal fordultak a város hivatali- és
intézményvezetõihez.

A május 31-i közgyûlésen Mar-
ton István polgármesterként sokad-
szor szegte meg a törvények betar-
tására tett polgármesteri esküjét.

Szégyenletes, és elítélendõ,
hogy ezt azokban a napirendi pon-
tokban tette, ahol a személye érin-
tett volt, megakadályozva ezzel,
hogy munkáltatója, a közgyûlés a
munkáltatói jogokat gyakorolja. 

Nem kell ahhoz jogásznak len-
nie senkinek sem, hogy tudja: aki
ahol dolgozik, ott az érintett nem
gátolhatja meg a munkáltatói jog
törvényes gyakorlását. 

Marton István ezen törvénysértõ
magatartása miatt a közgyûlésen
jelenlévõ 23 képviselõbõl 20 kép-
viselõ pártsemlegesen, azonnali le-
mondásra, távozásra szólította fel
Marton Istvánt.

Az MSZP, FIDESZ, MSZDP,
SZDSZ és a Városvédõk képviselõi-
nek a jelenlévõ független képviselõvel
együtt elegük lett Marton István per-
manens, törvénysértõ magatartásából.

Ez egyértelmûen kifejezi Mar-
ton István négy éves közéleti
ámokfutásáról kialakított közös
véleményüket, ami egybeesik a
kanizsai lakosság döntõ többségé-
nek véleményével.

(folytatás a 6. oldalon)

KKaanniizzssaa –– AA MMaarrttoonn-sszzttoorrii2010. június 3. 5

KKöözzggyyûûllééssnneekk iinndduulltt,, bboohhóózzaatt lleetttt bbeellõõllee

NNee hhaajjttssáákk vvééggrree
MMaarrttoonn ttöörrvvéénnyytteelleenn
uuttaassííttáássaaiitt
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KKaanniizzssaa –– AA MMaarrttoonn-sszzttoorrii 2010. június 3.6

(folytatás az 5. oldalról)
Felhívjuk az önkormányzat in-

tézményeinek, a gazdasági társa-
ságainak, a polgármesteri hivatal
vezetõinek, középvezetõinek,
dolgozóinak a figyelmét, hogy az
esetleges Marton István által ki-
adásra kerülõ törvénysértõ utasí-
tásokat (akár írásbeli, akár szó-
beli) ne hajtsák végre, azokról az
illetékesség szerinti személyt: al-
polgármestert, jegyzõt, az ÜJKB
elnökét azonnal tájékoztassák! 

A közgyûlési cirkuszt megelé-
gelve huszonegy képviselõ pártál-
lástól függetlenül azonnali hatály-
lyal lemondásra szólította fel Mar-
ton István polgármestert. A javas-
lathoz aláírásával csatlakozott
Röst János, Bogár Ferenc, Tóth
László, Bárdosi Gábor, Bene Csa-
ba, Halász Gyula, Dr. Károlyi Atti-
la, Gyalókai Zoltán, Dr. Kolonics
Bálint, Tóth Nándor, Balogh Lász-
ló, Szõlõsi Márta, Bizzer András,
Jerausek István, Cseresnyés Péter,
Papp Nándor, Cserti Tibor, Karádi
Ferenc, Papp Ferenc, Dr. Csákai
Iván, Böröcz Zoltán.

A kézenfekvõ megoldást nem tá-
mogatta Bicsák Miklós, Horváth Ist-
ván, Polai József. Dr. Fodor Csaba
nem volt jelen a közgyûlésen.

D.J.

Múlt heti lapszámunk olvasói
leveleinek egyike elnézés kérés-
re szólította fel a Fideszt, amiért
Marton Istvánt jelölték polgár-
mesternek. Bene Csaba arra em-
lékeztette olvasóinkat: Sajnál-
juk, hogy Marton István csak
erre képes, és azt is, hogy nem
tudott élni azzal a bizalommal,
amelyet 2006-ban a szavazóktól
megkapott. – fejezte ki a Fidesz
tavaly július 31-én, elismerve
hibáját. 

Lapunk olvasói akkor nyári
szünetünk miatt nem olvashat-
ták e sorokat. Hétfõn Bene Csa-
ba frakcióvezetõ ismételten bo-
csánatot kért a választóktól,
hogy négy éve Marton Istvánt
jelölték.

D.J.

A május 31-i szégyenletes köz-
gyûléssel kapcsolatban szeretnék
elmondani néhány gondolatot,
hogy a tisztelt kanizsai polgárok
tisztán lássák a helyzetet, és ne
tévessze meg õket azoknak a
képviselõknek  a nyilatkozata,
akiket – és ez ismételten bebizo-
nyosodott – egyáltalán nem érde-
kel Nagykanizsa sorsa, nem a vá-
rosért dolgoznak. Számukra az
én elmozdításom a legfonto-
sabb. – kezdi Marton István pol-
gármester a médiumokhoz eljut-
tatott sajtónyilatkozatát.

A megtárgyalandó napirendi
pontok között szerepelt volna 150
új munkahely megteremtésének le-
hetõsége, intézményvezetõk kine-
vezése, gazdasági társaságok be-
számolóinak elfogadása, hogy „
csak” a legfontosabbakat említsem.
Ezek szerint a képviselõk többségét
abszolút nem érdekli, hogy hogyan
vegyük fel a versenyt a munkanél-
küliség ellen, vagy, hogy gyerme-
keink intézményeiben a megfelelõ
vezetés biztosítva legyen. 

A két legnagyobb és legfonto-
sabb kérdés, a munkahelyteremtés
és az oktatás!

Én biztos vagyok abban, hogy a
polgárok átlátnak a szitán és telje-
sen tisztában vannak azzal, attól,
hogy az esetleges többség tör-
vénytelen dolgot akar véghezvinni
– azáltal, hogy többen vannak – a
dolog még nem válik törvényessé.

Az alábbiakban leírtak bebizo-
nyítják, hogy bármit is mond bár-
melyik képviselõ, én törvényesen
jártam el:

A polgármesteri tisztség ellátá-
sának egyes kérdéseirõl és az ön-
kormányzati képviselõk tisztelet-
díjáról szóló 1994. évi LXIV. tör-
vény (Pttv.) 13.§ (1) bekezdése
szerint a polgármesteri foglalkoz-
tatási jogviszonyra megfelelõen
alkalmazni kell – egyebek mellett
– a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény (
Ktv.) 71.§ (2) bekezdését.

A Ktv. 71.§ (2) bekezdése ki-
mondja, hogy a közszolgálati
jogviszonyra a Munka Törvény-
könyvérõl szóló 1992. évi
XXII. Törvény (Mt.) rendelke-
zéseit – egyebek mellett – a
szabadság kiadása tekintetében
a következõk szerint kell alkal-
mazni: a 134. § (11) bekezdé-
sét, 135-140.§-át. Az Mt. ezen
szakaszai a szabadságra vonat-

kozásban technikai elemeket
tartalmaznak, és nem utalnak
arra, hogyan kell a szabadságot
kiadni. 

Ugyanakkor sem a Pttv., sem
pedig a Ktv. alapján nem kell al-
kalmazni az Mt. 134.§ (1) bekez-
dését, mely szerint a szabadság
kiadásának idõpontját – a mun-
kavállaló meghallgatását követõ-
en – a munkáltató határozza meg.

Az Mt. 3.§ (1) bekezdése szerint
a jogok gyakorlása és a kötelezett-
ségek teljesítése során a munkálta-
tó és a munkavállaló a jóhiszemû-
ség és a tisztesség követelményei-
nek megfelelõen, kölcsönösen kö-
teles eljárni.

A fentiek alapján tehát az Mt.
134. § (1) bekezdését, mely szerint
a szabadság kiadását a munkáltató
határozza meg, a polgármesterre
vonatkozóan nem lehet, és nem
kell alkalmazni.

Ugyanakkor az Mt. 3.§-ánam
foglaltaknak megfelelõen a sza-
badság kiadása tekintetében (is)
a polgármesternek és a képvise-
lõ-testületnek, mint az Ötv. sze-
rinti munkáltatónak együtt kell
mûködni. Ennek megfelelõen a
képviselõ -testület a polgármes-
tert nem küldheti szabadságra,
hanem a szabadság kiadásáról,
illetve igénybevételérõl a pol-
gármesternek és a képviselõ-
testületnek jóhiszemûen eljárva,
kölcsönösen meg kell állapodni.

Azt – miként a közgyûlésen már
közöltem – nyomatékosan el sze-
retném mondani, az igaztalanul tá-
madó vádak miatt, hogy a bent
maradó szabadságom után járó
pénzösszeget, egyesületeknek és
karitatív szervezeteknek fogom
felajánlani.

A következõ közgyûlés idõpont-
járól belátható idõn belül termé-
szetesen dönteni fogok.

Minden jóérzésû ember nyuga-
lomra és összefogásra, nemzeti
összefogásra vár, ahogy én is,
ami most már tényleg elvárható
lenne annak érdekében, hogy az
ország, és természetesen ezen be-
lül Nagykanizsa is fejlõdni tud-
jon.

Ennek érdekében kérek min-
den képviselõt – úgy gondolom
ezt sok ezer ember nevében te-
szem –, hogy ne azon munkál-
kodjanak folyamatosan, hogy
hogyan tegyenek minél többet
ellenem, hanem azon, hogy
konstruktív, építõ ötleteikkel,
hogyan tudnák segíteni munkán-
kat, és ezáltal városunk fejlõ-
dését!

A polgármester reagálása kap-
csán Fertig István és Karádi Ferenc
közös sajtótájékoztatót tartott.
Gondolataikat, amelyet szó szerint
közlünk, a Miért fél Marton
István? vezérfonalra fûzték fel.

Csak a tisztán látás érdekében
kényszerülünk annak közlésére,
hogy, jelenleg a nagykanizsai köz-
gyûléseken folyó botrány politizá-
lás nem érdeke a nagykanizsai Fi-
desz szervezetének és egyetlen Fi-
desz frakció tagnak sem.

Sajnáljuk és szégyelljük, azt a mér-
hetetlenül arrogáns, kellemetlen
hangnemet, amelyet politikai ellenfe-
leikkel szemben alkalmaznak azok,
akik abban érdekeltek, hogy minden
képviselõt, pártállástól függetlenül,
lejárassanak a városban. Ebbe a kör-
be tartozik a polgármester korrupciót
emlegetõ számtalan kijelentése és so-
kat sejttetõ megszólalása is. Nem kí-
vánunk ebbe a sorba beállni. Ez a
szemlélet a nagykanizsai FIDESZ-
KDNP szövetséghez, egy választási
gyõzelem után méltatlan lenne.

Méltatlan lenne az is, hogy Mar-
ton István a korrupcióval és a
munkahelyteremtéssel kapcsolatos
„tucatvádjait” kommentáljuk, hi-
szen ezekben az esetekben sem az
igazsághoz ragaszkodik, hanem a
saját érdekét szolgáló, másokat le-
járatni szándékozó, minden alapot
nélkülözõ víziókról beszél.

Kérdések azért bennünk is felme-
rülnek. Miért fél Marton István attól,
hogy a szabadságolása után, belelát-
nak a képviselõk az eddigi pénzügyi
folyamatokba? Miért fél Marton Ist-
ván attól, hogy a város gazdasági,
fejlesztési elképzeléseibe bizottsá-
gok, komoly szaktudással rendelke-
zõ helyi erõk is beleszólhassanak?
Miért fél Marton István attól, hogy
nem erõbõl, hanem a lakossággal
történõ megegyezéssel döntsünk el
fejlesztéseket? Miért fél Marton Ist-
ván attól, hogy kiderül az a tény,
hogy számtalan, a város vezetésére
nála nagyságrendekkel alkalmasabb
ember van a testületben, aki együtt
tud dolgozni a hivatalnokokkal és a
közgyûlés tagjaival? Ebben a hely-
zetben a lemondása, vagy szabadsá-
golása segítene a városon.

Végül bejelentették: Péntek reg-
gel 8 órára, négy bizottsági elnök
rendkívüli közgyûlés összehívását
kezdeményezte, a teljes elmaradt
közgyûlési napirendek megtárgya-
lása érdekében.

ÖÖsssszzppáárrttii
mmoonnddjjoonn llee!!

AA FFiiddeesszz 
bbooccssáánnaattoott kkéérrtt
MMaarrttoonn IIssttvváánn 
tteetttteeiiéérrtt

MMaarrttoonn 
ttiisszzttáánnllááttáásstt kkéérr

FFiiddeesszz::
MMiittõõll ffééll MMaarrttoonn??
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A kanizsaujsag.hu internetes
portálon érdekes fejtegetést
találtam Nagykanizsa elmúlt
húsz évérõl.

Az írást Röst János jegyezte, aki
sajátos szemszögbõl nézve elemzi
a helyi politikai életet 1990-tõl.
Igyekszik a szerzõ objektív, valós
képet festeni az elmúlt 20 évrõl, de
hogyan lehetne elvárni attól a sze-
mélytõl egy ilyen véleményt, aki
maga is szereplõje, alakítója volt a
történéseknek. Azok a megállapí-
tások, amelyek vitathatatlanul
megtörténtek ebben az idõszak-
ban, elfogadhatók alapként, de a
levont konzekvenciák, következte-
tések egy része sántít, hogy egész
finoman fogalmazzak.

Marton István negatív szerepe
például megkérdõjelezhetetlen. Õt
talán egy szemétdomb tetején tud-
nám elképzelni, ahol miden reggel
kukorékol egy jó nagyot és utána
szétkaparja az alatta lévõ halmot,
hátha õ találja meg a kiskakas gyé-
mánt fél krajcárját, amivel aztán
zsarolhatja a török császárt.

A Litter-Röst korszak már nem
ilyen egyértelmûen pozitív meg-
ítélésû, mint ahogy olvasható a
szerzõ páholyából nézve, mert ak-
kor a választók kórusban követel-
nék vissza õket, amire azonban
még halvány utalások sem lát-
szanak Nagykanizsa közterein. A
város adósság állománya is jelen-
tõsen megnövekedett ebben az
idõben, amit Röst János szerényen
elhallgat.

Az írás abból a szempontból vi-
szont kifejezetten jó, hogy a húsz
év tanulságaként megállapítsuk;
csak egy kormánypárti, jelentõs
többséggel rendelkezõ testület tud
hatékony lenni a város fejlõdése
érdekében. Minden más megoldás
kedvezhet ugyan a plurális, tagolt
demokráciának, de a konfliktusok
és a döntésképtelen helyzetek so-
kaságát rejtené magában, mint ed-
dig is minden esetben.

Mindebbõl logikusan az a kö-
vetkeztetés vonható le a nagyka-
nizsaiak számára is, hogy erõs,
egységesen gondolkodó, lehetõleg
kormánypárti testület kell a város
élére a sikeres érdekérvényesítés
érdekében.

A választásra jelölt polgár-
mester és a képviselõk személye,

hovatartozása azért lényeges
szempont, hogy a többség azonos
pártállású helyi politikus lehessen
a következõ ciklusban. Ebben az
esetben, várhatóan nem veszeke-
dések és cirkuszi jelenetek fogják
jellemezni a közgyûléseket, hanem
a bizottsági szakaszban lezajló vi-
ták és a jól elõkészített, gyors dön-
tések. Ezt az egyszerû tényt Zala-
egerszegen már évek óta felismer-
ték és a gyakorlatban is alkalmaz-
zák a választók.

Azt, hogy ebbe az elképzelt, ide-
ális összetételû testületbe kit sza-
vaznak majd Nagykanizsa polgá-
rai a polgármesteri székbe és a
képviselõk közé, nehéz elõre meg-
jósolni, de Röst János utolsó sza-
vait azt hiszem készpénznek ve-
hetjük. Nem Marton István és tár-
sai a favoritok 2010-ben ebben a
délnyugati városban.

www.bakkker.hu

Talán akkor jellemeznénk he-
lyesen Röst János múlt számuk-
ban megjelent írását, ha azt ír-
nánk, hiánypótló összefoglalást
sikerült papírra vetnie az elmúlt

húsz esztendõ kanizsai politikai
palettájáról. Gyorsan tegyük hoz-
zá, ilyen velõsen és tételesen
rendbe szedve az ismereteket,
nem sokszor teszik meg a dél-za-
lai városban. Erre szokták azt
mondani, európai fejlettebbik, an-
golszász része azért tart ott ahol,
mert az írásbeliség kialakulása, a
megtörténtek dokumentálása és
annak érthetõ szinten történõ köz-
lése jóval korábbra tehetõ, mint
másutt – aminek nagyban köszön-
hetõ, miért is letisztultabbak arra-
felé a különbözõ viszonyok. Röst
János ezzel az írásával kioltotta
azon negatív vélemények egy ré-
szét, melyek nemrégiben megje-
lent kiadványa kapcsán láttak
napvilágot. S írásával kapcsolato-
san még az is megbocsátható,
hogy SZDSZ-es elfogultságát ko-
rántsem sikerült sorai között min-
dig levetkõznie…

Név és cím a Szerkesztõségben

Kocsmai beszólásra emlékezte-
tõ fenyegetést engedett meg magá-
nak Zagyva György jobbikos hon-
atya minap a Tisztelt Házban: 

(folytatás a 8. oldalon)

EElleemmeezzzzüünnkk 
eeggyy kkiiccssiitt mmii iiss!!

NNeemm vvoolltt kkáárr 
aa ssoorrookkéérrtt EEggyy sszzóórraa aa hhóórraa
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VIVERE AAlapítvány 
88880000 NNaaggyykkaanniizzssaa,, RRóózzssaa uu.. 99

Eredmény levezetés: 2009.12.30. Ft

Támogfatás, adomány bevétel 67 000
SZJA 1% bevétel 223 857
NCA támogatás bevétele 213 500
Pénzügyi mûveletek bevétele 
(kamat,árfolyamnyereség, stb.) 516 433
Bevételek összesen: 1 020 790
Cél szerinti kiadások 1 488 638
Adott támogatások (Vívó Szakosztály) 1 488 638
Egyéb cél szerinti kiadások -
Egyéb kiadások 324 345
Anyagköltsdég (irodaszer) 49 075
Igénybevett szolg. 
(hirdetés, internet, könyvelési szolg.) 151 030
Bankköltség 18 268
Árfolyamveszteség 6 972
Értékcsökkenés 99 000
Kiadások összesen: 1 812 983
BEVÉTEL-KIADÁS -792 193

Vagyonkimutatás: 2009.12.31.Ft
Befektetett eszközök 77 901
Értékpapírok (beszerzési értéken) 6 181 896
OTP folyószámla 522 222
MKB folyószámla 1 089
Értékpapír elszámolási számla 26 005
ÖSSZESEN: 6 809 113

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

Hrsz.: 4378/29. Helye: Nagykanizsa Ipari Parkban. Kikiáltási ár: 56.520.000
Ft + áfa. Versenytárgyalások idõpontjai: július 1., július 8. 10.00 óra.

Az ingatlan az  Ipari Park területén a 74 sz. út mellett  helyezkedik el, neve-
zetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú,  1.4833 m2 nagyságú "kivett
beépítetlen terület" megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ közmûigényeket a
szolgáltatókkal illetve az Önkormányzattal egyeztetni kell, illetve részükre a
közmûrákötési hozzájárulásokat a  mindenkori hatályos kormány-önkormány-
zati rendeletek szerint kell megfizetni.

A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. (Ipari Park) 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. tárgyalója.

Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámokon lehet:
+36306932448 és +36 93536365

NNyyiillvváánnooss vveerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatalban az alábbi köztisztviselõi állások betöltésére

1. Gazdálkodási Osztályon pénzügyi osztályvezetõ-helyettes 
(benyújtási határidõ: 2010. június 18.)
2. Szociális Osztályon szociális ügyintézõ (benyújtási határidõ: 2010. június 18.)
3. Mûvelõdési és Sport Osztályon oktatási ügyintézõ (benyújtási határidõ:

2010. június 18.)
4. Építéshatósági Osztályon építésügyi ügyintézõ (benyújtási határidõ: 2010.

június 18.)
5. Titkárságon jogi ügyintézõ (benyújtási határidõ: 2010. június 18.)
6. Pályázati Irodában pályázati ügyintézõ (benyújtási határidõ: 2010. június 15.)
A pályázati feltételekben törvényi változás miatt az alábbiak szerint módosí-

tás történt: a közigazgatási versenyvizsga, mint pályázati feltétel megszûnt.
A módosított részletes pályázati hirdetmények a www.kszk.gov.hu és a

www.nagykanizsa.hu honlapokon tekinthetõk meg.

KKöözzttiisszzttvviisseellõõii áálllláássookk aa hhiivvaattaallbbaann

(folytatás a 7. oldalról)
–  Na, ezt majd a folyosón meg-

beszéljük! – fordult a fideszes kép-
viselõ felé. A vélemény szabadsá-
gának korlátozása azonban egyál-
talán nem új jelenség részükrõl. 

… a Jobbik televíziónak tekinti
az internetet, s ezért egyoldalú
„társalgást” folytat közönségével.
Egy jobbikos elolvashatja a Ku-
ruc.info írásait, végigböngészheti
a Barikád online kiadását, és kész,
hogy õ is véleményt nyilvánítson,
arra egyáltalán nincs lehetõsége: a
cikkekhez nem lehet hozzászólni,
fórum pedig egyik helyen sem
üzemel. – tette szóvá, már egy hó-
nappal a választás elõtt a Heti Vá-
lasz publicistája, Dévényi István.
Méltán érezhette úgy, erre a jelen-
ségre a Pofa be! cím a legtalálóbb.

Nekünk, a Kanizsa olvasóinak
szerencsénk van. Nem árult zsák-
bamacskát a Jobbik, mi már de-
cemberben megízlelhettük, mire
számíthatunk tõlük. Elnökük, Za-
kó László Figyeljen rám Papp Já-
nos! címû ingerült levelében e so-
rok íróját megpróbálta elhallgattat-
ni. Marton Istvánt védte a szabad
véleménnyel szemben. Hazugság-
ba próbálta keverni városunk
evangélikus lelkészét is. Szokolay
Sándor kanizsai hallgatóságának

pedig megszabta volna, mire sza-
bad emlékeznie a zeneszerzõ elõ-
adásából. A Jobbikról mondott,
temperamentumos, elítélõ szavaira
például nem. 

Az azóta a történelem szemét-
dombjára került miniszterelnök
próbálkozott szemkilövetéssel,
kardlapozással, könnygázzal, so-
rolhatnám. Végül mégis a véle-
mény szabadsága söpörte el õt.

Kíváncsi vagyok, hogyan élik
meg a Jobbik hajdani szavazói,
hogy vezetõik volt ellenfelük
szemléletét veszik át?  

Papp János

Tisztelt Dóró János Úr!
A Trák kiállítással kapcsolato-

san megjelent cikk (csomagolás
és portéka) után megtekintettem
az anyagot, és valóban az ön által
leírtakat tapasztaltam. Az ezután
következett pengeváltások, illet-
ve a médiában megjelent közlé-
sek után mint kanizsai adófizetõ
polgárt az igazság megismerése
elindított az ezzel kapcsolatos
infók begyûjtésére. Szeretném
megosztani a számomra ismerté
vált anyagot, aminek a hitelessé-

ge szerintem 80-90 %, ezt ellen-
õrizni lehet.

1. A kiállítás valós költsége mi-
nimum 25.000.000 Ft. Számlák,
bizonylatok, polgármesteri hivatal
ellenjegyzései, stb.

2. Állófogadás (a mai gazdasági
helyzetben) közel 500.000 Ft.

3. A legnagyobb marhaság az a
nyilatkozat, hogy ez nem az adófi-
zetõk pénzét terheli. Amit tettek
minimum hûtlen kezelés (számvi-
teli szakember véleménye).

4. Kik és hányszor utaztak ezzel
kapcsolatban Kazanlakba és mi-
lyen feladattal, tekintve, hogy sok
millió forintért volt megbízva erre
szakosodott cég.

5. A médiával való kapcsolattar-
tás és ennek költségei (nagyobb
összegrõl hallani).

6. A látogatottságot ne tévesszük
össze a kanizsai oktatási intézmények
szinte kötelezõen elvárt látogatóival.
Bevétel alapján lehet számolni.

7. A képviselõk, amikor a kiállí-
tásra szavaztak, annak tudatában
tették, hogy sok-sok értékes arany-
tárgy és majdnem kamionnyi
anyag érkezik majd. Ötletelés volt
még részükre, csatlakozhatunk ez-
zel Pécs kulturális fõváros rendez-
vényeihez, és fellendítve a turiz-
must a szomszédos országokból.

Ezen információk birtokában
még jobban felháborodtam, ami-
kor olvastam a Kanizsa Hetilap
május 13. számában (sárgaréz má-
solat).

Utolsóként a drága golyóálló
vitrinek késõbbi sorsa (lehetett
volna bérelni). Az élõerõs 24 órás
õrzés védelem kiadásai a technikai
védelem mellé.

Tisztelettel: 
a Kanizsai Polgár 

és informátorai

Köszönettel vesszük, hogy meg-
látásainkat alátámasztandó védel-
mébe vette lapunkat. Noha több hó-
napja bírjuk Marton István elszámo-
lási ígéretét, mi sem várunk tétlenül.
Ötleteit, hogy milyen számlákat,
szerzõdéseket keressünk, örömmel
vettük. Reméljük, mielõbb olvasó-
ink elé tárhatjuk a tényeket. Addig
is valljuk, ne akarjon múzeumnak
látszani, ami nem az. Az ilyen funk-
ciózavar láthatóan több kárt okoz,
mint hasznot. A folyamatos öndi-
cséret helyett  egy õszinte beismerés
bizonyosan sokat emelne az eddig
ugyancsak megtépázott hírnéven.

Dóró János

MMéégg mmiinnddiigg 
aa TTrráákk kkiiáállllííttááss

TTiisszztteelltt ookknnyyoommoozzóó
KKaanniizzssaaii PPoollggáárr!!
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A Nemzetközi Gyermeknapot
a világ számos országában tart-
ják számon. Az ünnepet elõször
Törökországban tartották meg
1921-ben, majd késõbb a genfi
Gyermekjóléti Konferencián
1925-ben. 

Az ENSZ közgyûlése 1954-ben
javasolta, hogy minden országban
tartsák meg az Egyetemes Gyer-
meknapot. A Nemzetközi Demok-
ratikus Nõszövetség 1949 novem-
beri határozata alapján, 1950 óta
május utolsó vasárnapján ünnepel-
jük a Nemzetközi Gyermeknapot.
Célja, hogy felhívja a figyelmet a
gyerekek jogaira, sajátos világuk-
ra.

A kanizsai kis- és nagy gyerme-
keket számtalan érdekes program
várta vasárnap kora délutántól a
Thúry téri játszótéren. 

A színpadon zajló zenés mûso-
rokkal egyidõben a Gyermekva-
rázs Alapítvány Játszóháza az ap-
róságok figyelmét kötötte le. A na-
gyobb gyerkõcök kedvükre ugrán-
dozhattak a légvárakban, csúszhat-

tak-mászhattak az óriáscsúszdán,
ezen kívül rodeobika, körhinta,
kézmûves sor, horgászat, arcfestés,
célbadobás, rajzverseny, tûzoltó-
autó, bohócmûsor fokozta az iz-
galmakat. Mégsem volt felhõtlen a
nap, zápor és jégesõ zavarta meg
az önfeledt perceket, a szórako-
zást.

A Hevesi Sándor Általános Is-
kola galériájában az alsó tagoza-
tos gyermekek vidám munkáiból
válogattak össze egy óriás csokor-
ra valót az õket tanító pedagógu-
sok. A kiállító „mûvészek” a rajz-
órák, rajszakkörök és szabadidõs
foglalkozásaik során kóstolgatják
a grafika, az akvarell- és pasztell-
festészet, a montázs, a papírmun-
kák, a mozaikok, a kerámiák ké-
szítésének, a szobrászkodásnak
ízeit. 

Az intézmény diákjai szívesen
próbálják ki tehetségüket a képzõ-
mûvészet minden mûfajában, de
különösen azokban, amelyekkel
iskolájuk galériájában találkoznak
a tanév során. Nagy öröm és meg-
tiszteltetés mindegyikük számára,
hogy ugyanott láthatják munkáikat
szüleik, rokonaik, társaik, ismerõ-
seik, ahol más napokon neves ma-
gyar és külföldi mûvészek mutat-
ták be kiállításaikat. A gyermekal-
kotások június 16-áig tekinthetõk
meg, iskolanapokon 8-16 óra kö-
zött.

Számtalan programmal várta az
óvodásokat és a kisiskolásokat a
Vababa Mûvészeti Iskola. A Gye-
rek még az idõ címû kiállítás alap-

témája az idõ, az idõhöz, az idõt-
lenséghez való gyermeki viszo-
nyulás, ennek megjelenése a tárgyi
világban, hétköznapi kultúrában, a
tárgyi világot alakító alkotómun-

kában. Azoknak a nyomoknak a
felmutatása, amiken keresztül lát-
hatóvá válik az idõbeliség megje-
lenése a gyermeki világokban, al-

kotásokban. A kiállítás terében
múzeumpedagógusok, pedagógu-
sok és elõadómûvészek várták a
gyerekcsoportokat elõre egyezte-
tett idõpontokban, közös idõjáték-
ra.

A Képzõmûvészetek Házában
Idõjáték – avagy Hétpróbás Nagy-
okos János története és pokoljárása
címû vásári bábmisztériumot cso-
dálták és izgulták végig a gyerkõ-
cök. Pályi János bábelõadását Ko-
vács Márton kísérte végig muzsi-
kával. 

A történet szerint az alvilágból
Lucifer irányításával elveszik az
idõtorony lakóinak idejét. Már
mindenki elköltözött, csak Hétpró-
bás Jancsi fog ki a pokolbéli prak-

tikákon. Õt nem lehet zavarni, ne-
ki nincsenek rossz álmai. Egy be-

foghatatlan szájú fickó, aki akár-
melyikünk lehetne: móresre tanítja
a hatalmaskodó házmestert, a tu-
dálékos doktort, vagy a faragatlan
rendõrt. Még zsémbelõ feleségét is

meg tudja fékezni. Végül maga az
alvilági úr lép közbe és ragadja el
a gyermekét, Janikát. Ekkor János
nem tehet mást, elindul, hogy

megkeresse a kisfiát, pokolra száll
tehát, és sorra eltángálja az alvilá-
gi szörnyeket, Lucifert és végül
magát a Halált is megtáncoltatja.

Május utolsó vasárnapja, ha-
gyományosan a gyermekeké. A
nagykanizsai Kõrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola ennek jegyé-
ben, május 28-án, pénteken egy
kitûnõ hangulatú gyermeknappal
örvendeztette meg tanulóit. A
programok közt mászófal,
ugrálóvár, rendõrségi kutyabemu-
tató és játszóház szerepelt, ame-
lyeket minden tanuló örömmel
próbált ki. A meglepetésként ka-

pott fagyi csak fokozta a remek
hangulatot.

GGyyeerrmmeekknnaapp –– mmóókkaa,, kkaaccaaggááss mmiinnddeenn mmeennnnyyiissééggbbeenn

GGyyöönnyyöörrûû 
ggyyeerrmmeekkrraajjzzookk

GGyyeerreekk mméégg aazz iiddõõ

KKõõrröössiiss öörröömmöökk
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NNaaggyykkaanniizzssaa ééss KKöörrnnyyéékkee FFooggllaallkkoozzttaattáássii,, SSzzoocciiáálliiss ééss
KKöözzmmûûvveellõõddééssii NNoonnpprrooffiitt KKfftt..

88880000 NNaaggyykkaanniizzssaa,, KKiirráállyy uu.. 4477.. ((TTeell//ffaaxx:: 9933//551166-779966))

Közhasznúsági jelentés 2009. évrõl

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2009. év
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2009. év

Cél szerinti juttatás nem volt.

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 64 459    68 584
2. B. Vállalkozási célú tevékenység bevétele -      716    
3. C. Összes bevétel (A+B) 64 459    69 300
4. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 67 497    68 345    
5. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai -      -
6. F. Összes ráfordítás (D+E) 67 497    68 345    
7. G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény -      716    
8. H. Adófizetési kötelezettség -      -      
9. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -      716    
10. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 3 038    239    
11. K. Mérleg szerinti eredmény - 3 038    955    

01. A. Befektetett eszközök 851    540    
02. I. Immateriális javak -      -      
04. II. Tárgyi eszköz 851    540    
09. B. Forgóeszközök 6 750    24 092    
11. II. Követelések 877    1 389    
16. IV. Pénzeszköz 5 873    22 703    
17. C. Aktív idõbeli elhatárolások 13 183    10 572    
18. Eszközök összesen 20 784    35 204    

19. D. Saját tõke 5 508    6 463    
20. I. Jegyzett tõke 5 000    5 000    
23. III. Tõketartalék 122    122    
24. IV. Eredménytartalék 3 424    386    
25. V. Lekötött tartalék -      -      
29. VII. Mérleg szerinti eredmény - 3 038    955    
31. F. Kötelezettségek 14 167    27 880    
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 167    27 880    
37. G. Passzív idõbeli elhatárolások 1 109    861    
38. Források összesen 20 784    35 204    

VVeesszzééllyyeesshhuullllaaddéékk-ggyyûûjjttééssii aakkcciióó 22001100..

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyeshulladék-gyûjtési akciót szervez az alábbi
idõpontokban és helyszíneken:

1. június 4. 13.30 - 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. június 4. 13.50 - 14.00 Bagola, buszforduló
3. június 4. 14.15 - 14.40 Sánc, posta elõtti buszmegálló
4. június 4. 14.55 - 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. június 4. 15.30 - 16.10 Hevesi u. ABC
6. június 4. 16.20 - 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. június 4. 17.00 - 17.30 Rózsa u. kispiac
8. június 4. 17.40 - 18.10 Kazinczy u.
9. június 4. 18.25 - 18.40 Alsótemplom elõtti parkoló  
10. június 5. 08.00 - 08.40 Palin, Szálfa u.
11. június 5. 08.50 - 09.20 Napraforgó tér
12. június 5. 09.35 - 10.00 Petõfi u. - Honvéd u. sarok
13. június 5. 11.30 - 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
14. június 5. 12.45 - 12.55 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. június 5. 13.10 - 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola 
16. június 5. 13.40 - 14.10 HSMK parkoló
17. június 5. 14.20 - 14.50 Miklósfa, ABC
18. június 5. 15.00 - 15.30 Olaj ABC

Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 

A Jogpont Hálózat május 27-
ei sajtótájékoztatóján munkajo-
gi kérdésekben kaphattak felvi-
lágosítást az érdeklõdõk az Er-
zsébet téren. A jogi tanácsadás
teljesen ingyenes és bárki felke-
resheti a kanizsai irodát.

Sokan várakoztak a hálózat in-
formációs sátra elõtt, ahol a meg-
nyitót követõen egészen öt óráig le-
hetett igénybe venni a tanácsadást.
Simon Annamária projektmene-
dzsertõl megtudtuk, 2009 február-
jában indult útjára Uniós támoga-
tással a díjmentes jogi- és informá-
ciós szolgáltatás. A Nyugat-Dunán-
túli Jogpont Hálózat huszonegy
irodával rendelkezik, ahol képzett
ügyvédektõl kaphatnak segítséget a
rászorulók. A régió irodáit eddig
több, mint négyezer ügyfél kereste
fel, ami azt jelenti, ez év már-
ciusáig huszonháromezer tanácsot
adtak a hozzájuk fordulóknak. 

A tapasztalatok szerint nagy az
igény a segítségre, amit minden-
napi munkájuk során is tapasztal-
nak. A munkavállalók többsége tá-
jékozatlan a jogi kérdésekben. A
legtöbb probléma forrása, hogy a
munkavállalók nem tudják értel-
mezni a munkaszerzõdést, vagy
csak a munkabérre vonatkozó
részt olvassák el. Gyakori gond,
hogy a munkáltató sokszor telje-
sen jogellenesen mond fel a mun-
kavállalónak, pedig köteles ezt
megindokolni és írásba foglalni –
tájékoztatta lapunkat Simon Anna-
mária. Megtudtuk továbbá, hogy
nem csak a munkavállalóknak se-
gítenek, hanem munkáltatókat, sõt
vállalkozókat is várnak. 

A Jogpont Hálózat Nagykani-
zsán a Sugár utca 28. alatt, a Ma-
gyar Vöröskereszt épületében mû-
ködtet irodát, ahol keddenként
tudják fogadni az ügyfeleket.
Bazsóné Dr. Hajnalka Adrienn el-
mondta, egy alkalommal átlago-
san tíz ügyfél fordul meg az irodá-
ban. A személyes segítségnyújtá-
son felül ingyenesen elvihetõ Jog-
pont kiadvánnyal is segítik a tájé-
kozódást, részletesen leírják a
munkavállalásra, szerzõdésre illet-
ve felmondásra vonatkozó alapve-
tõ tudnivalókat. 

Z.A
.

JJooggooss 
aa JJooggppoonntt 
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi ingatlanát:

Az eladó ingatlan:Nagykanizsa, Bartók B. u. 1., Hrsz: 3071. Tízemeletes la-
kóépület, mellette orvosi rendelõ. A telek mérete 673 m2

Kikiáltási ár: 59.000.000 Ft + áfa, ebbõl: a lakóépület és hidroforház
47.000.000 Ft tárgyi áfa-mentes, orvosi rendelõ: 12.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás ideje: 2010. június 14. 10 órakor, eredménytelenség esetén
2010. szeptember 6. 10 órakor, valamint minden ezt követõ hétfõ 10 órakor.
Helye: Nagykanizsa, Garay u. 21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. iro-
daháza, I. emeleti tárgyaló.)

Az ingatlan fõbb jellemzõi: 1969-ben épített, elõre gyártott és helyben öntött
vasbeton váz-és födémszerkezetû, blokktégla kitöltõ falas tízemeletes, eredeti-
leg 48 lakásos lakóépület, mellette lévõ földszintes épületben 2 db orvosi ren-
delõ van kialakítva. A lakóépületben jelenleg 36 db 1 szoba komfortos, egyen-
ként kb. 30 m2 alapterületû garzonlakás, 10 db 41 m2 alapterületû másfélszobás
lakás, 1 db 67 m2 alapterületû 2,5 szobás lakás, és egy 29 m2 alapterületû -
lakásból átalakított - raktár található.

Az orvosi rendelõk mérete összesen kb. 150 m2 . 25 m2 területû helyiségcso-
port (elõtér, közlekedõ, wc, kazánház, tornác, és szeméttároló) közös használa-
tú. Az orvosi rendelõ épülete, és a tízemeletes lakóépület között egy 40 m2 te-
rületû hidroforház áll, ami eredetileg a tízemeletes épület vízellátására készült. 

Az épületek állapota: Teljes felújítás szükséges. Az állapotról, feltárt hibák-
ról szakértõi vélemények állnak rendelkezésre. A szakértõi véleményekbe, mé-
rési jelentésekbe, továbbá az ingatlan egyéb adatait tartalmazó irataiba az ér-
deklõdõk részére a betekintés, másolás lehetõsége biztosítva van. A lakásokból
a szerelvények el vannak távolítva, az ingatlan felújítás nélkül használatra nem
alkalmas.

A versenytárgyalás, értékesítés fõbb elvei Nagykanizsa M. J. Város Önkor-
mányzata Vagyongazdálkodásának rendjérõl szóló 3/2009 (II.11.) számú ön-
kormányzati rendelete (Vagyonrendelet) 1. számú melléklete II. pontjában rög-
zített szabályok szerint történik. (A hivatkozott rendelet a www.nagykanizsa.hu
weblapon megtalálható, vagy a polgármesteri hivatalban  megtekinthetõ.)

A vevõt az ingatlanon 3 éven belül felújítási kötelezettség terheli. Amennyi-
ben a felújítási kötelezettséget az elõírt határidõre nem teljesíti, akkor a liciten
elnyert vételár 25%-át meghiúsulási kötbérként az eladó részére meg kell fizet-
nie. A vételár megfizetése részben vagy egészben megfelelõ értékû, Nagykani-
zsa közigazgatási területén belül fekvõ cserelakások 3 éven belüli rendelkezés-
re bocsátásával is történhet.  Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingat-
lanon a tulajdonjogát fenntartja.

Érdeklõdni lehet a kiírónál: személyesen a Nagykanizsa Vagyongazdálkodá-
si és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), tele-
fonon a 93/311-241 vagy 93/314-078 telefonszámon, a 16-os melléken.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - BBaarrttóókk BB.. uu.. 11..

Az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárása és annak következményeként kelet-
kezõ árvíz sok embert tett tönkre. Leginkább hazánk legszegényebb települései
kerültek nehéz helyzetbe, akiknek se biztosításuk, se tartalékaik nincsenek,
hogy helyreállítsák a károkat. 

A híradásokból látjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és mennyire szükség
van a segítségre. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében ké-
rem Önt, segítsen az edelényi árvíz sújtotta családoknak!

A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk: 
14100134-92660049-98000003
Köszönettel: Marton István Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

FFeellhhíívvááss aazz eeddeelléénnyyii áárrvvíízzkkáárroossuullttaakk
mmeeggsseeggííttéésséérree!!

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati kép-
viselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/204-0865,
balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garay, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2010. június 2-án, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodá-
ban. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága szá-
mára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart 2010. június 2-án (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általános Is-
kolában. 

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában. Tóth Nándor, a
14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden
hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Tisztelt Választópolgárok!
Azon választópolgároknak, akik a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló

törvényben meghatározott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartoznak, 2010. õszén
ismét lehetõsége lesz részt venni a helyi önkormányzati választásokkal azonos na-
pon megtartásra kerülõ települési kisebbségi önkormányzati választáson.

Választójog a nemzeti és etnikai kisebbségek települési önkormányzati
képviselõinek választásán

A települési kisebbségi önkormányzati választáson az a polgár szavazhat, aki
a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik és a kisebbséghez tartozását
nyilatkozatával vállalja, 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar ál-
lampolgár, a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán vá-
lasztójoggal rendelkezik, szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. Az emlí-
tett feltételeknek meg kell felelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is.

A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15. napján 16,00

óráig lehet kérni a választópolgár lakóhelye szerinti település jegyzõjétõl a pos-
tán megküldött, vagy a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ  kérelem-
nyomtatványon. A nagykanizsai lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok a ké-
relmet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Erzsébet tér 7.
és Eötvös tér 16. szám alatt épületének portáján elhelyezett gyûjtõládába dob-
hatják be, vagy levél útján juttathatják el a jegyzõhöz. A kérelmet postai úton a
következõ címre küldhetik: Helyi Választási Iroda 8800 Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. (A levélnek július 15-ig meg kell érkeznie.)

A választópolgár felvételét csak egy kisebbség választói jegyzékére kérheti,
ellenkezõ esetben valamennyi kérelme érvénytelen. A kérelem érvényességé-
nek és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezû aláírás. A nevének
saját kezû aláírására képtelen polgár a kérelem-nyomtatványt a választási iroda
vezetõje, tagja, vagy közjegyzõ elõtt láthatja el kézjegyével. Ha olyan kérelem
kerül benyújtásra, melyen az aláírásra szolgáló helyen nem aláírás, hanem bár-
mely más kézjegy található, a helyi választási iroda vezetõje nyilatkozattételre
hívja fel a nyomtatványban feltüntetett polgárt.

A jegyzõ július 15-ig dönt a kérelmezõ kisebbségi választói jegyzékbe vételérõl.
Azt a választópolgárt, aki a kérelemnyomtatványt hiánytalanul kitölti, továbbá ma-
gyar állampolgársággal, és a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásán választójoggal rendelkezik, a jegyzõ felveszi az adott kisebbség választói
jegyzékébe. A kisebbségi választói jegyzék - a számadatok kivételével - nem nyilvá-
nos, abba csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet bele fel-
adatainak végrehajtása érdekében. Akisebbségi választói jegyzék a szavazás eredmé-
nyének jogerõssé válását követõen haladéktalanul megsemmisítésre kerül.

A kisebbségi választói jegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat
Ha a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a jegyzõ megtagadja, errõl a

kérelmezõt haladéktalanul értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt megta-
gadó döntés ellen a határozat kézhezvételét követõ 3 napon belül lehet kifogást be-
nyújtani a határozatot hozó jegyzõhöz. Amennyiben a jegyzõ helyt ad a kifogásnak,
módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a be-
érkezését követõ napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak.

A választás kitûzése
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki a helyi választási bizott-

ság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplõ kisebb-
ségi választópolgárok száma a választás kitûzésének napján eléri a 30 fõt.

Dr. Tuboly Marianna s.k.
Helyi Választási Iroda vezetõje

KKiisseebbbbssééggii vváállaasszzttóóii jjeeggyyzzéékk
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Az elõadás családias hangulat-
ban tellett, ám a hallgatóság hálás
volt, és gyakori tapssal dicsérte a
kiváló szaxofon-szólókat és a
technikás dobrészeket. Nagyka-
nizsán már hagyománya van a
jazz zenének, kialakult egy jazz-

szeretõ közönség, így bizonyára
tudják, hogy a Kanizsai Nemzet-
közi Jazzfesztiválon már vissza-
térõ vendégnek számító Balázs
Elemér jazzdobos most játszott
elõször városunkban a HU-US
Quartettel. 

–  A formáció két new york-i tag-
jával három éve döntöttünk úgy,
hogy együtt fogunk zenélni. Tim
Ries hozott Rolling Stones számo-
kat, ezeket dolgozta át jazzbe, és a
mai koncerten is játszunk négy
szerzeményt. Érdemes tudni Tim
Riesrõl, hogy olyan zenészekkel ját-
szott már együtt, mint John Patituc-
ci bõgõs, vagy Jack De Johnette do-
bos – mondta el lapunknak Balázs
Elemér, aki már huszonnégy éve
van a jazz szakmában. 

A HU-US Quartet alkalmi felál-
lás, hiszen mindenkinek van saját
formációja, de a jazz olyan mûfaj,

amelyben gyakran összejönnek
egyébként más-más együttesek-
ben játszó zenészek. Például a do-
bos az országosan ismert Balázs
Elemér Groupban játszik hivatalo-
san. 

– Norbert Marius basszusgitá-
rossal huszonhét évvel ezelõtt
együtt kezdtük zenei tanulmánya-
inkat, de Norbert elment New
Yorkba, aztán három évvel ezelõtt
találkoztunk újra és megbeszéltük,
hogy létrehozzuk a Quartetet. Tim

Riest egy brüsszeli versenyen is-
mertem meg, aki csinált már két
olyan albumot, amin Rolling
Stones számokat adott elõ jazz stí-
lusban, ehhez természetesen a
Rolling Stones is hozzájárult –
árulta el Balázs Elemér. 

Ezzel a csapattal amúgy már
szerepeltek Milánóban és Vicen-
zában is. 

Egy órás játék után búcsúzott el
a csapat. A kanizsai elõadás egy
nagyszabású turné negyedik állo-
mása, így május huszonhetedikén
Kaposváron játszottak, majd Haj-
dúböszörmény következik, azután
pedig Budapesten a Jazzhíd feszti-
válon hallhatják õket a jazz szerel-
mesei. 

Z.A.

RRoolllliinngg SSttoonneess jjaazzzzbbee üülltteettvvee
A Képzõmûvészetek Házának udvarán tartott koncertet a HU-US

Quartet. Az alkalmilag összeállt jazz formáció dobosa, Balázs Elemér
és Balázs József (zongora) két amerikai vendéggel, a Rolling Stones
együttesben játszó Tim Ries szaxofonossal, illetve Norbert Marius
basszusgitárossal szerepelt együtt. 

Fo
tó

: Z
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er
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ni

ta

Egy kattintás 
weblapunkra, és naponta

friss híreket, tudósításokat, 
riportokat olvashat.

Tekintse meg 
KÉPGALÉRIÁNKAT, írjon

FÓRUMUNKBA, vagy adjon fel
INGYENES APRÓHIRDETÉST

(regisztrációhoz kötött)

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
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Horoszkóp

Belsõ tüze nagyon heves, s ha a hangulatát
azonnal átsugározza a környezetére, köny-
nyen ki lehet számítani a végeredményt.
Gyakrabban készítsen hûsítõ, illatos teákat
vendégeinek, családtagjainak. 

Külsõleg békés természetû embernek tû-
nik, idõnként azonban az ellenkezõjével
lepi meg a környezetét. Fogékony az élet
szépségeire, értékel minden jót, éppen
ezért szeretik a társaságban.

Rendkívül jó hatással van önre a Merkúr,
és pozitív kisugárzását a munkahelyén is
érzékelik, Viseljen tarka ruhákat, vidám-
sága családtagjaira is jó hatással lehet.
Párjával szemben legyen megértõbb.

A munkájában legyen átgondoltabb, mert
a kisebb figyelmetlenségekbõl nagyobb
galibák adódhatnak. Barátaival most több
idõt tud tölteni, használja ki, hogy a hétvé-
ge alkalmas lehet a flörtölésre is.

Szívesebben dolgozna egyedül, mint csa-
patban, de higgye el, hogy sok segítséget
is kaphat munkatársaitól. Figyeljen a bel-
sõ hangjára, mert segítségével most na-
gyobb eséllyel megtalálhatja partnerét.

Barátságos hangulatban lesz a következõ
idõszakban, és ez pozitívan hat a családi
kapcsolataira is. Vigyázzon, ne legyen
túl bizalmaskodó a munkahelyen, mert
könnyen válhat pletyka tárgyává.

Legszívesebben begubózna vagy kettesben
lenne a szerelmével, de ez mégsem taná-
csos most, mert barátainak szükségük lehet
önre. A Vénusz lehetõvé teszi az energiku-
sabb estéket, ezt érdemes kihasználnia.

A munkában nagyon hatékony és törek-
szik a harmonikus légkör megteremtésére.
Marad energiája arra is, hogy elmenjen
egy romantikus vacsorára a párjával és
könnyebben tud beszélni a problémáiról.

Ne avatkozzon bele mások ügyeibe, in-
kább saját magával foglalkozzon. A Jupi-
ter segít nehéznek tûnõ feladatokat is
megoldani, de csak akkor, ha nyitottabb
mások véleményére.

Fortuna kegyes lesz önhöz, és anyagi fel-
lendülés várható a közeljövõben. Próbál-
ja meglátni a lehetõségeket, de ne akarja
görcsösen a sikert. Lazuljon el, egy szak-
szerû masszázs csodákat mûvelhet.

A saját feladatain kívül is képes lesz munkát
vállalni. Ne akarjon mindenáron bizonyítani,
mert a kapkodás közben hibázhat. Figyeljen
jobban a párjára, ha netán õ lesz feszültebb
hangulatban, megértõbben közelítsen hozzá.

A munkahelyi pletykákkal ne foglalkoz-
zon és ne adjon tovább semmit, mert
rosszul sülhetnek el a dolgok. Családtag-
jaitól kérjen segítséget, ha egyedül nem
tud mindent elvégezni a háztartásban.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Elveszett?
Megtalálta?

Segíthetünk?
Kanizsa 
Rádió 

06/93/510-986
Az Ön rádiója

FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Herman Ottó utca 2.

szám alatt 25 m2-es felújított, egye-
di gázas garzon eladó nagy pincetá-
rolóval. Érd.: 0630/620-5335
(7209K)

Nk-án Attila utcában 40 m2-es
földszinti, egyedi gázfûtéses szoba
+ konyha + fürdõszobás lakás el-
adó. Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.:
0630/4700-312 (7216K)

Nk-án az Olajtelepen Vécsey ut-
cában karbantartott, 78 m2-es csalá-
di házrész pincével-padlással, 1185
m2 udvarral áron alul eladó. Érd.:
+3693/323-737, +3620/417-2075
(7151K)

Építési vállalkozók figyelem!
Ha a belvárosban (Hunyadi utca)
akar 700 m2-es, társasház építésére
alkalmas telket, hívjon! Érd.:
+3630/448-6072 vagy +3630/227-
3294 (7108K)

Palinban új építésû, alacsony
fenntartási költségû, 150 m2-es,
könnyûszerkezetes ház (3 szoba,
nagy nappali, amerikai konyha,
étkezõ) garázzsal 836 m2-es, szé-
pen parkosított telken,  reális áron
eladó. Érd.: +3630/338-7179
(7173K)

Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes
(40 m2  szintenként) nyaraló eladó.
(Víz, szennyvíz, villany.) Érd.:
+3630/227-3294 (7180K)

Kiskanizsa elején 65 m2-es, két
szoba + amerikai konyhás, teljesen

felújított, korszerû családi ház 1000
m2-es telekkel, nagyon jó áron, akár
kis lakás beszámításával is eladó.
Tel.: 0630/9015-222 (7237K)

Nk-án a Csányi utcában két szo-
bás házrész eladó, illetve életjára-
dékra váltható. Érd.: 0620/556-
7662, 0693/333-948 (7239K)

Nk-án a Babóchay utcában nagy
kertes tulajdon 1/2 része eladó.
Érd.: 0620/556-7662, 0693/333-948
(7240K)

Nk-Kisfakoson 100 m2-es, két-
szintes, felújított családi ház térkö-
ves udvarral, 1940 m2-es telken el-
adó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
0630/827-1966 (7241K)

Nk-án másfél szobás, 44 m2-es,
földszinti, felújított, gázas önkor-
mányzati városközeli lakásomat egy
szobás, gázas, szintén városközeli
önkormányzatira cserélném. Érd.:
0630/958-7390 (7242K)

Nk-án a Platán soron I. emeleti,
40 m2-es, másfél szobás, egyedi fû-
téses, karbantartott lakás eladó.
Érd.: 0693/313-686 (7244K)

Belváros szívében II. emeleti,
80 m2-es, három szobás, nagy er-
kélyes, felújításra szoruló társas-
házi lakás külön tárolóval, garázs-
zsal eladó. Érd.: 0620/499-7213
(7245K)

Eladó Nk-án, a Csótó központjá-
ban, a buszmegállótól 200 méterre,
a Szõlõskert Fogadótól 50 méterre a
Bagolai hegyen 15 m2 tárolóval te-
lek. Víz, villany van. Érd.:
0630/511-4177 (7246K)

Nk-án a Csengery utcában 56
m2-es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(Brigádoknak 8 fõre elegendõ fek-
võhellyel) albérletbe kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: +3630/227-3294
(7096K)

Albérlet kiadó! Városközpont-
ban kétszobás, erkélyes, 54 m2-es,
1. emeleti, egyedi gázfûtéses lakás
hosszabb távra kiadó. Két hónap ka-
ució szükséges. Tel.: 0693/312-798,
0630/319-7662 (7229K)

Belvárosi zárt parkolóhelyek ki-
adók. Érd.: +3630/481-2323
(7183K)

Belvárosi, két szobás, bútorozott,
egyedi fûtéses, felújított lakás igé-
nyesnek kiadó. Kaució szükséges!
Tel.: 0630/369-5352 (7233K)

Keleti városrészben háromszo-
bás lakásban egy szoba részben bú-
torozottan kiadó. Konyha, fürdõ fel-
szerelt. Kábel Tv, Internet van. Érd.:
0630/847-8816 (7247K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.:
+3620/555-3014 (6430K)

Fémvázas polcok, állványzat
(0,8mx2mx2m) és 3 méteres gyári
satupad olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7238K) 

Masszázs a nagykanizsai Uszo-

dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelení-
tés, stb. Hívásra házhoz is megyek.
Érdeklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon le-
het (6273K)

Masszázs! Reumatikus izületi
problémákra, vérkeringés harmoni-
zálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomó letapadások oldására.
Idõpont egyeztetés és bejelentke-
zés: 0630/540-6664 (7236K)

Fényre sötétedõ és dioptriás 
napszemüveg lencse akció 10-30% között

2010. június 30-ig

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

GYORSÍTOTT
TANFOLYAM INDUL
2010.06.14-én 8 órakor délelõtti
2010.06.14-én 16 órakor délutáni
2010.06.24-én 8 órakor délelõtti
2010.06.24-én 16 órakor délutáni

elõadásokkal személyautó, motor és
segédmotor kategóriákban
2010.06.16-án 16 órakor

C, D, C+E
2010.06.21-én 16 órakor

árufuvarozó és személyszállító GKI
(régi belföldi és nemzetközi

helyett)
Diákkedvezmény! Részletfizetés!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés! 
Üdülési csekket elfogadunk!

LAMINÁLT PADLÓ VÁSÁR 

a                     Áruházban!
- 8 mm-es C31 szürke 990 Ft/m2

- 9,5 mm-es C32 sötét tölgy 1592 Ft/m2

- 7 mm-es és 8 mm-es kifutó színek és kisebb mennyiségek
990 Ft/m2 és 1490 Ft/m2-es áron

Ajándék alátétfóliával amíg a készlet tart!

Nagykanizsa, Récsei u. 19. Tel.: 06-93/323-118
Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 8-18 óráig, 
szombaton 8-13 óráig
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… 20 esztendeje: június 9-én
következett el a nagy nap a nõi
kézilabda NB I B-ben, a 24. for-
dulóban Nagykanizsai Olajbá-
nyász SE (2.) – Lõrinci Fonó (9.)
30-17, ezzel biztossá vált két
mérkõzéssel a zárás elõtt, hogy a
kanizsaiak az NB I-ben folytat-
hatják. A 300 nézõ elõtt így állt
fel a feljutó csapat: Skrach –
Gombor 2, Siti 5, Pethõ 1, Juhász
5, Mátyás 12, Búza 4. Csere: Böj-
ti (kapus), Szõkéné 1, Ivanics,
Kötõ, Vass. edzõ: Jéki Zoltán. Ju-
hász Irén csapatkapitány így nyi-
latkozott a találkozót követõen:
„Szerintem mi csodát mûveltünk.
a bajnokság elõtt reménykedtünk,
hogy nem esünk ki, most pedig itt
a ragyogó siker.” A labdarúgó NB

II Nyugati csoportjának záró kö-
rében Szekszárd (5.) – Olajbá-
nyász (Fuisz, Vidos) 4-2, s az
idény után a ZTE-hez távozó Ma-
dár Gábor edzõvel a gárda tizen-
egyedik lett. Az NB III-ban MÁV
NTE (8., g: Kém, Bernáth) –
Motim TE (4.) 2-1. Az ülõröplab-
dásoknál második lett a Hambur-
ger SK (edzõ: Czvetkó Tamás).
Az atlétika IV. korcsoportos or-
szágos diákolimpiai döntõben
Jassó Anikó (Mezõ Gimnázium)
100 m-en második, 200 m-en har-
madik lett.

… 15 esztendeje: a futball NB
I 28. fordulójában UTE-Novabau
(2.) – Olajbányász (16.) 1-0. A
megyei I. osztályban bajnok lett
két fordulóval a vége elõtt a Mik-

lósfa SE (edzõ: Balogh Attila).
… 10 esztendeje: az NB III

Dráva csoportjában bajnokavató
volt Baján, s 1500 nézõ volt tanú-
ja, hogy Baja (1.) – MÁV NTE
(6.) 5-0. Kónya László a PNB-s
Nagykanizsától a ZTE FC-hez
igazolt. A felnõtt úszó ob-n 50 és
100 m mellen is ötödik lett Papp
Viktória (Bolyai DSE). A sakk NB
II osztályzóján Zalabaksa – BLG
Nagykanizsa 5,5:6,5, a kanizsaiak
bent maradtak.

… 5 esztendeje: a VI. Viess-
mann Kupa nemzetközi military
versenyen az A0 elõkezdõ kategó-
riában második lett Hargitai Já-
nos (Kanizsa LK), harmadik pe-
dig Callsen Barbara (KLK). Di-
ákolimpiai bajnok lett V. korcso-
portban a Dr. Mezõ Ferenc Gim-
názium lány csapata. 

P.L.

EEzz ttöörrttéénntt ((jjúúnniiuuss 33-99..))……

Mohácsi TE (10.) - Kanizsa Sörgyár
SE (8.) 0:7. Nõi asztalitenisz Extra Li-
ga mérkõzés, 17. forduló. Mohács.
Eredmények (elöl a hazaiak): Csizma-
dia-Schmidt – Dospina-Ladányi 0:3,
Schmidt – Márkus 1:3, Csizmadia –
Dospina 1:3, Izsák – Ladányi 0:3, Sch-
midt – Dospina 0:3, Izsák – Márkus
0:3, Csizmadia – Ladányi 0:3   

Magabiztos gyõzelmet szerzett
a kanizsai csapat idegenben a se-
reghajtó Mohács ellen. A hazaiak

még megszorítani sem tudták a ka-
nizsai együttest, csupán két szettet
nyertek a dél-zalaiakkal szemben.
Az is jelzi a vendégek fölényét,
hogy Mihaela Dospina, Ladányi
Dóra és Márkus Enikõ ellenfeleik-
nek esélyt sem adva játszottak. 

Elõzetesen is ilyen eredmény
volt várható, bár nagyobb ellenál-
lásra számítottak a sörgyáriak,
akik ezzel a gyõzelemmel a nyol-
cadik (bennmaradó) helyen állnak

– egy ponttal vezetnek a Fastron
AC Tolna elõtt. 

Az utolsó fordulóban szinte csodá-
ra lenne szüksége a Tolnának, hogy
megelõzze a kanizsaiakat: le kellene
gyõznie a hozzá képest jóval erõsebb
Soltvadkertet. Igaz, minden számol-
gatást megelõzne a dél-zalai együttes,
ha egy pontot szerezne hazai környe-
zetben a Szekszárd AC ellen… 

P.L.

ÍÍggyy mmáárr éérriikk aa bbeennnnmmaarraaddóó hheellyy

Az elmúlt hét a 8. Diego IDF
moderntánc világbajnokság je-
gyében telt a városban, s az elõ-
zetesen várt igencsak szépszámú
sportolóhad meg is érkezett
Nagykanizsára. 

A másfél-ezres tömeg leglátvá-
nyosabb fellépését a megnyitó al-
kalmával követte el, hiszen amilyen
felvonulást sikerült prezentálnia a
fõutcán, olyannak nem mostanában
lehettünk tanúi. A menet a mûvelõ-
dési központtól indult egészen az
Erzsébet térig, s a városvezetés mel-
lett természetesen a szervezõk, illet-
ve az olaszországi székhelyû szö-
vetség elnöke, Franco Ventura is
köszöntötte a résztvevõket, akik
másnap már a színpadon bizonyít-
hatták tudásukat. Két helyszínen
folyt a versengés, s tizennégy or-
szág táncosai igyekeztek dönteni ar-

ról, hogy a tizenhat kategória dobo-
gós helyeit mely formációk érdem-
lik ki. Természetesen a legnépesebb
magyar csapat a válogatotton belül
a rendezõ Szan-Dia FSC volt, a ka-
nizsai egység 127 fõvel rugaszko-
dott neki a négy nap tömény táncos
megmérettetésének. Az sem titok,
hogy a felkészítõk már hónapokkal
korábban beszereztek információ-
kat a lehetséges ellenfelek koreog-
ráfiáiról, s a házigazdák bizony nem
egyszer hüledeztek, hogy milyen
erõs programmal rendelkezik né-
hány náció csoportja. Ehhez képest
a szandiásoknak nem kellett szé-
gyenkezniük, hiszen félidõben már
négy aranynál (Horváth Dóra-
Szokol Fanni; Felsõ Brigitta; Bird-
land; It's raining man), és három-há-
rom ezüstnél (Dobrádi Réka-Hóbár
Helga; Felsõ Brigitta-Horváth Bar-
bara; Óz kiscsoport) és bronznál

(Hét Törpe csoport; Bohócok; Sza-
bó Tímea) tartottak.

Félidõ után aztán megmutatko-
zott, a világbajnokság miért is vi-
lágbajnokság, hiszen sorra jöttek
fel más nemzetek képviselõi is az
egyes kategóriákban, de azért így is
sikerült behúzni még két elsõséget
(Hupikék Törpikék, valamint a Ma-
ya-csoport), illetve a serdülõknél
jutott még egy harmadik hely is a
Szan-Dia táncosainak. Végül, hogy
más kanizsai sikerrõl is beszámol-
hassunk, arról a Honvéd Kaszinó
SZKES Modern Tánccsoportja
gondoskodott, lévén a felnõtteknél
funky formációban lettek elsõk, a
junior disco dance kategóriában pe-
dig egy ezüsttel gazdagodtak.

Folytatás jövõre az olasz
Livorno környékén következik…

P.L.

AA mmeeggnnyyiittóó ffoorrggaattaaggaa vviittttee aa pprríímmeett Kosárlabda. Befejezõdtek a
férfi kosárlabda NB I B küzdelmei,
melynek keretében a felsõházi rá-
játszás utolsó fordulójában a Kani-
zsa KK-DKG East legénysége a
már bajnok Szeged együtteséhez
látogatott. Kovács Nándor csapata
vélhetõen már némi csalódottság-
gal lépett pályára a Tisza partján, s
végül 80-65-re kapott ki a Dél
Konstrukt-SZTE-Szedeáktól. A
dél-zalai gárda ezzel az ötödik he-
lyen fejezte be a pontvadászatot. 

Motorsport. A Kanizsa
Motocross SE versenyzõje, Moór
András a Suzuki Moto-Center
Motocross Kupa második fordulójá-
ban ért el MX2-es kategóriában má-
sodik helyezést Csákánydoroszlón.

Sportakrobatika. A Zalaerdõ-
Hevesi DSE sportolói a váci Puente
Kupán, majd Abonyban szerepel-
tek, s újonc valamint serdülõ kor-
csoportban Baksa Nikol, Gémesi Vi-
vien, Szabó Kíra, Horváth Bence
Tibor, és Vizlendvai Áron több elsõ-
séget is szerzett. A szombathelyi
szertorna országos diákolimpia
döntõn a Hevesi Iskola fiú csapata
(Darvas Bence, Moór Máté, Hor-
váth Bence Tibor, Horváth Bence,
Szever Adrián, Vizlendvai Máté) I-
II. korcsoportban lett harmadik. A
budapesti szertorna bajnokságon
pedig a 30 egyéni versenyzõ közül
összetettben Vizlendvai Máté az el-
sõ, míg Szever Adrián a második
helyen végzett.

Sportlövészet. Elindult a Szlo-
vén MK Liga, melyben a Nagyka-
nizsai Polgári Sportlövész Egylet
sportlövõi immár ötödik esztendeje
indulnak. Az elsõ, zalaegerszegi
forduló csapatgyõzelme a kanizsai-
aké (Horváth Károly, Obermaier
Nándor, Szobolics János) lett, meg-
elõzve a szlovén Jezero Dobrovnik,
valamint a PLE Zalaegerszeget. A
kanizsai egyesület ezt követõen
rendezte meg a dél-zalai lövész-
sport atyának tiszteletére a Varga
Zoltán Emlékversenyt. Csak piszto-
lyos versenyszámokban folyt a
megmérettetés, ami a megyeszék-
helyi versenyzõk nagy sikerével zá-
rult – mindössze Kovács Zoltán tu-
dott egy második hellyel az
egerszegiek közé ékelõdni a 20 lö-
véses szabadpisztolyosoknál.

Úszás. A zalaegerszegi nemzet-
közi úszó-versenyen a Délzalai
Vízmû SE két versenyzõje az
egyéni pontszámok alapján ért el
kimagasló eredményt: Abay Ne-
mes Anna az 1996-osoknál máso-
dikként zárt, míg Molnár Flóra az
1998-asoknál szerzett eredményei
alapján harmadik helyezést.
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Szeretettel meghívjuk Önt, 
kedves családját és ismerõseit a

Trianoni Diktátum 90. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékezõ

ünnepségünkre
2010. június 6-án, vasárnap

14 órára
a Nagy-Magyarország 

Emlékmûhöz
Nagykanizsára, az Eötvös térre

2010. június 4-én 16.30-kor Zala Vármegyében 
és Nagykanizsa városában a harangok 

minden templomban megszólalnak. 
(A Trianoni diktátumot 1920-ban ekkor írták alá)

Program
10.30 óra - Szentmise a Jézus Szíve Templomban

Székely lobogó felszentelése.
Közremûködik a Székely Népdalkör. 

Vezetõ: Kerekes Bernadett. Szervezõk: Fliszár Károly 
esperes plébános és Barabás Ferenc.

13.45 - Tárogatózene 
Baráth Béla és Dr. Horváth László

A nagykanizsai és zalaegerszegi huszárok bevonulása
Vezetõk: Dobri Lajos és Csondor Csaba

14.00 óra - Himnusz
Jézus Szíve Templom Szent Imre kórusa. Karnagy: Csizmadia Ferenc

Wass Albert: Nagypénteki sirató
Elõadja: Horváth István Radnóti-díjas versmondó

Baráth Béla zenetanár - tárogató
Köszöntõ - vitéz Rózsás János író, 

volt GULAG-rab, Nagykanizsa város díszpolgára
Kányádi Sándor - Németh Ferenc: Nagyanyó kenyér

Elõadják: Kiskanizsai Általános Iskola és Óvoda 
és Rozgonyi Általános Iskola tanulói és még sokan mások
Isteni örökségünk és féltett kincsünk szép hazánk

Ünnepi beszédet mond: Szántai Lajos mûvelõdéskutató
Múlt-jelen-jövõ „Angyali korona szent csillag”

Közremûködnek: Zalai Fürkészek Íjász Egyesülete, Szent Imre Kórus,
Székely Népdalkör és Baráth Béla tárogató, Schless Ilona és Schless Gyula 

Ratkó József: Nélkülük
A verset elmondja: Kocsis Edit versmondó.

Nagy szabadtéri börtön
A Nagy-Magyarország Emlékmû helyreállításának története.

Beszámoló és a feladatok ismertetése: Rajnai Miklós, 
a szoborbizottság szervezõje

Nemzet Dala - Kovács Gábor elõadómûvész
Életem tanúsága és üzenete -vitéz Bátki József volt doni hõs vallomása

Hazám-hazám - népdal (Székely Népdalkör), 
K. Sabján Ferenc: És a Jelek (Horváth István)

Szózat (Szent Imre Kórus)
Kegyeleti koszorúk és virágok elhelyezése

„hiszek egy Istenben,  hiszek egy hazában.”
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