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Kanizsa

Nagy tömeg gyûlt össze szom-
baton délelõtt a Piarista Iskola
udvarán a 60 éve alapított Vegy-
ipari, Ásványolajbányászati és
Geológiai Technikum emlékére
rendezett ünnepségen. A mostani
tulajdonos kétemeletes épületé-
ben ugyanis 1951-tõl, fél évszá-
zadon át ipari szakembereket
képeztek, ez volt az egykori Olaj
és Vegyi. A világ minden tájáról
idesereglõ volt tanárok, diákok
ennek apropóján érkeztek em-
léktáblát avatni, s a múltra em-
lékezni.

A közönséget Csõgörné Kenese
Mária, az iskola egykori diákja, az
esemény fõ szervezõje köszöntöt-
te, majd a múlt krónikája követke-
zett. Éppen hatvan éve, hogy elsõ
tanulóit fogadta itt az Ásványolaj-
bányászati, Geológiai és Szervet-
len Vegyipari Technikum. Miután

a geológia szakot egy év elteltével
Budapestre helyezték át, az elne-
vezés a táblán is megörökített
Vegyipari és Kõolajbányászati
Mélyfúróipari Technikumra válto-
zott. 1961-ben vette fel az intéz-
mény két kiváló magyar tudós,
Zsigmondy Vilmos és Winkler La-
jos nevét. Kisebb változtatások
után 2000-ben Zsigmondy Vilmos
és Széchenyi István Szakképzõ Is-
kola lett, és ez így volt-lesz egé-
szen július végéig, amikoris az is-
kola összevonások miatt újra átke-
resztelkedik: Nagykanizsai Mûsza-
ki Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy Vilmos és Széchenyi
István tagintézménye lesz a neve.

A köszöntõk sorában Bene Csa-
ba, az iskola igazgatója a jelenrõl
beszélve kiemelte, bár az új intéz-
mény nem azonos a régivel, a mai
napig õrzik a bányászhagyomá-
nyokat. A egykori színvonalas kép-

zéseket tovább folytatják, sõt eze-
ket újabb, a jelen kor igényeinek is
megfelelõkkel bõvítették, s bõvítik
tovább. 

Patsch Katalin öregdiák versét,
Dr. Etler Ottó laborköpenyben és
védõsisakban elõadott vidám kö-
szöntõjét, majd Magyar Adrienn
tanárnõ énekét követõen a tábla ki-
ötlõje és létrejöttének legfõbb tá-
mogatója, dr. Takács László vette
át a szót. A külhonban élõ volt di-
ák megjárta a hortobágyi munkatá-
borok poklát, majd mikor azok fel-
számolását követõen szavaival él-
ve senkinek nem kellett, ez az is-
kola volt az egyetlen, amelyik be-
fogadta. Köszönetét, háláját ezzel
az emlékezõ táblával kívánta leró-
ni. Az általa leleplezett márvány-
mementót Németh Gábor piarista
atya szentelte fel, majd dr. Takács
László és dr. Szabó György koszo-
rúval tisztelgett az egykori alma
máter elõtt. A bányász himnusz
dallamai után az összejövetel al-
kalmi kiállítással és állófogadással
zárult.

H.T.

„„VVaann iitttt aallaanntt öörröökk ttaavvaasszz,, 
aa bbáánnyyáásszznnaakk hhûû sszzíívvee aazz..””

Elõször csak a buszon szóltak
a hírek arról az amerikai lámpa-
rendelésrõl, mely jó idõre mun-
kát adhat városunk legnagyobb
foglalkoztatójánál jó néhány ha-
gyományos izzót gyártó dolgo-
zónak. Azután közkézre került
Phil Marshall, a GE ügyvezetõ-
jének levele, amelyben 600 em-
berrel közölte a jó hírt, átmene-
tileg megemelkedett a hagyomá-
nyos izzók iránti kereslet, ezért
2012 végére tolják el a magyar-
országi átszervezés végrehajtá-
sát. Az információval megkeres-
tük Cseresnyés Péter polgármes-
tert, aki így kezdte nyilatkoza-
tát:

– A hír meg is lepett, meg nem
is. Sok ember, köztük én is, hóna-
pok óta dolgozik azon, hogy a GE
helyi üzeme minél kevesebb em-
bert bocsásson el. Ennek a komoly
erõfeszítésnek az eredménye ez a
bejelentés. A kialakult gazdasági
környezet lehetõvé teszi azt, hogy
a leépítést ne abban az ütemben
valósítsa meg a cég menedzsment-
je, ahogy eredetileg akarta. Tulaj-
donképpen egyelõre egy év hala-
dékot kaptunk, de reméljük, hogy
ezt több év követi. A haladék fon-
tos, hiszen így van további egy
évünk arra, hogy megfelelõ lobbi
és tárgyalások segítségével mun-
kahelyeket teremtsünk. Ezen dol-
gozom, mindannyian ezen dolgo-
zunk.

– Van ehhez a munkához kor-
mányzati segítség?

– Igen. – folytatta a polgármes-
ter. – Ugyan még írásba nem fog-
laltattak, de természetesen váro-
sunkra kormányzati szinten is fi-
gyelnek. Egy ekkora várost érzé-
kenyen érintene egy ilyen mértékû
leépítés, ezért ehhez kell a kor-
mány részérõl a támogatás. Napi
kapcsolatban vagyok olyan állam-
titkárokkal, akik a foglalkoztatás
és a munkahelyteremtõ beruházás
területén dolgoznak. Az együttmû-
ködés gyümölcsözõnek mondható,
nem véletlen, hogy Nagykanizsára
az utóbbi idõben több érdeklõdõ
beruházó jött. Van szakképzett
munkaerõ, jó az infrastruktúra, és
van megfelelõ munkahelyteremtõ
támogatás is.

K.R. – K.H.
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Június 16-án fiatalok és lélek-
ben fiatalok közös megemlékezé-
sére került sor az ’56-os emlék-
kertben. A Nagykanizsai Polgári
Egyesület rendezésében a részt-
vevõk egy-egy szál virággal rót-
ták le tiszteletüket a kopjafánál.
Karádi Ferenc alpolgármester az
alábbi szavakkal vázolta múlt,
jelen és jövõ kapcsolatát:

Tisztelt Megemlékezõk, Tisz-
telt Polgári Egyesületi Tagok,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Ma, ezen a gyásznapon, amikor
az 1956-os forradalmi események
kapcsán kivégzett hõsök emléke
elõtt kívánunk fejet hajtani, Nagy
Imre, Maléter Pál, Gimes Miklós
kivégzésének napján, emlékezzünk
a névtelen hõsökre is és emlékez-
zünk azokra is, akik a megtorlás so-
rán vesztették életüket a pribékek
kezei között. Tisztelet a hõsöknek,
tisztelet az áldozatoknak.

1956 õsze engem gyermekként
ért, akkor 9 éves voltam, de soha
nem tudom elfelejteni azokat a na-
pokat, amelyek során az ablakba
kitett néprádióból az a hosszantar-
tó, melankolikus gyászzene szólt.
Azt sem tudom felejteni, hogy es-
ténként a géppuskaropogást hall-
gattuk a hegyekbõl. Mindez egy

baranyai, svábok lakta kisfaluban
történt. A felnõttek azt mondták,
hogy ott tartották magukat legto-
vább a forradalmárok. Nem tudha-
tó, hogy él-e közülük bárki is, de
azt igen, hogy történelmet írtak, és
most rájuk is emlékezünk.

Nagy Imre világos és tiszta, a füg-
getlenség, a demokrácia, az ország-
építés és a hazafiság jegyében elmon-
dott rádióbeszédei, a „csapataink
harcban állnak” közleménye, örökké
az emlékezetünkbe véste, hogy van
kötelességünk, van tennivalónk a nap
minden órájában ezeknek az értékek-
nek az érvényesítése során.

Nagy Imre 1989-es újratemeté-
sének és az akkori eseményeknek
a katarzisszerû hatása, az egész or-
szágot lázba hozta. Elemi erõvel
szabadult fel a gondolat, elemi
erõvel szabadult fel az ember. Az

akkori lendület és akarat nélkül ma
nem állhatnánk itt hõseinkre emlé-
kezve, de a tennivalóinknak nincs
még vége. Befejezetlen a mû. Az
országrombolók nem fáradnak.
Nagy Imrének és mártírtársainak
tartozunk még annyival, hogy a
demokrácia megtartását, a hazafi-
ság eszméjének erõsítését és az or-
szágépítés nehéz feladatát legjobb
tudásunk szerint segítsük elõ. Nem
feledjük az '56-os jelszót: „Aki
magyar, velünk tart!” 

Álmaik akkor nem valósulhat-
tak meg, de mi, a ma élõk, újra
kaptunk egy történelmi esélyt Is-
tentõl, hogy gyermekeink jövõjét

megóvjuk azoktól az eszméktõl,
amelyek saját honfitársainkat
küldték a halálba. Ezt ne feledjük.

Emlékük örökké éljen, tisztelet
a hõsöknek. – zárta beszédét az al-
polgármester.

„Mit ér a kövekre kiontott vér?” –
Benke László fájdalmas verssorával
zárult az a mûsor, melyben korabeli
jegyzõkönyvek idézték fel ’56 hó-
hérainak szavait. „… nem szabad
megengednünk, hogy 1956 kapcsán
valamiféle lelkiismereti válság je-
lentkezzen mindazoknál, akik fegy-
vert fogtak novemberben” (Horn
Gyula) „sok az enyhe ítélet és vi-
szonylag kevés a fizikai megsem-
misítések száma” (Biszku Béla)
„gyorsan és kegyetlenül kell leszá-
molni velük” (Uszta Gyula) „Ural-
kodó osztállyal még így el nem bán-
tak, mint mi a munkásosztállyal.”

(Aczél György) „A karhatalom el-
len sok panasz fut be, szeretnénk az
ügyészségrõl is ilyen híreket halla-
ni.” (Münnich Ferenc) „Ha vissza-
menõleg bírálni akarnám a karhata-
lom tevékenységét, azt kellene
mondani, hogy nem alkalmaztak
megtorlást.” (Kádár János) De a for-
radalom leverésére alakult Katonai
Bizottság elnöke, Apró Antal épp-
úgy szóba került, mint a mosonma-
gyaróvári sortüzet elrendelõ Fekszi
László, vagy a „tiszakécskei hiéna”,
Gyurkó Lajos tábornok. A fiú fek-
szik, nem mernek sóhajtani körül a
házak.

Elmegy mellette egy patkány és
azt mondja: „Gyalázat” – Sík Sán-
dor soraiból érthetõ megvetés szól
a saját népüket eláruló gyilkosok
iránt. Néven nevezésük – sem or-
szágosan, sem Nagykanizsán –
még korántsem teljes. Pedig – ez-
zel mind többen tisztában vannak
– nem az ordas eszme gyilkolt, ha-
nem annak zsoldjába szegõdött
hús-vér emberek.

Nagy Imre és mártírtársaira em-
lékeztek Murakeresztúron is. Itt
Cseresnyés Péter a térség ország-
gyûlési képviselõje mondott ünne-
pi beszédet.

„Kiáltanod kell nap-nap azokért,
Kiket megöltek, elnémítottak, 
Így hiteles megbízóleveled
õk írták alá, a némák, a holtak.
Munkások vére üt rá pecsétet,
hallgató föld lett a szavuk súlya,
fölemelt fõvel õk vezessenek,
szabadon, de sose szabadulva”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Emlékezõk!
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„„……úújjrraa kkaappttuunnkk eeggyy ttöörrttéénneellmmii eessééllyytt””

Húsz éve, 1991. június 19-én
az utolsó szovjet katona is el-
hagyta hazánkat. A megszállást
dicsõítõ ruszki emlékmû utolsó
darabja, a beton talapzat is be-
darálásra került a nagykanizsai
Erzsébet téren. Már csak a
Vasemberház homlokzatán elhe-
lyezett tábla utal a gyûlölt szo-
borra. A független Magyaror-
szágért, a megszálló szovjet
hadsereg kivonásáért tüntetõ
elõdeink 1956. október 25-én

ezen a téren döntötték le az
orosz katona szobrát. Eltiport
követelésük 35 év múlva telje-
sült. – olvassuk rajta. Gondol-
junk hát tisztelettel ma is azokra
a bátor munkásemberekre, akik
börtönnel, idegenbe bujdosással
fizettek azért, mert drótkötéllel,
géppel lerántották az Ivánt. El-
vásott a veres csillag – sóhajtha-
tunk föl. De elbízhatjuk-e ma-
gunkat? Ismeretes, kaméleon-
hoz hasonló alkalmazkodó kész-

séggel vált nevet – hírlik: De-
mokrata Párt lesz a legújabb –
az az alakulat, mely rendre rá-
rontott saját nemzetére. Orosz
szuronyok helyett is talált másik
támogatót. Kimentek a tankok,
bejöttek a bankok. (Kiss Dénes).
Ami a változékonyságukban ál-
landó: Hazudtunk éjjel, hazud-
tunk nappal… Ám elmúlt nyolc
évük ellenére is van, aki újra
hajlamos bedõlni. Érdemes hát
felnézni azokra a – többnyire
gépgyári – munkásokra, akik
nem hittek a hazugságoknak. 

P.J.

EEllvváássiikk aa vveerreess ccssiillllaagg??
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2011. június 23.

Ezeket a sorokat Tollas Tibor
vetette papírra nem sokkal a rend-
szerváltás elõtt. Szavai az új Ma-
gyar Köztársaság egyik legfõbb
igazságát, a szabadságért harcolók
máig élõ, máig érvényes örökségét
fogalmazták meg. 

És ennek az örökségnek a hite-
lességét, értékét az áldozat súlya
adja meg. 

53 évvel ezelõtt, 1958. június
16-án, hajnali öt órakor, Nagy Im-
rét, Maléter Pált és Gimes Miklóst
kivezették zárkáikból. Jelképei és
egyben áldozatai is lettek õk egy
gazságban fogant rendszer létele-
mének, a bosszúállásnak és annak,
hogy a kommunisták még saját
embereinek sem kegyelmeztek, ha
a vélt igazságukat, amely valójá-
ban bûnös cinkosság volt a töme-
gek ellenében, valaki – tehát akár
közülük való is – elárulta. 

Tucatnál alig több lépés után ott
álltak a három akasztófa elõtt, ahol az
elõzõ este ítéletet hirdetõ bíró – amit
a három áldozat elvtársainak nyomá-
sára hozott szolgai módon – ismét
felolvasta a halált hozó sorokat. 

Ne legyenek kétségeink: a halá-
los ítélet nem elõzõ nap és nem a
bíróságon született. A valódi gyil-
kosok, akik cinkosai voltak a bíró-
nak, Nagy Imre és mártírtársainak
hóhérai egy pártirodában diktálták
korábban a magyar történelem
egyik leggyalázatosabb ítéletét. 

A jegyzõkönyv szerint Nagy Im-
rét végezték ki elõször: az orvosi je-
lentés szerint a miniszterelnök szíve
5 óra 16 perckor „szûnt meg dobog-
ni”. Testét koporsóba tették, és a
börtön sétálóudvarán ásták el, jelte-
lenül. A betemetett gödörre ócska
bútorokat, limlomot hánytak. 

1961. február 24-én azonban ti-
tokban kiásták a koporsókat, köré-
jük kátránypapírt drótoztak, és át-
vitték a szomszédos újköztemetõ
301-es parcellájába.

Ott hamis nevek alatt, jeltelen
sírokban ásták el '56 három mártír-
jának földi maradványait. Nagy
Imre titkos sírján a "Borbíró Piros-
ka" név volt olvasható.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
22 évvel ezelõtt, 1989-ben for-

dult a világ kereke. A rendszervál-
tás lázában égõ országban, több
hónapos kutatás után, megtalálták
Nagy Imre és mártírtársai nyughe-
lyét. Exhumálták a holttesteket, és
június 16-án újratemették õket,
ugyanarra a helyre, ahol 1961. óta
nyugodtak. Csak ekkor lelt végsõ
nyugalmat Nagy Imre, Gimes
Miklós, Losonczy Géza, Maléter

Pál és Szilágyi József. 
A hatodik koporsó az ismeretlen

mártírokat jelképezte, amelyre az
1956-os forradalmat szimbolizáló
lyukas magyar zászlót terítettek.

Az újratemetés legnagyobb vi-
hart kavaró beszédét egy fiatal po-
litikus, Orbán Viktor mondta el.
Úgy fogalmazott: 

„Valójában akkor, 1956-ban vet-
te el tõlünk – mai fiataloktól – jö-
võnket a Magyar Szocialista Mun-
káspárt. Ezért a hatodik koporsó-
ban nem csupán egy legyilkolt fia-
tal, hanem a mi elkövetkezendõ
húsz vagy ki tudja hány évünk is
ott fekszik.”

Tisztelt Emlékezõk!
Orbán Viktornak igaza volt. Az

elmúlt húsz év történelme akkori
szavait igazolta. 

1956-ban és az azt követõ meg-
torlás éveiben elvették a magyar-
ság jövõjét. A gyilkosok, a hóhé-
rok pedig köztünk maradtak.

Velünk élve dolgoztak – elle-
nünk. 

Albert Camus A magyarok vére
címû írásában ezt írta a magyar
forradalomról:

„A legázolt és bilincsbe vert Ma-
gyarország többet tett a szabadságért
és az igazságért, mint bármelyik má-
sik nép az elmúlt húsz esztendõben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét
megértse a fülét betömõ, szemét elta-
karó nyugati társadalom, sok magyar
vérnek kellett elhullania – s ez a vér-
folyam már alvad az emlékezetben...
Nyomorúságuk, láncaik és szám-
ûzöttségük ellenére királyi örökséget
hagytak ránk, melyet ki kell érde-
melnünk: a szabadságot, amelyet õk
nem nyertek el, de egyetlen nap alatt
visszaadtak nekünk.”

Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Országgyûlés idén el-

fogadta Magyarország új alaptör-
vényét. A Nemzeti Hitvallásban
kimondtuk: 

„Tagadjuk a magyar nemzet és
polgárai ellen a nemzetiszocialista
és kommunista diktatúrák uralma
alatt elkövetett embertelen bûnök
elévülését.”

Nem hagyjuk, nem hagyhatjuk
megalvadni az áldozatok, hõs már-
tírjaink vérének emlékét. És mél-
tónak kell lennünk az õ királyi
örökségükre, a szabadságra. Azzal
is – megint csak Camus-t idézve –,
hogy soha, sehol nem áruljuk el
õket. És azzal is, hogy soha, sehol
nem igazoljuk a gyilkosokat.

K.H.

Együttmûködési megállapo-
dást kötött Nagykanizsa és
Zalakaros önkormányzata. A ke-
ret-megállapodást rögzítõ okmá-
nyokat a két város polgármeste-
re, Cseresnyés Péter és Novák Fe-
renc írta alá önkormányzati kép-
viselõk jelenlétében a Vasember-
ház Dísztermében.

Zalakaros és Nagykanizsa ki-
nyilvánította együttmûködési
szán dékát annak érdekében, hogy
egymást erõsítve segítse elõ a két
város közötti közvetlen kapcsolat
kialakítását, tiszteletben tartva a
sajátosságokból adódó elõnyöket.
Az együttmûködés fõbb területeit
az egészségügy, a szociális- és
gyermekjóléti szolgáltatások, a
sport és a közmûvelõdés területén
határozták meg. 

Az aláírás elõtt Cseresnyés Pé-
ter polgármester hangsúlyozta:
mind a ketten megállapodtak ab-
ban, hogy térségben kell gondol-
kodniuk, és nem riválisai egymás-
nak. Kiemelte, az együttmûködés
egyik eleme a turisták idecsábítá-
sa, melyhez az alapot Zalakaros,
mint fürdõváros adja. Ehhez csat-

lakozhat városunk kulturális házi-
gazdaként. Olyan rendezvényeket
kell nyújtanunk, amivel idevonz-
zuk a turistákat, vagy éppen helyi
intézmények segítségével az ottani
szabadtéri színpadon szerepelhe-
tünk különbözõ produkciókkal. Az
egészségügy területén a tárgyalá-
sok már megkezdõdtek, amelyhez
olyan orvosokat kell találni, akik a
gyógyfürdõre épülõ orvoslás lehe-
tõségét a gyakorlatban is megte-
remthetik. 

Novák Ferenc, Zalakaros pol-
gármestere az oktatást emelte ki.
Elmondta, jól ki tudták használni
azt a szellemi bázist, amellyel
Nagykanizsa és a Pannon Egyetem
rendelkezik. A jó kapcsolatot jelzi
az is, hogy a zalakarosiak lelkesen
készültek a hétvégi kanizsai Sár-
kányhajó versenyre. A következõ
héten pedig elkezdõdnek az érde-
mi tárgyalások arról, hogy a kani-
zsai kórház hogyan tudna jobban
élni a Zalakaros nyújtotta lehetõ-
ségekkel. A polgármester hangsú-
lyozta, az együttmûködés nem
csak PR akció. 

B.E.

AAllááíírráássssaall eerrõõssíítteettttéékk mmeegg
aa kkéétt vváárrooss kkaappccssoollaattáátt

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ – 25%!
2011. június 1. – június 30.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros és a Nagykanizsai Kereskedel-
mi és Iparkamara megbeszélésre
hívta a város tizenöt legnagyobb
adófizetõ és legtöbb dolgozót fog-
lalkoztató vállalkozását a Vasem-
berház Dísztermébe. A tanácsko-
zás eredményérõl Cseresnyés Pé-
ter polgármester és Dr. Polay Jó-
zsef, a kamara elnöke pénteken
tájékoztatta a sajtó munkatársait.

A találkozó okáról Cseresnyés
Péter kiemelte: a választási kam-

pányban és utána is folyamatosan
azt hirdette, városvezetõ csak a sa-
ját kútfõjébõl nem meríthet, ha a
közösség érdekében dolgozik. Ki
kell kérni minél szélesebb körben
az emberek véleményét. A polgár-
mester elhatározta egy olyan gré-
mium létrehozását is, mely az õ és
a városvezetés munkáját segíti. A
társadalmasítás második lépése
volt a mostani találkozó, mely a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara kezdeményezésére jött
létre. Pozitív visszajelzést kaptak a

vállalkozások vezetõitõl, vélemé-
nyük szerint érdemes folytatni és
rendszeressé tenni a hasonló fóru-
mokat, hogy megismerjék egy-
mást, és a város fejlesztési elkép-
zeléseit. Tapasztalataikat, tudásu-
kat szívesen átadják a város jövõje
érdekében. A cégek képviselõi azt
is megemlítették, meglátásuk sze-
rint miért gyengült meg a város la-
kosságot megtartó ereje, és miben
látják a kibontakozás lehetõségét.
Néhány probléma felvetésén túl
azt is megjegyezték, nehéz minõ-
ségi szakembereket találni Nagy-
kanizsán, ezért fontos lenne a kö-
zép- és felsõfokú szakképzés erõ-
sítése. 

Dr. Polai József elmondta, mint-
egy 2-2,5 milliárd forintot szánnak
fejlesztésre a városunkban mûkö-
dõ legnagyobb vállalkozások, me-
lyek közül a találkozón közel húsz
cég képviseltette magát, köztük a
Rotary Fúrási Zrt., a General Elec-
tric, a Délzalai Vízmû Zrt., a Kani-
zsa Trend Kft., a Gázgép, az E-ON
és a Tesco vezetõi is.

B.E.
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Második alkalommal hívta ta-
lálkozóra, baráti beszélgetésre
mindenkori dolgozóit az Egyesí-
tett Bölcsõde vezetése. A Med-
gyaszay Házban megrendezett
ünnepségen közel nyolcvan aktív
dolgozó és negyven nyugdíjas
vett részt.

A rendezvény alaphangulatát
Hella Ferenc református lelkész
adta meg egy Wass Albert novella
felolvasásával. A megjelenteket
Balogh László önkormányzati
képviselõ, az OKISB elnöke kö-
szöntötte. Beszédében kiemelte:
„Valamennyiünk fontos feladata,
hogy erõsítsük a magyar családo-
kat, és olyan mintákat, példákat
mutassunk fel, amelyek a házas-
ság, a gyermekvállalás, az egymás
iránti felelõsség és szeretet eszmé-
nyét erõsítik. Káros folyamatok
indultak el az elmúlt évtizedekben:
csökkent a születésszám, egyre
több a válás, mind nagyobb szám-
ban esnek szét családok. Ezért fe-
lelõs, határozott társadalompoliti-
kára, családpolitikára van szük-
ség. Önkormányzatunk a nehéz

gazdasági helyzet ellenére is fon-
tosnak tartotta, hogy bõvítse a
bölcsõdei férõhelyek számát.” A
bölcsõdei dolgozók munkáját
Böjte Csaba ferences szerzetes
egyik hasonlatával fejezte ki:
„…Lehajló jóság, átölelõ szere-
tet…” Ehhez kívánt a még aktív
dolgozóknak erõt, kitartást, a
nyugdíjasoknak pedig azt, hogy
élvezzék a pihenés éveit, hiszen
sokat tettek a társadalomért, gyer-
mekeinkért.

Körmendi Viktória intézményve-
zetõ a találkozó céljáról elmondta, a
nyugdíjba vonult bölcsõdei dolgozók
nagyon szép életpályamodellt nyújta-
nak a maiak és az ezután pályára lé-
põk számára. Az õ példájukat szeret-
nék a fiatalok elé állítani, nem alábe-
csülve azt az erkölcsi fundamentu-
mot sem, amit tõlük kaptak. Az ilyen
biztos alapokon nyugvó intézményt
már könnyû tovább fejleszteni. 

B.E.
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Sportos ééjszaka 
a mmúzeumban

Nagykanizsán is megrendez-
ték a Múzeumok Éjszakáját,
mely idén a Thúry György Mú-
zeumban a sportot és testmoz-
gást állította központjába. 

A múzeum udvarán már a szom-
bati nap késõ délutáni óráiban nagy
volt a sürgés-forgás, hiszen a
szimpla (egyben az éjszakába) nyú-
ló múzeumlátogatáson kívül külön-
bözõ sportágak képviselõi is bemu-
tatót tartottak (fõképp) az érdeklõ-
dõk fiatalabb korosztályai számára.

Közben pedig befutottak a sár-
kányhajó-bajnokság helyszínérõl, a
Csónakázó-tótól induló futók is, va-
gyis a Kanizsa Futóklub tagjai, köz-
tük Balogh László, aki elõtt pedig
még egy megnyitó és köszöntõ be-
széd is állt a program szerint: „No,
addig azért átöltözöm, de úgy vé-
lem, igazán figyelemfelhívó volt,
hogy a Csó-tótól idáig fussunk, hi-
szen ezzel is demonstrálhattuk, a
testmozgásnak, fõleg a tömegsport
keretein belül fontos szerepe kell le-
gyen egészségünk megõrzésében” –
így a Batthyány-gimnázium igazga-
tója, majd viccesen még hozzátette,
talán a kiállítás megnyitón sem len-
ne formabontó így – kissé csapzot-
tan – mutatkozni, igazi sportember-
hez méltón... (Azért mindenkit meg-
nyugtatandó, a „Testedzés és élet-
öröm” címû gyûjtemény nyitására
mindenki „fessbe vágta” magát...)

Addig is a legfiatalabbak felpró-
bálhattak például amerikai futball-
felszerelést, vagy ugrálószõnyegen
vezethették le energiájukat, miköz-
ben a „nagyszínpad” elõtt már ke-
mény legények és lányok gyülekez-
tek formaruhában: jöttek sorban be-
mutatózni a teljesség igénye nélkül
a Shotokan Karate SE, a Kanizsa
Küzdõsport SE, a Sensei Sáfár Sho-
tokan Karate Do SE sportolói, a
színpadra pedig az NTE 1866 ifjú
vívóit szólították – eredményeik ta-
lán egyesekre még csábítóan is hat-
hattak, s foglalkozásaikra, edzése-
ikre beiratkoznak...

A Kanizsa Big Band esti koncert-
jére ugyan talán már inkább a szü-
lõk voltak kíváncsiak, de a gyerme-
kek alaposan kihajtották magukat: a
kincskeresés, a testmozgás alapo-
san megdolgoztatta õket, tartalmas
napot, estét és jókedvet szerezve
mindannyiuk számára. 

P.L.
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2011. június 23.

A Kanizsai Dorottya Kórház
vezetõsége a Csónakázó–tó ön-
kormányzati vendégházánál szí-
nes programokkal várta a kór-
ház dolgozóit, azok hozzátarto-
zóit, valamint támogatóit Sem-
melweis Ignác születésének év-
fordulója alkalmából hagyomá-
nyosan megrendezett ünnepsé-
gére.

Szombaton délelõtt a fakanál
mesterei mérték össze tudásukat,
amit déltõl labdarúgó torna kö-
vetett. Közben sor került rendõrau-
tó bemutatóra is. Az ünnepélyes
megnyitót követõen elismerések
átadása következett. 

Fõorvosi kinevezések: Dr.
Koncz Zsolt (Traumatológiai Osz-
tály), Dr. Bicsák György (SBO),
Dr. Knausz József (Általános Se-
bészet), Dr. Szalay Edit és Dr. Ta-
kács Ibolya (Szemészeti Osztály). 

Adjunktusi kinevezések: Dr.
Szalóczy Natália (Szemészeti Osz-
tály), Dr. Herczeg Zsuzsanna

(Pszichiátriai Osztály), Dr. Mara-
da Györgyi (Mikrobiológiai Labo-
ratórium), Dr. Kovács Kálmán
(ITO), Dr. Kisjós Balázs (Belgyó-
gyászat/Kardiológiai Részleg), Dr.
Bálint Tünde (Belgyógyászat-
/Endokrionológiai Részleg), Dr.
Sütõ Erzsébet (Bõrgyógyászat),
Dr. Kolonics Gyula (Általános Se-
bészet), Dr. Szabó Judit (Patholó-
giai Osztály).

Fõigazgatói dicséret: Hatanek
Zsigmondné ápoló (Traumatológi-
ai Osztály), Bohár Lajos anyagbe-
szerzõ (Üzemeletetés), Papp
Péterné csoportvezetõ (Anyaggaz-
dálkodási Csoport), Vadász Zsu-
zsanna szakácsnõ (Élelmezési
Osztály), Tollasné Horváth Éva
ápoló (Neurológiai Osztály), Ko-
vács Józsefné ápoló (Szülészet-és
Nõgyógyászati Osztály), Murai
Viktória laboratóriumi analitikai
asszisztens (Mikrobiológiai Labo-
ratórium), Bordás Rajmund mû-
tõssegéd (Központi Mûtõ),
Cziczeli Ferencné hivatalsegéd

(Titkárság), Sziva Mónika asszisz-
tens, Lukácsné Tóth Szilvia egész-
ségügyi adminisztrátor (Urológiai
Osztály), Csöndörné Nagy Andrea
asszisztens (Belgyógyászat/Kardi-
ológiai Szakrendelés), Miksóné Bí-
ró Valéria ápoló (Belgyógyá-
szat/Endokrinológiai Részleg), Só-
lyom Rózsa felnõtt szakápoló
(Bel/Gasztroenterológiai Részleg),
Kovács Ibolya asszisztens (Üzem-
orvosi Szolgálat), Tizedesné Né-
meth Gyöngyi asszisztens (Fül-
Orr-Gégészet), Milávecz György
asztalos, Szollárné Vaska Rita tele-
fonkezelõ (Üzemeltetés), Nyakas
Gáborné ápoló, Fejes Sándorné
konduktor (Rehabilitáció). 

Kiváló kórházi dolgozó: Papó-
csiné Tamása Csilla mûtõs szak-
asszisztens (Központi Mûtõ),
Rodek Mártonné ápoló (Belgyó-
gyászat/Kardiológiai Részleg),
Vargáné Tóth Rita ápoló (Általá-
nos Sebészet).  

K.H.

EElliissmmeerréésseekk aa SSeemmmmeellwweeiiss nnaappoonn

A munka helyszínén, az Erzsé-
bet téren tartott sajtótájékozta-
tót a belvárosi rekonstrukció ak-
tualitásáról Cseresnyés Péter
polgármester és Szabadics Attila,
a Szabadics Zrt. alelnöke.

Szabadics Attila tájékoztatójában
kiemelte: a két útépítési projekt a
befejezéshez közeli állapotot mu-
tatja, a látványosabb, aszfaltozási
munkák vannak hátra. A Zrínyi és a
Teleki utca összekötésénél a Teleki
úti körforgalom negyed része elké-
szült, az aszfaltréteg fogadására
vár. Az Arany János és a Petõfi utca

összekötésénél is folyamatosan zaj-
lanak a munkák. Az Erzsébet téren
szelektálták, ledarálták a bontott
építõanyagot, lefektették a közvilá-
gítás védõcsöveit, a csapadékvíz el-
vezetõk jelentõs részét, valamint
megtörtént a szökõkút medencéjé-
nek betonozása, a vízvezeték kiépí-
tése. Jelenleg a bontott anyagokat
szállítják el. 

Cseresnyés Péter a határidõk mó-
dosításáról elmondta: a Zrínyi és a
Teleki utca összekötése június 30-
ról október 30-ára módosult. Az
Arany János és a Petõfi utca össze-
kötése pedig szeptember 30-ról ok-

tóber 30-ára változott. Ennek egy-
szerû oka van. A két utca összekö-
tésénél a munkák nagy része elké-
szült, a teljes mûszaki átadásig még
néhány – nem feltétlenül az úttest-
hez kapcsolódó – feladatot el kell
végezni. Az Erzsébet tér kivitelezé-
si munkáinak határideje 2011. októ-
ber 30-ról 2012. június 30-ára mó-
dosul. Mivel a tér jelentõs részét
érinti a napokban elindult szenny-
vízberuházás, indokolttá vált, hogy
a kétszeres bontási illetve helyreál-
lítási munkálatokat elkerüljük.

B.E.

A foglalkoztatás, az esély-
egyenlõség és a fejlesztéspolitika
volt a témája annak a konferenci-
ának, melyet az EXPAK AT.HU
„Osztrák-Magyar Szakértõi Aka-
démia 2008-2013” program kere-
tében rendezett a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat. 

A szakmai találkozó során a
résztvevõk több fontos kérdésre is
választ kaphattak, így például arra,
milyen projektek léteznek a mély-

szegénységben élõk gazdasági, tár-
sadalmi integrációjára, vagy hogy
milyen szakmapolitikai koncepci-
ók készítésére van leginkább szük-
ség a foglalkoztatás bõvítéséhez és
a versenyképesség növeléséhez. 

A konferencia keretében az
EXPAK AT.HU „Osztrák-Magyar
Szakértõi Akadémia” által indított
Pilot-projekt eddigi eredményei-
rõl, a nyugat-dunántúli régió fog-
lalkoztatáspolitikai helyzetérõl és
a Nagykanizsán igénybe vehetõ

szakképzési és felnõttképzési lehe-
tõségekrõl is képet kaphattak a
vendégek. 

A szakmai tanácskozáson több
szervezet is képviseltette magát.
Jelen volt az Osztrák Szövetségi
Munkaügyi, Szociális és Fogyasz-
tóvédelmi Minisztérium illetékese,
a Nyugat-dunántúli Régió foglal-
koztatáspolitikában érdekelt szá-
mos szervezetének, vállalatának és
civil közösségének vezetõje, vala-
mint a szervezõ Nagykanizsai
CKÖ vezetõsége.

K.H.

FFooggllaallkkoozzttaattáássbbõõvvííttééss

A „Kanizsai Dorottya Kórház
sürgõsségi ellátásának (SO2}
korszerûsítése” c. TIOP-2.2.2-
08/2-2009-0005 azonosítószámú
projekttel kapcsolatban a Mar-
ton István polgármester vezette
önkormányzat múltév március
elején 157.801.492 Ft elõleget
vett fel. A tegnapi soron kívüli
közgyûlésen ennek az összegnek
és kamatainak visszafizetési
módjáról döntött a közgyûlés.

A visszafizetési felszólítás in-
doklása szerint Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata a
projekthez kötõdõ kifizetési kérel-
met az elõleg kifizetését követõen
2010 novemberében nyújtotta be,
ám a közbeszerzési kötelezettsé-
gek elhúzódása miatt a támogatás
10%-ának felhasználását nem tud-
ta teljesíteni. Tekintettel arra, hogy
a kifizetési kérelemben igényelt
támogatás nem érte el az elõírt
összeget, a kifizetési igénylés el-
utasításra került. Az elutasított té-
telek egy következõ kifizetési ké-
relemben ismételten benyújtható-
ak – tette hozzá Cseresnyés Péter
polgármester. 

Az elõlegnyújtáshoz kapcsoló-
dó kötelezettség nem teljesítése
miatt az ESZA Társadalmi Szol-
gáltató Nonprofit Kft-tõl a múlt
héten fizetési felszólítás érkezett.
A testület ennek tudatában úgy
döntött, a projekt kapcsán folyósí-
tott támogatási elõleg kamattarto-
zásokkal növelt összegét visszafi-
zeti. A visszafizetési kötelezettség
157.801.492 Ft tõkekövetelés és
11.378.912 Ft kamattartozás ösz-
szegét foglalja magában.

Egyelõre 
vissza aa ffeladónak

Egy gyermekeket szolgáló fej-
lesztés eredményeként három lé-
tesítményt adtak át a gyerekek-
nek a Miklósfai Általános Isko-
lában. 

A fából készült Botond várat, a fe-
dett kerékpártárolót és az Ökoiskolai
program keretében létesült erdei tan-
ösvényt Sajni József iskolaigazgató,
Novák Csaba, Liszó község polgár-
mestere és Benedek Miklós, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke avatta fel. 

Várat, eerdei
tanösvényt aavattak
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Az iskolai csapatok futamai-
val rajtolt el péntek délután a
Csónakázó-tó vizén a III. Kani-
zsai Sárkányhajó-bajnokság.
Amint azt Tuboly Kinga, a Kani-
zsa Turizmusáért Egyesület, –
egyben a szervezõk részérõl – el-
mondta, amit addig az „égiektõl
megrendeltek”, az bejött, vagyis
remek idõjárási viszonyok kö-
zött feszülhettek neki a csapatok
a versenytávnak.

– Gördülékenyen zajlottak a
délután folyamán a versenyek, s
a nézõszámra sem lehetett pana-
szunk. A középiskolákat hat, míg
az általános iskolákat két intéz-
mény képviselte. E számok terén
ugyan valamivel többet vártunk,
de úgy vélem, a hangulatra ed-
dig sem lehetett panasz, s ez
szombaton egészen biztosan
csak tovább fokozódik – mondta
a péntek esti órákban Tuboly
Kinga.

A szombati nappal kapcsolatban
a leglényegesebb, hogy már a dél-
elõtti órákban elkezdõdtek a gazdag
és sokszínû programok, az evezõs
csapatok vetélkedése pedig délelõtt
tíz órától rajtolt.

A pénteki, iskolák számára kiírt
versenynap eredményei. – 1. fu-
tam – selejtezõ: 1. BLG Extreme,
2. Keri Junior, 3. BLG 11.A., 2. fu-
tam – selejtezõ: 1. Mezõ GP, 2.
Noé Bárkája, 3. BLG Jackass, 4.
Eraklin Táncklub., 3. futam- re-
ményfutam: 1. Keri Junior, 2. Noé
bárkája, 3. BLG Jackass, 4. Erak-
lin Táncklub, 5. BLG 11.A., 4. fu-
tam-általános iskola döntõ: 1. hely
5-6. osztály: Kõrösis Sárkányok 1.
hely - 7-8. osztály: Zrínyis fene-
gyerekek, 5. futam - középiskola
döntõ: 1. BLG Extreme, 2. Mezõ
GP, 3. Keri Junior.

Hódító Hódoktól a Krumplibo-
garakig – megannyi sárkányhajós
csapat szállt vízre aztán a szomba-
ti napon a Csónakázó-tóban, hogy
az elõfutamokon jól hajrázva ke-
rülhessenek be a III. Kanizsai Sár-
kányhajó-bajnokság vasárnapi elõ-
döntõibe.

„Húzd, húzd!” – ez volt az igazi
jelszó, s nem csupán a vízi közleke-
dési eszközökben, de számos eset-

ben a partról is így harsant a szur-
kolás. Hogy aztán a drukkerek
mekkora hatással voltak az eredmé-
nyekre, talány, mindenesetre a több
ezer kizarándokoló kanizsai próbál-
ta jól érezni magát a kirándulóöve-
zetben.

A nem kevés elõfutam minden-
esetre arra engedett következtetni,
hogy vállalkozó kedvben nem volt
hiány, mint kiderült rengetegen
gondolták úgy, megmutatják eve-
zõkkel a kezükben is erejüket, tu-
dásukat.

Ami tény – s már utaltunk is rá
–, a rendezvény nem kevés ember
kíváncsiságát keltette fel, s ugyan
a szombat délelõtt még kissé ne-
hézkesen indult, az szinte boríté-
kolható volt, hogy ha az idõjárás
engedi, szintén sokan lesznek a tó
környékén, hiszen az elõdöntõket
és a legjobbak futamait minden-
képp látni kell...

Vasárnap végül nem csupán
lent, de úgy festett, fent is a víz
lesz az úr a III. Kanizsai Sárkány-
hajó-bajnokság harmadik verseny-
napján, amikor már az elõdöntõket
és finálékat bonyolították a Csóna-
kázó-tavon. A szervezõkre bizo-
nyára kicsit ráijesztett a szemerké-
lõ majd egyre határozottabban esõ
vízpermet, de a résztvevõ csapato-
kat ez sem tántorította el attól,
hogy jó hangulatban bizonyítsák
kitartásukat a céges, baráti, amatõr
350-es és üldözõ kategóriákban.

A parton ugyan valamennyire
hibádzott a megelõzõ napi forga-
tag, ugyanakkor lapátoltak becsü-
lettel a csapatok, s késõ délután
úgy zárulhatott a sárkányhajós
esemény, hogy minden résztvevõ
teljes szívbõl kihajtotta magát
együttese színeiben.

Eredmények – Céges kategória:
1. Merkapt Kft., 2. PB Hungária, 3.
Kútfejek (DKG-East). Baráti kate-
gória: 1. Balatonfüred, 2. Dr. Pabló
Barátai, 3. Sunshine. Amatõr 350
m: 1. Römi SKK (Csepel), 2.
GYVSE (Gyõr), 3. Tatai Hódy (Ta-
ta). A 2000 m-es üldözéses futam-
ban a Kanizsai Sárkányok-Vizes-
blokk SE az elõkelõ, negyedik he-
lyet szerezte meg kategóriájában.

P.L.

EEggyymmáássssaall ééss aazz
iiddõõjjáárráássssaall iiss hhaarrccoollttaakk
aa ssáárrkkáánnyyookk aa CCssóó-ttóónn
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2011. június 23.

Csáktornyai, lendvai és mura-
szombati fotóklubokkal közösen
nyílt kiállítása a Kanizsai Fotó-
klubnak a HSMK Õsze András
Galériájában. A barátságon túl,
a fotósokat összekötõ egyik ka-
pocs a Mura, a fényképek han-
gulata, tematikája is a folyóhoz
kapcsolódik.

„A Mura folyó, ami összeköt
minket” – ezt a címet kapta az a
tárlat, amelyen két szlovén, egy
horvát és a helyi fotóklub alkotása-
it lehet megtekinteni. A fotók té-
mája ugyan egy szálon fut, de a
részletek kiemelése, a látványok
megragadásának módja természe-
tesen rendkívül változatos: láthat-
juk idõs ember portréját csakúgy,
mint a Murán álló malmot vagy
partjára kikötött csónakot. A folyó
elegáns, ám ridegséget árasztó téli
leplével, egyszerû nemességével
hívja fel magára a figyelmet.

– 2009 nyarán a csáktornyai fo-
tóklub vezetõje, Davor Dolencic
felvette a kapcsolatot a Kanizsa
Fotóklubbal Vlasics Lajos Tót-
szentmárton volt polgármestere
segítségével, abból az apropóból,
hogy négy fotóklub – Csáktornya,
Lendva, Muraszombat, Nagykani-
zsa – közös fotózásokon, kölcsönös
vendéglátáson és kiállításon ve-
gyen részt. Telefonos egyeztetés és
személyes megbeszélés után, 2010
januárjában kirándulást tettünk
Csáktornyára és környékére a he-
lyi fotóklub meghívására. Kicsit
beleérve a tavaszba a lendvai és a
muraszombati fotóklub vendégei
voltunk. 2010 nyarán a Kanizsai
Fotóklubon volt a sor a vendéglá-
táson. Természetesen ezeken a ki-
rándulásokon mind a négy fotó-
klub részt vett. Ezen események le-
zárásaként Prelogtól nem messze
egy közös, egész napos pikniken és
fotózáson vettünk részt szeptem-
berben. A túrákon természetesen
fotók is készültek, amelyekbõl 2011
elején Csáktornyán kiállítás kere-
tén belül a képek be is lettek mutat-
va, majd az anyag Muraszombatra

vándorolt. Ezekbõl a képekbõl
nyílt meg a tárlat június tizenegye-
dikén Kanizsán, majd augusztus-
ban a lendvai fotóklub állítja ki a
képeket. Amióta ez a kapcsolat
tart, azóta már több kisebb fotótú-
rán vettünk részt, hol a szomszé-
doknál, hol nálunk. Az internet se-
gítségével, szinte napi kapcsolat-
ban vagyunk. – mesélt a részletek-
rõl Molnár Tibor, a Kanizsa Fotó-
klub vezetõje. A különféle szemlé-
leteket tükrözõ fényképek tárlata
július tizedikéig látogatható. 

A Budaörsi Városi Sportcsar-
nok adott otthont a Moderntánc
Silver kupasorozat döntõjének.
A lányok – köztük a kanizsaiak –
összesen 13 kategóriában méret-
tették meg magukat különbözõ
stílusokban: hip-hop, dance és
show kategóriákban.

A nagykanizsai Memphis Lions
Tánc és Sport Egyesület a beszá-
molók alapján összesítésben a 6.
helyen végzett hatvannégy táncis-
kola közül úgy, hogy a kupadöntõ-
re valamennyi számban nevezhe-
tett indulót. Versenyzõi közül a do-
bogósok végül öt aranyat, két
ezüstöt és négy bronzot szereztek.

A kanizsaiak eredményei:
Silver Gyermek D Hip-Hop

Solo (8 versenyzõbõl) 1. hely:
Fenyvesi Vivien. Silver Gyermek
D Hip-Hop Duó (3 páros verseny-
zõbõl) 1. hely: Fenyvesi Vivien és
György Viktória. Silver Gyermek
D Dance Solo 6. hely: György Vik-
tória. Silver Gyermek D Dance
Duó (3párosból) 2. hely: György
Viktória és Fenyvesi Vivien. Silver
Serdülõ D Dance Duó 3. hely:
Novák Eszter és Tóth Zsófia. Sil-
ver Felnõtt D Dance Solo: 3. Csiz-
madia Eszter, 4. Czomba Alexa.
Silver Felnõtt D Dance Duó 3. he-
lyezett: Kummer Melinda és Csiz-
madia Eszter. Silver Felnõtt C
Dance Solo 1. hely: Kummer
Melinda. Silver Felnõtt D Hip-
Hop Duó (3 párosból) 2. hely:
Kummer Melinda és Fenyvesi

Vivien. Silver Felnõtt D Hip-Hop
Solo 3. hely: Kummer Melinda.
Silver Felnõtt D Show Kiscsoport
1. hely: Fenyvesi Vivien, György
Viktória, Novák Eszter, Csizmadia
Eszter és Kummer Melinda. Silver
Felnõtt D Dance Nagycsoport 1.
hely: Fenyvesi Vivien, György Vik-
tória, Novák Eszter, Tóth Zsófia,
Kummer Melinda, Czomba Alexa,
Csizmadia Eszter.

A táncosokat Kummer Melinda
és Kummer József készítette fel.

Liszóban rendezték a Zalai
Mûvészeti Fesztivál modern
tánc bemutatóját. Huszonhét
produkció nevezett ifjúsági és
felnõtt korcsoportokba.

A nagykanizsai Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ táncszínházi
közössége, a Tûzmadár Mozgás-
szín kiválóan szerepelt, „EGO” cí-
mû táncjátékukkal a Zala Megye
Kiváló Modern Tánc Csoportja cí-
met érdemelték ki. A Zala Megye
Kiváló Modern Táncosa címet a
csapat ifjú tehetsége, Varga Laura
nyerte el több mint 200 résztvevõ
közül. A mûvészeti vezetést Hiká-

di Mariann és Trombitás Mónika
torna edzõ alkotta, a hiteles elõ-
adásmód Delyné Csere Andrea
drámapedagógus munkájának e-
redménye. Az együttes ruhafantá-
ziáit a nagykanizsai Jelmeztár ve-
zetõje, Kovácsné Zakócs Erzsébet
tervezte.

Az idei tanév utolsó versenyé-
rõl tért haza nemrég a Premier
Táncklub Budapestrõl, a Ritmus
csapatok Magyar Bajnokságáról. 

A megmérettetésen 185 produk-
ció lépett a zsûri elé, három kategó-
riában, három korcsoportban. A
premieres lányok három mûsor-
számmal léptek színpadra. Junior
korcsoport showtánc csapat kategó-
riában a Born to be wild címû pro-
dukció (Bunczom Evelin, Bunczom

Fanni, Pete Dorottya, Kománovics
Kyra, Farkas Kira) a dobogó 3. fo-
kára állhatott fel. Szintén „bronzér-
mes” lett a felnõtt formáció (Farkas
Kira, Glavák Katalin, Bunczom
Evelin, Kolonics Karolina, Papócsi
Petra, Toplak Dóra, Verkman Nóra,
Németh Petra, Sipos Eszter, Radics
Vanda, Deli Patrícia, Szollár Ale-
xandra) Celebration címû színpadi
látványtánc produkcióval, melyre
Salamonné Kuzma Renáta készítet-
te fel a lányokat. Felnõtt csapat
showtáncban 1. helyen végzett az
Apáca show címû koreográfia
(Verkman Nóra, Vékási Dorottya,
Toplak Dóra, Szollár Alexandra,
Glavák Katalin, Radics Vanda,
Sipos Eszter) melyet szintén Salam-
onné Kuzma Renáta koreografált.
Ez a produkció érdemelte ki a Ma-
gyar Bajnoki címet is.

AA MMuurraa nneemmccssaakk
ffööllddrraajjzzii kkaappooccss

SSoorroozzaattzzáárrááss sszzáámmooss 
mmooddeerrnnttáánnccooss 
éérreemmmmeell

TTaarroolltt aa TTûûzzmmaaddáárr
LLiisszzóóbbaann

BBaajjnnookk lleetttt
aazz AAppááccaa sshhooww

NNyyáárreessttii sszzeerreennáádd

Az elmúlt héten kezdõdött,
de még korántsem ér véget a
Nyáresti Szerenád színes
program kavalkádja.

A nyár számos estéjét vará-
zsolja még emlékezetessé az
elõttünk álló hetekben a KKK
zenés rendezvénysorozata. A
HSMK elõtti téren indult elõ-
adásokat a továbbiakban a Kis-
kastély udvarán élvezheti a kö-
zönség, minden este 19 óra 30
perces kezdettel.

Az estek fellépõi:  Június 28.
– Major, Lajos – harmonika, Jú-
nius 29. – Tüttõ János Nótaklub,
Június 30. – Turzó György – gi-
tár, Július 5. – Kettõcske Zene-
kar, Július 6. – Városi Vegyes-
kar, Július 7. – Németh Norbert
– harmonika, Augusztus 23. –
Vámos Janka Quartett, Augusz-
tus 25. – Kazsinka Zenekar, Au-
gusztus 30. – Kanizsa Csillagai
(táncházzal), Augusztus 31. –
Igricek (tanévnyitó buli).

A rendezvényre történõ belé-
pés a továbbiakban is díjtalan, hi-
szen a program helyi fellépõkkel,
a helyi lakosságért, a Nagykani-
zsai Városrehabilitációs Program
(NYDOP-3. 1. 1/B-2009-0004)
támogatásával valósul meg. 
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Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2011. július 1-jén (pénte-
ken) a köztisztviselõk napja miatt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala zárva tart; ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel! 

AAzz üüggyyffééllffooggaaddááss sszzüünneetteell

Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László, Bene Csa-
ba, Bicsák Miklós, Dénes Sándor, Dr. Károlyi Attila, Kovács János, Szõlõsi
Márta önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban el-
marad. Ezen idõszakban Balogh László, a 3. sz. választókerület önkormányza-
ti képviselõje a balogh.laszlo61@chello.hu email címen vagy a 30/204-0865-
ös telefonszámon, Bene Csaba, a 2. sz. választókerület önkormányzati képvi-
selõje a bcsaba@nagykanizsa.hu email címen, vagy a 20/3888-259-es telefon-
számon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu email címen, Dr.
Etler Ottó önkormányzati képviselõ az oetler@cmlabor.hu email címen,
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hotmail.com email cí-
men vagy a 30/8018185-ös telefonszámon áll rendelkezésükre. 

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály osztályvezetõ munkakörének
betöltésére

Ellátandó fõbb tevékenységi körök:  
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztályának vezetése, az osztály

részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hiva-
tali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint. Az önkormányzati fenntartású
oktatási, kulturális és közgyûjteményi intézmények vonatkozásában szakmai fel-
ügyelet ellátásának irányítása, az intézményvezetõkkel kapcsolatos munkáltatói
döntések elõkészítése. A fenntartói döntések végrehajtásának koordinációja.

A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján   közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre, hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A kinevezéshez a polgármester
egyetértése szükséges.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1.
számú mellékletének I/15. "Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok" pontja
szerinti képesítési elõírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga (vagy a szakvizsga
alól adott OKV elnökségi teljes körû mentesítés) megléte, ennek hiányában a ki-
nevezéstõl számított egy éven belül közigazgatási szakvizsgát kell tenni. 

Elõnyt jelent: szakirányú egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve
közoktatás vezetõi diploma, önkormányzati gyakorlat, vezetõi gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
A pályázó szakmai életrajza, a pályázónak a munkakör betöltésével kapcso-

latos szakmai elképzelései, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizo-
nyítvány (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyúj-
tásáig az erkölcsi bizonyítványt  kérelmezte), a pályázatban feltételként (elõny-
kén) megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okira-
tok másolata, elõnyként megjelölt gyakorlatok igazolása, a pályázó arra vonat-
kozó nyilatkozatai, hogy a pályázati anyagát a pályáztató részérõl a pályázati
eljárásban résztvevõk megismerhetik, kinevezése esetén a 2007. évi CLII tör-
vény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, kinevezé-
se esetén a  Ktv. 9. § és 21. §-ai szerinti összeférhetetlenség vele szemben nem
áll fenn. (Hiánypótlásra az erkölcsi bizonyítvány kivételével nincs lehetõség!)

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabá-
lyai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. július 4. A
pályázat elbírálásának határideje:  2011. július 29.

A pályázat elbírálásának rendje: A kinevezést megelõzõen a pályázó sze-
mélyes meghallgatására sor kerül. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkakör 2011. augusztus 1. naptól tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 és

93/500-708 telefonszámon. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Köz-
igazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)  

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - oosszzttáállyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelye-
zésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi ren-
delete alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban
megüresedett 3 db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. július 8.
Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16.

I. em. 100. A licitálás idõpontja: 2011. július 15. de. 10.00 óra. Helye: Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A BÉRLEMÉNYEK LEÍRÁSA:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szoba-

száma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bér-
leti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatáso-
kért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szoba-

száma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bér-
leti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatáso-
kért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szoba-

száma: 1+ 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított.
Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgálta-
tásokért fizetendõ díj + rezsiköltség , adományt felajánló pályázó bérleti díjat
nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

A lakások megtekinthetõk: 2011. 06. 29. 11.00.-12.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1.) Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas há-

zaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga el-
látására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tár-
gyaláson történõ licitálást elfogadja.

2.) Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rende-

letben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos ön-
kormányzati tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térí-
tésmentesen a  bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból ki-
ürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõ-
je, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) át-
vehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlás-
ra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát,
havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú la-
kás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokoza-
tát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgá-
latán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön ér-
tesítést nem küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát ha-
táridõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással
meghatalmazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 23. 2.000.000 Ft
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 10. 2.200.000 Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa

Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illet-
ve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni. A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ,
tartási szerzõdés nem köthetõ.

LLaakkáássppáállyyáázzaatt - NNyyuuggddííjjaasshháázz
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2011. június 23.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai
tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. készített el.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII tör-
vény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése
után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el
nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek
legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni azzal, hogy
az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek"
- Ezért a módosított tervet 2011. július 15-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hi-
vatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatal-
ba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) cím-
zett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv ééss ééppííttééssii sszzaabbáállyyzzaatt

Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa Teleki út 19/B. felvételt
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére, határozatlan idõre. 

Házi segítségnyújtásba: 2 fõ gondozó. Idõsek Klubjába: 1 fõ gondozó.
Idõsek Otthonába: 1 fõ ápoló. 

Az állások  középfokú, szakirányú végzettséggel tölthetõk  be.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az

Egyesített Szociális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre törté-
nõ megküldésével lehet. Telefonos elérhetõséget kérjük megadni. Jelentkezési
határidõ: 2011. június 30.

ÁÁllllááss:: ggoonnddoozzóókkaatt,, ááppoollóótt kkeerreessnneekk

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-
doklását, a megvalósítás módját, a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátha-
tóságáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
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 vé-
leményének kikérését követõen a támogatás odaítélésérõl a polgármester dönt.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyertes pályázókkal szer-
zõdést köt. A szerzõdés aláírása a támogatás átutalásának feltétele.  A pályázó
szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. 

SSzzoocciiáálliiss AAllaapp 22001111..
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2011-ben több jeles Bárdos vo-
natkozású évfordulóról emlékez-
hetünk meg. 25 évvel ezelõtt, 1986-
ban halt meg Bárdos Lajos zene-
szerzõ, a magyar kórusmozgalom
egyik kiemelkedõ vezetõje, a Zene-
akadémia egyedülállóan sokoldalú
tanára, karnagy. Testvére Deák
Bárdos György, aki szintén sok
mûvével gazdagította a kórusiro-
dalmat, és kiváló zenepedagógus
volt, húsz éve távozott el közülünk.
A 11 gyermeket felnevelõ Bárdos
Lajos egyetlen hivatásos zenész fia
Daróci Bárdos Tamás zeneszerzõ,
karmester idén ünnepli nyolcva-
nadik születésnapját. Az õ tisztele-
tükre tartott ünnepi hangversenyt
a helyi Batthyány Lajos Gimnázi-
um Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskara Nagykanizsán 2011.
április 15-én az iskolához közeli
Felsõtemplomban, a Jézus Szíve
Plébániatemplomban. 

A nagy múltú – eredetileg piaris-
ta alapítású – gimnázium igazgatója
Balogh László kedves gondolatok-
kal köszöntötte a szépszámú közön-
séget és az este díszvendégét, az ün-
nepelt Daróci Bárdos Tamást. Mint
mondta, az iskola „korona ékszere”
a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar,
amely számos hazai és nemzetközi
szereplésen túl kórusvetélkedõk
gyõztese és kiváló helyezettje. Sõt,
két évvel ezelõtt Zalai Príma Díjban
is részesült, ezzel is tovább növelve
a Batthyány Lajos Gimnázium elis-
mert hírnevét és vezetõ karnagyuk,
Cseke József érdemeit. 

Daróci Bárdos Tamás és édesapja,
Bárdos Lajos szoros kapcsolatokat ápol-
tak – ápolnak Kanizsával, ennek bizonyí-
tékai a városhoz kötõdõ tárgyú kórusmû-
vek és a Virág Benedek Ifjúsági
Vegyeskarnak írt alkotások. Olyanok
mint Bárdos Lajos „Thúry György kapi-
tány” címû kórusmûve vagy Daróci Bár-

dos Tamás „Zalai vígasság” és „Arany
dalok” címû alkotásai. Az ünnepi estén
volt e két utóbbi mû õsbemutatója is. 

A gondosan szerkesztett gazdag
program elsõ felében egyházi mûvek
szerepeltek, a szünet után jórészt vidám
világi mûveket hallhattunk. AVirág Be-
nedek Ifjúsági Vegyeskar énekeseinek
körét Cseke József karnagy másik kó-
rusának, az Újudvari Bárdos Lajos Ka-
marakórus dalosai bõvítették. Az isko-
lai kórus tagjai mindent megtettek
azért, hogy megfeleljenek igazgatójuk
elismerõ, büszke bemutató szavainak. 

A hangverseny során az egyes
zenei tömbök között röviden meg-
ismerkedhettünk a zeneszerzõk
életével, munkásságával. 

Az 1899-ben született Bárdos La-
jos eredetileg mérnöknek készült,
majd egy év után felvételt nyert a Ze-
neakadémiára. Itt kezdetben Siklós
Albert, késõbb Kodály Zoltán volt ta-
nára. Annak a híres tizenhárom fõs
osztálynak az egyik tagja, amely
1925-ben vizsgakoncertjével felfor-
gatta a hazai zenei közvéleményt.
Gimnáziumi énektanári munkája
mellett elvállalta a városmajori temp-
lom Cecília Kórusának vezetését,
amelybõl nemzetközileg is elismert
együttest formált. 28 éves, amikor
Harmat Arthur meghívja a Zeneaka-
démia egyházkarnagy-képzõ tansza-
kára. Az idõk folyamán számos tan-
tárgyat tanított, a legtöbbnek a tan-
anyagát is maga dolgozta ki. 1929-tõl
a Palestrina Kórussal fõleg oratóriu-
mokat mutatott be. 1941-ben a Palest-
rina és a Cecília Kórusok egyesítésé-
vel megalapította a Budapesti Kórust.
1942 és 1962 között a Mátyás temp-
lom ének- és zenekarának karnagya. 

Életmûve egyedülállóan gazdag.
1931-ben megalapította Kertész Gyu-
lával a Magyar Kórus Kiadóvállala-
tot, amely húsz éves mûködése alatt
(amíg az állam be nem tiltotta) körül-
belül 2000 zenemûvet adott ki, és öt
folyóiratot szerkesztett. A cserkész-
mozgalomból indítva elterjesztette a
városi ifjúság körében a népdalének-
lést (101 magyar népdal). 800-nál is
több mûvet írt, köztük népdalfeldol-
gozásokat, motettákat, költõk verseire
írt kórusmûveket, miséket és hangsze-
res mûveket is. Zenetudósként tanul-
mányok, szakkönyvek elismert szer-
zõje. Sokat kutatta Liszt, Bartók és
Kodály munkásságát. 

Bárdos Lajos 1986-ban, 25 évvel
ezelõtt távozott az élõk sorából. 

A Lénárddarócról származó Bár-
dos család másik zeneszerzõ, zene-
pedagógus és karmester tagja Bár-
dos Lajos öccse, György volt. Meg-

különböztetésül használta a Deák
Bárdos György nevet, ami a lénárd-
daróci Bárdosok esetében teljesen

megszokott volt, hiszen a település
legtöbb családját Bárdosnak hívták.
A tanult ág tagjai elõneveként szere-
pelt a Deák megkülönböztetés. 

A több hangszeren játszó, szépen
éneklõ Bárdos György a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Fõiskolán orgona
(Zalánffy Aladár), zeneszerzés (Siklós
Albert) és énektanári szakot végzett
(1923–29), majd a tanítói oklevelet is
megszerezte.  Szerteágazó életútja so-
rán volt énektanár minden iskolatí-
pusban (élete második felében a pro-
fesszorságig eljutva), templomi kar-
nagy, iskolai és egyéb kórusok veze-
tõje, orgonista, szólambetanító, zenei
szakíró, de mindenekelõtt zeneszerzõ.

Elsõ hivatalos munkahelye a Ver-
bõczy Gimnázium volt, itt négy évig
tanított óraadóként, 130 tagú kórust
szervezett, mellyel a rendszeres rá-
diószereplésekig eljutott. Közben,
1946-ban, egyik leghõbb vágya telje-
sülhetett: négy éven át a Zeneakadé-
mia tanára lehetett. Persze, az 50-es
évek „átszervezései” miatt a „rovott
múltúakat” (egyházi tevékenység)
eltávolították. Ezután két év általá-
nos iskola következett, majd meghí-
vást kapott az Erkel Ferenc Zenemû-
vészeti Szakiskola és Zenei Gimná-
ziumba. Itt a középiskolai tárgyak
mellett a fõiskolai rangú karvezetõ
szakon tanszakvezetõ, emellett szak-
felügyelõ is lett. Õ volt az azóta is
népszerû országos szolfézsversenyek
egyik szülõatyja. 1966–73-ig, majd
nyugdíjasként 1980-ig a közben
megalakult tanárképzõn sokkal nyu-
godtabb éveket tölthetett el, közked-
velt, megbecsült professzor volt. 

Az írás végigkísérte szintén egész
pályafutásán, a rövid szakcikkektõl a
hosszú tanulmányokig (közel két-
száz!). 1950 júniusáig volt a jezsuita
templom Jézus Szíve énekkara karna-

gya, közben 1947-tõl 1952-ig folya-
matosan, 1957-ig alkalomszerûen ve-
zette a Krisztina templom kórusát is. 

Az este díszvendége – akinek két
mûve is õsbemutatóként hangzott el –
az Erkel díjjal kitüntetett Daróci Bár-
dos Tamás volt. Az 1931-ben született
zeneszerzõ, karnagy, zenetanár idén
ünnepli 80-adik  születésnapját. A ze-
nei gimnáziumban érettségizett kom-
ponista zenei tanulmányait cselló
hangszeren kezdte, tanára Zsámboki
Miklós és Friss Antal. A Zeneakadé-
mián a zeneszerzést Szervánszky End-
re növendékeként tanulta, 1958-ban
kitüntetéssel diplomázott. Ezután né-
hány évig szolfézstanárként dolgozott,
tanári munkája mellett néptánc együt-
tesek számára írt feldolgozásokat,
táncjátékokat. Késõbb 1970-ig a Duna
Mûvészegyüttes karmestereként és ze-
nei vezetõjeként tevékenykedett. 1971
és 1990 között a Magyar Állami Népi
Együttes zenekarvezetõ karmestere.
Az együttessel bejárta a világot Euró-
pa országain át az Egyesült Államokig
és Japánig. Mûveinek választéka igen
gazdag, a népzenei feldolgozásoktól a
táncdrámákon át misékbõl, motetták-
ból, oratóriumokból, filmzenékbõl
(köztük a Ludas Matyi, a Szaffi zené-
je), színházi zenékbõl (Koldus és ki-
rályfi, Távolban egy fehér vitorla) áll.
1990-tõl napjainkig a Weiner Leo Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola Apá-
czai Csere János díjas zeneelmélet, ze-
neirodalom és népzene tanára. A min-
dig víg kedélyû tanító-zeneszerzõ más
fórumokon angol nyelvû elõadásaival
a külföldi hallgatósággal is megszeret-
teti a magyar alkotók – Liszt, Kodály,
Bartók – zenei világát, mûveit. 

A program elején Bárdos Lajos
Missa Prima miséjének Kyrie és Glo-
ria tételét hallhattuk, ezt Deák Bárdos
György kevésbé ismert „O Mária” cí-
mû mûve követte. A mûsor elsõ felé-
ben hangzott el Deák Bárdos György
itthon és a világ számos pontján jól is-
mert és kedvelt mûve, az „Eli! Eli!”. A
húsvétra készülés hangulatában e mû
mûsorra tûzése különösen idõszerû-
nek tûnt. Még a szünet elõtt hangzott

BBáárrddooss üünnnneepp NNaaggyykkaanniizzssáánn
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2011. június 23.

el Daróci Bárdos Tamás mindig aktu-
ális mondanivalójú mûve „A szeretet
himnusza”, melynek dallamvilága tö-
kéletesen illeszkedik az elhangzó gon-
dolatok örökérvényû üzenetéhez. 

Aprogram második felében felvált-
va következtek Bárdos Lajos és zene-
szerzõ fia mûvei. ASzéles a Duna és a
Dana-dana mindig felvillanyozzák a
hallgatókat. Így volt ez most is, az egy-
re feloldódottabban éneklõ kórustagok
híven valósították meg Cseke karnagy
úr zenei elképzeléseit. 

Daróci Bárdos Tamás két õsbemu-
tatóját lelkes tapssal fogadta a nagy-
számú hallgatóság. Külön is értékel-
ték, hogy a közelmúltban történt kel-
lemetlen balesetébõl gyógyuló zene-
szerzõ személyes jelenlétével is meg-
tisztelte az eseményt. A két bemuta-
tott mûre vonatkozóan a szerzõ el-
mondta, hogy a „Zalai vígasság”
megírásához a Zala-vidékhez kiala-
kult kötõdése vezette. Évekkel koráb-
ban egyszer felkérték, írjon zenét,
népdalfeldolgozásokat egy vonatko-
zó televíziós program számára. En-

nek a felkérésnek kapcsán kezdte ala-
posabban tanulmányozni a zalai nép-
dalkincset.  Így került egyre közelebb
Zalához, és elõször egy zalaegerszegi
gimnázium kórusához, akik ihletett
módon közvetítették mûvét.

Idõközben megismerte Cseke
József nagykanizsai munkásságát,
és egyre inkább értékelte az elhi-
vatott karnagy és kórusa avatott
elõadásait. A rendszeresen tartott
keszthelyi Helikon Ünnepségeken
szereplõ kórus és karnagya értékes
munkáját látva döntött úgy, hogy a
„Zalai vígasságot” nekik ajánlja. 

Az „Arany dalokkal” kapcsolatban
az elõadással elégedett szerzõtõl meg-
tudtuk, hogy Arany János maga is né-
mileg képzett zenész volt, aki kedvelt
nép- és mûdalait egy kötetben gyûjtöt-
te össze. Ez a gyûjteménye késõbb Ko-
dály Zoltán számára is ismertté vált,
aki maga szorgalmazta a gyûjtemény
nyomtatott megjelentetését. Daróci
Bárdos Tamás – aki maga is õrzi e ki-
advány egy példányát – ezt tanulmá-
nyozva válogatott és keresett szerinte

könnyen énekelhetõ, de kevésbé is-
mert és ezért egyáltalán nem elcsépelt
dallamokat. A mû bemutatása után a
közönség hosszan éltette az alkotót. Az
énekeseken látszott, hogy számukra is
felejthetetlen élményt és kitüntetést je-
lent, hogy a bemutatóra az ünnepelt
szerzõ jelenlétében kerülhetett sor.
Mint megtudtuk, a szerzõ még további
mûvet is tartogat a nagykanizsai kórus
számára. Reméljük, a következõ Heli-
kon Ünnepségeken újabb Daróci Bár-
dos mû bemutatójának örülhetünk. 

Említést érdemel, hogy 2011. má-
jus 14-én a budai szent Margit Gim-
náziumban a Bárdos Lajos Társaság
szervezésében ismét szerepelt a Vi-
rág Benedek Ifjúsági Vegyeskar
nagykanizsai mûsoruk kissé rövidí-
tett változatával. Az impozáns gim-
náziumi épület dísztermében telt ház
elõtt tartott hangversenyen szintén a
három neves Bárdos zeneszerzõre
emlékeztek. Ez az este is Bárdos ün-
nep volt, ez alkalommal Budapesten. 

dr. Brückner Huba
ZeneSzó 2011. június

Pünkösdöt megelõzõ hétvé-
gén rendezte meg ünnepi feszti-
válját, huszonöt éves évforduló-
ját az Igricek együttes a Kiskas-
tély udvarán. 

A zenei találkozón számos is-
mert mûvész és együttes lépett fel.
Szombat este ünnepi koncertet ad-
tak a felnõtt közönségnek, Pünkösd
délutánján a gyerekeknek és szülõ-
iknek szereztek örömet. Születés-
napjukat úgy ünnepelték, hogy õk
ajándékoztak meg bennünket, mint
ahogy a negyedszázadban oly sok-
szor tették ezt. Születésnapi tortáju-
kat is szétosztották a gyerekeknek.

1986-ban alapította az együt-
test Farkas Tibor. Abban a kor-

szakban születtek, amikor a kö-
zösségi életet színvonalas amatõr
csoportok gazdagították, amikor
egy szál magában is kiállhatott
valaki gitárral a kezében, és kö-
zönségre talált. Ilyen nagykani-
zsai közegbõl indult el az alapító,
hogy a maga zenei és irodalmi
összhangját megteremtse. Társa-
kat is talált hozzá, hogy együttest
formáljanak. Horváth Gábor,
Cseke József, Balogh Tünde, Ka-
szás Ottó személyében megala-
kult az „Igric banda”, hogy „síp-
pal, dobbal, nádihegedûvel” fel-
nõtteket és gyerekeket egyaránt a
kultúra szintjén szórakoztassanak.

Nagykanizsa város mûvelõdé-
sének gazdag palettája egy telje-

sen új színnel gazdagodott álta-
luk. Zenéjük egyszerre volt folk-
lór és modern zene, egyszerre
szólt a népnek, nemzetnek és az
egyetemes embernek. A verseket
mindig az igényesen érthetõ és
felfogható költészet kincstárából
választották, a helyiek közül Luk-
ács Zoltán, Pék Pál, Szoliva János
verseit is azok közé sorolták, aki-
ket megzenésíthettek. Saját zené-
jükkel hamar belopták magukat a
kanizsai közönség szívébe és sze-
retetébe, és ez a kapcsolat hu-
szonöt év elmúltával is tart. 

Idõközben néhányan kiváltak,
helyükbe újak jöttek. Farkas Ti-
bor mellett Kaszás Ottó maradt,
majd Kõfalvi Csaba, Szatmári
László újította meg az együttest.
Tiborc Iván belépésével pedig
még tovább gazdagodott a zenei
arculatuk. Tiszta, szép zenéjüket
hangulatos elõadásban tálalják,
õszinte közvetlenséggel szólnak
közönségükhöz. Számos fellépés
áll mögöttük, számos városi ren-
dezvény részesei voltak mûsoruk-
kal. Több CD-t is kiadtak.

Huszonöt év figyelmet érdemlõ
évfordulós szám egy rohanó vi-
lágban. Meg is állhatunk egy
percre, hogy rájuk tekintsünk, mi
kanizsaiak. Egyszerûen és az em-
berség tiszteletével kívánjunk ne-
kik boldog születésnapot. Éltes-
sük õket még sokáig örömünkre
és a maguk örömére.

Lehota János
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Együttmûködés a PEN és a
BLG között

Együttmûködési megállapodást
kötött a Pannon Egyetem és a Bat-
thyány Lajos Gimnázium, mellyel
az Erdõs Pál Matematikai Tehetség-
gondozó Iskola és a PEN Mûszaki
Informatikai Kara partneriskolájává
válik gimnázium. Az együttmûkö-
dési megállapodást június 17-én, a
kar diplomaátadó ünnepségén hite-
lesítették Veszprémben. A két intéz-
mény ezzel kinyilvánította – külö-
nösen a tehetséggondozás és a pá-
lyaválasztás területén –, az oktatók
és a tanulók rendszeres kapcsolatot
tartanak egymással.

Helyismereti klub diákoknak
A pályázat eredményeként létre-

jött Kanizsa Helyismereti Klub egy
kiadvány összeállításával zárta utol-
só foglalkozását a Halis István Váro-
si Könyvtárban. Folyóiratok, helyi
könyvek és az internet használatával
a diákok harminc órás tanfolyamon
ismerkedtek meg városunk történeté-
vel. Gyakorolták a szövegalkotást is,
melyet a maguk által összeállított új-
ság szerkesztésénél alkalmaztak is.

Színházi bemutató a Zsina-
gógában

Különleges színházi bemutatóra
várta az érdeklõdõket a Zsinagógá-
ba a Nagykanizsai Zsidó Hitközség
és a Kanizsai Zsinagógáért Alapít-
vány. Az áprilisban, kilenc fiatal ál-
tal létrehozott Teátron Színistúdió
tagjai a „Ketten beszélgetnek” cí-
mû, rövid jelenetekbõl álló darabot
mutatták be a kanizsai közönség-
nek. Ahogy a helyszíneket, a karak-
tereket, úgy az elõadás szerzõit is a
sokszínûség jellemezte, hiszen a
szövegek szerzõi között a világ- és
a magyar irodalom ismert klasszi-
kusai ugyanúgy megtalálhatók vol-
tak, mint az ismert és ismeretlen
viccek és legendák anonim szerzõi.

Nosztalgia parasztudvar
A kikapcsolódni vágyó felnõtteket

és gyerekeket várták a Kendlimajor-
ban lévõ Czinki nosztalgia parasztud-
varba. Már maga a parasztudvar – ál-
latbeállók, ólak, pajták, lovaglótér,
vendégházak, borospince, parasztszo-
ba, pajtaszínház – is számos látnivalót
nyújtott az érdeklõdõknek. A szemlé-
lõdés után még sokféle érdekesség kö-
tötte le a vendégek figyelmét. Míg
pünkösdi népdalokat énekelt az Újud-
vari Népdalkör, állatsimogatás, agya-
gozás, ostorcsattogtatás, hinta, csúsz-
da, ping-pong és trambulin közül vá-
logathattak kedvükre. A hagyomány-
teremtõ céllal létrehozott rendez-
vény elsõ állomása a Zalatáj Egyesü-
let „Dél-Zalai hagyományok rendez-
vénysorozat” címû projektnek.
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Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS 
BÉRLETI JOGÁVAL NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Csengery u. 88. I. em. 21.
A lakás alapterülete: 39 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.

lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 16.185 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.

2. Nagykanizsa,  Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 31.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig.

3. Nagykanizsa, Fõ u. 21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 11.30-12.30 óráig.

4. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/22.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
27.200 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.

5. Nagykanizsa, Fõ u. 9. 1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 10.00-11.00 óráig.

6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/9. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 58 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.195 Ft. 
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig.

KÖLTSÉG ALAPON ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI 
JOGÁVAL NEM  RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 11.15-12.15 óráig.

2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 2/2/5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás

megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 12.15-13.15 óráig.
3. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 13.30-14.30 óráig.

4. Nagykanizsa, Kórház u. 2/B.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 50.764
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 10.15-11.15 óráig.

5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 37. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 103 m2, szobaszám: 3+1 fél szoba, komfortfokozata:

összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj
összege: 60.564 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 12.45-13.45 óráig.

6. Nagykanizsa, Deák tér 2. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 79 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. 

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 39.895
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.28. 09.00-10.00 óráig. 

7. Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. u. 38/A. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 96 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 48.480
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011.06.27. 09.00-10.00 óráig. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 
a GARZONHÁZAKRÓL szóló 32/2001. (VI.27.) 
számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások 
bérleti jogának elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja:
2011.06.27. 14.00-15.00 óráig.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj
összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011.06.27.
14.00-15.00 óráig

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt
kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2011. július 8.

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központja az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

esztergályos szakirányú megegyezés szerint
forgácsoló szakirányú megegyezés szerint
asztalos szakirányú 140.000 Ft
értékesítõ felsõfokú megegyezés szerint
minõségellenõr szakirányú megegyezés szerint
varró munkás szakirányú megegyezés szerint
kereskedelmi ügyintézõ (gépésztechnikus) középfok 115.000 - 140.000 Ft
CO, AWI hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló szakirányú 94.000 Ft
szakács szakirányú 94.000 Ft
CNC forgácsoló szakirányú 100.000 - 150.000 Ft
tehergépkocsi vezetõ, sofõr szakirányú megegyezés szerint
víz-, gáz-, központi fûtésszerelõ szakirányú 120.000 - 140.000 Ft
kárpitos szakirányú megegyezés szerint

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS HIRDESSEN 
a Kanizsa 

Lokálpatrióta 
Hetilapban
Lakosság i  apró  

15 szóig egy alkalom-
mal: 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.)
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2011. június 23.

Horoszkóp

Ha folyamatosan ugyanazokkal a gon-
dokkal szembesül a hivatásában és a ma-
gánéletében, akkor ne másokat hibáztas-
son, hanem gondolkodjon el rajta, mi mó-
don tud ezen a helyzeten változtatni.

Sok a tennivalója, de ne veszítse el realitásér-
zékét. Gondolja át érzelmi ügyeit, mert elkép-
zelhetõ az is, hogy nem állnak a valóság tala-
ján az elvárásai. A csalódás elkerülése érdeké-
ben beszéljék meg egymással a problémáikat.

Ezekben a napokban egyértelmûen kiderül,
hogy le kell küzdenie néhány akadályt ah-
hoz, hogy céljait megvalósítsa. A végsõ dön-
tése anyagi ügyeit is érinti, ezért legyen meg-
fontolt, és ne siettesse az eseményeket.

Ne a múltba vájkáljon, hanem legyen õszinte
a partnerével. Tárja ki a szívét, és beszéljen
nyíltan érzelmeirõl és elvárásairól. A munká-
jában elismerésre számíthat, s egy jó hír hatá-
sára megváltozik a hangulata is.

Mozgalmas napokra számíthat. Egy régi is-
merõsének megjelenése számtalan megle-
petést hoz az életébe. Sokat foglalkoztatja a
távoli jövõje, és éppen emiatt kezdi átérté-
kelni a párjához fûzõdõ kapcsolatát.

Romantikára vágyik, pedig a nyaralásig még vár-
nia kell néhány hetet. Apárjával addig is nyugod-
tan végezze el a közös teendõket, ne kapkodjon.
Elképzelhetõ, hogy a rokonságából megjelenik
egy személy, és nem várt feladatokkal bízza meg.

Bízzon az ösztöneiben, és keressen új hob-
bit a szabadidejének kitöltésére. Bár nem
jellemzõ önre a türelmetlenség, most még-
is úgy tûnhet, véleményének kinyilvánítá-
sával gondolkodóba ejt másokat.

Fontos változásokra számíthat ezekben a na-
pokban. Üzleti tárgyalásait siker koronázza,
ha nem ront ajtóstól a házba, hanem átgon-
dolja a lehetõségeit. Legyen hûséges, és pró-
báljon meg kitartani a párja mellett.

Egy régi kedveséhez szeretne közelebb ke-
rülni, de nem tudja eldönteni, hogyan tegye
meg az elsõ lépéseket. Ne mondjon le errõl
a vágyáról, csak induljon el. A hozzá veze-
tõ úton a csillagok majd segíteni fogják. 

Elképzelései megvalósításáról ne mondjon
le akkor sem, ha a legközelebbi hozzátarto-
zója megpróbálja lebeszélni. Lehetõleg ne
tegye próbára ezekben a napokban a párját,
mert lehet, hogy nem sikerül a próba. 

Ne rúgja fel a családja nyárra betervezett
programját. Ha mindenáron spórolni akar
valamire, azt tegye meg másként. Elképze-
léseinek megvalósításába késõbb is belefog-
hat kipihenten, és teljes erõbedobással.

Úgy érzi, itt az ideje a nyaralásnak, mert
egyre több energiáját emészti fel a munka-
helyén való alkalmazkodás. Bár az idõpont-
ok egyeztetése sem megy simán, a türelem
végül rózsát terem, s jöhet a pihenés.

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 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
Foglalkoztatási Paktum" címû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 jelû
pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Prog-
ramok 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 tá-
mogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-
sul meg. 

Tájékoztatjuk Partnereinket, leendõ Partnereinket és minden ked-
ves érdeklõdõt, hogy a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Pak-
tum megnevezésû, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0001 azonosító számú
projekt 2010. március 1. - 2011. május 31. napjáig tartó idõszakra vo-
natkozó szakmai beszámolója megtalálható honlapunkon, a
www.kanizsapaktum.hu címen (Dokumentumtár menüpontban). 

Tájékoztatjuk az érintett Nagyka-
nizsa-Miklósfa városrész, valamint
Liszó község lakosságát, hogy a
8800 Nagykanizsa Miklósfa u. 10.
szám alatti orvosi rendelõbõl a Há-
ziorvosi rendelések és Védõnõi ta-
nácsadás felújítási és átalakítási
munkálat miatt  átmeneti idõre
2011. június 20. napjától átköltözik
a 8800 Nagykanizsa Csengery u.
35. szám alá.

11. számú Gyermek Háziorvosi
Szolgálat - Rendelési ideje: H-K-SZ-
Cs- P: 8.00-9.30. Tanácsadás: H-K:
13.00-14.30. Telefon: rendelési idõ-
ben: 93/311-445, rendelkezésre állási
idõben: 30/278-3070. 

Védõnõi Szolgálat: változatlan idõ-
ben változatlan telefonszámon.

18. számú Vegyes Háziorvosi
Szolgálat: Változatlan rendelési
idõben. Telefonszám: rendelési idõ-
ben: 93/311-445 rendelkezésre állá-
si idõben: 93/319-209, 30/929-8655

Megértõ együttmûködésüket elõ-
re is köszönjük.

FFeellhhíívvááss

Nagykanizsa és Térsége Mentõalapítvány
8800 Nagykanizsa, Kodály Zoltán u. 5.
Közhasznúsági jelentés 2010. évrõl 

(adatok eFt-ban)
2009. év 2010. év

Összes Közhasznú tevékenység bevétele: 100 1503
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 52 766
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 48 737

Jánossomorja Rascals (1.) –
Neckermann Kanizsa Ants (5.)
21:1 és 7:3

NB I baseball-bajnokság, 3-4.
forduló. Jánossomorja. A baseball
bajnokságban a Gyõr-Moson-Sop-
ron megyeiek az utóbbi esztendõk-
ben olyannyira megerõsödtek,
hogy bizony egy Somorja-Kanizsa
párosítás már közel sem országos
kettes a párharcukban, sõt...

Ezúttal is alaposan állva hagy-
ták a kanizsaiakat a hazaiak, s a
konszolidáltabb eredmény a dupla
forduló második találkozóján szü-
letett. A dél-zalaiak számára – az
Óbuda és a Jánossomorja – után a
bajnokság a hivatalos program
szerint június közepén folytató-
dott, az Érd Aeros gárdájához láto-
gatnak Darabos Gáborék.

Érd Aeros (3.) – Neckermann
Kanizsa Ants (5.) 18:4, 8:7

NB I baseball-bajnokság, 5-6.

fordulója, Érd. A tavalyi, gyakorla-
tilag semmirõl sem döntõ osztály-
zó után éles a fordulat, hiszen ez-
úttal az újonc érdiek meglepõen
nagy különbséggel nyerték az elsõ
találkozót. A kanizsaiak a második
meccsükön tudtak valamennyit ja-
vítani az összképen, mindenestre
az NB I alapszakasza a lehetõ leg-
rosszabbul sikerült a „hangyák"
együttese számára... Június 25-én
a nagykanizsaiak Szentendrére lá-
togatnak soros bajnokijuk kereté-
ben. 

***
A softball pontvadászat folytatá-

sában a Röntgen Kanizsa Ants höl-
gyei elsõként a Notebooksopron
Squirrels csapata ellen mérkõztek
volna, de azok elmaradtak. A kö-
vetkezõ párosításban aztán Érdre
utaztak a dél-zalaiak, ahol: Érd
Wild Cats (5.) – Röntgen Kani-
zsa Ants (3.) 8:4; 5:14

Softball bajnoki páros mérkõ-
zés, 7-8. forduló. Érd. A vendégek,
a csapatvezetõ Gyimes Magdolna
szerint, az elsõ találkozót kissé
könnyedén vették, s csupán a má-
sodikban tudatosították ellenfelük-
kel, hogy valójában melyik a jobb
csapat...

Egészen mások voltak viszont
az erõviszonyok Szentendrén:
Szentendre Sleepwalkers (2.) –
Röntgen Kanizsa Ants (3.) 14:1,
11:3

Softball bajnoki páros mérkõ-
zés, 9-10. forduló, Szentendre. S
hogy softballos idegenbeli mér-
kõzésekbõl ne legyen hiány, arról
egy soproni túra gondoskodott
volna a legutóbbi hétvégén,
azonban a pálya felázottsága mi-
att az játékra alkalmatlan volt va-
sárnap.

P.L.

AA sszzeenntteennddrreeii mméérrkkõõzzéésseekk eellõõtttt

Egyed Zsanett, a Kanizsai Bir-
kózó Sportegyesület reménysége
esélyeshez méltón nyerte a kapos-
vári serdülõ országos-bajnoksá-
gon a 46 kg küzdelmeit.

A kanizsai klub szabadfogású
versenyzõje elõl többen is „kereket
oldottak”, vagyis súlycsoportot
váltottak, így csupán két meccset
kellett letudnia az aranyéremért.
Ugyan a két mérkõzés viszonylag
egyszerûen lement, azért a kép tel-
jessége folytán tegyük hozzá, hogy
az ellenfelek az ifjúsági olimpiai
keret tagjai voltak. Zsanettnak más
okoz nehézséget, hiszen szerzett
egy fülsérülést, s annak rendbejö-
vetele után kezdi majd a készülést a
nyári világversenyekre.

A fiúknál Egyed Balázs a sza-
badfogású serdülõ 38 kg-ban,
Krasznai Bence pedig 50 kg-ban
szerzett bronzérmet.

AA vviilláággvveerrsseennyyeekk eellõõtttt
zzsseebbbbeenn aa sseerrddüüllõõ
bbaajjnnookkii ccíímm iiss

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)

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

Nk-án az Ady út elején egy szo-
bás + amerikai konyhás, felújított,
azonnal költözhetõ lakás alacsony
közös költséggel eladó. 0630/4141-
089 (7413K)

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

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

A nyári szünetben úszásoktatás. Je-
lentkezés öt éves kortól. Tel.: 0693/312-
798, 0630/319-7662 (7414K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Érd.: 0620/510-2723 (7415K)

Kidobásra szánt mikróját, mo-
sógépét, gáztûzhelyét elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7416K)

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

Gáztûzhely, gázkazán, gázboj-
ler, gázkonvektor üzemképesen,
olcsón eladók. Tel.: 0630/216-
4685, 0693/787-006 (7417K)

Nk-i, rendezett, 61/167/78 füg-
getlen, technikus keresi inteligens,
lehetõleg jogosítvánnyal rendelke-
zõ társát komoly kapcsolatra. Érd.:
0630/216-4685, 0693/787-006
(7418K)
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2011. június 23.

Évadzáró összejövetelét tar-
totta a Nagykanizsai TE 1866-
Horváth MÉH NB III-as labda-
rúgó-csapata, mely a Dráva cso-
port hetedik helyén végzett. Az
egyesület vezetése és szakmai
stábja külön-külön értékelte a
2010/2011-es versenyévadot, s
több konkrét információ is el-
hangzott.

Ezek közül az egyik, melyrõl
honlapunkon elsõként számoltunk
be, hogy Keszei Ferenc közös
megegyezéssel távozik június 30-
ával a szakosztályvezetõi posztról,
illetve az utánpótlás szakágvezetõ
Vlaszák Géza hónap végén lejáró
kontraktusát sem újítják meg.
Utóbbi azért is sokatmondó, hi-
szen a háttérben bizonyos struktú-
raváltásról folynak tárgyalások, s
nem elképzelhetetlen, hogy az
utánpótlásszekció „átnevezõdik” –
de versenyeztetésben az NTE-hez
tartozik.

Máthé István klubelnök leszö-
gezte, lesz NB III-as csapat a jövõ-
ben is, tehát a legfontosabb, hogy a
városban a felnõtt futball harmadik
vonala képviseltetve lesz a város-
ban. (Azt már csak mi tennénk hoz-
zá, hogy sajnos nagyon kevés olyan
örömteli pillanatot találni a szezo-
non belül, mint a nagyatádi, amikor
számos kanizsai kísérte el a csapa-
tot idegenbe, jelezve, ha van ered-
mény – márpedig akkor a hetes
gyõzelmi széria után állt a csapat –,
van érdeklõdés is az együttes
iránt...)

Örömteli, hogy az a bizonyos
hét gyõzelmes tavaszi széria sokat
lendített a kék-pirosak szekerén,
hiszen azzal biztosították a kitû-
zött célt, vagyis az 1-8. hely vala-
melyikét. Ahogy Koller Zoltán ve-
zetõedzõ fogalmazott, az utolsó
három meccs eredményét így el-
lenúlyozni tudták, hiszen ha nincs
ez a jó széria, akár még bajok is le-
hettek volna. Ezzel azonban már
nem érdemes foglalkozni, marad-
jon meg az emlékezetben inkább
az a bizonyos adatsor, hogy a tava-
szi 15 fordulóban kilencszer gyõz-
tesen hagyta el a pályát az NTE.

A két brazil, Rubens és Luiz
Fernando, valamint Cserfõ Lajos
és Szép Dávid téli érkezése a szak-
mai stáb szerint nagyon jót tett a
csapat stabilitásának, s a vezetõ-
edzõ reményét fejezte ki, hogy a
gárdának ebben a szezonban kiala-
kult gerince meg-, illetve együtt
marad.

Egyelõre azonban a pszichés
feltöltõdésé, a pihenésé a fõszerep
a játékosoknál, hiszen néhány hét,
és máris kezdõdhet a felkészülés a
2011/12-es idényre.

Lezárultak a Zala megyei labda-
rúgó bajnokságok 2010/11-es küz-
delmei, és a kanizsai együttesek
közül a Miklósfa SE remek tavaszt
produkálva maradt bent az elsõ
osztályban. A Kiskanizsai Sáskák
csapatának gyakorlatilag egy per-
cig nem kellett izgulnia Molnári-
ban a II. osztály Déli csoportjának
második helye végett, valamint a
Bagola VSE is gyõzelemmel (egy-

ben hármas sikersorozattal) zárta
le a pontvadászatot.

Megyei I. osztály: Miklósfa SE
(12.) – Egervári TE (4.) 1-2.
Miklósfai g.: Csepregi A.

A bajnokság zárása után Kiss
István, a miklósfaiak edzõje így
értékelt: „Nagyon mélyrõl ka-
paszkodtunk vissza az õszi nagy
lemaradásunk után, ami részben
a téli erõsítéseknek, másrészrõl
játékosaim gyõzelmek utáni hité-
nek volt köszönhetõ. Egyszerûen a
vereségek után önbizalomhiány-
nyal küszködtünk, a tavasszal az-
tán a sikerek után átszakadt egy
gát, s akkor már az étvágy is meg-
nõtt az eredmények terén. Össze-
kovácsolódott az együttes, amihez
társult a jó kapusteljesítmény, il-
letve mezõnyben mindig voltak
olyan játékosok, akik húzóember-
ré váltak és a holtpontokon átlen-
dítették a gárdát. Ahogy tavaly
még a második vonalban, úgy
idén is a tavasz sikerült sokkal
jobbra.”

Megyei II. osztály, Déli csoport:
Nagykanizsa-Bagola VSE (5.) –
Sportklub Gutorfölde (4.) 3-0.

Bagolai g.: Windich (öngól),
Kapus, Kalamázs. Molnári SE
(15.) – Kiskanizsai Sáskák SE (2.)
1-11. Kiskanizsai g.: Kálcsics F.
(4), Farkas M. (3), Tóth M. (2),
Visnovics I., Rajnai.

Megyei III. osztály, Nyugati
csoport: Lovászi Bányász SK
(4.) - Bajcsa SE (10.) 2-0.

P.L.

AA ffuuttbbaallllttaavvaasszz nnaaggyy ppiillllaannaattaaiivvaall

Horváth Balázs, a Kanizsa KK-
DKG East NB I B-s kosárlabda
egyesület elsõ emberének szavai-
val élve, figyelnünk érdemes a
pozitívumokra is, vagyis az el-
múlt idény évadzáróján ilyen
megközelítésben is igyekeztek tá-
lalni a csapat körül történteket.

Eszerint ami örömteli, hogy a ko-
sárlabdázásba bevont fiúk száma nem
csökkent, s az utánpótlás együttesek
az országos bajnokságok középmezõ-
nyébe kvalifikálták magukat, illetve
oda futottak be az egyes korosztályo-
kat tekintve. A felnõtt csapat ugyan
csak a 17. helyet szerezte meg az NB
I B-ben, de az igazi csapatsportágakat,
ezen belül is a látványsportokat te-

kintve az elmúlt évek összesítésében
még mindig a legveretesebb ered-
ménysort tudják felmutatni, s bár nem
egyszerû a talpon maradás, de a jövõ-
ben sem szándékoznak letenni arról,
hogy ismét a mezõny elsõ felében ta-
nyázzanak tartósan. Hogy ennek mi
lehet az ára – lényegretörõen fogal-
mazva? Nos, 30 millió forintos költ-
ségvetés alatt nem számolhatnak,
ennyit legalább elõ kell teremteni ah-
hoz, hogy éremesélyes gárdát tudhas-
sanak Nagykanizsán a sportág kedve-
lõi, szurkolói. Azok a szurkolók, aki-
ket újra vissza kell csalogatni a csar-
nokba, s ezt csak eredményes játékkal
lehetséges véghezvinni.

Tény, a fentebb említett jelzõs szer-
kezetnek a 2010/11-es versenyévad-

ban nem mindig sikerült megfelelni, s
ugyan nagy volt a játékosmozgás,
azért ez mindenre nem lehet magyará-
zat, s ezt bizonyára a szakmai munká-
ért felelõs edzõ is belátja. Igaz, Farkas
László nem volt jelen az összejövete-
len, de részletes szakmai értékelésre is
sor került, melybõl kiderült, voltak
olyan tavaly  jött játékosok, akik nem
váltották be a hozzájuk fûzött remé-
nyeket. Morfondírozhatnánk, talán
egy új szakvezetõvel (hogy ne a régi-
új megfogalmazással éljünk) még ar-
ra is lenne esély, hogy egy hasonló
erõsségû kerettel ismét a felsõház iz-
galmairól beszélhessenek kanizsai
kosárlabda-berkekben...

P.L.

Csapatban lettek elsõk
A jubileumi, tizedik alkalommal

megrendezett Országos Sporttörté-
neti Vetélkedõ magas színvonalú,
nagy küzdelemben dõlt el hazánk
legnagyobb lexikális sportismerete-
ivel rendelkezõ gyûjtõi között a fõ-
városban. A 2012-es londoni olim-
pia jegyében megrendezendõ vetél-
kedõk elõtt a remek zalai szereplés
több mint bíztató a jövõre tekintve.
Több esetben is trükkös kérdésekre
kellett választ adniuk a résztvevõk-
nek, mint például  melyik olimpiai
versenyét követõen nem állt dobo-
gón Michael Phelps vagy hány
olimpiai érmet nyert együttesen
Nastia Ljukin és édesapja? Elõbbire
a válasz a következõ: 2000-ben 200
m pillangón lett 5., míg utóbbira
csak a legfelkészültebbek tudták,
hogy 9 (5+4) medált, vagyis nem
volt könnyû a gyõzelem. 

Egyéniben Nagy Barnabás (Eger)
lett az országos bajnok, második Kis
János (Nagykanizsa), míg harmadik
Moczó Zoltán (Szolnok) lett. Csapat-
ban az országos bajnoki címet Zala
megye (Kis János, „átigazoltként"
Nagy Barnabás, Mátrai Károly) sze-
rezte meg, Jász-Nagykun-Szolnok
megye és Budapest elõtt.

Huszár-testvérek: ötödik 
és hetedik hely a Vk-n
Gyõrben a legutóbbi hétvégén

rendezték a IV. Serdülõ Judo Világ-
kupát, melyen tíz ország majd 300
judokája vett részt, köztük a Nagy-
kanizsai TE 1866 versenyzõi is. A
15 év alatti dzsúdósoknak rendezett
nagyszabású viadalon Huszár Máté
a 36 kg-osok mezõnyében indult, s
mint a fiatalabb korosztály képvise-
lõje, ért el 5. helyezést. Testvére,
Huszár Martin 55 kg-ban indult,
ahová 30 sportoló társával együtt
nevezett, s a küzdekmek során vé-
gül a 7. pozícióig jutott.

Vízilabdás örömjáték a végére
Heat Group Kanizsa VSE (11.)

– Hódmezõvásárhelyi VSC (13.)
12-4 (2-0, 1-1, 4-1, 5-2). OB I B
férfi vízilabda-mérkõzés, B cso-
port, rájátszás a 10-17. helyért, 14.
forduló. Nagykanizsa, 30 nézõ.
Vezette: Marnitz, Horváth M. Ka-
nizsa VSE: Kiss Cs. - Bedõ, Dene
2, Ulman 1, Csóka, Keresztes,
Fábry 3. Csere: Bajnogel (kapus),
Gulyás 2, Bagaméri 2, Rajna 2,
Korbuly, Borszéki. Edzõ: Szabó
Gábor. Ennél jobb végszóval alig-
ha fejezõdhetett volna be a bajno-
ki idény. Igazi örömjáték lett a ta-
lálkozó végére, s a vásárhelyiek
elleni gyõztes meccsel lezárult a
2010/11-es idény a Kanizsa VSE
együttese számára.

AA ppoozziittíívvuummookkbbaa kkaappaasszzkkooddvvaa
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Június 25. 10-18 óra
BABA - MAMA KÁVÉZÓ 
ÉS BÖRZE
Jó állapotú babaruhák cseréje és
vására, õrzött babakocsi tárolást
biztosítunk.
Belépõ felnõtteknek: 100 Ft, 
gyermekeknek ingyenes
Asztalfoglalás (helypénz) 
az árusításhoz 500 Ft.

Június 25. 16 óra
ZHAFÍRA HASTÁNC GÁLA
Belépõdíj: gyermek 600 Ft, 
felnõtt 1 000 Ft
További információ: 
Nagy Kata 0630/363-8096,
E-mail:
zhafira.studio@gmail.com 

TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: szeptember 10-ig 

Június 24. 20 óra
SZENT IVÁN ÉJI 
VIGASSÁGOK
Varázslatos dalok, szerelmes me-
lódiák, misztikus helyszín…
És TÛZ TÛZ TE gyönyörû!
Fellépnek: Nagykanizsai Fúvós-
zenekar Gerendás Péter elõadó-
mûvész, Tiborcz Trió
Éjfélkor tûzugrás! Étel, ital, bü-
fé!
A belépés díjtalan, minden 
érdeklõdõt szeretettel várunk!

NYÁRESTI SZERENÁD
Mediterrán hangulat 
a Magyar Plakát Ház udvarán
Városrehabilitációs Program
"Miénk a Tér!" programsorozat

Június 28. 19.30 óra
MAJOR LAJOS - harmonika
Június 29. 19.30 óra
TÜTTÕ JÁNOS NÓTAKLUB
Június 30. 19.30 óra
TURZÓ GYÖRGY - gitár

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
funkcióbõvítõ fejlesztése
- Belvárosi Akcióterületi Terv
NYDOP-3.1.1/B-2009-0004

Júliusi elõzetes
Július 2-3.
KISKANIZSAI BÚCSÚ 
ÉS HAGYOMÁNYOK NAPJA

TTáájjéékkoozzttaattóó aa CCiivviill PPáállyyáázzaatt 22001111.. éévvii ttáámmooggaattáássaaiirróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Civil Pályázat” keretében támogatja a kanizsai civil szervezetek te-
vékenységét. A pályázat a nagykanizsai civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segí-
tését támogatja. A pályázati felhívásra ez évben 23 pályázat érkezett be, 19 szervezet pályázati programja kap támogatást
az önkormányzattól. Alapítvány támogatására csak a közgyûlés megerõsítõ határozatát követõen kerülhet sor. A követke-
zõ pályázókkal, összesen 1 000 000 Ft támogatási összegrõl készít támogatási szerzõdést a Polgármesteri Hivatal:
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT CÍME Támogatás eFt
A Szívbetegekért Egyesület Közösség összetartása városunkban 40
Alapítvány az Idõsek Ellátásáért Önkéntességgel a betegekért 50
Aranyfény Civil Egyesület Aranyfény adományközpont mûködtetése 40
Kanizsa Természetbarát Sportegyesület A Mezõs természetjárók klubjának turisztikai 

és hagyományõrzõ programja 40
Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Dalkör mûködése 30
Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület Miklósfa Mozduljunk együtt 20
Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület Kultúrával Kanizsáért Közhasznú Egyesület mûködése 40
Látásfogyatékosok Nagykanizsai Kistérségi Egyesülete Vakok a világhálóra 50
Magyar Máltai Szeretetszolgálat E. Nagykanizsai Csoportja Gyermekétkeztetés a nyári szünidõben 120
Nagykanizsai Amatõrcsillagász Egyesület „Vidd haza az univerzumot” 40
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A Nagykanizsai Civil Kerekasztal, 

mint térségi civil ernyõszervezet mûködtetése 100
Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvány Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpada mûködése, 

elõadásai és tájolása 40
NAPFÉNY Rákbetegek és Hozzátartozóik 
Nagykanizsai Egyesülete „Egészséges életmód a civilek életében” 40
Nyugdíjas Köztisztviselõk Nagykanizsai Klubja Nyugdíjas Köztisztviselõk Nagykanizsai Klubja 

mûködési támogatása 40
Olajipari Természetbarát Egyesület Olajipari Természetbarát Egyesület 40
Tüttõ János Nótaklub Közhasznú Egyesület Nótaest a Nóta Városában 80
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Irodatechnikai eszközök beszerzése 50
Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete Fogyasztóvédelmi képzés és kiadvány készítése 40
Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület A Halis István Városi Könyvtárban mûködõ 

Nagykanizsai Civil Iroda mûködtetése 100
Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor. 

TTáájjéékkoozzttaattóó aa TTeessttvvéérrvváárroossii PPáállyyáázzaatt 22001111.. éévvii ttáámmooggaattáássaaiirróóll

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Testvérvárosi Pályázat keretében támogatja a nagykanizsai szerveze-
tek testvérvárosi partnerekkel ápolt kapcsolatait. Csak társfinanszírozással, a pályázó saját forrásainak legfeljebb 50 %-os
kiegészítése céljából lehetett pályázni részletes költségvetéssel alátámasztott, részletesen kidolgozott projektre. A pályáza-
ti felhívásra ez évben 11 pályázat érkezett be, az önkormányzat az alábbi 5 pályázati programot támogatja:
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT CÍME TÁMOGATÁS Ft
Kanizsai Klasszikusok Közhasznú Egyesület Mesterkurzus Togliattiban - Vizeli Máté részvétele 60 000
Kanizsai Klasszikusok Közhasznú Egyesület Mesterkurzus Togliattiban - Kapor Andrej részvétele 67 200
Kanizsai Futó és Szabadidõsport Klub "Nagykanizsaiak futnak Magyarkanizsán" 20 000
Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület - gesztor Nemzetközi óvodapedagógiai konferencia Nagykanizsán 13 600
Nagykanizsai Evangélikus Közhasznú Alapítvány A Finnországi Salo Evangélikus Testvérgyülekezet 

25 fõs csoportjának látogatása a Nagykanizsai 
Evangélikus Társegyházközségben 27 200

Az elnyert összegek átutalására a pályázati kiírásnak megfelelõen a támogatási szerzõdés megkötése, a pályázati célok
megvalósítása és a beszámoló elfogadása után kerül sor. Az alapítványok támogatása csak a közgyûlés megerõsítõ dönté-
sét követõen lehetséges.

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2011.06.28-án 

délelõtti és délutáni elõadásokkal
személyautó, motor

és segédmotor
2011.07.04-én 16 órakor
C, D, E kategóriákban

ingyenes elméleti oktatás
részletfizetés

ingyenes tankönyvkölcsönzés
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