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Vasárnap délután 14 órakor
megszólalt a Felsõtemplom ha-
rangja, s nagykanizsai, valamint
zalaegerszegi huszárok, vitézi
íjászok, barantások, székelyek
és lovagok bevonulásával vette
kezdetét a trianoni megemléke-
zés a Nagy-Magyarország-em-
lékmûnél. Egy emberségesebb és
igazságosabb magyar jövõ re-
ményében sokan jöttek a helyi
lakosok mellett az ország más
településeirõl, határainkon túl-
ról az ünnepségre.

A megemlékezés résztvevõit el-
sõként Cseresnyés Péter polgár-
mester köszöntötte: "És lészen
csillagfordulás megint / és miként
hirdeti a Biblia: / megméretik az
embernek fia / s ki mint vetett,
azonképpen arat. / Mert elfut a víz
és csak a kõ marad, / de a kõ ma-
rad.”

"Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Emlékezõk!

Wass Albert 1948-ban papírra
vetett profetikus szavait tavaly be-
teljesítettük. Az Országgyûlés jú-
nius 4-ét, a magyarság tragikus
dátumát a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította, majd mó-
dosította az állampolgárságról, ho-
nosításról szóló szabályokat. Azért
tettük ezt, hogy azok, akik az
1920-as diktátum után – bár ma-
gyarnak születtek –, mégis egy
másik állam polgáraivá váltak –
ismét magyarok lehessenek. 

Nemcsak lelkükben, hanem a
hivatalos dokumentumok szerint
is. A Nemzeti Összetartozás Napja
azt jelképezi – mint azt a törvény-
ben is megfogalmaztuk –, hogy „a
több állam fennhatósága alá vetett
magyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok
feletti összetartozása valóság.” 

Egy évvel ezelõtt tehát az Or-
szággyûlés olyan döntést hozott,
amelyre méltán lehetünk büszkék:
elfogadtuk a Nemzeti Összetartozás
melletti tanúságtételrõl szóló tör-
vényt. Közel egy évszázad – 90 év
– után e napnak végre nevet tudtunk
adni. Ezt a jogszabályt már régen
várták: várták apáink, nagyapáink,
mindazok, akik szenvedtek attól,
hogy a magyar állam mindeddig
nem mondta ki, hogy minden tragé-
dia és szétszakítottság ellenére a
magyarság minden tagja és közös-
sége része az egységes magyar
nemzetnek. Ezzel a törvénnyel már
nem csak a trianoni békediktátum
tragédiájára emlékezünk, hanem ar-
ra a hatalmas erõfeszítésre, amely-
nek köszönhetõen a magyar nemzet
újra meg újra meg tudott erõsödni 

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az elsõ oldalról)
...és büszke nemzetként állni a

huszadik század viharait, a huszon-
egyedik század kihívásait, hirdetve
az összetartozásunkat.

Nem álltunk meg a törvény elfo-
gadásánál. Annak szellemében el-
fogadtunk egy országgyûlési hatá-
rozatot is, amely a Nemzeti Ösz-
szetartozás napját iskolai emlék-
nappá nyilvánítja, rendelkezik a

külhoni tanulmányi kirándulások-
ról és a Magyarság Házának létre-
hozásáról. A magyarság összetar-
tozása nem lehet csak egy törvény-
ben deklarált passzus, ezért olyan
programokkal kapcsoltuk össze a
jogszabályt, amelyek segítenek élõ
és kérdések nélküli kapcsolatot ki-
alakítani a Magyarországon és a
külhonban élõ magyarok között.
Ennek keretében június 4-én a
Várból 225 gyerek indult el megis-
merni a külhoni magyarságot, ám
számuk az év végéig eléri a tízez-
res nagyságrendet. Õk azok, akik
magától értetõdõ tényként kezelik
a tényt : határon innen és azon túl
mi magyarok összetartozunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A trianoni döntés következtében

a 18 milliós nemzet kevesebb mint
fele maradt Magyarország határain
belül. Ausztria, Csehszlovákia, Ro-
mánia, a Szerb-Horvát-Szlovén Ki-
rályság területére a döntés után
több millió magyar testvérünk ke-
rült.

A Nagy-Magyarország emlék-
mû erre a visszataszító döntésre és
ezután mindannyiunkat összetarto-
zásunkra emlékeztet. Erõsítsük
meg magunkban a szót: az emlék-
mû a fájdalom mellett, és azon fe-
lülemelkedve, az összetartozást
szimbolizálja. 

Az 1920. június 4-én aláírt bé-
kediktátum a magyarság számára a
XX. század legnagyobb tragédiája.

A nagyhatalmi gõg és hatalom-
vágy mellett a kisebbrendûségi ér-
zéstõl vezérelt mohóság egy befo-
gadó, belsõ békét hordozó, kima-
gasló kulturális, tudományos,
technikai fejlettséget felmutató ál-
lamot tépett darabokra.

Közép-Európa államai természe-
tesen eltérõ módon viszonyulnak
ehhez a gyalázatos döntéshez.
Egyesek önazonosságuk megte-
remtése szempontjából meghatáro-
zó eseménynek tekintik ezt a gya-
lázatot, elfelejtve azt, mit kaptak a
történelem során közös államunk-
ban. 

Mi viszont, megint Wass Alber-
tet idézve, eképpen válaszolha-
tunk: „És üzenem a volt barátaim-
nak, / kik megtagadják ma a neve-
met: / ha fordul egyet újra a kerék,
/ én akkor is a barátjok leszek.” 

Nos, Kedves Emlékezõk, mára
fordult egyet a kerék.

A nemzeti emlékezés a Kárpát-
medence közös jövõjét segíti. Az
európai értékek és eszmék pedig
lehetõvé teszik, hogy a határok
nélküli Európában a magyarság is-
mét együvé tartozzon. 

Ez a nemzet bebizonyította,
hogy nyelvébõl és kultúrájából
építkezve és erõt merítve, e törté-

nelmi tragédia után képes volt
megújulni. És ez a tapasztalat erõ-
sítheti a hitet, hogy az elõttünk ál-
ló történelmi feladatokat is képe-
sek vagyunk megoldani. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kettõs állampolgárság meg-

szavazása óta, idén már két ma-
gyar ember tett Nagykanizsán ál-
lampolgársági esküt; mindketten
erdélyiek. Figyeltem az arcukat a
Himnusz hangjai közben, figyel-
tem õket az eskütételnél. Elcsuk-
lott a hangjuk, kicsordult a köny-
nyük. 

Õk régóta remélték s bíztak ben-
ne, hogy „A víz szalad, a kõ ma-
rad, a kõ marad.”

És örömmel mondom: jönnek a
többiek is. Júniusban újabb két er-
délyi magyar mondja ki városunk-
ban, hogy „Isten engem úgy segél-
jen!” És tudom: õk ezt nagyon ko-
molyan gondolják. 

Kedves Emlékezõk!
Nemcsak Nagykanizsán, hanem

az ország számos városában tesz-
nek esküt ezekben a napokban a
Kárpát-medence magyarjai. 

Így, pünkösdhöz közeledve – ta-
lán nem túlzó a párhuzam – hozzá-
juk szól a Csíksomlyói Mária-
ének: „Vándorfecske hazatalál, /
édesanyja fészkére száll. / Hazajöt-
tünk, megáldott a / Csíksomlyói
Szûz Mária.” 

Rózsás János író, volt GULAG-
rab, a Nagy-Magyarország-emlék-
mû szoborbizottságának tagja be-
szédében kiemelte: 

“Nagy idõ telt el hazánk szét-
darabolása, fájdalmas megcson-
kítása után. Hadd emlékezzem
vissza arra a nemzedékre, ame-

lyik a szörnyû veszteségekkel já-
ró elsõ világháború után kényte-
len volt szembenézni az õsi ma-
gyar föld szétszaggatásával. A-
mikor minden összeomlott és
megrablóink akadálytalanul be-
nyomultak a védtelen országré-
szeinkre, egyre nyilvánvalóbbá
vált a hihetetlen szóbeszéd, hogy
a garázda megszállók birtokba
akarják venni hazánk értékes te-
rületeit, magyar testvéreinket ki-
sebbségbe taszítva. Tiltakozásul,
mint a népharag megnyilvánulá-
sát, dacosan énekelték elõdeink:
„Szõke Tisza haragjában meg-
áradt, / Szilaj habja átszakítja a
gátat. / Haragszik, mert azt vé-
gezték felõle, / Hogy a magyar az
oláhnak, / Csehnek, rácnak ad-
jon jussot belõle. / Tisza vízét
magyar könnycsepp táplálja, /
Nem is volt, és nem is lesz más
gazdája. / Beszélhetnek Párizs-
ban mit akarnak, / De a Tisza
minden cseppje, / Mindörökre
csak megmarad magyarnak!”
Rémülten hallották a kósza hírt,
hogy a betolakodóknak mérhetet-
lenül megnövekedett az étvágya.
Azt akarják a béketárgyalásoknál
hangadó francia Clemenceau-nál
elérni, hogy teljesen osszák fel
az utódállamok között a Kárpát-
medencét. Vízszintes vonallal
meghúzva, a Balatonon is feles-

ben osztozva, az északi rész a
cseheké, a déli rész pedig a szer-
beké legyen, egészen a Tisza vo-
naláig, ameddig aztán elõrenyo-
mulnak a románok, és úgymond
megszûnt a barbár, keletrõl sza-
lajtott magyarok uralma a „mû-
velt kisebbségük” felett. Vala-
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2011. június 9.

hogy ez már a – különben tájéko-
zatlan és hiszékeny – nagyhatal-
mak számára is sok volt: Hiszen
a határok átrajzolásával mintha –
igazságot téve – nemzetállamo-
kat akartak volna létrehozni! Mi-
vel eltüntethetetlenül, letagadha-
tatlanul színmagyar volt az or-
szág középsõ része, nem lehetett
kihúzni alólunk az utolsó anya-
földet is. Így is mérhetetlenül
igazságtalan és kegyetlen volt a
meghozott döntés. Nyiladozó
ésszel emlékszem rá, hogy a fel-
nõttek egyszerûen nem akarták
elhinni, hogy a mesterséges, ön-
kényesen meghúzott határvona-
lak véglegesek maradjanak. Azt
tartották, hogy mindez csak át-
meneti következménye az el-
vesztett háborúnak, a förtelmes
proletárdiktatúra terrorizmusa
miatt rosszhírûvé vált közálla-
potoknak. Majd kitisztulnak az
agyak valahol Nyugaton, és mie-
lõbb igazságot szolgáltatnak a
térdre kényszerített magyarok-
nak. Mennyire hittek a háborút,
forradalmat, gazdasági világvál-
ságot túlélt akkori nemzedékek,
de a felnövekvõ utódok is abban,
hogy a nemzetközi közvélemény
támogatásával visszaszerezzük
az igazságtalanul elrabolt ország-
részeket, és a Kárpátok hegyvo-
nulata újra hazánk természetes
határa lesz. Nem élt bosszúvágy,
leszámolási szándék a békesség-
re vágyó nemzetünkben. Az iste-
ni örök igazságról szólt minden,
erre tanítottak minket tanáraink,
hitoktatóink, szüleink, és errõl
szólt a dal: “Nem kell nekünk a
más folyója, / Nem kell nekünk a
mások bérce, / Csak magyar
hegy, magyar róna, / Ahogy az
Isten rég kimérte! / Nem kell ne-
künk idegen égbolt, / Egy porsze-
me sem a világnak. / Csak az
kell, ami a miénk volt, / Igazsá-
got, Igazságot Magyarország-

nak!” Sok idõ telt el az óta, az
Idõ kerekét visszafordítani nem
lehet. A huszadik század katonai,
politikai és ideológiai háborúi
végzetes sebeket ejtettek minden
nemzet önérzetén, valamint valós
érdekeiknek érvényesítésében. A
pénz esze vesztett és mindenható
hatalma napjainkban számos he-
lyen izzó és kiolthatatlan tûz-
fészkeket lobbantott lángra, vál-
ságokban vajúdik a világ. Azon-
ban a mai gondjaink közepette is
emlékezni kell a mindeneknek
kezdetére, a trianoni békediktá-
tum égbekiáltó igazságtalansága-
ira. A felnövekvõ magyar nemze-
dékek igenis legyenek tisztában
azokkal a végzetes tényekkel,
melyek közel egy évszázada a
magyarság sorsának, mondhat-
nám sorozatos tragédiájának
meghatározói. Szólnunk kell a-
zért is, hogy végre a nyugati álla-
mok vezetõi is tudomást vegye-
nek arról, hogy mit rontottak el
elõdeik a nagyhatalmi gõgjük-
ben! Az Európai Unió közössége
kikerülhetetlenül kénytelen le-
gyen szembenézni – a saját jövõ-
je, fennmaradása érdekében is –,
mitõl borult fel majd egy évszá-
zada az egyensúly ezen a tájon!

Molnár V. József néplélek-ku-

tató, a Magyar Mûveltség Kin-
csestára Szabadegyetem rendsze-
res elõadója, a Kárpát-haza egyik
meghatározó szellemi vezetõje,
drága zalai testvéreimnek szólí-
totta a megjelenteket a Kárpát-
haza emlékmûve elõtt. A 91 esz-
tendõvel ezelõtt történt iszonyat
– hogy bennünket 1920. június 4-
én délután 16.32 perckor Wer-
sailles-ben, a Nagy-Trianon kas-
télyban keresztre feszítettek –
nem véletlen – jelentette ki mesz-
szire hallhatóan. Ennek elõzmé-
nyeit vázolta fel beszédében a
néplélek-kutató. 

Az egyetemes magyar kultúra
értékeinek megtartása és átörökí-
tése érdekében kifejtett önzetlen
emberi tettekért a Magyar Mûvelt-
ség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
2010. december 5-én Nagykani-
zsán, Magyar Mûveltség-díjat ala-
pított. A díjakat Balogh László
vállalkozó, Tóth Viktória, Kiss
László és Rajnai Miklós Bánffy
Miklós-díjas bölcsész, a szoborbi-
zottság szervezõje adta át. Díja-
zottak: néhai Vitéz Kovács János,
volt doni hõs, volt GULAG-rab (a
díjat Gréger Imréné Kovács Ágnes
vette át), Molnár V. József néplé-
lek-kutató, volt 56-os hõs, a Kár-
pát-haza szellemi életében végzett
szellemi gyógyító és teremtõ-át-
örökítõ munkásságáért, Rózsás Já-
nos író, volt GULAG-rab, a ne-
hézsorsú emberek és a sorstársak
érdekében önzetlenül végzett
munkásságáért, Baráth Béla zene-
tanár, egy emberöltõn keresztül
végzett kiváló és tisztességes pe-
dagógiai munkásságáért, Csizma-
dia Ferenc nyugalmazott zeneta-
nár-karnagy, egy emberöltõn ke-
resztül végzett kiváló és tisztessé-
ges pedagógiai munkásságáért,
Rozgics Mária újságíró, aki hihe-
tetlen szorgalmával, becsületes
emberi kiállásával, a magyarság

érdekeit minden esetben szem
elõtt tartva a tisztességes és becsü-
letes magyar nyilvánosság terem-
téséért nagyon sokat tett.

Végül koszorúzás következett.
Schmitt Pál köztársasági elnök
koszorúját Cseresnyés Péter pol-
gármester, országgyûlési képvise-
lõ helyezte el az emlékmû talap-
zatán.

A Hevesi iskola diákjai, Baráth
Béla és dr. Horváth György, Hor-
váth István Radnóti-díjas vers-
mondó, a Felsõtemplom Szent Im-
re kórusa, valamint Németh Ferenc
zenetanár és hegedûs tanítványai,
a Rozgonyi-, a Kiskanizsai-, a Bo-
lyai és a Piarista iskola diákjai
mûsorukkal valamennyien hozzá-
járultak az ünnepség emlékezetes-
sé tételéhez.

A Nagykanizsaiak a Nemze-
tért Hagyományõrzõ Egyesület a
trianoni tragédia 91. évforduló-
jára emlékezett a Nagy-Magyar-
ország szobornál.

A trianoni diktátum aláírását
1920. június 4-én 12 órára ter-
vezték. Szerte a történelmi Ma-
gyarország területén megszólal-
tak a harangok és szóltak órákon
keresztül. Akkor még nem tud-
ták, hogy a tényleges aláírás
16.30-kor történt. Ezért, miként
elõdeik, 12 órától emlékeztek, s
fél órás váltásban, fekete zász-
lókkal álltak díszõrséget. 16.30-
kor, amikor megszólaltak a vá-
ros harangjai, nemzeti imáink
eléneklésével zárták a gyászna-
pot. 

A Trianoni Békediktátum alá-
írásának 91. évfordulója alkal-
mából Iharos község önkor-
mányzata szombaton hívta ha-
zaszeretõ polgárait emlékezésre
a Római Katolikus templom
kertjébe.

Az I. Világháborús Emlékmû-
nél a harangszó, majd a Him-
nusz elhangzása után Horváth
Gyõzõ polgármester köszöntöt-
te a megjelenteket. Emlékbe-
szédet Rajnai Miklós Bánffy
Miklós-díjas bölcsész, a nagy-
kanizsai Nagy-Magyarország-
emlékmû bizottságának elnöke
mondott.

AA ttrriiaannoonnii ttrraaggééddiiáárraa
eemmlléékkeezzeetttt aa NNAANNEEMM
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A peremkerületek után a bel-
városban folytatjuk sorozatun-
kat. Itt is arra vagyunk kíváncsi-
ak, milyen kérdésekkel keresi fel
a lakosság a képviselõjét. Balogh
László a hármas számú egyéni
választókörzet önkormányzati
képviselõje. Jelölõszervezete a
FIDESZ-KDNP.

– Sokféle, nem összeférhetetlen
helyzet, feladat van az életemben.
Matematika-fizika-számítástech-
nika szakos középiskolai tanárból
mára a Batthyány Lajos Gimnázi-
um igazgatója lettem. De büszke
vagyok humánökológusi képesíté-
semre és közoktatási vezetõ okle-
velemre is. Fontos számomra,
hogy a nagykanizsai református
gyülekezet presbitereként is te-
szem a dolgomat. Egyházunk pres-
biteriánus felépítése modellje az
önkormányzatiságnak is, így vál-
lalkoztam az önkormányzati kép-
viselõségre, immár 1998 óta. Az
iskola: oktatás + kultúra + sport és
különösen az ifjúság, így az
OKISB-elnökség szakmaiságom-
hoz közel áll. "Civil" politikusnak
tartom magam, aki a sokszínûség-
ben, sokrétûségben fel tud oldódni.
Fizikatanárként a Pannon Tükör
kulturális folyóirat szerkesztõbi-
zottságának elnöke lehetek. A csa-
ládom a váram. Feleségem Har-
kány Judit. Büszkeségünk Anna
lányunk, aki már dolgozó pszicho-
lógus, és Júlia lányunk, aki elsõ
éves joghallgató. 

– Mi az elsõdleges célja a kör-
zetében?

– A város centrális helyén élek
és dolgozom, talán sokféle köz-
életi tapasztalatomnak is köszön-

hetem, hogy ismét, már harmadik
alkalommal lettem itt képviselõ.
Azaz közvetítõ vagyok a belvá-
rosban: a Fõ út vonalában és a tõ-
le északra fekvõ területen: a város
szívében, a belvárosi rekonstruk-
ció által leginkább érintett helyen.
Együttmûködésemet ajánlottam
mindenkinek, különösen azoknak,
akik a keresztény, nemzeti és ka-
nizsai értékek mellett kívánnak
kiállni. Hiszek abban, hogy Kani-
zsa értünk szépül. Tényleg nap,
mint nap járom, látom választóke-
rületemet. Nyilvános mobiltele-
fonszámom és internetcímem ré-
vén mindenki könnyen elérhet.
Elsõdleges célom a kanizsai törté-
nelmi városmag megvédése, érté-
keinek továbbfejlesztése, a belvá-
ros újra élettel való megtöltése. Jó
lenne, ha a belvárosi rekonstruk-
ció ütemesen, jó minõségben ha-
ladna! Számomra az esztétikus
környezet az önkormányzatiság-
tól függetlenül is cselekvési tér és
cél. 

– További konkrét célok?
– Talán egyszer a belsõ tömb-

udvarok rendbetétele is elkezdõ-
dik. Megjegyzem, ezek Nagyka-
nizsa ékességei lehetnének. A vá-
rosi intézmények felújítását el-
maradhatatlannak tartom. De a
lakótelepi környezetre, a zöldte-
rületekre is oda kell figyelnünk,
van bõven ezekbõl is választóke-
rületemben. Mániám a közterüle-
tek fokozottabb takarítása. Beval-
lom, mobil és mobilos ember lé-
vén „forródrótos”, szinte állandó
kapcsolatban vagyok az önkor-
mányzat városüzemeltetõ, város-
fejlesztõ munkatársaival. Néha
unhatják is zaklatásomat, de ön-
kormányzati képviselõként legfõ-
képp ez a dolgom: állandó közve-
títõként ott lenni a város életének
jobbá tételében. Messzirõl jött
emberként (1969-ben költöztünk
át Kárpátaljáról) igazán rácsodál-
kozhatok Kanizsa természeti és
épített értékeinek csodáira. Job-
ban meg kellene becsülnünk a
Csónakázó-tavat, a Romlottvárat,
„Kanizsa várát”, az 56-os Emlék-
kertet! Emlékmûveink, szökõkút-
jaink, körforgalmaink esztétiku-
sabbá tétele nem csak pénz kér-
dése. Az odafigyelõ tisztelet egy-
másra és a környezetre, sajnos,
még fejlõdést kíván a magyar tár-
sadalomban és Kanizsán is. De
látok pozitív jeleket is … Így lesz

játszótér a Berzsenyi lakótelepen;
viszont még hiányzik út- és járda-
felújítás a Sugár utca elején, a
Rákóczi, a Május 1. és a Murakö-
zi utcákban. Viszont igaz az is,
hogy a 3-as számú választókerü-
let kapja a legtöbb ajándékot a
belvárosi rekonstrukcióban. És
még a csatornarekonstrukció is
érint bennünket: így a Rozgonyi
utcát is, ahol remélhetõ, hogy
lesz védett zebra a Rozgonyi Ál-
talános Iskola elõtt, s a Rozgonyi
utca - Sugár utca keresztezõdés is
megújulhat, s talán a Magyar utca
elején is lesz változás az útburko-
latban… Csak türelmünk legyen
kivárni! Megjegyzem, a távolról
jövõnek Kanizsa így is egy virá-
gos, zöld, esztétikus város. Csak
mi, kanizsaiak szeressük még
jobban Nagykanizsát!

– Hogyan látja Kanizsa jövõ-
képét a kultúrában?

– Kanizsa kulturális centrum,
nem csak azért, mert itt van a Ka-
nizsai Kulturális Központ. Fakad
ez múltunkból, hagyományaink-
ból, sokszínûségünkbõl, abból,
hogy sok a tehetséges ember
Nagykanizsán. Iskolavárosi mi-
voltunk is erõsíti ezt. Sajnos az
is, hogy nem vagyunk iparváros,
sem katonaváros és egyre kevés-
bé kereskedõváros. Úgy tûnik, a
jövõben Nagykanizsa egyre in-
kább a szolgáltatások felé fog el-
mozdulni városi regionális fel-
adatként. A kultúrának van olyan
része, mely lehet piaci, de lénye-
gébõl fakadóan nem lehet a kul-
túrát csak forinttal (sem euróval)
mérni. A kultúrát kultúremberek-
kel kell mérni. Ha belõlük sok
van, akkor jól állunk egy kulturá-
lis felemelkedésben, melyre

szükségünk van. El kellene hin-
nünk és fogadnunk, hogy a kultú-
ra lehet hajtómotor. Nemcsak
szellemi, de gazdasági értéket is
teremthet a kultúra. Meg kell és
lehet gyõzni a technokrata körö-
ket, hogy a kultúra segítheti a
gazdasági növekedést is. Így, ha
egy város költségvetésében na-
gyobb szerepet kapnak a kulturá-
lis célok, az nem „habzsolás-dõ-
zsölés”, hanem kitörési pont. Hi-
szek abban, hogy Kanizsán ilyen
szempontból jó úton járunk. Van
jó kulturális infrastruktúránk,
vannak kultúrembereink, s eddig
még költségvetési kondícióink is
jól szolgálták szép kulturális cél-
jainkat. Ha felemelkedõ stratégia
mentén gondolkodunk, ez a jövõ-
ben is így lesz. Jó lenne elmoz-
dulni a minõség irányába az igé-
nyesség jegyében - tudva azt,
hogy a kultúra nem lehet az elité.
Szükség lesz a jövõben is a szín-
vonalas szórakoztató, látvány- és
nagyrendezvényekre. Talán itt
van hiány: kellene a jövõben
Nagykanizsán egy multifunkcio-
nális sportcsarnok, amely például
nagykoncertnek, tömegrendezvé-
nyeknek is helyet adhatna. A
meglévõ közösségi tereink jók
(de soha nem elegek…), csak
jobban kellene megtölteni és ki-
tölteni õket. A kultúrában is egy-
re nagyobb szerepet játszik a di-
gitalizálás. De csak úgy szabad
modernizálni, hogy figyelünk
meglévõ és megõrizhetõ kulturá-
lis örökségünkre. A kultúrára
szüksége van az egyénnek, hogy
teljes életet élhessen, ugyanakkor
nagy szerepe van a munkahelyte-
remtésben és a gazdasági növeke-
dés elõsegítésében is (bármilyen
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furcsán hangzik sokak számá-
ra…). Ma az európai uniós GDP
3,3 százalékát, a munkahelyek-
nek pedig 3 százalékát a kulturá-
lis és kreatív szektor termeli. A
jövõben várható (remélhetõ),
hogy Kanizsán is még inkább
ilyen irányban kell elindulni. Ezt
várja tõlünk a városlakosság, re-
gionális környezetünk, akár a
környékbeli fürdõhelyek. Régen
a vasúton voltunk nagyok, a jö-
võben kulturális értelemben is
megállító helynek kell lennünk.
Ehhez kanizsai karakterisz-
tikumokra van szükségünk, ún.
„kanizsaikumokra”. Például ka-
nizsai kulturális jövõképemben
szemem elõtt lebeg, amint: a
Csónakázó-tavon úszó sárkány-
hajón egy lovon ül Erdõsy Eugé-
nia, miközben dödöllét és répát
eszik és kiskanizsai lilahagymát
árul, s mindezt versmondók, ze-
nészek, igricek kórusa kíséri… –
szoktam mondani.

– És mi van a gazdasággal?
– Persze, programunk van, s a

"mindenséggel is mérhetjük
magunkat". De el kell ismer-
nem (nem gazdasági szakem-
berként) ezen a téren jogos a
kanizsai emberek hiányérzete.
Bizony, kellene több száz hek-
tár szabad földterület, ami jog-
gal várhatna tõkebefektetõkre
(én hiszek a magyarban…).
Egyesek szerint kedvezõbb
iparûzési adóra, jobb infrast-
ruktúrára, munkára éhesebb
polgárságra is szükség lenne.
Bizony városmarketingben van
mit pótolnunk. Imázsunkban a
meglévõ értékeink mellett job-
ban kellene hangsúlyoznunk ki-
felé(!) is az autópálya meglétét,
az utak keresztezõdését, a hatá-
rok közelségét, a pannon dom-
bok lágy lankáit… Egyébként
mindkettõre szükségünk van:
kultúrára és gazdaságra is.
Hadd mondjak egy szemléletes
példát, hogy összefügghet a
kettõ. Nagykanizsán 123 út
menti kereszt van: ez nagyon
sok. Mert Nagykanizsa utak,
pontosabban öt út keresztezõ-
désében fekvõ város. Tehát kul-
turális érték és kiváló infrast-
ruktúra lehet nem ellentmondó,
de egymást kiegészítõ elem
még a városimázsban is. Elis-
merem, én kultúrahívõként ke-
vésbé tudok küzdeni a munka-
helyteremtésben. De a kultúra
nem "habzsolás - dõzsölés", ha-
nem szükséges lételem jobb
életünkhöz.
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2011. június 9.

Megszólalnak a harangok
mindkét napon. Jelzik: ünnep van.
Hívogatnak, mert ünnepszentelés-
re vár életünk Ura. A templomok-
ban megszólal az orgona, felcsen-
dül az ének, imádságra kulcsolód-
nak a kezek, hangzik Isten igéje.
Vár az Úr megterített asztala.
Krisztus kínálja testét és vérét, a
vele való teljes közösséget. Akinek
megadatik, ilyenkor csodát élhet
át. Nem olyant, melyen, mint kí-
vülálló döbben meg. A csodát ön-
magában, személyére, életére néz-
ve tapasztalhatja meg.

Miközben hallunk a közel 2000
– évvel ezelõtti elsõ pünkösd cso-
dájáról, magunk is részeseivé le-
hetünk ismét. A templom csend-
jét ugyan nem fogja felverni zúgó
szélvihar, s kettõs tüzes lángnyel-
vek sem jelennek meg fölöttünk.
Mégis tapasztalhatjuk azt, amit
egykor a jeruzsálemi forgatagban
Péter apostoli bizonyságtételére
figyelõk: mintha szíven találna a
Jézus kereszthaláláról és feltáma-
dásáról szóló hír. Nem azért, mert
még soha nem hallottuk, hanem,
mert nem ért a szívünkig, hogy
valójában mindehhez közünk
van. 

Bár hosszú évek, elmulasztott
ünnepszentelések után egyre töb-
ben mondhatnánk majd el: eljött a
pünkösd napja, számomra is. Kér-
dések törnek fel szívünk mélyé-
bõl: mit tegyünk? S halljuk az
apostoli biztatást: „térjetek meg,
és keresztelkedjetek meg vala-
mennyien az Úr Jézus Krisztus ne-
vében bûneitek bocsánatára és
megkapjátok a Szentlélek ajándé-
kát.” (Ap. Csel 2, 38) Ma egészen
személyesen így érinthet a felszó-
lítás: te már részesültél a kereszt-

ség szentségében, térj hát életed
Urához, Jézus Krisztushoz! Igen,
mert arra ébresztett rá a Szentlélek
ezen az ünnepen, hogy más lélek
lakozik már Benned! Szorongat a
félelem, az aggodalmaskodás lel-
ke. Úgy gondolod, se embered, se
Istened nincs, aki megértsen?
Egyedül maradtál, megfeledkez-
tek rólad, rád nehezülnek rende-
zetlen viszonyaid? Nyomaszt a
megélhetés, a betegség gondja?
Lehet, hogy egészen közeli a
gyász okozta seb a szíveden! Ér-
zed, zsákutcába futott az életed.
Sokáig úgy tûnt, hogy a magad
választotta út jelenti számodra
szabadságodat. Végül összekuszá-
lódott minden benned és körülöt-
ted. Látod, hogy másként kellett
volna tenni? Úgy érzed, ebbõl már
nincs kiút? Valójában rádöbbensz,
elfogyott a hited, keresed a helyes
utat. Ne felejtsd: Isten megelõzött
szeretetével, amikor még nem is
tudtál róla! Õ tekintett rád és így
szólt: „Ne félj, mert megváltotta-
lak, neveden szólítottalak téged,
enyém vagy!” (Ézs 43,1)

Milyen különös, Pétert és tanít-
ványtársait is kétségek, félelmek
között látjuk pünkösd elõtt. Pedig
már több ízben megjelent szá-
mukra a Feltámadott. Egyenként
és együtt is végtelen türelemmel
és tapintattal gyõzi meg õket,
hogy Õ áll elõttük, akit szenvedni
és meghalni láttak. Akit félel-
mükben magára hagytak, vagy
megtagadtak. Mégis, engedel-
meskednek a feltámadott Jézus
Krisztus parancsának. Nem tá-
voznak el Jeruzsálembõl, imádsá-
gos közösségben várják a Pártfo-
gó, a megígért Szentlélek eljöve-
telét. A tanítványsághoz, a tanúvá

váláshoz annak az ígéretnek a be-
teljesedésére van szükségük, me-
lyet így kaptak a Mesterük-
tõl:„íme, én elküldöm nektek,
akit Atyám ígért, ti pedig marad-
jatok a városban, amíg fel nem
ruháztattok mennyei erõvel.” (Lk
24, 49)

Eljött a pünkösd napja, a
„mennyei erõ” áradása kiûzte az
önmaguk féltését, a bátortalan-
ságot. Megtörtént a csoda. Az
egyszerû, de szívbõl jövõ apos-
toli bizonyságtétel nyomán há-
romezer ember megkeresztelke-
dett. Megszületett a keresztény
egyház, s a Krisztust követõk ma
a földkerekség minden táján
együtt könyörögnek: jövel
Szentlélek Úristen, töltsd be szí-
veinket bõven! Így „a Lélek gyü-
mölcse: szeretet, öröm, békes-
ség, türelem, szívesség, jóság,
hûség, szelídség, önmegtartózta-
tás” (Gal 5, 22) - bennünk és kö-
zöttünk is áldottá teheti az életet.
Örömmel vallhatjuk: Krisztus-
ban bûnbocsánatunk, örök éle-
tünk van. Errõl szól Túrmezei
Erzsébet „PÜNKÖSD UTÁN” –
címû verse:

„Pünkösd elõtt – sóvárgás titkos
mélye / Pünkösd elõtt – ígéretek
zenéje / Pünkösd elõtt – esedezés,
esengés / Pünkösd elõtt – halk haj-
nali derengés / Pünkösd elõtt –
szent vágyak mozdulása / Pünkösd
elõtt koldusszív tárulása / Csende-
sen várni – várni, hinni, kérni! /
Aztán – boldog pünkösd utánba ér-
ni! // S pünkösd után – szent égi
erõt  - vetten / pünkösd után – Lé-
lekkel telítetten / pünkösd után –
bátor tanúvá lenni/ pünkösd után –
szolgálni, égni, tenni, / pünkösd
után – régit kárnak ítélni, / Krisz-
tusnak élni és másoknak élni, /
minden mennyei kincset elfogad-
ni, / és pünkösd után – adni, adni,
adni!”

Deme Dávid

„„……EElljjöötttt aa ppüünnkköössdd nnaappjjaa””
((AAppoossttoollookk CCsseelleekkeeddeetteeii 22,, 11))
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150 éve adták át a Déli Vasút
Budapest-Nagykanizsa vasútvo-
nalát. Az évfordulóra készült
vándorkiállítás a budapesti Déli
pályaudvar és Székesfehérvár
után Nagykanizsán is megtekint-
hetõ június 19-ig. A kiállítás ré-
sze annak a nagyszabású ünnep-
ségsorozatnak, amellyel az egy-
kori Déli Vasút és a Buda-Kani-
zsa vasútvonal megnyitásának
állít emléket a MÁV Csoport. 

A nagykanizsai vasútállomás
kultúr-várótermébe érkezõket el-
sõként Dr. Sági Zoltán, vezérigaz-
gató-helyettesi tanácsadó köszön-
tötte. A megnyitón Zaránd Györ-
gy, a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. vezér-
igazgatója, Cseresnyés Péter pol-

gármester, Hackl Mónika, a MÁV
társasági kommunikációs osztály-
vezetõje és Dr. Krámli Mihály, a
Magyar Mûszaki és Közlekedési
Múzeum fõigazgatója mondott ün-
nepi beszédet. 

Zaránd György történeti áttekin-
tését követõen elmondta: fontos
fejlesztés elõtt áll Kanizsa területe.
Idén szeretnék elkezdeni a MÁV
Gépészet telephelyének korszerû-
sítését, és bízik abban, jövõre az
alapkõletételre is sor kerül.

Cseresnyés Péter beszédében ki-
emelte: a kanizsaiak érzik, hogy a
Vasút, mely jelentõs kereskedelmi
csomóponttá tette a múlt század-
ban Nagykanizsát, és meghatározó
munkakultúrát adott mindig a vá-
rosnak –, továbbra is számít Nagy-

kanizsára. Az évforduló is bizo-
nyítja, hogy Nagykanizsa vasutas
szempontból is nagyon fontos köz-
pontja volt az országnak. 1861 ta-
vaszán futott be az elsõ vonat Bu-
dára egy gabonaszállítmánnyal, és
innét kezdve datálhatjuk azt a fej-
lõdést, amely kereskedõvárossá
tette Kanizsát. Reméli – jegyezte
meg –, városunk kereskedelmi
központ maradhat továbbra is, hi-
szen folyamatos tárgyalások zajla-
nak Horvátország EU-hoz történõ
csatlakozásának idõpontjáról. Ha
ez bekövetkezik, Nagykanizsa és a
nagykanizsai vasútállomás csomó-
pont szerepe is fel fog ezáltal érté-
kelõdni. Ahogy hallottuk, a Vasút
számít ránk, a kanizsai polgárok
viszont számítanak a Vasútra, hi-
szen jól mûködõ vasút, MÁV nél-
kül egy komoly gazdaság nem
képzelhetõ el. 

A Vasút szolgálatáért, különö-
sen a nagykanizsai Vasútállomás
és a Budapest-Nagykanizsa vasút-
vonal fejlõdése érdekében végzett
kiemelkedõ munkájáért az ünnep-
ségen négy személy – Soósné
Macsek Rozália anyag- és eszköz-
gazdálkodó, Körhöcz Mihály von-
tatási reszortos, Osvárt Sándor re-
szortos és Máthé István nagykani-
zsai forgalmi csomópontvezetõ –
elnök-vezérigazgatói jutalomban
részesült. Elismerõ oklevelet és
emlékplakettet kilencen – Balogh
István nyugdíjas MÁV mûszaki
fõfelügyelõ, Bódis László jegy-
vizsgáló, Kapusi Gyõzõ területi

mûhelyvezetõ, Kobráné Sándor
Ilona vezénylõtiszt, Koros Flóri-
án mozdonyvezetõ, Lõrinc János
jármûszerelõ, Mercz Ferenc ko-
csivizsgáló, Ódor Istvánné utánfi-
zetési pénztáros és Pulai László
mozdonyvezetõ – kaptak. Emlék-
lapot és emlékplakettet – Kámán-
né Szép Terézia intézményvezetõ,
Gáspár István, a dombóvári Kör-
zeti Jármûfenntartási Központ ve-
zetõje, a Nagykanizsai Civil Ke-
rekasztal Vasútbarátok és Vasút-
modellezõk köre és a Rail Cargo
Hungaria Zrt. képviselõje vett át
Zaránd György vezérigazgatótól.

A Magyar Mûszaki és Közleke-
dési Múzeum vándorkiállítását dr.
Krámli Mihály, az intézmény fõ-
igazgatója nyitotta meg. Beszédé-
ben kiemelte, hogy a Déli Vasút
balatoni üdülõforgalmának kora-
beli színes reklámplakátjai külön
érdekességként tekinthetõk meg a
vándorkiállítás eredeti engedély-
okmányai, menetrendjei, moz-
donyfotográfiái mellett.

Az évforduló kapcsán a kanizsai
vonal több pontján kerül sor ünne-
pi programokra a nyáron. Június
25-én például „megy a gõzös Ka-
nizsára”, hiszen gõzvontatású
nosztalgiavonat indul a Délibõl –
Székesfehérvár és Siófok érintésé-
vel – Nagykanizsára, majd este
vissza. Az ünnepséget a Nagykani-
zsai Vonósok mûsora és Ladola Jó-
zsef versmondása színesítette.

B.E.
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Együttmûködési megállapo-
dás jött létre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
ta és a Zala Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamra között. A meg-
állapodást Cseresnyés Péter pol-
gármester és Mazzag Ferenc írta
alá a Vasemberház Dísztermé-
ben rendezett ünnepségen, ahol
átadták a Szakma Kiváló Tanu-
lója Verseny díjait is.

Az együttmûködés célja Zala
megye, különös tekintettel Nagy-
kanizsa és térsége gazdasági fej-
lesztésére irányuló közös tevé-
kenység kereteinek a rögzítése, az
új szemléletû patrióta gazdaság ki-
épülésének és fejlõdésének segíté-
se. A ZMKIK vállalja az önkor-
mányzat illetékességi területén lé-
võ kamarai tagvállalkozások mû-
ködési feltételeinek javítását, az új
vállalkozások létesítésének elõse-

gítése érdekében szolgáltató irodát
mûködtet a városban. 

Megnyitó beszédében Cseres-
nyés Péter elmondta, a közös mun-
ka évekkel ezelõtt elkezdõdött a ka-
mara által összefogott vállalkozók-
kal és a kamara vezetõivel. Ennek
eredményeként a város több olyan
elõremutató intézkedést tud felmu-
tatni, amelyek a helyi vállalkozók
helyzetét könnyítik. A példák felso-
rolása végén hozzátette: ebben az
évben közel 50 millió forintot ad az
önkormányzat közvetlenül munka-
helyteremtõ támogatásként a vállal-
kozásoknak. Az aláírással – melyet
több hónapos tárgyalás elõzött meg
–, is kifejezik, a város és a kamara,
a város és a vállalkozók egymásra
vannak utalva. 

Mazzag Ferenc köszöntõjében ki-
emelte, szeretnék, ha a Széll Kálmán
Terv minél gyorsabban valóra válna,
mert a vállalkozásoknak nincs ide-

jük várni. Már korábban is említette,
Nagykanizsa fejlõdésre van ítélve. A
város nem fog lemaradni, és az ön-
kormányzat vezetésében is kialakult
egy nyugodt környezet, ami megad-
ja az alapot a fejlõdéshez. Az együtt-
mûködés aláírásával is ezt a fejlõ-
dést szeretnék elõsegíteni. 

Az aláírást követõen a Szakma
Kiváló Tanulója versenyen döntõs
helyezést elért Zala megyei diákok-
nak és felkészítõ tanáraiknak Cse-
resnyés Péter és Mazzag Ferenc ju-
talmat adott át. Olyan fiatalembere-
ket köszönthettek, akik tanulmá-
nyaikat mesteri módon sajátították
el és kiváló vizsgát tettek. A Buda-
pesten 4. alkalommal megrendezett
versenyt 31 szakmában hirdették
meg, melyre 4000 tanuló jelentke-
zett. Zala megyébõl 19 tanuló jutott
be az országos megmérettetésre. 

B.E.

MMeeggáállllaappooddááss aa mmeeggyyeeii kkaammaarráávvaall
A TISZK Szakképzési Akadé-

mia elõadásait hallgathatták meg
a pedagógusok és a meghívott
vendégek a Vasemberházban. 

Köszöntõ gondolatai után
Mérksz Andor ügyvezetõ igazgató
át is adta a szót Cseh Györgyinek –
az egyik kanizsai kft. tanácsadójá-
nak – aki „Ne csak érezze, tudja
is” címmel prezentálta a kompe-
tencia mérésének és fejlesztésének
módjait. Dr. Budaváriné Lakner
Zsuzsanna könyvtáros, nyelv-és
beszédfejlesztõ, a Cserháti szak-
középiskola tanára pedig a „Szö-
vegértés vizsgálata szakiskolások
és szakközépiskolások körében
szakszövegek felhasználásával”
címmel adta át ismereteit a hallga-
tóságnak. 

Z.A.

A sszakképzés
fontosságáról
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Június 16-án, csütörtökön fél
6-ra egy-egy szál virággal hív az
'56-os emlékkertbe a Nagykani-
zsai Polgári Egyesület. Arra a
megemlékezésre, melyen a már-
tír miniszterelnök és a forradal-
mat követõ megtorlás vala-
mennyi áldozata elõtt fejet haj-
tunk. 

Idén pedig – az igazságérzet pa-
rancsának engedve – nem általá-
nosságban, hanem név szerint szó-
lunk ötvenhat hóhérairól is. „Mert
a bûn az csak bûn marad” – áll a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
meghívóján.  

K.H.

„„NNeevveekkeett aakkaarrookk hhaallllaannii””

Az Arany János Kollégiumi
Program elõrelépéseit, valamint
a jelentõsebb tanulmányi ver-
senyeredményeket ismertették a
Zsigmondy-Széchenyi szakkö-
zépiskolában. Volt, aki a képzõ-
mûvészetekben tûnt ki, de a köz-
ismereti tantárgyakban is jól
szerepeltek az intézmény diák-
jai.

Mint Bene Csaba iskolaigazgató
elmondta, több tanulmányi verse-
nyen is jeleskedtek tanulóik, így a
biológia, a fizika és matematika,
de a német nyelv és a képzõmûvé-
szet területén is. Ismertették továb-
bá az Arany János Kollégiumi
Programot, amelyben a kezdetek-
kor huszonöt, jelenleg tizennyolc
halmozottan hátrányos helyzetû

tanuló vesz részt. Az egy év alatt
kirándulásokon, szakkörökön és
sítáborban is szerezhettek élmé-
nyeket azok a diákok, akik vállal-
ták, hogy beköltöznek a kollégi-
umba, és a beszámoló szerint ne-
velésükben és tanulmányaikban is
jelentõs fejlõdés volt tapasztalha-
tó. Összesen tíz iskola szerepel a
programban, a Dunántúlon a Zsig-
mondy-Széchenyi szakközépisko-
lán kívül még a pécsi Gandhi gim-
názium és a szekszárdi I. Béla
gimnázium csatlakozott. Az ötéves
program a jövõ tanévben is folyta-
tódik, és remélik, hogy minél több
zalai diák jelentkezik a kollégium-
ba – Kanizsa esetében a Zsig-
mondy-Széchenyi középiskola
kollégiumába. 

A tanulmányi versenyek eredmé-
nyei a következõképpen alakultak:

Jónás Adrienn, az egyik bank
Fáy András alapítványának pályá-
zatán, képzõmûvészeti kategóriá-
ban elsõ helyezést ért el. Felkészí-
tõje Földvári Zsuzsanna. A Duna
Ismerettár országos versenyen ötö-
dik helyezett lett Bokros Alexand-
ra, Lenk Anaii és Markotán Mari-
etta, ugyanezen verseny nemzet-
közi döntõjén különdíjjal elsõ he-
lyezést értek el. Felkészítõk: Ju-
hász Judit, Dr. Antal Anikó, Szem-

melveisz Ildikó. A Goethe Intézet
által szervezett országos szakisko-
lai német versenyen negyedik he-
lyezést ért el Dúzs Tamás és Bog-
dán József. Felkészítõk: Németh
Dóra és Berke Ulrike. Az OSZTV
(matematika-fizika) országos dön-
tõn kilencedik helyezett (területin
második hely) Kõszegi László, a
területi döntõn pedig tizenkilence-
dik Horváth Gergõ lett. Felkészí-
tõk: Hajasné Harsányi Andrea,
Cseke István, Cseke Istvánné. A
Megyei Fizika Versenyen harma-
dik-negyedik helyezett lett
Porgányi Gergõ, felkészítõje
Belák Péter. Az Implom József
Helyesírási Verseny megyei fordu-
lóján Simon Klaudia harmadik, Se-
bestyén Nikolett pedig ötödik lett,
felkészítõ tanáruk Partiné Pataki
Gabriella. A Megyei Biológia Ver-
senyen elsõ Varga Patrícia, har-
madik Sebestyén Alexandra és
Hóbor Edina, a negyedik helye-
zést pedig Laczó Gergõ és Kecskés
Luca érte el. Felkészítõ tanáraik
Fenyvesi János, Gubricza Balázs.
Végül a Kanizsa TISZK „I. Krea-
tív Csibecsõr” városi pályázatán
Bogdán Teréz különdíjban része-
sült. 

Z.A.

SSzzoorrggaallmmaassaakk aa ZZssiiggmmoonnddyy-SSzzéécchheennyyii kköözzééppiisskkoolláábbaann

MEGHÍVÓ
A Nagykanizsai Evangélikus Társegyházközség

Gyülekezeti Napjára

„AHOL AZ ÚR LELKE, OTT A SZABADSÁG” avagy: 
„Lélek - jelen - lét!” 

2011. június 13. Pünkösdhétfõ
Nagykanizsai Evangélikus templom és Gyülekezeti Otthon 

(Csengery út 37.)

9.30 Gyülekezés, énektanulás;
10.00 Úrvacsorai ünnepi istentisztelet: Dr. Szabó Lajos a Hittudományi Egye-
tem rektora és Szabóné Mátrai Marianna a Hittudományi Egyetem Gyakorlati
Intézetének igazgatója;
11.30 Gryllus Dániel és Vilmos Kossuth díjas zenész, a Kaláka együttes tagjai
muzsikálnak a gyerekeknek a Gyülekezeti Otthonban.
12.00 - 14.00 Ebéd a helyszínen. 
(Reménység szerint jó idõ esetén a templomkertben, bográcsos.)
14.00 - 15.00 Dr. Blatniczky László budai gyermekorvos elõadása: 
"Hagyd az Úrra a te utadat - 35 év a gyermekek szolgálatában".
15.30 - 16.30 Gryllus koncert a templomban;
17.00 - 18.00 Aradi György Bp. Fasori lelkész elõadása: 
Indonéz úti beszámoló: 
"Keresztyén misszió a világvallások sûrûjében" címmel.
18.00 Áhítat: Dr. Szabó Lajos és Szabóné Mátrai Marianna;
19.00 "MISKA" (Mi Isten követõi vagyunk") koncert az ifjúságnak;
Kicsiknek kézmûves foglalkozás.

Mindenkit szeretettel várunk! 
Erõs vár a mi Istenünk!

Elérhetõség: Deme Dávid, mobil: 06 20 8243128, email: david.deme@lutheran.hu

22.qxd  2011.06.30.  14:56  Page 7



VVéérrüükkeett aaddjjáákk aa kköözzttiisszzttvviisseellõõkk

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2011. június 9.8

Az önkéntesség jegyében vá-
rosunkban is megtartották az el-
sõ Köztisztviselõi Véradó Napot,
melynek alkalmával a Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói segítet-
tek az életek mentésében.

Mint Rigó Csaba kormánymeg-
bízott elmondta, a kezdeményezést
a Zala Megyei Kormányhivatal
szervezte, és abból indultak ki,

hogy 2011 az önkéntesség éve, így
sok más önkéntes akció mellett
most a véradás fontosságára hívják
fel a figyelmet. – Zala megyében
elõzetesen kétezer hatszázan jelent-
keztek, Zalaegerszegen és Keszthe-
lyen pedig kétszáztizen jelentek
meg. Kanizsán is hasonlóan jó
eredményekre számítunk, eddig ki-
lencvenöten adtak vért. Az a cél,
hogy, aki teheti, a köztisztviselõi

szférából is segítsen a véradással.
Az akció természetesen önkéntes,
mint ahogy az volt a szemétszedési
felhívás is, és lesz még június vé-
gén egy országos parlagfû-mentesí-
tési esemény, ugyancsak az önkén-
tesség jegyében. – foglalta össze
Rigó Csaba. A véradás fõleg nyáron
fontos, hiszen ekkor kevesebben
adnak vért és több a baleset, így
nem volt véletlen a nyár eleji idõ-
pont. Egy-egy véradás alkalmával
négy és fél deciliter vért vesznek le
a jelentkezõtõl, nõk évente három-
szor, férfiak pedig ötször segíthet-
nek ezzel a tevékenységgel. Váro-
sunkból elsõként Cseresnyés Péter
polgármester jelentkezett a nemes
feladatra, és elárulta, most elõször
tartja karját a véradó tû elé. El-
mondta, hogy fontosnak tartja a
véradást, hiszen nagyobb mûtétek-
nél és a gyógyszerek gyártásnál is
nagy szerepet játszik, sok esetben
közvetlenül életet menthet a vér.

Z.A.
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Két évfordulót is ünnepel
idén az Igricfesztivál, hiszen
ötödik éve rendezik meg a nyá-
ri koncerteket, valamint hu-
szonöt éves a névadó Igricek
együttes. A három napos feszti-
válon számos folk és világzenei
együttes szolgáltatja majd a
talpalávalót a Magyar Plakát
Ház udvarán felállított színpa-
don.

Június tizedikén, tizenegyedi-
kén és tizenkettedikén rendezik
meg idén az Igricfesztivált,
amely az énekelt vers, a folk és
a világzene képviselõinek talál-
kozója. A rendezõk minden év-
ben törekednek arra, hogy kani-
zsai vagy a városhoz kötõdõ
együtteseket hívjanak meg a
rendezvényre. Idén olyan formá-
ciók is fellépnek, akik nemrég
adtak ki új lemezt, így az elsõ
napon a Fabula Rasa és Szirtes
Edina Mókus formációja lép fel,
majd õket követi a Csík zenekar,
késõ este pedig a Kanizsa Csil-
lagai lép a pódiumra. A második
napon a helyi Kazsinka zenekar
mûsorával indul a folk-
kavalkád, majd az Igricek együt-
tes zenéjét lehet meghallgatni,
õket követi a Rendhagyó Prí-
mástalálkozó – akiknek új leme-
zét beválogatta a brit Songlines
szaklap a legjobb újonnan meg-
jelent albumok közé –, és zárás-
ként a Firkin zenekar ír kocsma-
buliján rophatja a táncot a kö-
zönség. Az utolsó napon gyer-
mekprogramokra, családi ren-
dezvényekre lehet ellátogatni,
valamint az énekelt versnek hó-
dolva Nyesõ Mari koncertje,
Dinnyés József mûsora, valamint
a Kaláka Együttes családi elõ-
adása szórakoztatja a gyerekeket
és szüleiket. Emellett bábszín-
ház-elõadás és kézmûves foglal-
kozások nyújtanak kikapcsoló-
dási lehetõséget a kicsiknek. 

Mint Farkas Tibor, a HSMK
igazgatója elmondta, a három na-
pos fesztivál költségvetése meg-
közelítõleg négy és fél millió fo-
rint. 

Z.A.

FFoollkkooss 
rriittmmuussookk aa
hhééttvvééggéénn

Második alkalommal rendez-
ték meg a Batthyány gimnázium
Öregdiák Találkozóját, amelyre
az egykori batthyánys, land-
leros, irányis tanulókat várták
nosztalgiázásra, közös emlékek
megidézésére.

„Bennünk van a BLGén” szlogen-
nel szombaton már délelõtt elkezdõd-
tek a programok a HSMK színházter-
mében, amelyeken a gimnázium je-
lenlegi diákjai különféle kulturális
elõadásokkal csillantották meg tehet-
ségüket a közönségnek. Rápirítva az
egyik ismert tehetségkutató mûsorra,

volt Csillag hullik – produkció, de
többek között hastáncosok is szóra-
koztatták a vendégeket. Délután a
Batthyány gimnázium aulájában ter-
jengett a virágcsokrok illata, ide vár-
ták azt a nyolc osztályt, amelynek
öregdiákjai hosszú évek óta most ta-
lálkoztak újra. Balogh László igazga-
tó köszöntötte a vendégeket, és el-
mondta, a mai diákok is ugyanolyan
tehetségesek, mint az öregdiákok, s
ez jelentheti a folytonosságot és az
erõt az intézmény életében. – Arra
vagyok talán a legbüszkébb, hogy en-
nek az iskolának lelke van. Ez sok
mindenben kifejezõdik, például ab-

ban, hogy minden évben évkönyvet
állítunk össze, és több, az iskolánkhoz
kötõdõ könyv kiadását is támogattuk,
valamint terveink között szerepel az
Emlékfal létrehozása, Szemenyey-
Nagy Tibor képzõmûvészeti alkotása.
Az iskolát érzékelhetõ örömmel kell
megtölteni. Az öröm a diák számára
a siker élményként való megélése, s
így lehet az iskola maga is ünnep. S
tudjuk, az ünnepben az ember számá-
ra teljes gazdagságában tárul fel az
élet szent dimenziója. Ezért is van
szükség az ilyen diákünnepekre is, és
ennek a rendezvénynek lesz folytatá-
sa a jövõben is. – mondta el bevezetõ
gondolataiként Balogh László. Mol-
nár Lászlóval, a Batthyány Öregdiák
Egyesület elnökével együtt átnyújtot-
ták a Pro Scola díjat Tóth Eszternek,
jelenlegi batthyánys diáknak az isko-
lai közösségért végzett aktív tevé-
kenységéért. 

Az esõ pedig hiába kopogott a
Batthyány ablakain, az öregdiákok
kellemesen töltötték a délutánt.
Különféle nosztalgiaórákon vehet-
tek részt, így Szebenyi Mária, dr.
Márkus Ferenc, prof. Dr. Kovács
László és Szalay István tanóráit
hallgathatták meg a résztvevõk. A
viszontlátás izgalmait pedig egy
hamisítatlan menza-vacsorán pi-
henhették ki a résztvevõk. 

Z.A.
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A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése már
több évtizede, 1929 óta rendezi
meg az Ünnepi Könyvhetet,
mely mindenekelõtt a kortárs
magyar irodalom, a kortársírók
ünnepe és seregszemléje nem-
csak a fõvárosban, hanem szerte
az országban. A könyvhét esemé-
nyeihez kapcsolódnak a 10. alka-
lommal megrendezésre kerülõ
Gyermekkönyvnapok. 

Városunkban az Ünnepi Könyv-
hétnek a Deák tér adott otthont, az
elsõ könyvbemutatóval, Polgár
József Tomboló hormonok címû
kötetével azonban már elõzõ este
megismerkedhettek az érdeklõdõk
a Honvéd Kaszinó Tükörtermé-
ben. A könyvbõl Ritecz Rita vers-
mondó olvasott fel részleteket, az
íróval Halmos Ildikó intézményve-
zetõ beszélgetett.

A téren felállított könyvsátrakat
napközben iskolai csoportok láto-
gatták, akiknek a könyvtár munka-
társai felolvasási lehetõséget és játé-
kokat ajánlottak. A bekapcsolódók
könyvjutalomban részesültek, me-
lyet a Deák Könyvesház ajánlott fel.
Az újak mellett kedvezményes
könyvek böngészdéje is várta a láto-
gatókat, de beiratkozási és kölcsön-
zési lehetõséggel a Mozgókönyvtár
is kinyitott a téren. Itt mutatták be
Nagy M. Katalin Meseország álom-
meséi címû meséskönyvét. 

Délután Erdõs Attila és Riersch
Zoltán is dedikálta köteteit, este
Iványi Miklós Életed gyümölcsei
címû könyvét mutatták be a Hon-
véd Kaszinóban. 

Péntek délelõtt Vértes Judit A
négy gyöngyszem és még egy cí-

mû meséskönyvével ismerkedhet-
tek a könyvsátornál. A fõvárosban
élõ kanizsai származású szerzõ
harmadik könyvével mutatkozott
be most Nagykanizsán. A kará-
csonyra elkészült meséskönyv be-
vezetõ soraiban így vall magáról:
„Csúnya, lusta, rossz nagymama
vagyok. Úgy látszik, örökül én nem
sokat hagyok. Nem vezettem nap-
lót az öt „kis” unokámról, a hét-
köznapi csodákról, az ünnepi pil-
lanatokról, a sok közösen megál-
modott mesérõl. Szeretném ezt –
így az ünnepek elõtt – részben pó-
tolni. Küldöm a bohókás, képes fü-
zetecskét – a majdnem könyvet ka-
rácsonyi ajándékként: Fruzsinak,
Bencének, Blankának, Lilikének és
Viktor-Atinak. Küldöm a verseket
és a meséket sok szeretettel az ovi-
soknak, kicsiknek és nagyoknak.
Így lesz nyugodtabb a nagymamai
lelkiismeretem, és így lesz fénye-
sebb az én ünnepem is.”

A könyvhét nagykanizsai ren-
dezvénysorozata két könyvbe-
mutatóval zárult szombat dél-
után.

Szabadi Tibor Elsõ ainu – eszpe-
rantó – magyar – angol szószedet-
és kifejezés-gyûjtemény címû köte-
tét dr. Dobó László mutatta be a
Honvéd Kaszinóban. A mûfordító-
val Halmos Ildikó intézményvezetõ
beszélgetett, a kötetbõl Kocsis Edit
versmondó olvasott fel részleteket. 

Az idei könyvünnepen az eszpe-
rantó mûfordítótól a 9. nyelvészeti
tájékoztató füzetet vehette kezébe
az olvasó. A szerzõ célja nem az
ainu (ajnu) beszéd elsajátítása, ha-
nem egy távolkeleti nyelven való
tájékozódás. Az ainu nép Japán
második legnagyobb számú ki-

sebbsége. Valószínûsítik, kapcso-
latban állhattak a tungu, altáji né-
pekkel és Szibéria uráli lakosságá-
val. Az ainu bennszülött vadászó
nép volt Kr. u. 710-94 idején. Ja-
pánban mára különbözõ elõrelépé-
sek történtek a nyelv felélénkítése,
a megõrzött kultúra folytatása és a
hagyományos táncszertartások te-
rületén.

D. Nagy Imre orvos-író A gya-
nakvó ember. Bertha Bulcsu élete
címû kötetével a Halis István Váro-
si Könyvtárban ismerkedhettek
meg az irodalomkedvelõk. Nagy
Imre orvosi hivatása mellett a ma-
gyar irodalom népszerûsítésével is
foglalkozik. Évek óta arra törek-
szik, hogy a kiváló kortárs írókat,
többek között a nagykanizsai szü-
letésû Bertha Bulcsút, a rangjuk-
nak megfelelõ elismerés illesse. A
kétórás beszélgetésen – melyet
Kardos Ferenc igazgatóhelyettes
vezetett –, azt is elmondta, azért
adta ezt a címet az új könyvének,
mert Bertha Bulcsu egész életével
azt bizonyította, hogy fenntartá-
sokkal kell fogadnunk mindent. Õ
született gyanakvó volt, mindig
egy kisember szemszögébõl figyel-
te a történéseket. Költõként kezdte
pályafutását, versei zalai újságok-
ban láttak napvilágot az 1955-56-
os években. A tárcaíró, az esszéista,
a publicista emlékét olyan kötetek
õrzik például, mint a Willendorfi
Vénusz, vagy az Írók, színészek,
börtönök. A könyv gazdagon mu-
tatja be Bertha Bulcsu életmûvét,
életútját, baráti körét, Gyurkovics
Tibort, Lázár Ervint, Szakonyi Ká-
rolyt, Kiss Dénest és másokat.

B.E.

ÜÜnnnneeppii kköönnyyvvhhéétt NNaaggyykkaanniizzssáánn
Digitális orgonával gazdago-

dott a Nagykanizsai Szent József
plébániatemplom palini filiája.
Az új kincset liturgián kívül,
Martonné Németh Mária kántor-
karnagy jótékonysági koncertjén
hallgathatták meg az érdeklõdõk. 

A hangverseny bevételét az egy-
házközösség az orgona árának tör-
lesztésére fordítja. A mûsorban
megszólaltatott mûvek alkalmat
teremtettek arra, hogy a hallgatók
megismerhessék a sokféle hang-
szín és árnyalat megvalósítására
képes orgonát.

A palini templom történetérõl
Martonné Németh Mária elmond-
ta, 1956-ban iskolaterembõl alakí-
tottak ki egy szerény kápolnát. A
mai új templom Baránka József
tervei szerint 1989-ben készült el,
akkor szentelte fel Dr. Szendi Jó-
zsef veszprémi püspök. 

Horváth Lóránt plébános atya
2006-ban érkezett Nagykanizsára,
és három évvel késõbb, az Alsóvárosi
templom felújítása után újabb ünnep-
ségre kerülhetett sor, immár Palinban.
Szentmise keretében e napon áldotta
meg Balás Béla kaposvári megyés-
püspök a húsz évvel ezelõtt épült
templomhoz kapcsolódó új közösségi
termet. A leromlott templomablakok
cseréje azonban halaszthatatlanná
vált. A hívek adományainak segítsé-
gével tavaly decemberétõl Kertészfi
Ágnes pécsi üvegmûvész munkája dí-
szíti a húsz ablakmezõt, bennük óke-
resztény szimbólumokkal. Így a
templom már olyanná vált, mint egy
kis ékszerdoboz. 

B.E.

Palini 
orgonaszó
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Az Egyesített Bölcsõde - Nagykanizsa a “Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 9 fõ kis-
gyermeknevelõ munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés he-
lye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges fel-
adatok: 0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, Csecsemõ- és kisgyermek-
gondozó (OKJ), vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkezõ: védõnõ, pe-
dagógus, felsõfokú szociális alapvégzettségû személy, gyógypedagógiai asz-
szisztens (OKJ) - kizárólag csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ) képesítés-
sel rendelkezõ személy esetén, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, orvo-
si alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hasonló munkakörben eltöltött idõ -
legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, hangszertudás, kézmûvestechnikai jártasság 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem ré-
gebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másola-
ta, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozatát ar-
ról, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn. 

Amunkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2011. szep-
tember 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június
30. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Bölcsõde - Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa
utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 10-12/2011 , valamint a munkakör megnevezését: 9 fõ kisgyermeknevelõ. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 29. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bolc-
sode.mlap.hu honlapon szerezhet. 

ÁÁllllááss - BBööllccssõõddeeii ggyyeerrmmeekknneevveellõõkk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a sportról szóló
74/2011.(V.31.) számú önkormányzati rendelet alapján 2011. évre vonatko-
zóan pályázatot hirdet sportegyesületek támogatására.

1. A pályázat célja: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és él-
sport 2011. évi támogatása.

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 8 140 E Ft az alábbiak
szerint: 

- "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legna-
gyobb tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkezõ te-
vékenység. 

- "B" kategóriás sportág a nõi és férfi kosárlabda, a nõi és férfi kézilabda, va-
lamint az úszó és vízilabda szakágak.

- “C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem
tartozó sportágak. 

3. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási terüle-
tén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést
igénylõ és elfogadó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gaz-
dálkodó szervezetek.

4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:

1. Magasabb osztályban való szereplés elõnyben részesítése;
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb 
arányának elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel magasabb arányának figyelembevétele az egyesület 
összköltségvetéséhez képest.

b.) "C" kategóriás besorolás esetén:
1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám elõnyben részesítése; 
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb 
arányának elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéshez képest;

5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban,

teljes körûen kitöltve , mellékleteivel együtt személyesen legkésõbb 2011. jú-
nius 15. napjáig kell eljuttatni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. 

Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlás-
sal kiegészítheti pályázatát.

6. A pályázathoz  - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati fel-
tételként csatolni kell:

- Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének, és egyesületi alapszabályának
hitelesített másolatát.   

- Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-
szerzõdés másolatát, 

- A pályázati cél részletes leírását
- A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés terve-

zetét (Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyek-
re igényel önkormányzati támogatást);

- A 2007. évi CLXXXI. Törvény szerinti nyilatkozatokat
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl
- Pályázati adatlap
Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig mellékelni

kell:
- 30 napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítésérõl (a pályá-

zónak nincsen köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tarto-
zása).

- Pályázó nyilatkozata a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ
pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról

7. A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és

Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., illetve letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról

Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûve-
lõdési- és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 93/500-780,
93/500-753)

8. A pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és

Sportbizottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt
benyújtási határidõt követõen 15 napon belül.

SSppoorrtteeggyyeessüülleetteekk ttáámmooggaattáássaa 22001111..

Volt olajosok és vegyisek figyelem!
Régi iskolánk fõépületének falán emléktáblát avatunk az alapítás

60. évfordulója alkalmából, melyet a régi diákok nevében készítte-
tünk. Az avatás idõpontja: 2011.06.18. 11 óra. Helyszín: a régi isko-
lánk udvara (a tornacsarnok felõli oldal)

Program: Ünnepség. Az emléktábla leleplezése. Állófogadás
a tornacsarnokban. Kiállítás a tornacsarnokban. Az alkalomra ké-
szült évkönyv bemutatása (és vásárlási lehetõség). A készülõ Tablók
albumának bemutatása. 

Ha támogatni kívánod a rendezvényt, illetve szeretnél az állófogadá-
son is részt venni, jelentkezz Csõgörné Kenese Máriánál a 93/311-627
vagy 30/572 4804 telefonon illetve kenesem@freemail.hu e-mail címen. 

HHééttffõõnn iiss lleesszz sszzeemmééttsszzáállllííttááss

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy a Saubermacher-Panno-
nia Hulladékgyûjtõ Kft. 2011. június 13-án /Pünkösd/ a hulladékszállítási prog-
ram szerint végzi tevékenységét, azaz lesz szemétszállítás. 

Kérjük a lakosságot, hogy az ünnepre való tekintettel reggel 7 óráig helyez-
zék ki hulladékgyûjtõ edényeiket, s szabálytalan parkolással az ürítést ne
akadályozzák.

KKoonnttéénneerrmmoossááss
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használa-

tos 1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondos-
kodni évente öt alkalommal. Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sauber-
macher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft. munkatársai 2011. június 14-én, 15-én
és 16-án (kedden, szerdán és csütörtökön) zárt rendszerû, gépi konténermosást
végeznek az egész városban.

Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 
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2011. június 9.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, épít-
mények tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi
védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, ame-
lyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon
(hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon is.

A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetõk.

A pályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt
borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban.
A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.

A kiíró a beérkezõ pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztési-
és Üzemeltetési Bizottság  ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.

PPáállyyáázzaatt hheellyyii éérrttéékkeekk vvééddeellmméérree

A Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.,
Pf: 164.) nyilvános pályáztatás útján, bérleti formában üzemeltetésre kiad-
ja az alábbi helyiséget: Színházterem feletti büfé

Cím: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér
5-9.). Kikiáltási ár: 16.000 Ft + ÁFA / hó, mely a rezsiköltséget is tartalmazza.

A pályázók részvételi feltételei: 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a pá-
lyázónak nincs adó- és vámtartozása, vállalkozói igazolvánnyal vagy cégbíró-
sági bejegyzés kivonatával igazolni kell az üzemeltetés jogosultságát, a vállal-
kozó, vagy a vállalkozás vezetõjének  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványa, elõzõ referenciák, rövid pályázat.

A pályázatok kiértesítés után versenytárgyaláson vesznek részt, ahol a licit
alapja a bérlemények havi bérleti díja.

Ajánlattételi határidõ: 2011. június 20. 10 óra. Ajánlatok leadási helye: He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ, gazdasági iroda (8800 Nagykanizsa, Széche-
nyi tér 5-9.) A bérbe vehetõ helyiségek elõzetes idõpont egyeztetés után tekint-
hetõk meg. A bérleti idõszak kezdete: 2011. július 01.

A bérleti szerzõdés megkötésének feltétele: 3 havi bérleti díj letétbe helyezé-
se a Kanizsai Kulturális Központ pénztárában. 

A helyiségek berendezésének belsõépítészeti kivitelezési tervét a bérbeadó-
val elõzetesen egyeztetni kell.

A bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala hagyja jóvá.

További információ kérhetõ: Decs Szilvia gazdasági titkártól. Elérhetõségek:
Telefon: 93/311-468, 30/429-8668, e-mail: hsmkgt@upcmail.hu

PPáállyyáázzaatt HHSSMMKK bbüüfféé bbéérrlleettéérree

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a
2011. évi Szociális Alapból történõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: olyan közösségi programok, karitatív és érdekvédelmi te-
vékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támoga-
tása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyze-
tének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célok-
kal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) fi-
nanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, il-
letve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található. 

Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ: költségvetési szervek, bírósági nyilvántartásba bejegyzett társadalmi
szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, alapítványok, melyek pályázatuk-
kal a fenti célok megvalósítását szolgálják. 

A finanszírozás módja: elõfinanszírozás. 

A pályázaton nem indulhatnak: pártok, politikai tevékenységet folytatók,
természetes személyek és vállalkozások. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 30. 

Benyújtás módja: a pályázati adatlapot zárt borítékban "Szociális Alap tá-
mogatása" jeligével lehet benyújtani. Pályázati adatlap a Szociális Osztályon
kérhetõ, illetve kérésre a megadott e-mail címre elküldjük, valamint letölthetõ
a www.nagykanizsa.hu. weboldalról.

Benyújtás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális Osztálya Nagykanizsa, Eötvös tér 16. (I. em. 103. sz. iroda)

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, székhelyét, a pályá-
zó nyilvántartásáról, illetve bírósági bejegyzésérõl szóló okirat hiteles, 30 nap-
nál nem régebbi másolatát, az igényelt támogatás összegét, a kérelem tételes in-
dokolását, a megvalósítás módját, a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlát-
hatóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illet-
ve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot

A pályázat elbírálási javaslatának határideje a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság részérõl: 2011.  augusztus 31.  Az elnyert támogatások kifizetésének ha-
tárideje: 2011. október 15. Az elnyert támogatások felhasználásának határide-
je: 2011. december 31. Az odaítélt támogatások elszámolásának határideje:
2012. január 15. 

Tájékoztatjuk, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ki-
kérését követõen a támogatás odaítélésérõl a polgármester dönt. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szerzõdést köt. A
szerzõdés aláírása a támogatás átutalásának feltétele.  A pályázó szervezet az el-
nyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. 

SSzzoocciiáálliiss AAllaapp 22001111..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalá-
son értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz./Megnevezése/Nettó kikiáltási ár/Idõpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek / 4.080.000 Ft / 2011.06.16. 9 óra 
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek /4.080.000 Ft / 2011.06.16. 9.30 óra
3051/27 Munkás utca, 25 m2 garázs / 600.000 Ft / 2011.06.16. / 10 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724

Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kér-
hetõ.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk 22..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson érté-
kesíti az alábbi ingatlanokat:

1. Nagykanizsa Berzsenyi utca 5. magasföldszint 1. szám alatti, egyéb helyi-
ség megnevezésû iroda-jellegû ingatlan. Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2.
Ára: 6.600.000 Ft+áfa.

2. Nagykanizsa Magyar utca 76. lakóingatlan, saroktelek, a telek mérete 934
m2. Elsõsorban építési szándékú vevõ jelentkezését várjuk. Fõbb beépíthetõsé-
gi paraméterek: 50%-os beépíthetõség, 8 m magasságig. Ára: 9.100.000 Ft.

3. Ipari Parki telekértékesítés:
4378/32 hrsz. 3015 m2 10.250.000 Ft+áfa
649/130 hrsz. 2335 m2 9.300.000 Ft+áfa
649/67 hrsz. 889 m2 1.960.000 Ft+áfa
649/93 hrsz. 6389 m2 25.560.000 Ft+áfa
4378/29 hrsz. 1 ha 4833 m2 58.100.000 Ft+áfa
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépü-

let, mellette orvosi rendelõ. Ár: 59.000.000 Ft+áfa.
A versenytárgyalások idõpontja: 
2011. június 14.  9.00 óra    Berzsenyi u. 5.
2011. június 14.  9.30 óra    Magyar u. 76.
2011. június 14. 10.00 óra   Ipari Parki ingatlanok
2011. június 14. 10.30 óra   Bartók B. u. 1.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden ezt követõ hétfõi napon ugyan-

ebben az idõben. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévõ I. emeleti tárgyaló. További részle-
tekrõl: a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21.
szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõdni. A ver-
senytárgyalási kiírás részletesen megtalálható a www.nkvg.hu honlapon.

EEllaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii iinnggaattllaannookk
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A névadó bevásárlóközpont
parkolójában kialakított pályán
elõször egy népesebb csoport sétál-
gatott múlt szombaton a délelõtti
órákban. Õk alkották az I.
KAMSE Kanizsa Centrum Kupa
autós szlalomversenyének  sofõr-
mezõnyét és akkor még pályabejá-
ráson, illetve két lábon ismerked-
tek a nyomvonallal. Dobri Noémi,
a Kanizsa Autó- és MotorSport
Egyesület elnöke pedig örömmel
újságolta, hogy a helyszínen is ne-
veztek a versenyre, s végül 31 ver-
senyzõ várhatta a rajtot. Ami után
az elsõ két próbálkozás simán le is
ment az akadályok kerülgetésével.
Hanem utána vált érdekesebbé a
verseny menete... 

„Gyerekek, itt ez nem lesz si-
ma...” - hangzott a KAMSE csa-
patbusza mellett éppen akkor, ami-
kor a harmadik futamára elenged-
ték a versenyzõket, mivel Kapos-
vár felõl már intenzíven gyülekez-
tek a viharfelhõk...

Addig sem lehetett panasz a
résztvevõk teljesítményére, csak
sajnos akkorra már kissé megfo-
gyatkozott a nézõsereg, így keve-
sen voltak tanúi például annak,
hogy az alsónemesapáti Kovács
Tibor totál széria huszonegy-nulla-
hetesével szinte végig keresztben
autózott, vagy ahogy mondani szo-
kás, kilinccsel elõre vett minden
kanyart.

– Azért sem egyszerû ez már
ilyen szinten sem, mert mi olyan
pilóták vagyunk, akik ha mennek
egy versenyen, utána lehet, hogy
hónapokig semmi... – ezek már
Kappéter László, a KAMSE egyik
tagjának szavai voltak. – Ennek
pedig roppant egyszerû oka van,
hiszen minden forintot meg kell
becsülnünk azért, hogy autóinkat
ismét futamképes állapotba hoz-
zuk. S ez nem csupán ránk, de még
a ralibajnokság számos indulójára
ugyanígy igaz. De, hát ez egy ilyen
világ...

Azért tegyük hozzá, László is a
jó öreg Ladák egyikét nyüstöli, és
szintén felettébb látványosan
igyekszik azt kivitelezni. Körülbe-
lül itt tartottunk, amikor elérkezett
az égszakadás idõszaka... Persze,
ez sem tántorította el attól az indu-
lókat, hogy a harmadik és negye-
dik futamot is letudják a „kissé”
vizessé vált pályájukon.

Sõt, a szlalomosok ki nem hagy-
ták volna a vizes etapokat, így bõ-
ven akadt látványosság, többek
között Laczkó Gábor részérõl, aki
kellõen agresszívan, ugyanakkor
roppantmód stílusosan terelgette
Ladáját a C kategóriásoknál... Ek-
kor már nem maradtak el a padka-
fogások sem, de este hat óra után

az eredményhirdetést követõen
már valamennyi résztvevõ jólesõ
érzéssel összegezhette magában,
az áprilisi után ezúttal is jó kis fu-
tamok részesei lehettek.

Az I. KAMSE Kanizsa Centrum
Kupa szlalomversenyének vég-
eredménye:

A kategória (-900 ccm-ig): 1.
Bogár Ferenc (Trabant), 2. Tóth
Máté (Trabant), 3. Angler Máté
(Trabant). B kategória (901-1300
ccm): 1. Domján János (VW), 2.
Pávlicz Richárd (Suzuki), 3. Perkó
László (Nissan). C kategória (130-
1600 ccm): 1. Kappéter László
(Lada), 2. Hirt Attila (Suzuki), 3.
Dömötör Norbert (Suzuki). D kate-
gória (1601-2000 ccm): 1. Klinger
Tamás (Lada), 2. Németh Lajos
(Opel), 3. Mátyás László (Lada). E
kategória (2000 ccm felett): 1. Ga-
lamb János Tamás (Fiat), 2. Cserti
Zsolt (Audi), 3. Horváth Szilvesz-
ter (Audi). F (nõi) kategória: 1.
Reiner Erika (Suzuki), 2. Hadnagy
Gertrúd (Nissan), 3. Wlasics Ágnes
(VW). G (tolató) kategória: 1. Hirt
Attila (Suzuki), 2. Németh Lajos
(Opel), Nagy Sándor (Trabant).  H
(épített) kategória: 1. Dobos Tibor
(Suzuki), 2. Horváth István (Opel),
3. Reiner Erika (Suzuki). Abszolút:
1. Dobos Tibor, 2. Klinger Tamás,
3. Domján János.

Polgár László

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2011. június 9.12

Június 11. 17 óra
"MURA FOLYÓ, AMI ÖSSZEKÖT
MINKET" - a csáktornyai, a lendvai, a
muraszombati és a kanizsai fotóklubok
kiállítása. Megtekinthetõ: július 10-ig
NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat a HSMK elõtti
kultúrteraszon. Városrehabilitációs Prog-
ram - "Miénk a Tér!" programsorozat
Június 16. 19.30 óra
FARKAS MIKLÓS -  harmonika
Június 17. 19.30 óra
BOGDÁN NORBERT - gitár

Június 18. 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA:
„Az emlékezet hajlékai - Sass Brunner
Erzsébet és Brunner Erzsébet archív fo-
tográfiáiból válogatott fotókiállítás
Megtekinthetõ: augusztus 31-ig. "Ezerar-
cú Japán" - Kiállítás Sass Brunner Erzsé-
bet és Brunner Erzsébet 1935-1937 között
Japánban festett alkotásaiból kiállítás

Június 10-12..
V. IGRICFESZTIVÁL
a Magyar Plakát Ház udvarán

Június 10. (péntek)
19.00 FABULA RASA és Szirtes Edina
Mókus Tessék lássék címû koncertje
20.30 "A népzenétõl a rock and roll for-
radalomig" - A CSÍK ZENEKAR -
FERENCZI GYÖRGY ÉS A
RACKAJAM közös koncertje
23.00 A KANIZSA CSILLAGAI lemez-
bemutató koncertje
Utána táncház és örömzene hajnalig
Június 11. (szombat)
18.30 A KAZSINKA ZENEKAR mûsora 
19.30 A 25 éves IGRICEK EGYÜTTES
mûsora
21.00 RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁL-
KOZÓ
22.30 A FIRKIN ZENEKAR ír kocsma-
bulija 
Június 12. (vasárnap)
14.00 TIMI NÉNI BÁBSZÍNHÁZA
15.00 Az IGRICEK EGYÜTTES gyer-
mekmûsora Közremûködnek kanizsai
gyermekek
16.30 NYESÕ MARI koncertje
17.30 Dallamos közérzetem - DIN-
NYÉS JÓZSEF daltulajdonos mûsora 
19.00 A KALÁKA EGYÜTTES családi
koncertje. 

Kísérõ programok: 
gyermekrajz kiállítás az Igricek együttes
dalainak illusztrációiból, kézmûves ját-
szóházak, szombaton és vasárnap 14
órától. 
Belépõjegyek: 1. nap: 3500 Ft; 2. nap:
2500 Ft; 3. nap: 1000 Ft. 3 napos bérlet:
5000 Ft. 14 éven aluliaknak a belépés
diákigazolvány felmutatásával ingyenes! 
Kedvezmény: Kanizsa Kártyával a 2000
Ft feletti belépõjegy és a bérlet 10%
kedvezményben részesül
Bõvebb információ:
www.igricfesztival.com, 
www.kanizsaikultura.hu

Június 15. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!
klub. Téma: Biztonság

EEssõõ uuttáánn ppöörrööggtteekk iiggaazzáánn
aazz aauuttóókk ééss aazz eesseemméénnyyeekk

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM
INDUL

2011.06.16-án
8 órakor délelõtti
16 órakor délutáni

elõadásokkal
személyautó,

motor és 
segédmotor

kategóriákban
Ingyenes kresz

oktatás!
Részletfizetés!

Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
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2011. június 9.

Horoszkóp

Zsúfolt hétre számíthat, váratlan vendégek
sora keresheti fel a hétvégén. Szenteljen több
idõt a magánéletére, de ne keresse görcsösen
a boldogságot. Lehet, hogy csak körül kell
néznie a környezetében, s rálel az igazira.

Ha a múlt hete nyugodt volt és csendes, felké-
szülhet rá, ez nem lesz így a következõ napok-
ban. Éppen emiatt lehetõleg kerülje a felesle-
ges konfliktusokat, mert akkor is félreérthetik a
szándékát, ha a legjobbat akarja mindenkinek.

A csillagok állása nagy hatással lesz fizi-
kai energiájára. Úgy érzi, sokkal többet
tud dolgozni, több feladatot képes elvál-
lalni. Ha szebbé akarja tenni a környeze-
tét, ne habozzon, döntsön bátran.

Rengeteg lehetõséget tartogat ön számára ez
a hét. Azonban a nagyszerû élmények remé-
nyében se kockáztassa feleslegesen a kapcso-
latát. Ha úgy érzi, a párja kissé elhanyagolja,
mondja el neki minél többször, hogy szereti.

Nézzen szembe a kissé agresszív tulaj-
donságaival, és lehetõleg ne hozza kelle-
metlen helyzetbe a barátait, munkatársa-
it. A költekezõ kedvét egy idõre fogja
vissza, és spóroljon.

Sikereket könyvelhet el a munkahelyén,
és párjával is összhangban végzik el a te-
endõiket. Értelem és józanság vezérli a
kapcsolatukat, jól kiegészítik egymást
továbbra is.

Kizárólag öntõl függ, hogy milyen lesz a
nyári szabadsága. Ha elvárja, hogy fel-
nézzen önre a párja, akkor tegyen is va-
lamit érte. Tervezzenek be például egy
szép közös nyaralást. 

Ne engedje, hogy mások döntsenek az ön
sorsáról. Szedje össze magát, és legyen ha-
tározottabb. Érzelmi élete jól alakul, és ha-
marosan vissza tudja nyerni a belsõ béké-
jét, amit egy szakítás miatt elvesztett.

Különleges napokra számíthat érzelmi éle-
tében, ha párkapcsolatában nem ejt zavart
elhamarkodott kijelentésével. Hallgasson a
megérzéseire, és akkor elõbb-utóbb rájön,
hogy kiben bízat meg a környezetében.

Hozza formába magát, ha hosszabb kirándu-
lást tervez a családjával. Munka szempontjá-
ból nehéz idõszak elõtt áll. Ha nem tud meg-
birkózni a feladatokkal, állítson fel sorrendet,
és kezdje mindig a legegyszerûbbel.

Ha szüksége van valakire, akinek elmondhat-
ná a búját-baját, tegyen is érte. Ne bezárkóz-
va, tétlenül várjon a csodára, hanem menjen
emberek közé. Új ismeretségi körében egy új
kapcsolat lehetõsége is benne lehet.

Jó esélye van egy titkos álma megvalósulá-
sának. Bár sokat aggódik a pénzügyei miatt,
valójában nem kell semmilyen akadálytól
sem tartania. Dolgozzon nyugodtan, és pi-
henjen is, ne siettesse a dolgok alakulását. 

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

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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IINNGGAATTLLAANN
Nk-án a Munkás utcában egye-

di gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségû lakás el-
adó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)

Kiskanizsán központi részen
családi ház felújításra vagy bontás-
ra, veteménnyel eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Tel.: 0630/502-9641
(7401K)

Nk-Bagolai sor 9. sz. alatt 135
m2-es családi ház 1100 m2-es telek-
kel eladó. Kisebb értékû lakás be-
számítható. Irányár: 11,9 millió Ft.
Érd.: 0630/2753-748 (7404K)

Nk-án a Corvin lakótelepen
másfél szobás lakás eladó. Érd.:
0630/851-7255, 0693/315-861
(7410K)

Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati la-
kásomat elcserélném belvárosi
egyszobás gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7389K)

Frizurát szeretnél? Szombaton-
ként szakképzett fodrász házhoz
megy Nagykanizsán és környékén.
Tel.: 0630/8744-111 (7405K)

Sírkõ és lábazat tisztítás. Érd.:
0630/611-5797 (7408K)

Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.:
0630/214-4150 (7411K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Jakuzzi kád olcsón eladó. Érd.:
0620/9591-157 (7409K)

59/160/58 elvált hölgy olyan
társat keres, akinek nincs káros
szenvedélye. Pontos címeket és le-
veleket a Szerkesztõségbe „Ró-
zsa” jeligére kérek  (7394K)

Nk-i középkorú ápolt férfi ko-
moly kapcsolatra keres 40-58 év
közötti ápolt, karcsú, nemdohány-
zó, házias, kedves hölgyet. Levele-
ket a Szerkesztõségbe kérem, jel-
ige: “Igazi társ”. (7412K)

Hirdessen a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban
Lakosság i  apró  15 szóig egy alkalommal: 600  Ft  

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.). 
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft 

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

Belvároshoz közeli, jó par-
kolási lehetõséggel rendelkezõ,
négy irodahelyiségbõl, szociális
blokk egységekbõl álló 80 m2-
es, jó állapotú, riasztórendszer-
rel felszerelt ingatlan bérbeadó,
igény esetén 2 db garázzsal. 

Érdeklõdni: 06-30-633-88-06

A Nagykanizsa és
Környéke Foglalkoz-
tatási, Szociális és
Közmûvelõdési Non-
profit Kft-nek az Új

Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram támogatási rendszeréhez benyújtott „Nagykanizsai Kistérség Fog-
lalkoztatási Paktum” címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû pályá-
zatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok
Irányító Hatósága 2009. szeptember 11. napján 22.053.252 Ft összegû
támogatásra (90%) érdemesnek ítélte. Önerõ (10%): 2.450.361 Ft. A
projekt 2010. március 1. napjától 2011. augusztus 31. napjáig tart, 18
hónap idõtartamban. A projekt az Európai Unió támogatásával és az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Tájékoztatjuk Partnereinket, leendõ Partnereinket és minden ked-
ves érdeklõdõt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Pak-
tum projekt keretén belül július végéig egy térségi befektetõi kiad-
vány összeállítására kerül sor, mely angol és magyar nyelven lesz el-
érhetõ az érdeklõdõk számára. Célunk, hogy a foglalkoztatás bõvítés-
sel járó befektetési lehetõségek szakszerûen kerüljenek feltérképezés-
re és prezentálásra térségünkben. A befektetõi kiadvány összeállításá-
hoz várjuk partnereinknek, a térség ingatlan tulajdonosainak, vala-
mint minden hozzászólónak a véleményét, javaslatát az alábbi e-mail
címre: dzmentor@t-online.hu. Együttmûködésüket köszönjük!

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (6.) – Szentlõrinc
SE (2.) 1-2 (0-1)

NB III Dráva csoport labdarúgó-
mérkõzés, 29. forduló. Nagykani-
zsa, 200 nézõ. Vezette: Kiss II B.
(Pankász, Horváth II L.). G.: Ru-
bens (83.); Hergenrõder (23.), Lóth
(57.). NTE 1866: Markek T. - Boros
Z. (Farkas J., 80.), Pozsgai, Cserfõ,
Szép D. - Ujvári (Billege, 80.), Rácz
Sz., Nagy T., Budai L. (Rubens, 71.)
- Cs. Horváth G., Szõke Á. Vezetõ-
edzõ: Koller Zoltán.

A kanizsaiak határozottabban
kezdték a találkozót, le is táboroz-
tak a csapatok a szentlõrinciek tér-
felén, igaz, a vendégek kontráik
révén igazolták, nem véletlenül ta-
nyáznak a tabella második helyén.

Mégsem akcióból, hanem
rögzített játékszituációból, szabad-
rúgásból szerzett vezetést a bara-
nyai együttes a 23. percben: Lóth

József ívelt elõre egy szabadrúgást
a hazai térfél közepérõl, Markek
Tamás a kapuból elkésve lépett ki,
s a remekül startoló és emelkedõ
Hergenrõder Tamás 8 méterrõl fe-
jelt a háló közepébe (0-1).

A játékrész további menetében
is bebizonyosodott, a vendégek
labdabiztosak, jól passzolnak, s
ezért nem is talált fogást a
Szentlõrincen az NTE csapata.

A második félidõben másolták
az elsõ negyvenöt percet, hiszen a
kanizsaiak mentek elõre, mégis az
ellenfél mattolt, az 57. percben
Hergenrõder ment el a bal oldalon,
beadása után (az assziszt kölcsönt
visszaadva...) pedig Lóth vágta a
labdát mintegy 10 méterrõl kapuba
(0-2).

Rögtön a gól után egy remek ki-
ugratást követõen Szép Dávid vá-
gott fölé egy forintos labdát, majd
Ujvári Máté is rontott kecsegtetõ

helyzetben. Ezzel azonban még
nem volt vége, hiszen Rubens ré-
vén szépített a hazai gárda – a bra-
zil a 83. percben emelt egy beadást
a kapus fölött a hálóba (1-2). A
kék-pirosak rá is kapcsoltak, de
egy kis szerencse hiányzott ahhoz,
hogy az NTE egy pontot szerezzen
a találkozón.

Koller Zoltán: „A Dráva csoport
egyik legjobb csapata ellen min-
dent megtettünk a gyõzelem érde-
kében. Sajnos, helyzeteink kima-
radtak, és egy szabadrúgás után a
Szentlõrinc került elõnybe. A má-
sodik félidõben megszerezték má-
sodik góljukat és annak ellenére,
hogy mozgósítottuk energiáinkat,
nem sikerült egyenlítenünk.”

További kanizsai futball ered-
mények:

A megyei labdarúgók harmad-
osztályának Déli csoportjában az
elmúlt hétvégén zárultak a küz-

delmek, a Palini FC a negyedik
helyen fejezte be a pontvadásza-
tot, míg a Nyugati csoportban egy
hátralévõ körtõl függetlenül a
Bajcsa SE tizedik lett. A
Kiskanizsa a második ligában
nagy harcban van a Rédiccsel az
ezüstérmes pozícióért, míg az el-
sõ vonalban a Miklósfa SE már a
12. a tabellán.

Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(12.) - Zalalövõ TK (9.) 3-0. G.:
László R., Németh T., Béli M.

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Zalakomár Egyetértés SE (5.) -
Kiskanizsai Sáskák (3.) 1-1.
Kiskanizsai g.: Németh R.
Nagykanizsa-Bagola VSE (6.) -
Söjtör DFSE (13.) 4-2. Bagolai g.:
Potyi (2), Kovács B., Kovács K.

Megyei III. osztály, Déli cso-
port, utolsó forduló: Sand SE (5.) -
Palini FC (4.) 1-3. Palini g.: Bár-
sony, Takács D., Buda. Nyugati
csoport: Lovászi Bányász SK (4.) -
Bajcsa SE (10.) 2-0.

P.L.

NNeemm hhiiáábbaa mmáássooddiikk aa SSzzeennttllõõrriinncc......

Olajipari Természetbarát 
Egyesület 
Olajoskörút Papp Simon útján. Tel-
jesítménytúra: Bázakerettye. Idõ-
pontja: 2011. június 11. Nevezési
díj 500 Ft, gyermek: 300 Ft. Neve-
zés: Bázakerettyei Mûvelõdési Ház-
ban, az induláskor. Indítás: 7-9 óra.
A túra: IVV túra része! 
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2011. június 9.

A biliárd magyar csapatbaj-
nokság küzdelmeibe bekapcsoló-
dó Kanizsa Darts Egyesület több
fronton is képviselteti magát a
különbözõ pontvadászatokban.

A tavaly az NB I-ben bent ma-
radt együttesük a negyedik forduló-
ban az érdi csapat ellen mérkõzött.

NB I: KDE-Gold-Közutas –
Game World Érd 4:4

Az NB I-es kanizsai csapat az
Érd elleni találkozóra 5 fõvel (So-
mogyi Jenõ, Mészáros Szabolcs,
Berkecz András, Vantara Pál, Han-
gai Attila) állt ki. 

A 4:4-es végeredmény a követke-

zõképpen alakult ki: Vantara Pál két
meccsen bizonyult jobbnak ellenfe-
lénél, így ebben a szezonban már ne-
gyedik csapatbajnoki gyõzelmét
szerezte meg, ezzel az érdiek elleni
találkozóig a csapat legeredménye-
sebb játékosa. Berkecz András egy
mérkõzést tudott le sikeresen és
ezidáig 3 gyõzelme van. A döntet-
lenhez elengedhetetlen volt Mészá-
ros Szabolcs sikere is.

Az NB II-ben is zajlanak a küz-
delmek, és a kanizsai juniorok legsi-
keresebb csapatbajnoki összecsapá-
sukat hazai környezetben játszották
a szegediekkel, akiket 6:2 arányban
vertek meg. A gyõzelmeket Mészá-

ros Kornél, Szukics Martin, Néber
Ádám és Varga Patrik szerezték.

Még egy osztállyal lejjebb, az
NB III-ban: Alex Pool School –
KDE Megapool 3:3.

A kanizsai Megapool csapata
Vass Tibor, Varga András, Beznica
Balázs felállásban utazott a fõvá-
rosba, hogy az NB III-as csoportot
vezetõ Alex Pool School-lal mérje
össze tudását. Varga András két,
míg Beznica Balázs egy meccset
nyert, így az biztosan játszó kani-
zsai csapat egy ponttal gazdago-
dott.

P.L.

BBiilliiáárrddbbaann eeggyy ggyyõõzzeelleemm,, kkéétt ddöönntteettlleenn

A Hevesi focicsapata nyerte a
megyei III. korcsoportos diák-
olimpiát 

A közelmúltban Letenyén ren-
dezték a III. korcsoportos labdarú-
gó megyei diákolimpia döntõjét,
melyen a nagykanizsai Hevesi
Sándor Általános Iskola együttese
remekül szerepelt, hiszen meg-
nyerte a tornát.

A hevesis csapat eredménylistája:
A-csoport: Általános Iskola,

Türje - Hevesi Általános Iskola,
Nagykanizsa 1-7, Andrássy Ál-
talános Iskola, Letenye - Hevesi
0-4, Hevesi - Csány-Szendrey
Általános Iskola, Keszthely 5-0.
A csoport végeredménye: 1. He-
vesi Általános Iskola, Nagykani-
zsa 9 pont, 2. Andrássy Általá-
nos Iskola, Letenye 5, 3. Csány-
Szendrey Általános Iskola,
Keszthely 2, 4. Általános Iskola,
Türje 1.

A B-csoportból a Landorhegyi
Általános Iskola, Zalaegerszeg
végzett az elsõ helyen, így a dön-
tõt velük játszhatta a Hevesi
együttese. A fináléban: Hevesi -
Landorhegyi 3-0. A nyolc csapatos
megyei tornán gyõztes Hevesi
Sándor Általános Iskola gyõztes
legénysége: Berta Dominik, Eszter
Dániel, Hadi Barnabás, Iványi
Gábor, Kovács Dávid Attila, Kretz
Bálint, Lakatos Dávid, Mutter At-
tila, Szabó Dániel, Székely Attila,
Szõke Dániel László, Takács Dá-
vid. Felkészítõ: Ramocsa Kriszti-
án.

Huszár Martin cselgáncs
Világ-kupa elõtt

A Nagykanizsai TE 1866 dzsú-
dósai legutóbb az ausztriai
Zeltwegben jártak az ottani meg-
hívásos nemzetközi versenyen. A
kétnapos rendezvény négy kor-
osztályában  neveztek a kanizsai
sportolók. A jobb zalai eredmé-
nyek: U-13 (1999-2000): Sólyom-
vári Dávid a 30 kg-os mezõnyben
második lett. Huszár Mátéval
együtt a 36 kg-ban tizenketten in-
dultak, elsõ meccsét 15 másodperc
alatt nyerte meg, második találko-
zóját viszont a döntõbe jutásért el-
veszítette. A vigaszágon aztán
megnyerve párharcát a harmadik
helyet szerezte meg.

U-15 (1997-1998): Huszár
Martin 55 kg-ban hullámzó telje-
sítménnyel ugyan, de két gyõztes,
és egy vesztes mérkõzéssel
bronzérmes lett. A fiatal és re-
ményteljes sportoló serdülõ Vi-
lág-kupa versenyre készül, me-
lyet június 18-án, Gyõrben ren-
deznek.

Az utolsó forduló mérkõzése-
it játszották a Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh utánpótlás-
korú labdarúgó együttesei az
országos bajnokság második
vonalában. Az U17-es korosz-
tály gólfesztivált rendezve sze-
rezte meg mezõnyében a máso-
dik helyet, míg az U19-esek szá-
mára a bajnokság végeztével a
középmezõny, vagyis az 5. hely
jutott.

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (5.) – Kaposvölgye
LUE (2.) 1-3 (1-2)

U19 II. osztály labdarúgó-mérkõ-
zés, Nyugati csoport, 28. fordu-
ló.Nagykanizsa. V.: Novák. Gólszer-
zõ: Erdõs D. (36.); Földi (8.), Kõrösi

G. (15.), Varga D. (85.). NTE 1866:
Horváth Zs. (Szekeres P., 79.)- Szabó
B., Fuisz L., Buni, Jakab B., Lukács
V., Tar (Mihalecz L., 57.), Nemes
M., Körösi A., Szente (Mismás, 71.),
Erdõs D. Edzõ: Domján László.

Domján László: „Erõsen megfi-
atalított csapatom becsülettel
helytállt, de a rutinosabb vendégek
megérdemelten nyertek.”

Nagykanizsai TE 1866 Hor-
váth Méh (2.) – Kaposvölgye
LUE (8.) 10-1 (9-1) – félbeszakadt
az ellenfél pályán lévõ csapatának
létszámhiánya végett.

U17 II. osztály labdarúgó-mér-
kõzés, Nyugati csoport, 28. forduló.
Nagykanizsa. V.: Bíró L. G.: Zsiga
(3., 15.), Molnár R. (5., 28.),
Petánovics (7.), Sáfrán (18., 23.),

Kiss Á. (35.), Kovács P. (37.), Tóth
G. (50.); Czobor (19.). NTE 1866:
Szakmeiszter Á. - Zsiga, Kiss Á.,
Kocsis D., Péntek B. (Abonyi, 22.),
György, Molnár R., Petánovics
(Berki, 22.), Grabant (Tóth G., 11.),
Kovács P., Sáfrán (Szekeres P.,
46.). Edzõ: Mutter Attila.

Mutter Attila: „Errõl a meccsrõl
sokat mondani nem lehet. Csapa-
tom a második helyen végzett – ez
azért remek eredmény.”

Megyei bajnok lett az UFC
nagykanizsai U13-as labdarúgó
csapata, mely az elsõ játékrész
kapkodó játéka után magabiztos
gyõzelmet aratott keszthelyi,
bajnoki záró mérkõzésén (14-0). 

P.L.

UU1177:: EEzzüüsstt aa mmáássooddiikk vvoonnaallbbóóll

Az ausztriai Götzisben ren-
dezték a 13. Austrian Ladies'
Open nõi szabadfogású birkózó
kadet és felnõtt "A" kategóriás
(a Nemzetkõzi Birkózó Szövet-
ség naptárában szereplõ) nem-
zetkõözi versenyt, melyen a ma-
gyar válogatott versenyzõi is in-
dultak Nagy Lajos vezetõedzõ és
a nagykanizsai Szatmári Zsolt
másodedzõ irányításával.

A csapatban azok a versenyzõk
kaptak helyet, akik az augusztusi
korosztályos világversenyeken
képviselik majd országunkat – így a
46-kg-os kanizsai Egyed Zsanett is
ott volt az indulók között. Zsanett
az elsõ mérkõzését a kanadai Trem-

bley Jopsee Christiával vívta, amit
szoros mérkõzésen elveszített,
majd könnyedén gyõzte le az oszt-
rák Victoria Schindlert. Követke-
zett a svájci Michel Sabrina, aki el-
len Egyed Zsanett egyre jobb for-
mát mutatva 3:0; 2:0-val nyert, és
az olasz Valentina Faccióval az
ezüstért küzdhetett. A két ével idõ-
sebb és a késõbbi gyõztes kanadait
is megszorongató itáliai csak az el-
sõ percben tudott ellenállni a kani-
zsai rohamainak, a Kanizsa Birkó-
zó Sportegyesület kiválósága végül
2:0; 5:0 arányban gyõzedelmesked-
ve az értékes második helyet sze-
rezte meg. 

A magyar csapat két arany, négy
ezüst és egy bronzérmet gyûjtött,

ezzel csapatban az olaszok mögött
a második helyen zárt 73 ponttal.
A hétvégén Kaposváron rendezik a
serdülõ lány országos bajnokságot,
illetve azt követõen kezdõdik a
hosszú felkészülés a lengyelorszá-
gi Európa-bajnokságra és a szom-
bathelyi világbajnokságra.

Idõközben befejezõdtek a diák-
olimpia döntõk a szabadfogású bir-
kózóknál és Orosházán 50-kg-ban
Béli Attila (Szepetneki Általános
Iskola), 32-kg-ban Németh Márton
(Nagykanizsa, Zrínyi Általános Is-
kola), valamint 35-kg-ban Egyed
Balázs (Nagyanizsa, Piarista Isko-
la) is ezüstérmet szerzett.

P.L.

EEggyyeedd ZZssaanneetttt nneemmzzeettkköözzii bbiirrkkóózzóó ssiikkeerree 
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Nagykanizsa, Király u. 31/H. (A Buszpályaudvarral szemben)

Tel.: 0630/936-3923 Nyitva tartás: H-P: 7.30-17 óra, Szo: 8-12 óra

Bolero italpor 8 gr 50 Ft 250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra  1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Toffifee 125 gr 380 Ft 3040 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg
Sondey teasütemény 400 gr 250 Ft 1600 Ft/kg
Mogyorókrém 400 gr 295 Ft 738 Ft/kg
Likõrös desszert 250 gr 450 Ft 1800 Ft/kg
Mexicorn 70 gr 70 Ft 1000 Ft/kg
Doppel keksz 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Paloma kávé 500 gr 795 Ft 1590 Ft/kg
Nescafe 3in1 175 gr 395 Ft 2257 Ft/kg
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Liszt 1 kg 140 Ft 140 Ft/kg
“A” min. rizs 1 kg 270 Ft 270 Ft/kg
Napraforgó étolaj 1 l 400 Ft 400 Ft/l

JÚNIUSI AJÁNLATUNK

Az esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

Egységár

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. június 1. – június 30.
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