
XXIV. éévfolyam 221. sszám
2012. mmájus 331.LLOOKKÁÁLLPPAATTRRIIÓÓTTAA HHEETTIILLAAPP

Kanizsa
A Sárkányhajó Roadshow

2012-es sorozatának keretében
rendezik meg június 1-3. között a
IV. Kanizsa Sárkányhajó Baj-
nokságot, melynek a helyi Csóna-
kázó-tó ad otthont. Az önkor-
mányzat és a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség a Kanizsa Kajak-
kenu Klubbal és a Kanizsa Turiz-
musáért Egyesülettel karöltve
hozza tetõ alá, pontosabban vízre
a nagyszabású (sport)eseményt.

A sportszakmai rész a helyi ka-
jak-kenu egyesület reszortja, míg
a rendezvény „részleg” értelem-
szerûen a KTE hatáskörébe tarto-
zik. A futamok közül a diákok
pénteken szállnak vízre csapata-
ikkal, míg június 2-3-án a felnõt-
tek ragadják kezükbe az evezõla-
pátokat. A csapatok idén is 12 fér-
fi és 8 nõi tagot tömörítenek, s az
együttesek számára május 31. és
június 1. lesz az edzésnap, melyet
a szervezõk külön biztosítanak.

Maga a verseny egy országos –
úgymond – bajnoki sorozat része,
melynek végén lesz majd az ab-
szolút gyõztes kihirdetve. Ebben
természetesen a „profik” az esé-
lyesek, mindenesetre a kanizsai
viszonylat legalább ilyen fontos a
baráti, céges és települési egysé-
gek számára, melyek számára az
elõfutamok szombaton, a középfu-
tamok és döntõk pedig vasárnap
kerülnek megrendezésre. A ver-
senynapok során pénteken 10 órá-
tól, a hét két utolsó napján pedig 9
órától kezdõdnek a futamok.

Az elõzõ évi látványos sikere
végett idén szintén megrendezik
az amatõr kategória mondhatni
„sprintfutamát” 2000 méteren.

A tervek szerint jó néhány
városból futnak be csapatok, va-
lamint Horvátországból és Szlové-
niából is érkeztek visszajelzések
az esetleges részvételrõl. 

P.L.
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CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr:: „„AAmmíígg vvaann mmaaggyyaarr
eemmlléékkeezzeett,, vveellüünnkk mmaarraaddnnaakk””

Kiskanizsán rendezték meg -
városi szinten ötödször - május
utolsó vasárnapjának emlékün-
nepét, a Hõsök Napját. A temp-
lom melletti Millenniumi emlék-
park ünnepségén a hazáért el-
esett katonák, honvédek, hõsök
elõtti tisztelgés az emlékbeszé-
dek után a koszorúzással zárult
a meghívott szervezetek, közös-
ségek részérõl.

A Kanizsa Fúvós Egyesület felve-
zetését követõen a zászlófelvonás
pillanatai következtek (a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagy-
sága, a Thúry Baranta Közösség, va-
lamint a Kanizsa Lovasklub hagyo-
mányõrzõ huszárainak közremûkö-
désével) és a Himnusz elhangzását
követõen Horváth Jánosné, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület el-
nöke köszöntötte a résztvevõket és
városvezetõket.

Cseresnyés Péter polgármester
ismertette a Hõsök Napjának múlt
századbeli törvényi szintre emelé-
sének folyamatát, az 1917-es, a

nyolc évvel késõbbi, valamint az
1989-es változások sarokpontjait.
Ahogy az ismertetõbõl kiderült, a
XX. század elsõ évtizedeiben egy
megalázott, de büszke ország eltö-
kélte, hogy nem feledkezik meg
hõseirõl, s ahogy beszédében fo-
galmazott, „amíg van magyar em-
lékezet, velünk maradnak”.

Az ünnepi beszédet ezúttal is Er-
dõs László nyugállományú honvéd
ezredes, a Nemzeti Társaskör elnö-
ke tartotta, kiemelve, hogy a hõsök-
re való emlékezés legyen benne a
lelkekben, s ugyan az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc óta
már nem csupán fegyverrel tépáz-
zák nemzetünket a történelem viha-
rai, de az ország fennmaradt, van és
létezik. Hallanunk kell, hogy mit
üzen a Szentlélek ünnepének nap-
ján Csíksomlyó, ahol a magyarság
bizonyítja összetartását.

Dr. Páhy János, a kiskanizsai
Sarlós Boldogasszony Plébánia
plébánosa szintén hangsúlyozta,
hogy a nemzet emlékezetében a
hõsi halottainkat õrízni kell, majd

e gondolatokat a város és a külön-
bözõ szervezetek részérõl az ünne-
pélyes koszorúzás követte.

Cseresnyes Péter beszédét alább
adjuk közre:

Május utolsó vasárnapján a hõ-
sökre, a háborúkban elesett kato-
nákra emlékezünk. 1925 óta tör-
vény által szentesített ünnep ez,
bár volt idõ, amikor tiltották, sõt,
büntették az emlékezést.

A Hõsök Napjának eredete egy
1917-es törvényre vezethetõ visz-
sza. Akkor mondták ki elõször, hogy
„nemzetünk hõsi halottainak
kegyeletteljes tiszteletét megfelelõ
módon kifejezésre kell juttatni, és az
utókor számára meg kell örökíteni”.

Vészterhes idõk voltak, az elsõ
világháborús hadi helyszínekrõl
egyre gyakrabban érkeztek haza ér-
tesítések hõsi halálról, eltûnésrõl.

Gyászolt az ország. Gyászolt az
akkor még Trianonról mit sem sejtõ
nemzet. Gyászolt és reménykedett.
Ez az 1917-es törvény elõírta:
„õrizze meg a késõ utókor hálás

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címplapról)
kegyelettel azok áldott emléke-

zetét, akik életükkel adóztak a ve-
szélyben forgó haza védelmében.
Minden község, város, anyagi ere-
jének megfelelõ, méltó emléken
örökítse meg mindazok nevét, akik
lakói közül a hazáért életüket ál-
dozták fel.”

Késõbb, a trianoni ország-
csonkítás után, már a Hõsök em-
lékünnepérõl rendelkezett törvény,
rögzítve hogy a háború hõsi halott-
jaira május utolsó vasárnapján em-
lékezzünk.

Talán nem árt felidézni az akkori
törvény néhány sorát. Ezek a mon-
datok máig hatóan üzennek, és tük-
rözik egy megalázott, de büszke or-
szág polgárainak gondolatait.

A törvényben ez olvasható: „A
magyar nemzet mélységes szeretet-
tel, magasztaló elismeréssel és há-
lával emlékezik meg azokról a hõs
fiairól, akik az 1914–18. évi világ-
háború alatt a hazáért vívott súlyos
küzdelmekben a magyar nemzet-
nek dicsõséget és hírnevet szerezve
életüket áldozták fel. A nemzet so-
ha el nem múló hálája és elismeré-
se jeléül, az élõ és jövendõ nemze-
dékek hõsi halottainak dicsõségére
minden esztendõ május havának
utolsó vasárnapját, nemzeti ünnep-
napot, mint a Hõsök emlékünnepét
a magyar nemzet mindenkori hõsi
halottainak szenteli.”

Ekkor, 1925-ben, még senki
nem sejthette, hogy a hõsök névso-
ra hamarosan bõvülni fog. A törté-
nelem azonban, bõ évtized után,
ismételte önmagát: újra magyar
vér áztatta Európa földjét.

A második világháború alatt
újabb nevek kerültek a hõsök táb-
láira. Egy 1942. április 25-én kelt
rendelettel az ünnepet kiterjesztet-
ték az 1938. után elesettekre is.

1945-ben még országszerte
megtartották a Hõsök Napját, de
ekkor már nem számított nemzeti
ünnepnek. Az új, szovjet hatalom
pedig kifejezetten tiltotta az emlé-
kezést, és több mint 40 évig csak
titokban lehetett emlékezni, gyer-
tyát gyújtani azokért, akik a hazá-
ért áldozták életüket.

A rendszerváltozás, amely elsö-
pörte az elnyomó diktatúrát, ebben
is változást hozott: 1989 májusa
óta ismét emlékezhetünk nyilvá-
nosan. Újra tiszteleghetünk hõse-
ink emléke elõtt.

A demokratikus szabadság az
emlékezés szabadságát is elhozta,
visszaadta nekünk.

Múltunk és jövõnk, nemzetünk
és reményünk ünnepe ez a nap,

amikor azok elõtt hajthatunk fejet,
akik a legdrágábbat, az életüket ál-
dozták a hazáért. A 20. században
három törvény is írásba foglalta ezt
a jogunkat és kötelességünket. Az
utolsó, 11 évvel ezelõtt, 2001-ben
született törvénycikk kiszélesíti a
hõs fogalmát és így rendelkezik:

„Mindazokat a nemzet hõseinek
kell tekintenünk, akik akár fegy-
verrel, akár anélkül, odaadóan
szolgálták a hazát a végveszély
óráiban, és akár az önkény megtor-
ló intézkedéseit is vállalták. …

A Magyar Hõsök Emlékünnep-
ének jelentõségére mutat rá, hogy
ez az ünnep is hozzájárulhat a ma-
gyar ifjúság erkölcsi neveléséhez,
a helyes történelemszemlélet ki-
alakításához, és a múlt értékeit
tisztelõ, a honért odaadó gyerme-
kek neveléséhez.”

Májusban, a tavasz utolsó hó-
napjában, fontos ünnepeink van-
nak. Anyák napja, gyermeknap,
Hõsök napja és idén a pünkösd is.
Mindez talán nem véletlen: a sor
logikus, a Teremtõ rendezhette így.

Hiszen, gondoljunk csak bele,
hány magyar anya imádkozott a
hosszú századok során fiáért az Úr-
hoz, kérve, hogy épségben térjen –
háborúból, csatából, forradalomból.

Várnai Zseni így vallott errõl A
fiad visszatér címû versében: „Hidd
akkor is, mikor már hihetetlen: / ki
elment tõled, visszatér fiad! / Ó há-
nyan térnek vissza nagy csatákból,
/ kiket anyai, égõ könny sirat! /
Nem láttad õt sebzetten összerogy-
ni, / nem láttad, hogy szívébõl hull
a vér, / zárd be a füled a vészmadár
szavának, / csak egyben higgy: a
fiad visszatér!”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Vannak hõseink, akik élve visz-

szatértek. És vannak, akiknek utol-
só emlékük a világból egy torko-
lattûz, egy repeszgránát robaja.
Vannak, akiket méltón meggyá-
szolhattak, és vannak, akik ma is
jeltelen sírban fekszenek.

De õk sem haltak meg. Vagy aho-
gyan a Biblia tanítja: Csak a Test...

Hõseink velünk vannak, és amíg
van magyar emlékezet, velünk is
maradnak mindazok, akik akár
fegyverrel, akár anélkül, odaadóan
szolgálták a hazát.

A Hõsök Napjának üzenete egy-
ben az édesanyák üzenete is. Ez

pedig a soha el nem múló remény
szava.

És erre a ma küzdelmeiben is
szükségünk van.

A Hõsök terén emlékeztek
szombaton a miklósfaiak az I.
és II. világháború helyi áldoza-
taira. A tiszteletadáson megje-
lenteket Dömötörffy Sándor, a
Közmûvelõdési és Városszépítõ
Egyesület elnöke köszöntötte.
Megemlékezõ beszédet Sajni
József, a körzet önkormányzati
képviselõje mondott. Az eleset-
tekre emlékezõ imát Bojtor Jó-
zsef esperes plébános celebrál-
ta.

Május utolsó vasárnapján 1945-
ig hazánk minden településén
megemlékeztek a világháborúk
hõsi halottairól. Somogyszentmik-
lóson is, e helyen minden évben
tartottak megemlékezést a kõbe
vésett nevû, utókor számára meg-
örökített halottakról. Apám egyik
levente-kori képe is egy ilyen
megemlékezõ ünnepségen készült
– elevenítette föl személyes emlé-
keit Sajni József.

Az 1945-öt követõ diktatúra
minden ilyen rendezvényt meg-
szüntetett. Az egyik legfontosabb
bûnt követték el: ki akarták törölni
népbõl a hitet, a hazaszeretetet, a
múlt tiszteletét. Sajnos kellõ siker-
rel tették mindezt, aminek súlyos

következményei napjainkra is ne-
gatívan hatnak.

Az 1990-es rendszerváltozást
követõen egyre több helyen eleve-
nítették fel a hagyományt, tartanak
a két világháború és az 1956-os
forradalom áldozatainak emlékére
kegyeleti megemlékezést.

Úgy gondolom, hogy ennek így
kell lennie, mert az a nép, mely
megtagadja múltját, elveszti létjo-
gosultságát a jövõ nemzetei sorá-
ban, aki pedig õseit tagadja meg,
az elkótyavetyéli utódai tiszteletét.

Ezen világháborús emlékmû
elõtt állva egyre távolabb kerülünk
az eseményektõl és történésektõl,
egyre halványodik a szenvedés, az
iszonyat és borzalom emléke.

Az idõtávlat azonban nem feled-
tetheti el azt a tényt, hogy a mi fa-
lunk hõsei is a legszentebbet, az
életüket adták ezért a hazáért, az
élõkért, értünk. Ezek a katonák
mindenek ellenére példát mutattak
hazaszeretetbõl, kötelességtudás-
ból, helytállásból. Tudták, hogy
van olyan szolgálat, hivatás, mely
akár az élet elvesztésével is járhat,
de azt is tudták, hogy csak az tarto-
zik a nemzethez, aki akár ilyen
áron is a nemzeti feladatokat vál-
lalja.

A béke törékeny, éppen ezért
mindannyian felelõsek vagyunk a
mai különösen békétlen, gazdasági
problémákkal küszködõ világunk-
ban egymásért, a jelenért és a jö-
võért egyaránt.

Jézus azt mondja: Békességet
hagyok rátok, az én békémet adom
nektek. Megértjük az üzenetét?
Sokszor hiszem, hogy nem. Gyû-
lölet fegyverrel fordulunk egymás-
nak, csak mert a másik nem úgy
gondolkodik, ahogy mi. Abba kéne
hagyni ezeket a kisszerû csatákat,
melyeknek csak áldozatai vannak,
hõsei nincsenek, és a mindennap-
jainkat mételyezik.

Ezen a hõsöknek szóló tisztel-
gésben üzenjük az embertársaink-
nak, hogy legyen béke a sírok fe-
lett, legyen vége az öldöklésnek, a
lélekölõ csatározásoknak, a kato-
nasírok és hõsi emlékmûvek pedig
legyenek a béke prédikátorai! –
mondta végezetül Sajni József
képviselõ.

Kanizsa Hetilap
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2012. május 31.

Az április 26-ai közgyûlésen
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselõ a 61-es fõút elkerülõ
szakaszának építésével kapcso-
latban intézett kérdést Cseres-
nyés Péter polgármesterhez. A
városatya felvetésére a polgár-
mester az alábbi tájékoztatást
adta.

A 61-es fõút elkerülõ szakaszá-
nak építése állami beruházás, és a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. koordinálásában zajlik. A kivi-
telezés elhúzódása súlyos problé-
mákat okoz a város számára, hi-
szen a kiterjedt munkaterület miatt
a Csónakázó-tó már közel két éve
gyalogosan és kerékpárosan gya-
korlatilag megközelíthetetlen.
Mindezt már korábban is jeleztük a
társaság, sõt az illetékes minisztéri-
um felé is, többnyire azonban
olyan válaszokat kaptunk, amelyek
szerint idõjárás okozta vis maior,
illetve adminisztrációs akadályok
nehezítették a munkát, de ezek már
elhárultak, és a beruházás némi
csúszással ugyan, de a terveknek
megfelelõen megvalósul. Mivel a
válasz sem megnyugtató, sem ki-
elégítõ nem volt, a közelmúltban
ismét hivatalos formában érdek-
lõdtünk a munkálatok állásáról.

A 2012. március 24-én kelt, a

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
illetékes államtitkárának címzett
levélre a közelmúltban kapott vá-
laszt Cseresnyés Péter polgármes-
ter megküldte Dr. Károlyi Attila
képviselõ részére.

Dr. Völner Pál infrastruktúráért
felelõs államtitkár válaszlevele a
következõket tartalmazza:

„A 61. számú fõút nagykanizsai
elkerülõ szakaszának kivitelezési
munkáira a kivitelezõ „ENV 61”
Konzorciummal (melynek tagjai
az Euroaszfalt Építõ és Szolgáltató
Kft. és a Nemzetközi Vegyépszer
Zrt. voltak) a NIF Zrt. nyílt közbe-
szerzési eljárás lefolytatása után
2009. augusztus 3-án írta alá a ki-
vitelezõi szerzõdést. Az eredeti
szerzõdésben szereplõ befejezési
határidõ 2010. október 30. volt,
amely a 2010. évi rendkívül csapa-
dékos idõjárás miatt módosításra
került. A vállalkozó részére a
számlák kiegyenlítése folyamatos
volt, ugyanakkor a teljesítés üteme
jelentõsen elmaradt a benyújtott
ütemtervekben szereplõtõl. A szer-
zõdéses véghatáridõ lejárta után az
„ENV 61” Konzorcium határidõ
módosítási igénnyel lépett fel az
úgynevezett „2. számú szervizút”
területének hiánya miatt, amely
probléma ugyan fennáll, de a pro-
jekt megvalósítását érdemben nem

befolyásolja.
Összegezve, a viszonylag kis

beruházáson (mintegy 4 kilométer
hosszú szakaszon) a munkaterület
átadása után 2 évvel (jóval a vég-
határidõ után) a jelenlegi készült-
ség csupán 60 százalékos, és a fo-
lyósított elõlegbõl még mintegy
130 millió forint nem lett teljesí-
téssel alátámasztva.

Annak érdekében, hogy a kivite-
lezési munka a lehetõ legrövidebb
idõn belül elkészüljön, a NIF Zrt.
egyeztetést kezdeményezett a vállal-
kozóval, ahol a hátralévõ tevékeny-
ségek megvalósítás idõszükségleté-
nek részletes bemutatását és alátá-
masztását kérte, amelyet a vállalko-
zó még nem nyújtott be. A megbe-
szélés eredményeképpen fogja a
NIF Zrt. meghozni a döntését, hogy
a szerzõdésben foglalt jogosultsága-
ival milyen módon fog élni.

Amennyiben elkerülhetetlen, ab-
ban az esetben a beruházó a befeje-
zõ munkálatokra – a közbeszerzési
elõírások szerint – új vállalkozót
fog kiválasztani. Tárcánk és a NIF
Zrt. mindent megtesz a projekt mi-
elõbbi befejezése érdekében. Ehhez
szükség van arra, hogy a szerzõdé-
ses feltételekben foglaltaknak meg-
felelõen járjon el, ugyanis csak
ezek és a vonatkozó jogszabályok
messzemenõ betartása és betartatá-
sa mellett lehet a rendelkezésre álló
EU támogatás igénybevételével be-
fejezni a beruházást.”

B.E.

6611-eess ffõõúútt eellkkeerrüüllõõ sszzaakkaasszzaa

AA kkiivviitteelleezzõõ ccssaakk hhaallllggaatt

Jerausek István önkormányza-
ti képviselõ az április 26-i köz-
gyûlés kérdések, interpellációk
napirendjén a kisfakosi Damja-
nich utca felújításának szüksé-
gességére hívta fel a testület fi-
gyelmet, és kért segítséget a pol-
gármestertõl.

Tájékoztatójában Cseresnyés Pé-
ter polgármester közölte, a kisfakosi
Damjanich utca állapotát ismerik, fel-
újítását egyértelmûen indokoltnak
tartják. Az utóbbi idõszakban semmi-
lyen komolyabb beavatkozás nem
történt itt, és a nehézgépjármûvek
olyan mértékben lerontották a burko-
latot, hogy jelenleg a város egyik leg-
rosszabb állapotban lévõ útszakaszá-
vá vált. Éppen ezért szakmailag tá-
mogatják a mielõbbi beavatkozást.

A közlekedési létesítmények
2012. évi fejlesztési programjáról
a közgyûlés várhatóan a májusi so-
ros ülésén dönt. A Damjanich utca
természetesen szerepel a megje-
lent igények között, ugyanakkor
azt is tudni kell, a közgyûlés már
döntött a helyszínek elõkészítésé-
nek, megterveztetésének sorrend-

jérõl, és a Damjanich utca ezek kö-
zé nem került be. Mindez azért lé-
nyeges, mert tervek nélkül nem
tudják a kivitelezést vállalkozásba
adni, és így az idei évi felújításra
kevés az esély a rendelkezésre álló
idõ miatt. Mindennek ellenére a
Polgármesteri Hivatal szakosztá-
lya a kérést továbbra is számon
tartja, és az elkövetkezõ évek fej-
lesztési programjavaslatában is-
mételten szerepelteti.

SSzzaakkmmaaiillaagg ttáámmooggaattjjáákk aa DDaammjjaanniicchh 
uuttccaa ffeellúújjííttáássáátt,, ddee......

A múlt héten megkezdték a Szent-
háromság szobor felállítását az Erzsé-
bet tér északi oldalán. A mûalkotás
eredetileg is a mai Erzsébet téren állt,
majd 1869-ben az Eötvös térre, on-
nan a Kossuth térre szállították. 

A szobrot Inkey Boldizsár - Ka-
nizsa földesura graz-i mesterekkel

faragtatta 1758-ban. Középen ma-
gasba emelkedik a Szentháromság
csoportja, a tartóoszlop alján egy
kecses Mária-szobor látható, s
mindezt körülveszi Szent Antal,
Szent László király, Szent István
király, Szent Imre herceg és Ke-
resztelõ Szent János szobra. 

Újra rrégi hhelyén aa SSzentháromság sszoborcsoport

A legutóbbi közgyûlésen a sánci
temetõ melletti buszváró felújítá-
sához is kérte a polgármester se-
gítségét Jerausek István, a terület
önkormányzati képviselõje. Mint
az közismert, a 61-es fõút elkerülõ
szakaszának átadása után a temetõ
és a sorompó közötti útszakasz
megszûnik, és nem lesz szükség
erre a buszváróra, egy ideig azon-
ban még használná a lakosság.
Helyreállítását azért szorgalmazta
a képviselõ, mert a buszvárónak
nincs sem teteje, sem oldala.

Válaszában Cseresnyés Péter pol-
gármester megerõsítette az utasváró fel-
újítását, vagy cseréjét, amit a közleke-
dési létesítmények összesített listája tar-
talmaz is. A komolyabb beavatkozás-
hoz ebben az esetben is tervdokumentá-
cióra van szükség, ha azonban kisebb
javításokkal is meg lehet oldani a prob-
lémát, azt a VIAKanizsa Városüzemel-
tetõ Zrt., mint a felépítmény kezelõje is
elvégezheti. A válaszlevelet a társaság
részére is megküldte a polgármester.

FFeellúújjííttáássrraa vváárr 
aa ssáánnccii bbuusszzvváárróó

A Táplálkozz tudatosan! program
és a Bio Trend Magazin közösen hir-
detett meg egy pályázatot a „Leg-
egészségesebb munkahely 2011”
cím elnyerésére. Intézményünk is el-
készítette a pályázati anyagot, hiszen
ÖKO iskolaként és a természet-,
környezetvédelem területén is ki-
emelkedõ eredményekkel büszkél-
kedhetünk – tájékoztatta a kanizsauj-
sag.hu-t Szmodics Józsefné az Álta-
lános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-
Miklósfa igazgatója.

A kollégák példát mutatva a tanít-
ványaiknak kerékpárral járnak az is-
kolába, gyakran túrázunk, közösen
szépítjük környezetünket, és a minél
tudatosabb egészséges táplálkozás
kialakítására projektnapokat szerve-
zünk – mondta el az igazgató. –
Nagy meglepetésünkre a nagy mul-
tinacionális vállalatok mellett intéz-
ményünk az Általános Iskola és
Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa is el-
nyerte a „Legegészségesebb mun-
kahely 2011.” címet. A pályázat bí-
rálói rangsort nem állítottak fel. Az
öt legjobbat emelték ki, melyek a
következõk voltak: Alcoa-Köfém
Kft., Általános Iskola és Óvoda
Nagykanizsa-Miklósfa, Evosoft
Hungary Kft., GE Hungary Kft.
Lighting üzletág, MARS Magyaror-
szág Kisállateledel Gyártó Kft.

AA lleeggeeggéésszzssééggeesseebbbb
mmuunnkkaahheellyy 
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A Nemzetközi Demokratikus
Nõszövetség határozata alapján
világszerte megünneplik a Gyer-
meknapot. Hazánkban 1931 óta,
akkor Gyermekek Hetének hív-
ták, azonban 1950 óta már csak
egy napig tart, mégpedig május
utolsó vasárnapján. Idén a gyer-
meknappal párhuzamosan a
„Kék lámpás” napot is meg-
rendezték.

– Egész életünk során védelmez-
zük gyermekeinket minden bajtól.
Egyengetjük útjukat és segítjük
õket. Igyekszünk olyan feltételeket

biztosítani nekik, hogy vidám gyer-
mekkoruk legyen, hogy õszinte,
nyílt, érdeklõdõ felnõttekké válja-
nak. Ezekkel a szavakkal köszön-
tötte a város vezetése nevében Dé-
nes Sándor alpolgármester a gyer-
mekeket, szülõket és nagyszülõket.

A programok sorát néptánc mû-
sor nyitotta, majd az óvodások ae-
robic, ének és tánc elõadása szóra-
koztatta a kicsiket a Péterfy Sán-
dor Általános Iskola elõtti park-
ban. Napközben. a KRESZ-pályán
kerékpáros ügyességi vetélkedõt
rendeztek, és kipróbálhatták a „ré-
szeg szemüveget”. A Magyar Vö-

röskereszt Nagykanizsai Szerveze-
te baleseti szimulációt, és szûrõ-
vizsgálatokat tartott. Részt vehet-
tek a Kanizsa TISZK vetélkedõin,
a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ rajzversenyén és a
könyvtár programjain. A kézmû-
ves soron karkötõt, nyakláncot ké-
szíthettek, gyöngyöt fûzhettek és
hûtõmágnest gyárthattak emlékbe.
Az arcfestõk és a frizurakészítõ se-
gítségével átváltozhattak, a lufi-
hajtogató által készített karddal pe-
dig vívhattak.

A „Kék lámpás napot” idén má-
sodik alkalommal rendezte meg a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság.

A rendezvényre meghívást kapott
a Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség, a Mentõszolgálat, a Magyar
Autóklub, a Zala Volán Zrt., a Ma-
gyar Vöröskereszt, a Sauberma-
cher Pannónia Hulladékgyûjtõ
Kft., valamint a Közlekedésrendé-
szeti Osztály és a Bûnmegelõzési
Csoport munkatársai, akik jármû,
használt technikai- és segítség-
nyújtó eszközeiket mutatták be. A
szándékuk az volt, hogy tanév vé-
ge elõtt ismételten információt ad-
janak a gyerekeknek, hogyan tud-
nak biztonságosan közlekedni, él-
ni, hogy tudják elkerülni, hogy

baleset, bûncselekmény áldozatá-
vá valljanak. 

Vidám gyermeknapi rendezvény
zajlott a Családok Átmeneti Ottho-
nában Nagykanizsán. A dán Vörös-
kereszt finanszírozásában zajló pro-
jekt keretében, nyitott ház jelleggel
került megszervezésre a gyermek-
nap, az otthonban élõ minden gyer-
mek egy-egy kis barátját meghív-
hatta az eseményre. A népes gyer-
mektábort életkoruknak megfelelõ
programokkal mozgatták meg a fel-
nõttek. A kicsiknek homoktorta sü-
tõ versenyt, aszfaltrajz versenyt,
horgászatot és ugráló várat, míg a
nagyobbaknak csapatversenyt –
hengerfutás, zsákban futás, kincs-
keresés, célba dobás, elméleti vetél-
kedõ, kötélhúzás – kínáltak fel az
otthon dolgozói. A közös ebédet
követõen a gyõztes csapat, kicsik
estében az elsõ három helyezett ju-
talomban részesült. A délután fo-
lyamán szerencsekerék és kézmû-
ves asztal várta a gyerekeket, ahol
szélforgót és hûtõ mágnest készít-
hettek. A gyermeknap sikeresen, vi-
dáman és izgalmasan zajlott le az
otthonban. – számolt be lapunknak
Turi Renáta intézményvezetõ.

V.M. - K.H.

GGyyeerrmmeekknnaapp –– KKéékk lláámmppááss nnaapp
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Május 22-én tartották a Nem-
zetgazdasági Minisztériumban a
pénzügyi-számviteli ügyintézõ
Országos Szakmai Tanulmányi
Verseny eredményhirdetését. Az
már az országos döntõben kide-
rült, hogy a Dr. Mezõ Ferenc -
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola egyik tanulója
az összes modult teljesítette, a
másik döntõs tanulónak pedig
négybõl három modul sikerült.
Zala megyébõl rajtuk kívül sen-
ki nem jutott az országos döntõ-
be.

Mándli Eszter országos negye-
dik lett, amely eredmény nagy
mérföldkõ az iskola történetében,
mert eddig ebben a versenyben
még nem sikerült ilyen elõkelõ he-
lyen végezni. A másik döntõs,
Rákhely Klaudia nem került rang-
sorolásra, õ a 17-28. helyen vég-
zett. Felkészítõ tanáraik: Csizma-
dia Rózsa, Fésüs Sarolta és Hor-

váth Annamária – tudta meg a
kanizsaujsag.hu Szermek Zoltán
fõigazgatótól.

Kihirdették a Kõrösi Csoma
Sándor – Péterfy Sándor Általá-
nos Iskola által Péterfy Sándor
tiszteletére rendezett megyei ta-
nulmányi verseny és mûvészeti
vetélkedõ eredményét. Az ün-
nepséget a házigazda Péterfy In-
tézményegység diákjainak mû-
sora színesítette.  

Az alsó tagozatosok versenyére
76 tanuló nevezett be mesemondás
1-4., matematika 3-4. és népdal-
éneklés 3-4. kategóriában. A „Ked-
venc mesém” rajzpályázatra 170
rajz érkezett, melyek közül a szak-
mai zsûri a 45 legjobbat nívódíjjal
jutalmazta.

A felsõsök magyar nyelv kate-
góriában mérhették össze tudásu-
kat. A nyelvtandöntõt kétfordulós
levelezõs verseny elõzte meg. A
döntõn az 5-8. osztályosok kategó-

riájában az elsõ három helyezett
részesült jutalomban. A 7-8. évfo-
lyamosok részére rendezett idegen
nyelvi társalgási versenyen 13 ta-
nulót jutalmazott a zsûri.

BBaabbaakkéésszzííttõõ PPaalliinnbbaann

A Palini Általános Iskolában
2012. május 21-én hétfõn 14.00
órakor nyílt Riskó Erzsébet népi
iparmûvész babakészítõ kiállítása.
A kiállítást megnyitotta Lengyák
István, a mûsort az iskola tanulói
adták.

„A HATÁRTALANUL pályázat
keretében iskolánk, a Bolyai János
Általános Iskola erdélyi utazást

nyert. Népes csapatunk, mely 60
diákból és 6 tanárból állt, lelkesen
indult útnak, hogy hat nap alatt
egy programokban gazdag irodal-
mi kirándulást tegyen a történelmi
Magyarország hegyes-völgyes tá-
jain.

Már induláskor rabul ejtette a
társaságot a minden kényelemmel
felszerelt hófehér emeletes busz,
melynek földszintjén két asztal,
kávézó, hûtõ fokozta komfortérze-
tünket. A két sofõr jártassága Er-
délyben végig nagy segítségünkre
volt. Pontosan kidolgozott, alapo-
san elõkészített program szerint
haladtunk, és még az égiek is ve-
lünk voltak, mert a tiszta ragyogó
égbolt nagyon is kedvezett város-
nézéshez, gyalogtúrához egyaránt. 

Ady emlékhelyek felkutatásával
kezdtük. Érmindszenten, vagyis
Ady Endre nevû településen a
nagy költõ szülõházánál mindany-
nyian megilletõdtünk. A kis ház
döngölt padlóval, három helyisé-
gével, eredeti bútoraival különös
élmény volt. Ilyen kicsi házikóban
manapság ritkán jár az ember!
Sorra vettük a berendezést, jé, eb-

EEggyyeeddüülláállllóó ssiikkeerr 
aa MMeezzõõbbeenn

PPéétteerrffyy SSáánnddoorr
ttiisszztteelleettéérree

RReennddhhaaggyyóó ffiizziikkaa óórraa
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2012. május 31.

ben az ágyban született a késõbbi
költõ, itt tette meg elsõ lépéseit, az
meg ott a tisztaszoba, és itt meg a
konyha volt, faggattuk sorra a tes-
tet öltött múltat. Egymás után buk-
tak elõ Ady versei idesrõl, az édes-
anyáról, a bölcsõhelyrõl, mely
mindig hazahozta a meg-megfá-
radt költõt. Aztán átmentünk a
szomszédos házba, melyet Ady
Lõrinc akkor építtetett, amikor két
fia már befejezte tanulmányait, és
a család is jobb anyagi helyzetbe
került. Bár az emlékház gondnoká-
nak elmondása szerint a kis ház
sem számított szegényesnek
Adyék korában, mégis az a nagy
ház, ízléses polgári szalonjával,
szobáival jobban illett elképzelé-
seinkhez. A magas falakon színes
tapéta adta a hátteret számos is-
mert családi fotónak és portrénak,
másutt tükrök, festmények, vitrin-
ben míves étkészlet, sarokban
meghúzódó állványos kézmosó,
süppedt kanapék és kényelmes fo-
telok õrizték csendben a család
mindennapi életének hangulatát.
Ide már az ismert költõ látogatott,
hogy meséljen Párizsról, versekrõl
és bohém éjszakákról.

Mit mondjak? Nekünk, iroda-
lom tanároknak, akik oly sokszor
tanítottuk, meséltük a költõ életraj-
zát, olvastuk fel verseit, most meg-
elevenedett a tankönyv, és minden
eddiginél színesebben mesélt. He-
tedikes tanítványaink, akik majd a
nyolcadikos irodalom órákon ta-
lálkoznak elõször Ady költészeté-
vel, talán megérezték, hogy ez
nem csak egy múzeum, sokkal
több annál…

Farkaslakán Tamási Áron sírjá-
nál koszorúztunk és elénekeltük a
Himnuszt, de mikor buszunk fenn
kanyargott a Hargitán, és apró kis
faházat pillantottunk meg a fák kö-
zött, nem volt nehéz oda képzelni
Ábelt, amint hadakozik vélt és va-
lós démonaival.

Hosszú gyalogtúrákat tettünk a
Gyilkos-tónál, a Tordai hasadék-
nál, a Békás-szorosnál . Mindenki-
nek megmozgatta a fantáziáját a
sok érdekes földrajzi név. A vadre-
gényes tájak szinte kínálták a jobb-
nál jobb történeteket a névetimoló-
giához. Látjátok?! Így születtek a
mondák- kapták élõben a leckét ta-
nítványaink a népköltészet rejtel-
meirõl.

Már javában benne jártunk iro-
dalmi kalandozásaink sûrûjében,
mikor jósorunk Gyergyószentmik-
lósra vetett bennünket, ahol a kö-
zépiskola kollégiumában kaptunk
szállást.

Mivel már negyedik napja úton
voltunk, fáradtan készülõdtünk az
esti nyugovóra, mikor telefonhoz
hívtak. Az intézmény igazgatója
köszöntött, és másnap reggelre ta-
lálkát kért a csoporttól. Szíves in-
vitálás, nem illik visszautasítani,
néhány udvarias szó, és már indul-
hatunk is tovább, gondoltam. Az-
tán a következõ nap reggel, bár va-
sárnap volt, de megjelent az igaz-
gató. Vidám, sportos, fiatalos, és
minden hivatalos procedúrát mel-
lõzve átkísért bennünket a szom-
szédos gimnázium épületébe. Pati-
nás folyosók, tekintélyes tablók,
kupák, érmek mindenfele, melyek
az itt tanuló diákok teljesítményé-
rõl árulkodnak. Megtudtuk, hogy
egy országosan is jó hírû alma má-
terben járunk. És természetesen
jött a fizikai elõadó, annak minden
klasszikus eszközeivel és hangula-
tával. Oh, régi kínos emlékeim!
Szóval ott ültünk 60 gyermekkel a
fizikai elõadó lépcsõzetesen emel-
kedõ padsoraiban, és nem tudtam
elképzelni, hogy most mi követke-
zik.

Igazgató úr odapattant a katedra
mögé, ahol a széles szemléltetõ
asztalon már ott sorakoztak az elõ-
re oda készített szemléltetõ eszkö-
zök. Úristen! Mi lesz ebbõl?

Aztán elkezdett mesélni a han-
gok keletkezésérõl olyan színesen,
közvetlenül, ízes magyarsággal,
hogy a mi hetedikeseinknek tátva
maradt a szája. Hát még mikor sor-
ra vette az ütõs, fúvós és pengetõs
hangszerek mûködési elvét, elõ-
ször ormótlan tárgyakon bemutat-
va, majd igazi hangszereken is. Ki-
derült, hogy igazgató úr nemcsak
fizika szakos tanár, hanem többfé-
le hangszeren is virtuózan játszik,
sõt még énekelni is tud. Mit éne-
kelni? Énekeltetni!  Mert láss cso-
dát! Fénymásolt lapokat osztott ki
hamarjában, és minden kisdiák
szívbõl harsogta, hogy A bundának
nincs gallérja, meg A Csitári-
hegyek alatt …kezdetû népdalo-
kat. 

Észre sem vettük, olyan gyorsan
elszállt az az egy óra. A gyerekek
felfrissülve, vidáman szálltak be a
buszba. Mikor megkérdeztem,
hogy ki vinné haza szívesen igaz-
gató urat fizikát tanítani, szinte
mindenki lelkesen jelentkezett.
Bár tudjuk, hogy egy-egy ilyen
órát kemény tanulás követ, amikor
képletekkel telik meg az elõadó
méretes táblája, mégis jó volt ré-
szese lenni ennek a rendhagyó fizi-
ka órának.

Kirándulásunk Nagyváradon ért

véget, az Ady emlékmúzeumban
ismét megidézhettük a nagy költõ
szellemét, és hosszú sétát tettünk a
Körös-parti Párizsban.

Útban hazafelé többször fel-
hangzottak a fizika óra népdalai. A
sok irodalmi, történelmi, mûvé-
szettörténeti ismerettel együtt ezt
az órát is eltettük jó mélyen a tar-
solyunkba. Milyen jó lesz majd
felidézni a késõbbiekben! Emlék-
szel, mikor ott a fizika órán olyan
jókat énekeltünk?” – számolt be
lapunknak Suhainé Kolongya
Zsuzsanna tanárnõ.

„10 év múlva a világ” címmel
országos rajzpályázatot hirde-
tett a 10 éves korosztály számára
a 10 éve alakult D-Link Magyar-
ország Kft.

Az interneten (Facebook-on)
közzétett közel 150 alkotás közül a
gyermekek szavazata alapján 400
vokssal Bakos Fanni, a Rozgonyi
iskola 4.a osztályos tanulója nyer-
te el a fõdíjat, egy 16GB iPad-ot. A
rajzpályázat kapcsán nemcsak a
gyõztest, hanem az iskolát is jutal-
mazták. Élõ András, a kft. ügyve-
zetõ igazgatója 200 ezer forint ér-
tékben adott át D-Link hálózati
eszközöket Jeszenõi Csaba iskola-
igazgatónak.

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban tartotta mûsoros estjét
a Nemadomfel Együttes – Gerendás
Péter közremûködésével. A rendez-
vényen a Szivárvány EGYMI, a Ró-
zsa Úti Iskola tanulói mûködtek
közre. A bevétellel az Alapítvány a
Fogyatékosokért, illetve a Nem
Adom Fel Alapítványt támogatják.

1100 éévv mmúúllvvaa aa vviilláágg

JJóóttéékkoonnyy ccééllookkrraa
mmeenntt aa bbeevvéétteell

Szeretettel várja a III. Batthyá-
nys, Landleros, Irányis Öregdiák
Találkozó ünnepélyes eseményei-
re az érdeklõdõket június 2-án 15
órakor a Batthyány Gimnázium
kisaulájába a BLG Batthyánys,
Landleros, Irányis Öregdiák Egye-
sülete. Az öregdiákok ünnepélyes
köszöntését követõen avatják fel
Szemenyey-Nagy Tibor szobrász-
mûvész alkotását, valamint a
Kerecsényi Erzsébet Olvasótermet
és a Zsoldos Ferenc Földrajz
Szaktantermet. 

IIIIII.. ÖÖrreeggddiiáákk
TTaalláállkkoozzóó

A IV. Dunántúli Táncversenyt
2012. május 12-én rendezték meg a
sümegi Kisfaludy Mûvelõdési
Központban. Nagykanizsáról a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ
táncszínházi közössége, a Tûzma-
dár Mozgásszín vett részt 18 tánco-
sával a megmérettetésen. Vezetõ-
jük Hikádi Mária Anna mûvészeti
oktató, tornaedzõjük Trombitás
Mónika testnevelõ tanár, drámape-
dagógusuk Ritecz Rita versmondó.
Showtánc, moderntánc, táncszín-
ház és akrobatikus rock'n roll kate-
góriákban 82 produkciót értékelt a
szakmai zsûri, melynek elnöke Ste-
fán Gábor balettmester volt.

A 10-14 éves korosztályban
táncszínház kategóriában a kis
tûzmadarak „Utazás” címû kore-
ográfiájukkal a zsûri Különdíját
érdemelték ki. A „Legjobb Jel-
mez”-ért járó különdíjat Kovácsné
Zakócs Erzsébet, a mozgásszín
jelmeztervezõje kapta. A 14-18
éves korosztályban moderntánc
kategóriában „Emlékek” címû ko-
reográfiájukkal 18 mûsorszám kö-
zül értek el Ezüst minõsítést a
Tûzmadár Mozgásszín haladó tán-
cosai. A zsûri külön dícséretben
részesítette Faller Nórát, kima-
gasló tánctechnikájáért. Neubauer
Nóra „Kétely” címû moderntáncá-
val Bronz minõsítést szerzett szó-
ló kategóriában, s kiemelték hite-
les elõadásmódját, technikáját. 

Az értékelés során elismerést
érdemelt ki a kanizsaiak által be-
mutatott koreográfiák magas tech-
nikai szintje, az eredetiség, s a
színpadi megjelenés – számolt be
a kanizsaujsag.hu-nak Farkas Ti-
bor, a Kanizsa Kulturális Központ
igazgatója.

TTûûzzmmaaddaarraakk ssiikkeerreeii
SSüümmeeggeenn
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A Magyar Jazz Ünnepe kon-
certsorozat keretében egy alkal-
mi jazz formáció mutatkozott be
május 21-én a nagykanizsai Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház
színpadán. A trióban régi isme-
rõsöket köszönthettünk, hiszen
valamennyien a Kanizsa Big
Band tagjai. 

A zalaegerszegi Hír Mihály
(elektromos zongora), Murka
László (bõgõ) és Kõfalvi Csaba
(dob) alkotta együttes szûkített,
ám színes mûsora egyfajta kereszt-
metszetét adta a jazznek. Elsõsor-
ban a fúziós jazz létrehozói, Miles
Davis és Herbie Hancock szerze-
ményei domináltak a koncerten, de
a latinos vonal is képviseltette ma-
gát Antonio Carlos Jobim: Blue
Bossa és a legendás argentin ban-
doneonos Astor Piazzolla egy-egy
tangó adaptációjával. A kellemes
hangulatú koncerten mindenki
meggyõzõdhetett a együttes tagjai-
nak zenei felkészültségérõl is, hi-
szen remek szólókat és improvizá-
ciókat hallhattunk. 

Az Európai Sport Hagyo-
mányõrzõ Egyesület a Dr. Mezõ
Ferenc Olimpiai Baráti Kör és a
Hargita Megyei Sportigazgató-
ság Csíkszeredán rendezte a XI.
Országos Sporttörténeti Vetélke-
dõ Közép-európai döntõjét, me-
lyen remek nagykanizsai siker
született.

A magas színvonalú vetélkedõ
végeredménye. Közép Európa baj-

noka titulust kiérdemelte: Kis János
(Nagykanizsa), 2. Somlai Attila
(Lepsény), 3. Csapkó Zoltán
(Edelény), 4. Gyuk György (Zala-
egerszeg), 5. Marosi Béla (Csíkszer-
da, Erdély), 6. Vajda Attila (Tornyos,
Vajdaság). Csapat. Közép Európa
bajnoka: 1. Magyarország (Kis János
(Nagykanizsa), Somlai Attila (Lep-
sény), Csapkó Zoltán (Edelény),
Gyuk György (Zalaegerszeg)/, 2. Er-
dély /(Marosi Béla (Csíkszereda),
Dombi Gyula (Csíkszereda), Vass
Sándor (Csíkszereda)/, 3. Délvidék
/Vajda Attila (Tornyos), Bálind Zol-
tán (Tornyos), Horváth Virág
(Zenta), Czini Gábor (Topolya))

Az értékes díjakat Ráduly Ró-
bert Kálmán, Csíkszereda polgár-
mester adta át a helyezetteknek.

A rendezõk örök élményt nyújtó
kirándulásokat is szerveztek a
résztvevõknek, többek közt a Pa-
rajdi Sóbánya, a Gyilkos-tó és a
Békás-szoros megtekintése is ki-
váló kikapcsolódást nyújtott a
résztvevõknek.

Idén is szervez juniálist a sán-
ciak és szabadhegyiek számára a
Szívbetegekért Egyesület. A han-
gulatos rendezvény helyszíne a
tavalyihoz hasonlóan a kultúrház
udvara lesz. Ide várják június 2-
án szombaton 9.30 órától a ki-
kapcsolódni vágyó érdeklõdõket.
Fõzõverseny, egészségügyi szû-
rés, gyermekprogramok, és kul-
turális mûsor színesíti az egész
napos összejövetelt. 

A Letenyéért Közéleti Egyesü-
let pályázatot írt ki a Fáma Háza
tesztelésére. A nyertes közösség-
nek – amely minimum 40 fõs
csoport – az egy napos kirándu-
láson szerzett élményeket egy
interneten felületen és egy sajtó-
megjelenésben kell közzétenni,
illetve legalább 3 közösség szá-
mára megtekintésre ajánlani. 

A programok közt szerepel a
letenyei kastélyparkban álló több
száz éves platánóriás, a park, az
Andrássy – Szapáry kastély, a
helytörténeti kiállítás és a Városi
Könyvtár megtekintése. Illetve

szemügyre veszik Kustár Zsuzsa
Párosító szerelem címû tûzzománc
képét és a Fáma Háza gyûjtemé-
nyeit. A nyertes pályázók ezen
felül megismerkedhetnek a
letenyei népi hímzéssel. A Hajdár
Farmon megtekinthetik a mangali-
ca tenyészetet, ugyanitt vásárol-
hatnak helyi mangalica termékeket
vagy az Öreg hegyi tájházban he-
lyi borokat kóstolhatnak. A prog-
ramsorozatot zenés vacsora zárja a
Fáma Háza táján. 

A jelentkezéseket június 1-ig ad-
hatják le, a nyertes közösséget jú-
nius 15-ig értesítik.

A nagykanizsai Tesco Áruház,
mint a Pannon Egyetem Nagykani-
zsai Kampuszának támogatója a
városi kispályás labdarúgó bajnok-
ság I. osztályában szereplõ diák-
csapat részére felszerelést adomá-
nyozott. Képünkön Farkas Tibor
áruház igazgató adja át a felszere-
lést Stróber Krisztiánnak.

Az Idõsügyi Szervezetek ön-
kéntes munkája is napirendre
került az Idõsügyi Tanács leg-
utóbbi klubvezetõi értekezletén
a Honvéd Kaszinóban.

Az önkéntes munkához kapcso-
lódik a rászorulók segítése (bevá-
sárlás, betegápolás, takarítás,
ebédhordás, tüzelõ szállítás), to-
vábbá adománygyûjtés, véradás,
önálló városi rendezvény szerve-
zése és a programokban való rész-
vétel, közterület gondozása, magá-

nyos emberek támogatása, szemét-
gyûjtés, várostakarítás, több gene-
ráció együttes önkéntes munkája,
valamint irányító tevékenység
egyesületben, kuratóriumban.

Elõtte azonban a klubok vezetõi
Büki Pálné IT alelnökkel kiérté-
kelték a Város Napja rendezvénye-
ihez kapcsolódó Generációk Dalos
Napját és a Helytörténeti Vetélke-
dõ tapasztalatait. Utolsó napirendi
pontként újra egyeztették az esõs
idõ miatt elmaradt Generációk
Napja programjait. A rendezvény
új idõpontja június 9. szombat. A
Sétakertben 13 órakor kezdõdõ
kulturális mûsorban fellép a Palini
Óvoda tánccsoportja, a Farkas Fe-
renc Zene-és Aranymetszés Mûvé-
szeti Iskola növendékei, a Rezedák
Bajcsai dalköre, a Vasutas Kertba-
rát Klub kultúrcsoportja, a Belvá-
rosi Klub Gyöngyvirág Tánccso-
portja, a Tungsram Nyugdíjas
Klub Énekkara, valamint szóló-
énekese, Vastag Istvánné. A talál-
kozó eredményhirdetéssel zárul.

A tanácskozáson a Polgármeste-
ri Hivatalt Dr. Szabados Gyula ön-
kormányzati tanácsadó képviselte.

KKiiéégghheett aa ppeeddaaggóógguuss??

Így a tanév végének közeled-
tével különösen aktuális témával
foglalkozott a Nagykanizsai Ku-
tatók Tudományos Egyesülete
májusban. A HSMK-ban meg-
rendezett ülésen ezúttal
Rábavölgyi Attila tartott elõ-
adást „Kiéghet-e a pedagógus?”
címmel.

A tanár úr olyan alapvetõ kérdé-
sekrõl szólt, hogy meddig tart a hit-
vallás, a lendület, a kitartás a pá-
lyán, mit jelent a kiégés, s milyen
okok állnak ennek hátterében. Az
utóbbiak között beszélt a pedagó-
gusok érzelmi túlterheltségérõl, a
túlzott társadalmi elvárásokról, a
sok stresszrõl és a kevés motiváció-
ról. Ezek következményei pedig
többek között a koncentrációcsök-
kenés, az elkeseredettség, a de-
presszió, valamint a különféle alap-
betegségek kialakulása, amelyek
megelõzésére nagyobb figyelmet
kell fordítani – akár pszichológus
segítségét is igénybe véve.

A Rozgonyi Polgári Egylet Uta-
zók Klubja a Gödöllõi-dombvidé-
ken fekvõ keresett kirándulóvidék
központjába, Gödöllõre látogatott.

JJaazzzz-kkaalleeiiddoosszzkkóópp 
aa MMuurrkkaa ttrriióóttóóll

TTaarroollttaakk 
ssppoorrttttöörrttéénneett-
iissmmeerreettbbõõll aa kkaanniizzssaaiiaakk

SSáánnccéérrtt ––
SSzzaabbaaddhheeggyyéérrtt
JJuunniiáálliiss

KKöözzöössssééggeett 
kkoovvááccssoollnnaakk
LLeetteennyyéénn

FFoocciimmeezzeekkeett 
kkaappootttt aa PPEENN

JJúúnniiuuss 99-éénn 
ttaalláállkkoozznnaakk aa
GGeenneerráácciióókk aa
SSééttaakkeerrttbbeenn

GGööddööllllõõ –– hhaazzáánnkk
eeggyyiikk ggyyöönnggyysszzeemmee
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– mondta el a kanizsaujsag.hu-nak
Miha Tamásné.

Megtekintették az országos je-
lentõségû Grassalkovich-kastélyt,
mely királyi nyaralóként vonult be
a magyar történelembe. Az 1700-as
években épült magyarbarokk stílu-
sú épületben tartott haditanácsot az
isaszegi csata után Kossuth és Gör-
gey. Az impozáns kastélybelsõ fala-
in történelmünk ismert alakjait áb-
rázoló monumentális festmények
idézték fel Mária Terézia, Ferenc
József, Erzsébet királyné, Andrássy
gróf és a Grassalkovich család tag-
jainak alakját. Az egyetemi város-
negyedben mûködik az Agrártudo-
mányi Egyetem, mely ma a Szent
István Egyetem. Kollégiumának
elõterében látható Járási Ildikó tûz-
zománc nagyméretû faliképe,
amely optimizmust és vidámságot
sugároz.

Öt felejthetetlen napot töltöt-
tünk el Olaszország szívében –
kezdik beszámolójukat Hajdu
Petra (10.D) és Göbölös Kristóf
(11.F).

A kirándulást hosszú tervezés
elõzte meg, melynek során felme-
rült, hogy a több órás utat repülõvel
vagy busszal tegyük-e meg. Végül
a busz mellett döntöttünk, így ápri-
lis 17-én este diáktársainkkal izga-
tottan gyülekeztünk az iskola elõtt.
Kicsivel 10 óra után el is indultunk
az olasz fõváros felé. Szlovénián
keresztül a hajnali órákban érkez-
tünk Itáliába.

Az utazást néha kisebb pihenõk-
kel szakítottuk meg, hogy felfris-
süljünk, együnk-igyunk az Auto-
grill-lánc éttermeiben. A toszkán táj
még az autóbuszban ülve is lenyû-
gözött bennünket, csattogtak a
fényképezõgépek.  Egy hosszabb
pihenõre meg is álltunk Toszkána
egyik ékszerdobozában, Montepul-
ciano-ban, ahol a régi borgo-t tekin-
tettük meg, majd folytattuk utunkat
a Tirrén-tenger partján található
szállásunkra, Lido di Ostiára. 

Még ezen a napon bementünk
Rómába, ami körülbelül fél órás
HÉV útra volt a szállástól. Sajnos
kicsit esõs idõ volt, de az esti város-
nézés és egy finom vacsora kárpó-
tolt minket, és amire kigyúltak Ró-
ma fényei az esõ is elállt.  Az est to-
vábbi részét visszatérve Lido di
Ostiára a szállás elfoglalásával, ki-
pakolással, beszélgetéssel töltöttük. 

Másnap a Vatikánt és a Vatikáni
Múzeumokat tekintettük meg, ahol
egy kedves magyar, volt
batthyánys, Lõrinc Anett idegenve-
zetõ kalauzolt minket. Késõ délután
átsétáltunk az Angyalvárhoz,  út-
közben  az árusokkal jókat alkudoz-
tunk a különféle szuvenírekre. Este
vacsora közben felköszöntöttük a
szülinaposait, majd visszatértünk a
szállásunkra.  

Pénteken reggel a San Pietro in
Vincoli templomban kezdtük a na-
pot, ahol Michelangelo Mózes
szobrát tekintettük meg, majd a
Capitolium dombon folytattuk ba-
rangolásunkat és megnéztük a „Lux
in Arcana”  kiállítást, amely a Vati-
kán - eddig a nagyközönség  elé
még nem tárt- irataiból nyújtott lát-
nivalót. Láttuk például azt az erede-
ti dokumentumot, amelyben Galilei
visszavonta a tanait. Ezután a Pan-
theon-t látogattuk meg, ebéd után
pedig a Vatikán kupolájáról csodál-
tuk meg a római panorámát. Este a
helyi közlekedési vállalat sztrájkja
miatt korábban kellett visszatér-
nünk a szállásra, de egy tengerparti
séta kárpótolta a csapatot. 

Szombat délelõtt a Campo de’
Fiori, a Trevi-kút és a Spanyol lép-
csõ volt programon, délután pedig a
Colosseum falai között éltük át az
ókori Róma hangulatát.  Átsétál-
tunk a Forum Romanum-hoz is,
ahol egykor sok gyönyörû épület
magasodott, melyekre ma már csak
a maradványaik emlékeztetnek. 

Sétánk után visszatértünk Lido di
Ostiára a buszunkhoz, ugyanis ró-
mai tartózkodásunk véget ért, elin-
dultunk az aznap esti, és egyben
utolsó szállásunkra, Orte-ba.  

Hazafelé egy hosszabb pihenõt
tartottunk Portogruaroban, ahol
megvehettük utolsó ajándékainkat
az otthon maradottaknak. Ezután
már csak utazás várt ránk hazáig.
Éjfél körül megérkeztünk a suli elé,
ahol a szülõk izgatottan várták rég
nem látott gyerekeiket. Mindenki
nagyon sok élménnyel gazdagodott
az út során.  Ez úton is szeretnénk
megköszönni Katona Noémi sza-
badidõ-szervezõnek, Tolnainé Hor-
váth Ágnes tanárnõnek, és Pécsi
László tanár úrnak, hogy lehetõvé
tették és megszervezték ezt a fan-
tasztikus utat számunkra, megis-
mertették velünk Olaszország leg-
szebb városát, és hasznos informá-
ciókkal tették még érdekesebbé a
diákok számára sokszor oly unal-
mas városnézéseket. Rómában,
ahol nem csak Goethe, hanem mi is
újjászülethettünk, felejthetetlen él-
ményekkel gazdagodtunk, és öröm-

mel várjuk, hogy mielõbb vissza-
térhessünk, és felfedezhessük az
olasz fõváros újabb csodáit. 

Göndör István MSZP-s ország-
gyûlési képviselõ ezúttal az igazsá-
gos közteherviseléssel kapcsolat-
ban tartotta meg sajtótájékoztató-
ját, kifejtve azt is, hogy a szocialis-
ták miben változtatnának, mit
szeretnének elérni a jövõben.

Az országgyûlési képviselõ el-
mondta, Magyarországon a gazda-
ság növekedése 2012 elsõ negyedé-
ben már nem a növekedés felé ten-
dál, hanem a csökkenés irányába. Az
infláció meghaladta az 5 százalékot.
Erre már nem lehet azt mondani,
hogy az elõzõ kormány öröksége. –
Egyértelmû, hogy a Matolcsy, Orbán
kormánypolitika teljes csõdje és ku-
darca – mondta a képviselõ.

E mellett a munkanélküliségi ráta
tartósan 11 százalék felett van. Az
adófizetõk száma több mint egy mil-
lió fõvel nõtt, de ennek az adópoliti-
kának a legnagyobb vesztesei a kis-
keresetûek, akik elveszítették a jóvá-
írásukat, buktak az adókulcson, va-
lamint nem tudják igénybe venni a
családi adókedvezményt. Az a réteg,
amely a fizetését a napi megélhetés-
re fordítja, nem csak az inflációt
szenvedi el, hanem az élelmiszer-
árak területén bekövetkezett 20 szá-
zalékos árnövekedést is. Hozzátette,
a rendelkezésekkel a hitelrendszer
teljes kiszáradását érték el. Azok az

önkormányzatok, amelyek EU-s
forrásokra pályáztak az önrészhez
sem tudnak hitelt felvenni, akik pe-
dig utófinanszírozással fejlesztené-
nek, végképp nem jutnak hitelhez. –
Ha egy országban nincs beruházás,
nincs fejlesztés, így nincs növekedés,
és újabb munkahelyek sem lesznek –
hangsúlyozta.

Ezzel szemben az MSZP szeretné
helyre állítani az igazságos adórend-
szert úgy, hogy arányosan fizessenek
többet a magasabb a jövedelmûek. A
korrupció visszaszorításával és a
szürkegazdaság kifehérítésével pe-
dig további adókat lehetne csökken-
teni. Szeretnék elérni, hogy növeked-
jenek a nettó jövedelmek, ugyanis az
utóbbi idõszakban 5 -5,5 százalékkal
csökkentek, melyhez még hozzáadó-
dik az infláció. Továbbá úgy vélik,
helyre kell állítani az EVA rendsze-
rét, és a jelenlegi 37-rõl újra 30 szá-
zalékra mérsékelni, és azt, hogy a
vállalkozók járulékait fokozatosan
csökkentsék, ahogy a gazdasági nö-
vekedésbõl ez finanszírozható. – Az
üzemanyagok jövedéki adója nagyon
fontos, amikor az üzemanyag ár
meghaladja a költségvetésben terve-
zett mértéket, akkor a jövedéki adó
csökkentésével kell erre reagálni –
tette hozzá.

Hangsúlyozta, az elmúlt évben
több mint hússzor változtatták meg
az adórendszert, annak ellenére,
hogy azt fogadták el, az adótör-
vényt évente egyszer és a bevezetés
elõtt legalább 45 nappal kihirdetve
módosítják. 

B.E. - H.Gy. - H.I. - V.M.
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BBaatttthhyyáánnyyssnnaakk lleennnnii::
DDoollccee VViittaa!!

GGöönnddöörr:: IIggaazzssáággooss
kköözztteehheerrvviisseelléésstt!!
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Közhasznúsági jjelentés 22011. éévrõl
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2011. év
Cél szerinti juttatás nem volt.

Sorszám A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév

1. A. Közhasznú tevékenység bevétele 114 576 36 659    
2. B. Egyéb alaptevékenység bevétele 2 624    65 998    
3. C. Vállalkozási célú tevékenység bevétele -      150    
4. D. Összes bevétel (A+B+C) 117 200    102 807    
5. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 115 143    100 363    
6. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai -      -      
7. G. Összes ráfordítás (E+F) 115 143    100 363    
8. H. Vállalkozási tevékenység eredménye -      150    
9. I. Adózás elõtti eredmény 2 057    2 444    
10. J. Adófizetési kötelezettség 9    5    
11. K. Tárgyévi vállalkozási adózott eredmény -      150    
12. L. Tárgyévi alaptevékenység adózott eredmény 2 048    2 289    
13. M. Mérleg szerinti eredmény 2 048    2 439    

Tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
01. A. Befektetett eszközök 558    667    
02. I. Immateriális javak -      -      
04. II. Tárgyi eszköz 558    667    
09. B. Forgóeszközök 14 080    26 903    
11. II. Követelések 2 734    2 499    
16. IV. Pénzeszköz 11 346    24 404    
17. C. Aktív idõbeli elhatárolások 32 537    18 195    
18. Eszközök összesen 47 175    - 45 765    

Tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
19. D. Saját tõke 8 511    10 950    
20. I. Jegyzett tõke 5 000    5 000    
23. III. Tõketartalék 122    122    
24. IV. Eredménytartalék 1 341    3 389    
25. V. Lekötött tartalék -      -      
29. VII. Mérleg szerinti eredmény 2 048    2 439    
31. F. Kötelezettségek 32 220    31 461    
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 32 220    31 461    
37. G. Passzív idõbeli elhatárolások 6 444    3 354    
38. Források összesen 47 175    45 765    

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

8800 NNagykanizsa, KKirály uu. 447. ((Tel/fax: 993/516-7796)

Az országos akció legfontosabb célja,
hogy egyetlen nap alatt a lehetõ legtöbb
szeméttõl megtisztítsuk Magyarorszá-
got. A Mórichelyi hegyre (3101 hrsz-ú
út eleje) – az elõzetes jelentkezések
alapján – legalább 60 embert várnak a
szervezõk, hogy megtisztítsák a kör-
nyezetet. A munkálatok 9 órakor kez-
dõdnek. A hulladékgyûjtést – az orszá-
gos kiírásnak megfelelõen – csapadé-
kos idõben is megtartják, kivéve ha ext-
rém idõjárási körülmények akadályoz-
nák a munkát. További csatlakozókat, a
környezetvédelem ügye iránt elkötele-
zett civileket, közösségeket is várnak a
közremûködõk 2012. június 2-án. A
gyûjtéssel kapcsolatban részletes infor-
mációkkal a Közterület-felügyelet
munkatársai szolgálnak.  (Tel: 93/500-
820, 30/298-3446)
Ezen túlmenõen felhívjuk vala-
mennyi iskola figyelmét – ezzel is
csatlakozva az országos akcióhoz –,
hogy 2012. június 1-jén segítsenek
intézményük környezetének meg-
tisztításában.

TTeeSSzzeedddd!!
22001122

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal (NÉBIH) ingyenesen hívha-
tó zöldszámon várja az élelmiszerlánc-
biztonsági szabálytalanságokat észlelõ
lakossági bejelentéseket. 

A NÉBIH nyitott, fogyasztóbarát
szemléletének megfelelõen az élelmi-
szerláncot érintõ problémák megelõzé-
se érdekében fokozott intézményi és
lakossági együttmûködésre törekszik.
Elsõdleges cél, hogy a lakosság ellen-
õrzött és biztonságos élelmiszerekkel
találkozzon a boltok polcain.

Sok fogyasztó nem tudja, hová for-
duljon, ha élelmiszerlánc-biztonsági
szabálytalanságot észlel, ezért hozta lét-
re a NÉBIH ingyenes zöldszámát, ahol
bárki bejelentést tehet. A lakossági tele-
fonok lehetõséget teremtenek arra,
hogy az élelmiszerlánc-biztonsági szak-
emberek gyorsan, célzottabban tudja-
nak reagálni egy-egy problémára.

Az élelmiszerlánc-biztonsági szabály-
talanságok a 06-80/263-244-es, ingyene-
sen hívható zöldszámon jelenthetõek be.
A bejelentéseket hétfõtõl-csütörtökig
8:00-tól 16:30-ig, pénteken 8:00-tól
14:00-ig fogadják a Hivatal munkatársai,
éjszaka pedig üzenetrögzítõ rögzíti a hí-
vásokat. A bejelentéskor meg kell adni
például a vásárlás helyét, az üzlet meg-
nevezésével és címével; a vásárlás idejét;
az élelmiszer és a gyártó pontos megne-
vezését; a termék gyártási számát; vala-
mint minõség-megõrzési idejét. 

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal a húsvéti ellenõrzésekhez
kapcsolódóan indította el a zöldszám
szolgáltatását, amit azonban a szezo-
nális vizsgálatokat követõen is lehet
majd hívni. 

ZZööllddsszzáámmoonn lleehheett
bbeejjeelleenntteennii aa
sszzaabbáállyyttaallaannssáággookkaatt

Óvodánk, a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda At-
tila Óvoda Tagintézménye jövõre ünnepli fennállásnak
40. évfordulóját. Nevelõtestületünk elkötelezett a kör-
nyezettudatos nevelés terén. Helyi Óvodai Programunk
kiemelt része, s ez által óvodai életünkben nagy hang-
súlyt kap a környezet tevékeny megismerése, a környe-
zettudatos magatartási formák alapjainak kialakítása az
óvodás gyermekek körében. – áll Kovács Jánosné tag-
intézmény vezetõ és Horváth Judit alapítványi elnök tá-
mogatást kérõ levelében.

Több éves jó gyakorlatainknak köszönhetõen meg-
szereztük a „Referencia intézmény és felsõoktatási gya-
korlóhely” címet. Ennek érdekében folyamatosan mun-
kálkodunk a külsõ környezetünk esztétikus kialakítá-
sán. Intézményünk mûködését tíz éve segíti az „Ala-

pítvány a Nagykanizsa Attila Úti Óvodáért” (8800
Nagykanizsa Attila út 7., Adószám: 18964817-1-20)
amely elsõsorban óvodánk belsõ és külsõ környezeté-
nek folyamatos fejlesztésére törekszik. Óvodaudvarunk
„Zöld Szigetként” való fenntartása nagy humán és
anyagi erõforrást igényel.

Céljaink további megvalósításához kérjük az Ön tá-
mogatását! Szívesen fogadjuk azt is, ha anyagi hozzá-
járulás helyett eszközvásárlással támogatja óvodásaink
környezetének szebbé tételét, nevelési céljaink megva-
lósulását.

Kapcsolat felvétellel, kérdéseivel kérjük, az alábbi
elérhetõségeken keressen meg bennünket:

Kapcsolattartó személye: 
Németh Zoltánné, telefonszáma: 06 30 438-7972, 
e-mail címe: attilaovoda@freemail.hu.
Támogatását elõre is köszönjük:

Kovács Jánosné tagintézmény vezetõ,
Horváth Judit alapítványi elnök

TTiisszztteelltt CCééggvveezzeettõõ ÚÚrr//AAsssszzoonnyy!!
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Dátum Gyógyszertár neve/címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idõ

2012. június 1. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. június 2. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY. U. 4. 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. június 3. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 08.00 - 07.30
2012. június 4. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 5. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 6. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 7. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. június 8. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. június 9. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. június 10. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. június 11. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 12. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. június 13. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 14. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. június 15. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. június 16. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 12.00 - 08.00
2012. június 17. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY. U. 4. 93/510-135 08.00 - 08.00
2012. június 18. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 19. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. június 20. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 21. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. június 22. ARANY KÍGYÓ, DÓZSA GY. U. 123. 93/313-165 19.00 - 08.00
2012. június 23. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 12.00 - 08.00
2012. június 24. ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. június 25. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 26. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. június 27. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. június 28. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. június 29. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. június 30. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 12.30 - 08.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett NNaaggyykkaanniizzssáánn - jjúúnniiuuss

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2012/2013. nevelési évre beíratott kisgyermekek családjai részére az
elsõ szülõi értekezlet megtartására az alábbi idõpontokban kerül sor:

Rózsa Bölcsõde 2012. június 5. (kedd) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.)
Belvárosi Bóbit Bölcsõde 2012. június 6. (szerda) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19.)
Meseház Bölcsõde 2012. június 11. (hétfõ) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Attila u. 7.)
Napraforgó Bölcsõde 2012. június 12. (kedd) délután 16 óra (8800 Nagykanizsa, Csokonai u. 5.)
Szeretettel várjuk a Szülõket!

Körmendi Viktória intézményvezetõ

EEllssõõ sszzüüllõõii éérrtteekkeezzlleett aa bbööllccssiisseekknneekk

Együtt Kiskanizsáért Egyesület
Nagykanizsa, Varasdi u. 56.

18963720-1-20

Közhasznúsági jelentés 2011. évrõl
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 307 eFt

Közhasznú mûködésre kapott támogatás 230 eFt
Tagdíj 43
Egyéb bevétel 34 eFt

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek 307 eFt
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 244 eFt
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 63 eFt
K. Tárgyévi eredmény 307 eFt

Kiskanizsa Diáksport Egyesület
Nagykanizsa, Bajcsy-Zs.E. u. 67.  

18961292-1-20

Közhasznúsági jelentés 2011. évrõl

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 3.132 eFt
Közhasznú mûködésre kapott támogatás 1.347 eFt
Egyéb bevétel 1.785 eFt

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek 3.132 eFt
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3.843 eFt
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -  711 eFt
K. Tárgyévi eredmény 3.132 eFt

A Kanizsai Múzeumért
Alapítvány Kuratóriuma tisz-
telettel megköszöni a történe-
ti pályázaton való  részvételt
és valamennyi pályázó mun-
káját.

A kuratórium a beküldött pá-
lyázatokat értékelte, a kiírás
szándékainak kevésbé megfele-
lõ történet beérkezések miatt
úgy döntött, hogy csak a 3. díjat
adja ki, míg a többi közzétett
történet beküldõje könyvjuta-
lomban részesül. 

Ennek értelmében szava-
zásra a következõ négy pályá-
zat kerül:

Gyermekkorunk „filléres 
vonatai” avagy, 
hogy nyaraltunk 
az 1940-es években?

Kanizsai történetek
A nagykanizsai 

„KÉPCSARNOK” fénykora
Barac, a labdarúgó – 

játékvezetõ

Kérjük a városlakókat, hogy
szavazataikkal rangsorolják a
beküldött pályázatokat.

A beérkezõ pályamûvekre jú-
nius 15-én 12 óráig lehet sza-
vazni a www.kanizsaujsag.hu
valamint a www.kanizsatv.hu
oldalakon.

Kanizsai Múzeumért 
Alapítvány Kuratóriuma

SSzzaavvaazzzzoonn
kkaanniizzssaaii
ttöörrttéénneetteekkrree
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Templom Téri Iskoláért Alapítvány
Nagykanizsa, Bajcsy-Zs.E. u. 67.

19274968-1-20

Közhasznúsági jelentés 2011. évrõl
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.166 eFt

Közhasznú mûködésre kapott támogatás 979 eFt
Központi költségvetéstõl k. támogatás 185 eFt
Egyéb bevétel 2 eFt

B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Tényleges pénzbevételek 1.166 eFt
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.361 eFt
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -  195 eFt
K. Tárgyévi eredmény 1.166 eFt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Jegyzõ munkakör betöltésére

Fõ feladatok: 
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló törvényre és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre vonat-
kozó szabályozásra), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú város jegyzõ-
je hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ
kikötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.

Pályázati feltételek:
Magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, igazgatásszerve-
zõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazga-
tási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudo-
mányos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatko-
zata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt meg-
szerzi), legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthetõ
nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint),
- a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatása és a munka-
kör ellátására vonatkozó elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, (vagy az arra vo-
natkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyít-
ványt  kérelmezte), amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól el-
tiltás hatálya alatt nem áll,
- iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata
(szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozóan a pályázati feltételek kö-
zött írt  nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 

- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely mi-
att államigazgatási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vál-
lalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályáza-
ti eljárással  összefüggõ kezeléséhez,
- a pályázati eljárás során az elõkészítõ bizottsági üléseken és a döntésho-
zó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásá-
hoz hozzájárul-e, 
- a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható vagy bizalmasan keze-
lendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.

A pályázat kiírója a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyít-
vány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyít-
ványt legkésõbb a véleményezõ bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata és Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani zárt borítékban, "Jegyzõi pályázat"  felirattal. A pályázatok be-
nyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályáztató nem zárja ki, hogy a döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közre-
mûködésével - vezetõi képességfelmérést szervez, amelyen a pályázók részvé-
tele önkéntes. A beérkezett érvényes pályázatokat az Ügyrendi, Jogi és Közren-
di Bizottság a pályázók meghallgatása után véleményezi, és a polgármester ter-
jeszti a Közgyûlés elé. 
A pályázatok elbírálásának határideje a benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ
közgyûlés. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-701 telefon-
számon. 
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál).

PPáállyyáázzaatt jjeeggyyzzõõii mmuunnkkaakköörrrree
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.)  rendelete alapján  –
35. életévüket be nem töltött fiatal há-
zasok, illetve legalább egy évet megha-
ladó élettársi közösségben élõk részé-
re – az alábbi bérlakások bérleti jogá-
nak elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A.
fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése:
városi terület. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 13.490 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A.
fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Szál-
láshasználati díj összege: 12.780 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A
szálláshasználati szerzõdés idõtarta-
ma: maximum 60 hónap.

3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A.
II. em.  10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése:
városi terület. Szálláshasználati díj ösz-
szege: 14.920 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A szálláshasználati szerzõdés
idõtartama: maximum 60 hónap.

4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B.
I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-
lati díj összege: 14.920 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B.
I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Szál-
láshasználati díj összege: 14.920
Ft. A lakás állapota: helyreállított.
A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap. 

6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C.
I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1  szoba, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Szállás-
használati díj összege: 14.920 Ft. A la-
kás állapota: helyreállított. A szállás-
használati szerzõdés idõtartama: ma-
ximum 60 hónap.

7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D.
fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-

lati díj összege: 12.780 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D.
fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-
lati díj összege: 13.490 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D.
I. em. 8.
A lakás alapterülete: 40 m2, szoba-
szám: 1 szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli
fekvése: városi terület. Szálláshaszná-
lati díj összege: 14.920 Ft. A lakás ál-
lapota: helyreállított. A szálláshaszná-
lati szerzõdés idõtartama: maximum
60 hónap.

A pályázatokat a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális Osztályán (Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfoga-
dó) lehet benyújtani.  Pályázati nyom-
tatványok ugyanitt kaphatók!

Pályázatok benyújtásának határide-
je:  2012. június 4. (hétfõ)

Nagykanizsa, 2012. május 7.

Cseresnyés Péter polgármester

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot
ír ki falfirkák eltüntetésének támo-
gatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.)
számú önkormányzati rendelet
szerinti önkormányzati támogatás
elnyerésére. A támogatásra ren-

delkezésre álló keretösszeg 2012.
évben 100 000 Ft. A pályázati kiírás
és a pályázati adatlap kérhetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport
Irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.
14.), vagy letölthetõ a

www.nagykanizsa.hu honlapról. A
pályázat befogadásához szükséges a
közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény szerinti össze-
férhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról szóló
nyilatkozat kitöltése és csatolása.

PPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree

PPáállyyáázzaatt GGaarrzzoonnhháázzii llaakkáássookkrraa hháázzaass- ééss éélleettttáárrssaakknnaakk 

Balogh László a nagykanizsai 3. szá-
mú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadó-
órát tart minden hónap elsõ szerdáján
16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Roz-
gonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerü-
let önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ keddjén 17
órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa,
Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsa-
ba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választó-
kerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (pá-
ros oldal), Magyar utca (páratlan ol-
dal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros
és páratlan oldala, Kinizsi u. 100-as
lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság
utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári ut-
ca) önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap 1. szerdáján
16 órától a Pálma Vendéglõben (Ma-
gyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig
Bicsák Miklós Palin és Korpavár la-
kossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati kép-
viselõ fogadóórát tart 2012. június
4-én 17 órától a Kõrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választó-
kerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát 2012. június 4-án (hét-
fõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ
fogadóórát tart 2012. június 4-én (hét-
fõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi
óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig
Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választóke-
rület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap I. hétfõjén 17
órától a Zrínyi Miklós Általános Isko-
lában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185,
szolosi.marta@fidesz.hu, szmar-
ta25@hotmail.com.

KKééppvviisseellõõii 
ffooggaaddóóóórraa
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AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ÓVODA KISKANIZSA
GYERMEKEINEK RAJZ ÉS 
KÉZMÛVES KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig
Május 31. 10 óra - Június 6.
NEMDOHÁNYZÓK VILÁGHETE -
Interaktív számítógépes játékok, "Füsmentes
osztályok versenyének rajzkiállítása, olvasósa-
rok. Zárórendezvény: június 6. 10 óra
"FÜSTMENETES OSZTÁLYOK" 
MEGYEI VERSENYÉNEK 
ÜNNEPÉLYES EREDMÉNYHÍRDETÉSE
Szervezõ: Zala Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerv és a Kani-
zsai Kulturális Központ
Június 1. 18 óra
"UTAZÁS PERZSIÁBAN" 
Gál Cecília fotókiállítása
Megnyitja: Gerencsér Tibor, a NMJV Polgár-
mesteri Hivatala Nemzetközi Társadalmi Kap-
csolatok referense. Közremûködik: Földi Gá-
bor - hegedû, Polgár Gabriella - zongora. Dísz-
vendég: Zakeri Hossein, az Iráni Iszlám Köz-
társaság budapesti követségének tanácsosa.
Megtekinthetõ: július 5-ig
Június 2.
SÁNCÉRT - SZABADHEGYÉRT
JUNIÁLIS
Tervezett programok: fõzõverseny, egészség-
ügyi mérések, játszóház, utcabál. Érdeklõdés:
Hegedûs Györgyné 06-70/3646-278; e-mail:
hegedus.gyorgyne7@upcmail.hu. Szervezõ: a
Szívbetegekért Egyesület

Június 1. 8-11 óra 
NAGYKANIZSAI ÉS A VÁROS
KÖRNYÉKI DIÁKÖNKORMÁNY-
ZATOK PARLAMENTJE
Szervezõ és Támogató: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város
Június 1. 14 óra
Parti Nagy Lajos: GULLIVER
LILIPUTBAN - bábszínházi elõadás a zala-
egerszegi Griff bábszínház közremûködésével.
Szervezõ: a Piarista Általános Iskola és Gim-
názium, Boldog Celesztina Óvoda
Június 1. 17 óra
ÓVODÁSOK ÉVADZÁRÓ 
TÁNCBEMUTATÓJA
Fellépõk: a Hevesi Óvoda, a Palini Óvoda és a
SWANS Balett- és Tánciskola óvodás táncnö-
vendékei. Meghívott vendégek: Silhouette Piru-
ett Csoport és Peti bohóc. Belépõdíj: 300 Ft.
Szervezõ: SWANS Balett- és Tánciskola. Érdek-
lõdni: Pulai Lászlóné (Snuki) 06-70/948-1987
Június 9. 17 óra
SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKO-
LA ÉVADZÁRÓ GÁLAMÛSORA
Fellépõk: az Iskola óvodás, iskolás és felnõtt nö-
vendékei. Vendégszereplõk: a fonyódi Palonai
Magyar Bálint Általános Iskola táncosai. Belé-
põdíj: 800 Ft (6 éven aluliaknak ingyenes).
Szervezõ: SWANS Balett- és Tánciskola. Érdek-
lõdni: Pulai Lászlóné (Snuki) 06-70/948-1987

ALKONYI ELÉGIA - Z. Soós István kiállítása.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig. DREAM OF
BRUNNERS - Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában festett alkotásaiból

LÁNGNYELVEK
Gyûjteményes kiállítás az elmúlt évtizedek pla-
kátgrafikáiból. Megtekinthetõ: augusztus 31-ig

Június 7. 15 óra
FUND ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI 
ISKOLA ÉVADZÁRÓ MÛSORA

A 45300 Thewrewk a Marson
túl, a Jupiteren innen kering.
Valamivel több, mint háromszor
van távolabb a Naprendszer kö-
zepétõl, mint planétánk. 1990
nap alatt kerüli meg a Napot, va-
gyis ott 5,45 év egy év. Azaz ott
még csak 16 éves lenne ünnepel-
tünk.

1939-ben érettségizett városunk
piarista gimnáziumában Ponori
Thewrewk Aurél csillagász, aki a
közelmúltban töltötte be 91. élet-
évét. (Családnevében az ew írásje-
let ugyanúgy ejtjük, mint az aradi
tizenhármak egyikének nevében.)
Hogy mivel érdemelte ki a magyar
és a nemzetközi szakma megbe-
csülését, talán számba se lehetne
venni. A tudománytörténettel és
kronológiával is elõszeretettel fog-
lalkozó tudós teljes testi és szelle-
mi frissességben dolgozik, a múlt
évben is jelent meg munkája. Mi-
kortól eredeztethetõ ez az érdeklõ-
dés? Egykori iskolájában ma is ol-
vashatóak az önképzõkör jegyzõ-
könyvében a beszámolók, bírála-
tok a 7. és 8. osztályos gimnazista
szabadon tartott csillagászati té-
májú elõadásairól. Vereb Zsolt
igazgató atya nyitotta ki a Kanizsa
olvasói számára az 1937. és 1940.
közötti jegyzõkönyv hatalmas,
kézzel írott példányát.

„A természet nagy mûhelyében
szorgalmas munkától izzik az élet.
Növekedés, erõgyûjtés által pusztí-
tó hatalmakkal szembeszállva akar
magának minden fennmaradást
biztosítani. Ez a törekvés hatja át a
legparányibb lényt is, melyben az
élet ereje mozog. … S milyen szo-

morú a természet képe, ha májusi
fagy tarolja le a virágzást és ter-
méketlenné teszi a fejlõdõ életet.
Milyen szomorú a fiatal lélek sor-
sa, ha ereiben megfagy a munka
lüktetõ melege, s nincs kedve a te-
vékeny, dolgos élethez.” – e sza-
vakkal nyitotta meg a nagykani-
zsai piarista gimnázium Virág Be-
nedek önképzõ körének elnöke el-
sõ rendes gyûlésüket. Az önképzõ-
körben – érdeklõdésük szerint –
különbözõ szakosztályokban dol-
goztak a diákok. Az Eötvös Lo-
rándról elnevezett természettudo-
mányi szakosztályt a végzõs
Ponori Thewrewk Aurél vezette.  

1938. január 9-én a betlehemi
csillagról (melyrõl fél évszázadra
rá könyvet is írt), 1938. október
16-án pedig a napfoltok hatásairól
tartott – bírálói szerint is – a fi-
gyelmet végig lekötõ elõadást.
Mintha csak a késõbbi tudomá-
nyos ismeretterjesztõ, a TIT Urá-

nia Bemutató Csillagvizsgáló és a
Budapesti Planetárium igazgatója
elsõ szárnypróbálgatásainak len-
nénk tanúi!  Természettanra (a fizi-
ka és kémia akkori neve) Boharc-
sik Pál piarista atya tanította, érett-
ségi érdemjegye 1-es, azaz az ak-
kori legjobb lett.

Messzebb látunk, mint elõde-
ink, mert óriások vállán állunk – a
sokszázados mondás indíthatta a
tudománytörténészt, hogy 1988-
ban munkatársaival az Egyiptom-
ba tett expedíció során megismé-
teltesse a Kr. elõtt a 3. században
élt görög Eratoszthenész  földke-
rület mérését. Ugyanis a mai ered-

ményekhez megdöbbentõen köze-
li adat jött ki az ókori tudós számí-
tásai nyomán. 40 000 km helyett
39 600 km-t kapott! Az ismétlés-
hez az egykori kanizsai diák kora-
beli mérõeszközöket tervezett.
Két egymástól távolesõ helyen –
Asszuánban és Alexandriában –
azonos idõben mérték meg a Nap
delelési magasságát. Így jutott
Eratoszthenész az ismert távolság-
ban lévõ pontok földfelszíni gör-
bület adataihoz, melybõl már ki-
számíthatta a Föld kerületét.   

– Az érdeklõdést minden iránt
meg kell õrizni, mert késõbb ebbõl
lehet kivenni azt, ami a legjobban
érdekel, és akkor azzal kell foglal-
kozni. A munkában csak az tudja
megadni a boldogságot, ami ér-
dekli az embert; függetlenül attól,
hogy ez mennyi fizetéssel jár. A
gyerek érdeklõdését pedig nem
szabad elfojtani – árulta el egyszer
Ponori Thewrewk Aurél hoszszú
élete tapasztalatát.

P.J.

EEggyy kkaanniizzssaaii ddiiáákk,, aakkiirrõõll mmáárr éélleettéébbeenn 

Köztudomású: a piarista isko-
lákban milyen fontosnak tartják,
hogy igényesen adják át tanítvá-
nyaiknak a természettudományi
ismereteket. Megyénk szülöttje,
a piarista paptanár, Öveges Jó-
zsef neve is elválaszthatatlanul
összeforrott a fizika népszerûsí-
tésével. Jelmondatuk – pietas et
litterae – arról is szól, a Terem-
tõhöz tanárok és diákok közö-
sen, az emberi tudás és igazság-
keresés útjain akarnak eljutni.

Az a litterae pedig, amelyet
megelõz a pietas, olyan tudo-
mány, amely megismerése tár-
gyához megilletõdve közelít,
mert üzenetnek és ajándéknak
tartja – fogalmazta meg valaki
találóan. Aki számára esetleg
furcsa az egyházi gimnáziumok
ilyen érdeklõdése, az is hamar
beláthatja: az értelem és a hit
már csak azért sem lehet ellen-
tétben, mert mindkettõ ugyanat-
tól az Istentõl való.

kkiissbboollyyggóótt nneevveezztteekk eell

HHiitt ééss ttuuddoommáánnyy
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Horoszkóp

Baráti kapcsolatai jelentõsen fellendíthe-
tik üzleti vállalkozását. Ennek ellenére
az eddigieknél sokkal jobban higgyen
magában, mert így könnyebben elérheti
céljait.

Párkapcsolatára továbbra is a kiegyensú-
lyozottság jellemzõ, de a bizonytalan
munkalehetõség a magánéletére is ráveti
árnyékát. Fogjanak össze, és vesse latba
minden tudását.

Az utazás és a mozgás fontos programjai
közé tartozik ezekben a napokban. A
Hold jó idõszakot jelez egy új vállalko-
zás indításához, melynek sikerre vitelé-
ben segítik majd a régi ismerõsei. 

Ha úgy érzi, mind anyagilag, mind érzel-
mileg mélyponton van, kérjen külsõ segít-
séget. Már az is eredményt hozhat, ha el-
mondja gondjait egy jó barátnak. A fáradt-
ság ellen keressen fel gyógyfürdõket.

A munkahelyén minden a legnagyobb
rendben megy, de párkapcsolatában némi
gondok mutatkoznak. Törõdésre, elisme-
résre vágyakozik, ugyanakkor a köteles-
ségtudat elõbbre való mindennél. 

Bár a zsigereiben érzi a nyári szabadság
leheletét, a munkahelyén számíthat arra,
hogy egy új projektbe vonják be. Csábító
hatással lesz mindkettõ önre, végül a Ju-
piter segít a megoldásban.

Némi konfliktusba kerülhet a családtag-
jaival, de ez nem tart sokáig, mert egy
külföldi utazás lehetõsége feledteti a
gondjait. A Szaturnusz kissé morcossá
teszi, legyen türelmesebb.

Idõnként tegyen lakatot a szájára, ami-
kor társaságban van. A harciasság nem
minden téren célravezetõ, még az üzleti
életben sem. A párját gyengédséggel
próbálja irányítani.  

Megszokta, hogy a családjában szinte ön
körül forog a világ. A kedvese viszont
nehezen tud ráhangolódni erre a hullám-
hosszra. Keressenek közös hobbit, mert a
Szaturnusz tartós kapcsolatot jelez. 

Mozduljon ki otthonról, és fedezze fel
végre a külvilágot. Ha változásra vágya-
kozik, tûzzön ki magának távolabbi célo-
kat. A kalandozás sikere érdekében ke-
ressen társat magának. 

Könnyen szerezhet magának ellensé-
get a durva, erõszakos modorával. A
vitákban törekedjen a kompromisz-
szumra, és ne foglalkozzon mások vé-
leményével.  

Álmai és a kedvese elképzelései között
teljes az egyensúly. Ez azért is lehet,
mert ismeri a szíve vágyát, és örömmel
teljesíti azokat. Egészségére jótékony ha-
tással lehet egy élénkítõ masszázs.

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
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Belvárosban (Hunyadi utcában)

700 négyzetméteres építési terület el-
adó. Érd.: 0630/448-6072 

Kedvezményesen eladó Bagolai
hegyen pince, 780 négyszögöl terüle-
ten, teljes felszereléssel, jól termõ
gyümölcsfákkal. Víz, villany beve-
zetve, a közlekedés jó. Érd.:
0630/473-9120 (7503K)

Nk-án a belvároshoz közel 44 m2-
es, 1,5 szobás, földszinti, gázas, fel-
újított önkormányzati lakásomat el-
cserélném belvárosi egyszobás,
gázas, önkormányzatira. Tel.:
0630/958-7390 (7506K)

Fürdõkád jakuzzis, újszerû álla-
potban eladó. Tel.: 0630/283-2618,
0630/548-4663 (16 óra után) (7504K) Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:

0620/510-2723. (7504K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, mosógépét, gáztûhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7505K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. május 31.14
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2012.06.05. (kedd) 10:00 – 12:00 Csapi – Kollégium, Petõfi u. 3.
2012.06.05. (kedd) 13:30 – 16:00 Galambok – Polgármesteri Hivatal, Ady u. 2.
2012.06.07. (csütörtök) 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2012.06.07. (csütörtök) 14:30 – 16:30 Zalaszentbalázs – Mûvelõdési ház,
Kossuth u. 92.

Véradás - VVöröskereszt

intézményvezetõ szakirányú megegyezés szerint
tervezõ mérnök felsõfokú megegyezés szerint
webfejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
pénzügyi tanácsadó (váll.ig.) közép- és felsõfokú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
jogász angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
oktatás szervezõ (4 órás) szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló, pultos szakirányú megegyezés szerint
villamos hálózatszerelõ szakirányú megegyezés szerint
fuvarszerv.-értékesítõ szakirányú megegyezés szerint
bádogos (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
tetõszigetelõ (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
gipszkarton szerelõ szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ tûzvédelmi vizsgával szakirányú megegyezés szerint

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Könnyû fizikai munkára (cím-
kézés, készletezés), keresünk diáko-
kat, fiatalokat, letenyei raktárba!

Munkavégzés: hétfõtõl-szomba-
tig, délelõttös és délutános mûszak-
ban. Kulturált, tiszta munkakörül-
mények, rugalmas munkarend, kor-
rekt bér. Közlekedés: ingyenes cé-
ges buszjárattal! Érdeklõdni:
0620/913-71-10; 0630/983-33-87,
e-mail: diakmelo@diakmelo.hu
vagy illes.alpar@diakmelo.hu.

Mint kiderült, május 26-a nem
kimondottan szerencsés idõpont
a kanizsai futball számára, hiszen
a szombati NB III-as összecsapá-
son (ami ugyebár a nevezett nap-
ra esett...) a Nagykanizsai TE
1866 a Lombard II ellen hazai
pályán végzett 2-3-ra. (Vajon mi
kísérthetett? Talán az, hogy ép-
pen tíz esztendeje, 2002. május
26-án vívta nagykanizsai labda-
rúgó csapat mindeddig utolsó
másodosztályú találkozóját. Ak-
kor a bükfürdõi meccs után nem
csupán kiesett a Nagykanizsa FC,
de meg is szûnt az NB-s futball
hosszú idõre a városban...)

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (11.) – Lombard
Pápa Termál FC II (6.) 2-3 (2-1)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 27. forduló. Nagy-
kanizsa, 100 nézõ. Vezette: Sándor
Z. (Hérincs, Finta). G.: Szõke Á.
(14.). Nagy T. (34.); Dlusztus (29.,
55.), Molnár M. (53.)

NTE: Freischmid - Bagarus,
Rákhely M., Bozsoki I., Szép D. -
Ujvári M. (Kõrösi A., 46.), Nagy T.,
Szakmeiszter J. (György M., 88.) -
Babati T., Szõke Á., Cs. Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán. 

Különösen sok NB I-bõl vissza-
játszó játékostól nem kellett tarta-
nia a hazai együttesnek, ráadásul a
vendégek portása tett is arról, hogy

legyen sikerélmény kanizsai olda-
lon, hiszen Szõke Ádám lövését
igencsak benézte (1-0).

A gól persze ettõl még gól, de a
pápaiak korántsem zavarodtak
meg hátrányban játszva, s Dlusz-
tus András révén jött is az egyen-
lítés a 29. percben (1-1). Nem
sokkal késõbb egy szabadrúgást
Nagy Tamás ragasztott szépen a
kapuba (2-1), de a második játék-
részben a jórészt fiatal pápai lab-
darúgókat felvonultató Lombard
II megfordította a találkozót: a
csereként beálló Molnár Milán re-
mek egyéni alakítás után (a hazai
védelem díszkísérete mellett)
egyenlített (2-2), majd az 55.
percben ismét Dlusztus volt ered-
ményes egy a labda felé mozgás
utáni csúsztatás révén (2-3). Ezt
követõen gyakorlatilag le is fúj-
hatták volna a találkozót, illetve a
csapatokban arra még maradt
energia, hogy némi kakaskodást
az utolsó percekben azért vigye-
nek a játékba...

Koller Zoltán: „Az elsõ félidõ-
ben kezünkben tartottuk a mér-
kõzést, mely 2-1-es vezetést
eredményezett. A második félidõ-
ben sajnos 5 perc alatt 2 gólt
kaptunk és ez megpecsételte a
sorsunkat.”

Azért a dél-zalai fociban tényke-
dõk reménykedhettek, május 27-e
szerencsésebb lesz a megyei baj-

nokságban szereplõ kanizsai együt-
tesek számára, de még csak pünkös-
di királyságot sem ülhettek a dél-za-
laiak. Pókaszepetken konkrétan
pünkösdi búcsú kisérte a Miklósfa
SE találkozóját, s úgy hírlik, nem
csupán gólokkal, de a meccset kö-
vetõen finomságokkal is kínálták
Harcz Lajos védenceit.

Megyei I. osztály: Tóth-Hús
Pókaszepetk SE (11.) – Miklósfa
SE (13.) 3-1. Miklósfai g.: Pozsgai
A. Lenti TE (4.) - Kiskanizsai
Sáskák SE (15.) 3-0.

P.L.

KKíísséérrtteetttt aa sszzoommoorrúú éévvffoorrdduullóó??

Vajon merre vezet az NBIII-as
kanizsai labdarúgók útja...?

A lovas rendezvények tekinte-
tében a nagykanizsai Csónaká-
zó-tó újabb sportági versengés-
nek adott otthont, hiszen a
kettesfogathajtók C-kategóriás
(és szabadidõs elnevezésû) me-
zõnye az egész Dél-Dunántúlról
érkezett a helyszínre. A verseny
a megyei bajnokság része is volt
egyben.

A vadászhajtásban végül Ma-
gyar Milán (Marcali) lett a leg-
jobb, míg az akadályhajtásban Ma-
gyar Zoltán – szintén Marcaliból –
nem talált legyõzõre, a szabadidõs
verseny keretében Varga-Husz
Anita (Uraiújfalú) lett az elsõ.

A kustánszegi után a nagykani-
zsai a második állomás volt a me-
gyei versengésben, amit június 23-
án Szentkozmadombján az úgyne-
vezett „szabadidõs” forduló követ.
Július 22-én a szentgyörgyvári
helyszínen szabadidõs és C-
kategóriás megmérettetés követ-
kezik, csakúgy mint augusztus 5-
én Kápolnapusztán, majd szep-
tember 23-án a szabadidõsök me-
zõnye visszatérhet még egyszer
Nagykanizsára.

P.L.

Újabb llovassportági
kategória 
versenyzõi vvoltak 
a CCsónakázó-ttónál
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Jóval kedvezõbb elõjelekkel
indult a Kanizsa Sörgyár SE I
nõi extraligás asztalitenisz szá-
mára, mint ahogy végzõdött, hi-
szen a dé-zalaiak végül a hazai
nõi elitben sereghajtóként, va-
gyis nyolcadikként végeztek.

Statisztika PSC I – Tompa In-
gatlan-Kanizsa Sörgyár SE I 6:4

Nõi asztalitenisz Extraliga-ráját-
szás az 5-8. helyért, elsõ mérkõ-
zés. Budapest.

Eredmények: Kakuszi-Hepke -
Németh Á.-Csáki 3:0, Bándó - Né-
meth 3:0, Kakuszi - Csáki 3:2,
Hepke - Carey 1:3, Bándó - Csáki
3:0, Hepke - Németh 2:3, Kakuszi
- Carey 3:2, Hepke - Csáki 2:3,
Bándó - Carey 1:3, Kakuszi - Né-
meth 3:1

Minimális arányban szenvedett
vereséget a kanizsai csapat a ráját-

szás elsõ mérkõzésén az Ormai
Asztalitenisz Csarnokban.

Tompa Ingatlan-Kanizsa Sör-
gyár SE I – Statisztika PSC I 5:5

Nõi Extraliga asztalitenisz-mér-
kõzés, rájátszás az 5-8. helyért,
visszavágó. Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Németh Á., Csáki - Hepke, Kakuszi
3:1, Csáki - Kakuszi 3:1, Németh -
Hepke 0:3, Ch. Carrey - Bándó 1:3,
Csáki - Hepke 0:3, Carrey -
Kakuszi 3:1, Németh - Bándó 2:3,
Carrey - Hepke 3:1, Csáki - Bándó
0:3, Németh - Kakuszi 3:1

A KSSE-nek végül nem sikerült
kiharcolnia a meccselést az ötödik
helyért az orosháziakkal.

Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE – Eger 3:7

Extraliga nõi asztalitenisz-mér-
kõzés, találkozó a 7. helyért.
Nagykanizsa.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Csáki-Németh - Révészné-Fülöp
3:0, Csáki Rita - Révészné 3:2, Né-
meth Ágnes - Fülöp Szilvia 0:3,
Mógor Evelin - Angyal Marietta 0:3,
Csáki - Fülöp Szilvia 1:3, Mógor -
Révészné 0:3, Németh - Angyal 3:0,
Mógor - Fülöp 0:3, Csáki - Angyal
0:3, Németh - Révészné 2:3

Vereséget szenvedett a tartalé-
kos kanizsai csapat az Extraliga 7.
helyéért rendezett találkozón.
Ahogy várható volt, a wales-i
Charlotte Carey nélkül nem volt
esélye a kanizsaiaknak a gyõze-
lemre.

A KSSE I a következõ évben is
jogosult a legfelsõ osztályban való
szereplésre, errõl azonban csak ké-
sõbb döntenek a klub háza táján az
anyagi lehetõségek függvényében.

P.L.

KKeesseerrûû sszzáájjíízzûû sszzeezzoonnvvééggggeell

A Nagykanizsai Polgári Sport-
lövész Egylet az elmúlt hétvégén
rendezte meg ez évi elsõ verse-
nyét, a Varga Zoltán Emlékver-
senyt. A verseny névadója a
nagykanizsai sportlövészet fon-
tos alakja. A pisztolyos verseny-
számok vezetõedzõjeként ered-
ményes versenyzõk kinevelése,
felkészítése kapcsolódik a nevé-
hez. 

Ennek okán az emlékversenyen
is csak pisztolyos versenyszámok-
kal lehetett nevezni. A Szombat-
helyrõl, Keszthelyrõl és Zalaeger-
szegrõl érkezõ versenyzõk – a ha-
zaiak mellett – lég-, sport-, közpon-
ti gyújtású- és szabad pisztoly ver-
senyszámokban mérték össze ere-
jüket.

A kanizsai sportlövõ közül Bir-
kás György egy második és egy ne-
gyedik, Horváth Szilárd egy ötödik
helyet szerzett az emlékversenyen.
Kiválóan szerepeltek viszont a
keszthelyi, szombathelyi és zala-
egerszegi sportolók.

Eredmények
Légpisztoly - nõk: 1. Keczeli

Zoltánné (BEFAG Keszthely)
180, 2. Simon Anita (GÖCSEJ
SE) 166. Légpisztoly - férfiak:
1. Pintér Tibor (PLE Szombat-
hely)  180, 2. Barkó Tibor
(BEFAG Keszthely) 178, III.
Kiss Ferenc (GÖCSEJ SE) 171,
4. Birkás György (PSLE Nagy-
kanizsa) 166. Sportpisztoly -
férfiak: 1. Gerencsér Miklós
(Göcsej SE) 183, 2. Pintér Ti-
bor (PLE Szombathely) 181, 3.
Kiss Ferenc (Göcsej SE)  176,
4. Barkó Tibor (BEFAG Keszt-
hely) 176, 5. Horváth Szilárd
(PSLE Nagykanizsa) 168.
Sportpisztoly – férfiak 60 év fe-
lett: 1. Kurczbach Andreas
(PLE Zalaegerszeg) 163, 2.
Kansy Hubert (PLE Zalaeger-
szeg) 161. Központi gyújtású
pisztoly – férfiak: 1. Barkó Ti-
bor (BEFAG Keszthely) 184, 2.
Gerencsér Miklós (Göcsej SE)
182, 3. Pintér Tibor (PLE
Szombathely) 178. Központi
gyújtású pisztoly – férfiak 60
év felett: 1. Kansy Hubert (PLE
Zalaegerszeg) 170, 2. Kur-
czbach Andreas (PLE Zalaeger-
szeg) 92. Szabad pisztoly: 1.
Pintér Tibor (PLE Szombat-
hely) 149, 2. Birkás György
(PSLE Nagykanizsa) 136. 

EEmmlléékkvveerrsseennnnyyeell 
nnyyiittoottttaakk

Egyed Zsanett (képünkön
pirosban) a németországi Dor-
magenben rendezett nemzetközi
birkózó FILA-versenyen a sza-
badfogásúak 46 kg-os mezõnyé-
ben a bronzéremért birkózhatott
a múlt vasárnap folyamán. 

A KBSE versenyzõje szomba-
ton az elsõ körben megverte hazai
riválisát, Szentamási Noémit, utá-
na pedig egy német és francia
sportolót gyõzött le a legjobb né-
gyig. Az elõdöntõben aztán egy
másik némettõl kapott ki, így a

harmadik helyért mérkõzhetett a
vesztfáliai városban.

Zsanett másnap a bronzért
meccselhetett, de fehérorosz ellen-
fele jobbnak bizonyult nála. Egy-
elõre nem is tért haza, hiszen kor-
osztályának válogatott keretével
Németországban maradt edzõtábo-
rozni.

Itthoni szõnyegeken a kanizsaiak
a serdülõ diákolimpiákon bizonyít-
hattak, s ezek keretében Szabó Jáz-
min 3 gyõztes, illetve 1 vesztes mér-
kõzéssel a második helyen végzett,
míg Nemes Benjamin három nyert és
két vesztes párharcával ötödik lett.

Már a picit idõsebbeknél Fata
József a Veterán Magyar Bajnok-
ság "B" kategóriájában, a 69 kg-os
kötöttfogásúak között harmadik,
szabadfogásban pedig második
lett.

P.L.

NNeemmzzeettkköözzii vveerrsseennyy ééss eeddzzõõttáábboorr

Folytatódtak a baseball NB II-es
pontvadászatának küzdelmei, ahol
a Neckermann-Nagykanizsa Ants is
érdekelt. A kanizsaiak számos
újabb találkozón vannak túl, de az
Érd Pioneers elleni elsõ hazai
meccsüket 9:0-val kapták meg.

A Hungarian Astros-szal
elsõként Nagykanizsán játszottak,

s a dél-zalaiak 16:6-ra nyertek,
majd jött a Szentendre Sleepwalk-
ers II legénysége, ellenük 23:3-ra
gyõztek hazai környezetben. Így
már ezzel is a tabellát vezették a
második vonalban.

Aztán egy hazai, majd egy idegen-
beli bajnokiját tudta le a második
vonalban a kanizsai legénység. A

dél-zalaiak elõbb az Érd Pioneers el-
len léptek pályára, s nyertek a Thúry-
sporttelepen 13:0-ra. Aztán követke-
zett az elõzetesen a legnagyobb ri-
válisnak tartott, szintén NB I-es ta-
pasztalatokkal rendelkezõ Hungari-
an Astros – kiköltözése végett – az
érdi baseball-pályán. Nos, a kani-
zsaiak több mint meggyõzõ teljesít-
ményt nyújtva gyõztek 24:4-re. 

P.L.

AAzz NNBB IIII-tt ttoorroonnyymmaaggaassaann
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KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2012. május 31.16

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit, 
a trianoni diktátum 92. évfordulója alkalmából szervezett 

megemlékezõ ünnepségünkre, 
2012. június 3-án, vasárnap 14 órára, 

a NAGY-MAGYARORSZÁG EMLÉKMÛHÖZ
Nagykanizsára, az Eötvös térre.

Program
10.30 óra Trianon emlékmise

a Jézus Szíve Templomban – Fliszár Károly fõesperes, plébános.
Tárogatózene: Baráth Béla és dr. Horváth László

14.00 óra Bevonulás
Vitézi rendek - Íjászok - Barantások - Székelyek - Huszárok és  Lovagok

Himnusz
Jézus Szíve templom Szent Imre Kórusa. Karnagy: Csizmadia Ferenc

Köszöntõ
Rózsás János író, volt GULAG-rab, Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára

Karinthy Frigyes: Ki kérdezett
A verset elmondja: Tulman Géza versmondó

Trianon
A Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak mûsora. Emlékbeszédet mond:
DR. EVA MARIA BARKI ügyvéd (nemzetközi jogász), az Erdélyi Szövetség 

Tiszteletbeli elnöke és az MDF alapítója (44.)
Tartsd magad nemzetem... – népdal 

Elõadják: Németh Ferenc zenetanár és hegedûs tanítványai
Rozgonyi és a Kiskanizsai Általános Iskolák, valamint a Piarista Iskola diákjai 

Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson 
A verset elmondja: Csap Lajos versmondó, a Dél-Afrikai Magyar Közösség

Örökös Elnöke, 1956-os hõs
Nagy szabadtéri börtön

A Nagy-Magyarország Emlékmû helyreállítása. Szakértõ: Pap Gábor 
mûvészettörténész. Tervezõk: Zalaváry Lajos és ifj. Hübner Tibor

építészmérnökök. A szobor helyreállításának szakmai vezetõje: Szemenyey-
Nagy Tibor szobrász. Rövid beszámoló és a feladatok ismertetése: 

Rajnai Miklós, a szoborbizottság szervezõje
Tárogatózene: Baráth Béla zenetanár. 

Arégi magyar himnusz - Boldogasszony Anyánk (az elsõ 2 versszak) közös eléneklése
MAGYAR MÛVELTSÉG-DÍJ

Az egyetemes magyar kultúra értékeinek megtartása és átörökítése érdekében
kifejtett önzetlen emberi tettekért. Díjakat átadják: Balogh László, 

Kiss László, Vörös András, Tóth János és Tóth Viktória
Kegyeleti koszorúk elhelyezése

Azok a társadalmi szervezetek, pártok, intézmények és személyek, akik 
koszorút kívánnak elhelyezni, jelezzék szándékukat a Jézus Szíve Római 

Katolikus Plébánián a (93) 313-301-es telefonszámon, 2012. június 1-én 16-óráig!
Szervezõk: Pócza Attila, Horváth Jánosné, Horváthné Tóth Mária és Tóth Erzsébet

Szózat
Jézus Szíve templom Szent Imre Kórusa. Karnagy: Csizmadia Ferenc

Mûsorközlõ: Dékány Beatrix. Mûvészeti vezetõ és programszervezõ: Rajnai Miklós Bánffy Miklós-
díjas bölcsész. A megemlékezés szervezõi: Magyarország Emlékmû Szoborbizottsága, Magyar
Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Jé-
zus Szíve Plébánia - Világ Magyarsága - Zalatáj, Trianon Társaság - Összmagyar Testület - Ma-
gyarok Szövetsége, Zalai Magyar Nemzeti Szövetség - Rákóczi Szövetség, Kanizsa és Környé-
ke Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület. Díszõrséget adják: Vitézi Rend Nagykanizsai Had-
nagysága, Thúry György Baranta Közösség - Zalai Fürkész Íjász Egyesület, NTE 1866. Egye-
sület Ijász Szakosztálya, HUN Sandi Íjász Hagyományõrzõ Sport Egyesület, Erdélyiek Nagyka-
nizsai Egyesülete - Szent László Király Lovagrend. 

A rendezvényhez kapcsolódó események 
2011. június 4-én, 16.30 órakor Zala Vármegyében és Nagykanizsa városában a
harangok minden templomban megszólalnak. (A Trianoni diktátumot 1920. június
4-én délután 16.30 órakor írták alá.) 
16.00 órakor Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem. Magyarország szuve-
renitása és a magyarság önrendelkezése. DR. EVA MARIA BARKI ügyvéd (nem-
zetközi jogász) elõadása. Házigazda: Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyo-
mányõrzõ Egyesület. Helyszín: Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa.
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