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Tibet újságíró és fotós szemmel
A Kínai Államtanács Információs és Sajtóirodája meghívására magyar újságíró delegáció járt a közelmúltban Tibetben. Az Antal Dóra, Csikor
Ottó, D. Horváth Gábor, Kartali
Zsuzsanna és Udvardi Gábor
újságírók felvételeibõl összeállított kiállítás november 26-áig
látható a HSMK elõcsarnokában. A Balatonfüred után városunkban bemutatkozó vándorkiállítást Krémer József építész-tervezõ nyitotta meg, aki
hat évvel ezelõtt szintén járt
Tibetben.

– Egy rendkívüli világ képeit
láthatjuk – mondta elöljáróban
Krémer József. – Tibet fõvárosa
Lhasza, területe 1,24 millió
négyzetkilométer, népessége viszont csak 2,7 millió, így a népsûrûsége alig haladja meg
négyzetkilométerenként a kettõt.
Vallása a buddhizmus. Az ember
egy kicsit elgondolkodik a képek
láttán – folytatta a kiállítás képeinek elemzésével –, és néhány villanás jut az eszébe. Az
elsõ a lámák, a kolostor, az éghajlat, a süvítõ szél, a hideg, a
szamár és a ló, ezzel összefüg-

gésben a mezõgazdaság, valamint az európai ember számára

különleges életmódjuk. A magány, az összetartozás, az egymásrautaltság, és ebbõl kifolyólag egy igen erõs vallásos érzület. Ezeket látom a képekben.
Ahogy végignézzük a fotókat,
valóban az emberi alázat, a természettel való nagyon szoros
kapcsolat és a kiszolgáltatottság sugárzik belõlük. Amit a mi
képzeletünknek hozzá kell tennie, az a hangok, az emberek
háttérzaja, a beszélgetések, a
szagok, az ízek, amit a fotók
nem tudnak visszaadni. Ha ez
sikerül, egy kicsit mi is Tibetbe
lehetünk, és beleélhetjük magunkat a mindennapjaikba, hiszen több ezer éve élnek ezen a
kietlen, nagyon magas területen, ahol csapadék alig esik.
Látható, ötezer méter magasság
felett sincs hó, ami Európában
szinte elképzelhetetlen.
Krémer József végül azt kívánta mindenkinek, hogy a fotókat
nézve képzeletben szippantsanak
egy kis levegõt ebbõl a különleges világból, melyet remélhetõleg
a civilizáció nagyon sokára fog
tönkretenni.
B.E.
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A II. világháború katonáiról
emlékeztek meg a Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület tagjai a
Doni Emlékoszlopnál és Keresztnél. A mûsorban közremûködtek a Piarista Általános Iskola tanulói és Görcsi Frigyesné
versmondó. A megjelenteket az
egyesület elnöke, vitéz Bodnár
Attila köszöntötte. Emlékbeszédet a doni harcokban részt vett
vitéz Bátki József mondott.
– Évrõl évre hagyomány,
hogy Mindenszentek táján megemlékezünk a Don melletti harcokban és a II. világháborúban
elesett hõsökrõl, sebesültekrõl,
foglyokról. A kétszázezer fõnyi
hadseregbõl
negyvenkilencezren áldozták életüket, ugyanennyien megsebesültek, és huszonnyolc-ezren fogságba estek.
Annak idején elhitették velünk,
hogy a Don mellett a hazánkat
védjük – mondta többek között
Bátki József.
A város koszorúját Marton
István polgármester és Cseresnyés Péter alpolgármester helyezte el az emlékoszlopnál.
Õket követték a civil szervezetek, iskolák és intézmények
képviselõi. A megemlékezés
gyertyagyújtással zárult.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete, az Európai
Parlament Tájékoztatási Irodája
és a magyar kormány közötti
igazgatási partnerség keretében
országszerte az integrációt népszerûsítõ rendezvénysorozatra
kerül sor. Nagykanizsán november 23-án és 24-én rendezik meg
az 50 év integráció, 50 helyszínen
címû programot, amely során a
szakemberek és a laikus érdeklõdõk a régió fejlõdési lehetõségeit
az európai összefüggésekbe
ágyazva vitathatják meg.
A Nagykapornak gesztorságával zajló programok kanizsai vonatkozásairól Cseresnyés Péter
alpolgármester számolt be.
– A rendezvény célja voltaképpen, hogy a Római Szerzõdés ötvenedik évfordulóján minél szélesebb
tájékoztatást kapjanak az Európai

Unióban élõk az EU céljairól, hogyan fejlõdött az elmúlt években, s
melyek a jövõ lehetséges problémái
– mondta Cseresnyés Péter. – Több
témában lehetett konferenciát szervezni, mi tudatosan a környezetvédelmet választottuk. Azt szeretnénk
ugyanis, ha Nagykanizsa az energiagazdálkodás területén a térség
vezetõ városa lenne. A pénteken tizenegy órakor a Vasemberházban
kezdõdõ kerekasztal-beszélgetésen
a város környezetvédelmi programjáról vitáznak a szakemberek, köztük Glattfelder Béla, Európa Parlamenti képviselõ és dr. Illés Zoltán
egyetemi docens. A konferencia helyi partnere a Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a
Pályaválasztási Tanácsadó Szolgálat, a Városi Diákönkormányzat,
valamint a Zsigmondy Vilmos és
Széchenyi István Szakképzõ Iskola.

Cseresnyés Péter hozzátette, a
tizenhét órakor rendezendõ lakossági fórumon a környezetvédelem
kérdései iránt érdeklõdõk javaslatokat tehetnek a város 2008 és
2013 közötti idõszakának környezetvédelmi programjára.
Délben egy, az Európai Unió
nemzeti ételeibõl összeállított
gasztronómiai bemutatóra kerül
sor, szombaton este 18 órától pedig kulturális gálamûsor várja az
érdeklõdõket a Medgyaszay Házban.
Horváth Attila

Zavartalan az érsebészeti ellátás a kórházban
A médiában megjelent, néha
félreérthetõ információk miatt
kereste fel lapunkat dr. Vizsy
László adjunktus.

PLÁNDER INGATLANKÖZVETÍTÕ
Ingatlan adás-vétel, albérlet-közvetítés, lakásés szabadfelhasználású hitelek díjtalan ügyintézése

Tel.: 06-30-324-3611  06-30-402-3618

Mint elmondta, a kórház Érsebészeti Szakrendelésein és az Általános Sebészeti Osztályon az
érbetegek ellátása (diagnosztika,
mûtéti beavatkozások, gondozás)
zavartalanul folyik. Ez vonatkozik az érszûkületes és a visszérbetegekre egyaránt. A rekonstukciós ütõérmûtétekhez akár a legdrágább mûér, a visszérbetegség
mûtétjéhez a legkorszerûbb technika is rendelkezésre áll. A csök-

kentett ágyszám miatt osztályos
felvétel, mûtét nem maradt el.
Ezeket az OEP továbbra is finanszírozza. A járóbeteg szakrendelés, mely beutalóköteles (a sürgõs
eseteket leszámítva), kedden és
csütörtökön folyik. Az utóbbi
idõben többször találkozunk „elkésett” esetekkel, melyek a betegek tájékozatlanságával függhetnek össze. Az idõben felismert
betegség egyébként jól karbantartható és sikerrel operálható –
mondta végezetül dr. Vizsy László, adjunktus.
S
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Kanizsa – Mundérban

Szolgálnak és félnek
Jogos aggodalom tölti el manapság a rendõri állományt. Januártól ugyanis változik a
nyugdíjszámítás
rendszere,
amely alapján a közeljövõben
nyugalomba vonuló rendõrök
rosszabbul járhatnak, aminek
elkerülése érdekében arra
kényszerülnek, hogy még az
idén, kedvezõbb feltételek mellett kilépjenek a szolgálatból.
Ám még arról sincs döntés,
hogy a rendõrök a tûzoltókhoz,
vagy a határõrökhöz hasonlóan
1996-tól érvényesíthetik-e a
munkakör veszélyessége miatt
járó korkedvezményt. Többüknek pedig pont az ominózus
másfél év hiányzik. Nagy a bizonytalanság, a rendõrök szolgálnak – és félnek.

A testületet még egy ügy foglalkoztatja manapság, ez pedig a
veszélyes munkakörben dolgozók
esetében alkalmazható 1,2-es,
korkedvezményre jogosító szorzó
alkalmazása, amely a rendõrök
esetében 2006. január elsejétõl lépett hatályba. A szakmát sérti,
hogy míg más testületek dolgozói, így a határõrök, pénzügyõrök
és a tûzoltók esetében visszamenõleg, már 1996-tól alkalmazzák
e szorzót, addig a rendõrök esetében csak tavalytól. A nyugdíj felé
kacsingató rendõröknek pedig
számítana a szorzó alkalmazási
idejének kiszélesítése, hiszen ez
tíz év szolgálati idõ után 1,2 évet
jelent.

– Január elsejétõl komoly hátrányok érik az állományt a nyugdíjszámítás várható változása miatt, hiszen a tervek szerint az eddigi kedvezmények megszûnnének, s sokan lényegesen rosszabb
feltételekkel mehetnének nyugdíjba – mondta lapunknak KürthyKovács Zsolt, a Független Rendõr
Szakszervezet városi szervezetének titkára. – A sok negatív mellett azonban van egy pozitív változás is: eddig huszonöt évnyi
szolgálati idõvel lehetett nyugdíjba menni, most a törvényjavaslat
ezt húszra csökkentené. Ezt megragadva sokan egyfajta elõremenekülésként még az idén nyugdíjba akarnak menni. Ezért sok kolléga számára létfontosságú kérdés, hogy beszámítják-e a szakképzõ iskolákban eltöltött éveket,
hiszen adott esetben éppen ettõl
függ, hogy meglesz-e a húsz év
szolgálati idõ? Tudni kell azt,
hogy az eddigi gyakorlat alapján
csak olyan iskolák beszámítása
jöhet szóba, ahol gyakorlati oktatás is folyt, a hallgató után fizették a TB-járulékot. A kollégák e
kitétel miatt az ország több pontján is pert indítottak, vegyes sikerrel, már a Legfelsõbb Bíróságon van az ügy, amely várhatóan
hamarosan jogegységi határozatot hoz. Most erre az ítéletre várunk. Kérdéses még, hogy ez számunkra pozitív lesz-e, s ha igen,
mikor jön ki, vajon el tudnak-e
menni a kollégák nyugdíjba még
idén, a jogszabályok változása
elõtt?

Lakóközösségek
számára
szervez vagyonvédelmi elõadásokat a Nagykanizsai Rendõrkapitányság. Dr. Molnár József ezredes, rendõrkapitány szerint soha nem árt újra meg újra felhívni
az állampolgárok figyelmét arra,
mit ne tegyenek, vagy éppen mit
kell tenniük, hogy ne váljanak
vagyon elleni bûncselekmény áldozatává. Sokan ugyanis minden
figyelmeztetés ellenére túlságosan óvatlanok.
Dr. Molnár József elmondta, az
önkormányzat által beadott pályázaton nyertek forrást ötven lakóközösség számára vagyonvédelmi elõadások megtartására. A
rendõrkapitány szerint az információközlésnek ez a leghatékonyabb formája, ugyanis munkatársaik így közvetlenül, direkt
módon tájékoztathatják az érdeklõdõket, ráadásul ezt – mivel az
egymástól eltérõ összetételû lakóközösségekben más és más információ közlése szükséges – testre
szabott módon tehetik meg.
– Más jellegû problémákról kell
beszélni egy Kodály úti társasház
javarészt nyugdíjasok alkotta lakóközösségében, s megint másról
egy családi házas övezet lakóinak,
ugyanis ma már a bûnözõk is kor-
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– A szakszervezetünk jogászai
jelenleg is vizsgálják, hogy lehete, érdemes-e pert indítanunk az
ügyben, mert a szituáció nem
annyira egyértelmû, mint amilyennek elsõ látásra tûnik. A kollégák kezében az egyik legnagyobb adu az lehet, hogy a rendõrség bizonyos területein dolgozók munkája esetenként legalább
olyan veszélyes, vagy veszélyesebb, mint a határõröké, tûzoltóké, pénzügyõröké, akik esetében
1996-tól, azaz visszamenõleg is
alkalmazzák a jogszabályt.
Szerettük volna megismerni a
szaktárca álláspontját is, ám bõ
egy hét sem volt elég arra, hogy
választ kapjunk kérdéseinkre.
Ezért a Független Rendõr Szakszervezet lapját, a Frászt hívtuk
segítségül, amelyben Takács Al-

Hogy ne váljunk áldozattá
osztályokra szakosodtak – magyarázza a rendõrkapitány. – Csak
egy példát említenék: a társasházakban gyakran úgy engednek fel
becsöngetõ idegeneket a lépcsõházba, hogy nem gyõzõdnek meg
arról, hogy az illetõ valóban az-e,
akinek mondja magát. Sajnos, a
nyugdíjasok már egy kicsit kiszakadnak napjaink pörgõ, ám alapvetõen óvatosságra intõ életmódjából, ezért aztán a kelleténél sokszor jobban megbíznak az emberekben. Ezt a fajta, az idõsekre
egyébként jellemzõ túlzott bizalmat használják ki a bûnözõk. Félreértés ne essék, nem azt akarjuk,
hogy eztán ne segítsenek senkinek,
csak arra hívjuk fel a figyelmet,
hogy elõzõleg fontos megtenni
azokat a lépéseket, amelyek révén
a minimálisra csökkenthetõ a bûncselekmények áldozataivá válás
lehetõsége. Aztán azokon a területeken, ahol nagy parkolók találhatók, ismételten el fogjuk mondani,
hogy az autó nem tárolórekesz. A
gépkocsi-feltörések kilencven százaléka azért történik, mert a kocsiban hagyott, jól látható tárgyat
akarják megszerezni az elkövetõk.
S most már nemcsak az éj leple
alatt történik mindez, hanem fényes nappal is, hiszen az emberek-

bert rendészeti miniszter válaszolt a szakszervezet petíciójára.
Igaz, esetükben is több hetes késéssel.
A miniszter levelében az áll,
hogy a szakképzõ iskolák éveinek beszámításával kapcsolatban
mindenképpen a Legfelsõbb Bíróság ítéletére hagyatkoznak
majd, a megfelelõ szolgálati idõvel rendelkezõ, nyugdíjba vonuló
kollégák pedig választhatnak,
hogy az év végén rögzített állapotnak, avagy a tényleges nyugdíjba vonulásnak megfelelõ ellátást kapják. A miniszter szerint ez
egyfajta gesztus a rendvédelmi
dolgozók felé. A levélben az 1,2es szorzó visszamenõleges alkalmazásáról nem esik szó.
Horváth Attila
nek gyakran fel sem tûnik, ha valaki egy autó mellett áll, a lábainál meg üvegcserepek vannak…
Korosztályi ismereteket is szeretnénk átadni, például a fiatal anyukáknak közlekedési, ifjúságvédelmi ismereteket, a nagymamáknak
pedig olyan információkat, amelyek révén idõben felismerhetik,
ha unokájuk rossz útra tért. Elõadásaink során szót ejtünk majd a
családon belüli erõszakról, arról,
hogy kitõl, milyen segítséget várhat a bejelentõ. Fontos ez azért,
hogy olyan szakaszban tudjunk
beavatkozni, amikor még be lehet,
ugyanis egy ponton túl már semmit nem tehetünk, s ilyenkor általában már súlyosabb bûncselekményekkel kell számolnunk.
A megelõzést célzó elõadássorozat e hetekben veszi kezdetét, s áprilisig tart. A Nagykanizsai Rendõrkapitányság szakemberei rugalmasan alkalmazkodnak a közösségek igényeihez,
akiknek csak a helyet és az idõpontot kell megjelölniük, a többi
már a rendõrök dolga.
A felvilágosításra igényt tartó
társasházi, városrészi közösségek, nyugdíjas klubok Bükiné
Papp Zsuzsannánál, a bûnmegelõzési szolgálat századosánál
jelezhetik igényüket.
H.A.
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Csúcsok Szombathelyrõl. Remekül szerepeltek a Délzalai Vízmû úszói a Szombathelyen bonyolított Claudius Kupán. A kanizsai
úszó növendékek többsége egyéni
csúcsokat úszott, ezen felül Abay
Nemes Anna két, Trajer Márk pedig egy megyei rekordot úszott. A
helyezéseket tekintve Karancz
Aliz (1995) 200 m mellen lett elsõ,
ugyanígy teljesített Kiss Dóra
(1991), Kovács Dorottya és Zsupán Patrícia is (1994) hasonló
versenyszámban. Ezüstérmet szerzett 200 m mellen Tihanyi László
(1994), harmadik pedig Abay Nemes Anna (1996) lett 100 m pillangón. Szintén harmadikként csapott célba Szabadics Adrienn és
Törõ Virág (1995) 100 m pillangón, s a ’98-asoknál pedig (ugyancsak 100 m pillangón)
Karancz Panna és Molnár Flóra
állhatott fel a dobogó harmadik
fokára.
Széles korosztállyal. Javában
folynak a sakkozók városi bajnokságának mérkõzései, ahol jelenleg a negyedik körnél tartanak. Egyelõre Sipos János vezet
3,5 ponttal, õt Papp Nándor,
Sziva Antal, Kercsmarics József,
(a
fiatalabbakat
képviselve)
Kobán Bálint, Nyizsnyik Bence és
Zsirai Péter követi eddig három
gyûjtött egységgel.

Folytatták a menetelést
A férfi vízilabda OB I B-s bajnokság Zöld csoportjában folytatta remek szereplését a CWG
Kanizsa SE legénysége. A hétvégén a mezõny hatodik helyezettjét, a Kecskemét csapatát fogadták Szabó Gábor edzõ játékosai a
kanizsai uszodában. A meccsre
kilátogatók nem csalatkoztak, hiszen a dél-zalai csapat ismét kitett magáért, s végül 14-12nyerte meg a kilencedik fordulóbeli összecsapását. A találkozó
úgy indult, hogy nem lesz különösebb gond, hiszen már 7-3 is
állt az eredményjelzõn „másfél”

negyed után, aztán viszont érdekes fordulatot vettek az események. Talán a hazaiak is beblokkoltak egy kicsit, amikor 9-4-re
elhúztak, majd a vendégek kezdtek el kapaszkodni, s lett 10-9 az
állás. Ha ehhez hozzátesszük,
hogy a játékvezetõi síp is nem
egyszer harsant támadási és védekezési hibák miatt, akkor igaz
az állítás, hogy igencsak hektikus
képet öltött ekkor a mérkõzés
menete. Idegeskedtek a játékosok, ami csak tovább fokozta az
izgalmakat, s eközben jó volt látni, hogy nem egyszer a kanizsai

Taroltak a fõvárosiak
Rangos vívóversenyeknek, egyben válogatónak adott otthont a
Rózsa utcai vívóterem, ahol az
NTE 1866 vívószakosztálya volt a
házigazdája a megmérettetéseknek. A nõi kardozók kadett
korosztályában hét egyesület
képviseletében 26 sportoló lépett a
pástra, hogy döntsön a végsõ
helyezésekrõl. A házigazdákat hat
vívó képviselte, akik közül a
legjobb eredményt Mátyás Szabina érte el: õ végül a hatodik

helyen zárt a javarészt fõvárosi
indulókat felvonultató mezõnyben. A férfi kard kadett korcsoportban jóval népesebb volt a
próbálkozók
tábora,
hiszen
negyvenöten neveztek 12 klubból.
Itt a hazai színeket hárman
képviselték, közülük a legjobban
Kancsár Bálint vívott, aki huszonhatodikként zárt. A felnõtt férfi tõr
válogatóban harmincan küzdöttek
(nyolc egyletbõl), s végül itt is
budapesti siker született. Ebben a

Hazai gyõzelemnek tapsolhattak
Kanizsa KK DKG-EAST – Siókosár NTE-Budaörs 83-78 (2519, 19-24, 27-17, 12-18.). Nagykanizsa, 200 nézõ. Kanizsa: Kasza
24/6, Beck 20/15, Fodor 2, Zsámár
4, Szabó B. 23/3. Csere: Millei 10,
Murvai, Nagy. Edzõ: Kovács Nándor. Jók: Beck, Kasza, Szabó.
A férfi kosárlabda NB I B-s
bajnokság újabb fordulójában

rögtön a mérkõzés elején magához ragadta a kezdeményezést a
hazai csapat, melyben különösen
Kasza és Szabó B. volt elemében:
ketten együtt 20 (!) pontot vállaltak az elsõ negyed 25 kanizsai
pontjából. A második etap feléig
remekül mûködött a kanizsai
henger (14.p.: 34-23), ám a vendégek is egyre jobban belelendül-

tek, s pontos dobásaikkal csaknem kiegyenlítettek a félidõre.
Fordulás után is az irányító Kasza tartotta a lelket a gépgyáriakban, s mivel a távolról remekül dobó Beck sem akart lemaradni társától, az utolsó negyed elõtt mármár megnyugtató, 71-60-as vezetést mutatott az eredményjelzõ. A
záró etapban hazai részrõl néhány
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kapus, Kiss Csaba kezei között
landolt egy-egy veszélyes labda.
Miután a kecskeméti felzárkózási
kísérlet kifulladt, jöhettek ismét a
kanizsai találatok, s ugyan még a
mérkõzés vége felé is feljegyezhettünk mindössze egygólos
CWG-s vezetést (12-11), akkor
már nem forgott veszélyben a
vendéglátók elõnye. A végén aztán örömmel konstatálhatták,
hogy ismét zsebbe került egy
gyõzelem, így a bajnokságban
kilenc kör után hét nyert meccsnél tartanak, s mint élen álló csapat, eddig tizenöt pontot gyûjtöttek.
Polgár László
fegyvernemben Szmodics Zoltánnak, a legelõkelõbb helyen végzett
itthoni vívónak a 17. hely jutott.
A nõi kardozók versenye egyben tíz esztendõs évfordulója is
volt annak, hogy Magyarországon elõször Nagykanizsán rendeztek „kardban” nõi versengést.
Ebbõl az alkalomból Kalamár
Zsófia, Piecs Adrienn, Sajni
Mariann, Sznopek Gabriella és
Vukman Kornélia emlékérmet
vehetett át Kiss Györgytõl, a
vívószakosztály vezetõjétõl.
P.L.
figyelmetlenség elég volt ahhoz,
hogy újra szoros legyen az állás
(38.p.: 79-77), ráadásul a jól játszó
Szabó Balázs is a kipontozódás
sorsára jutott, miáltal rendkívül izgalmas lett a hajrá. A hazaiak szerencsére fizikálisan és idegileg is
jobbak voltak, így óriási küzdelemben – s a szurkolók példás bíztatása közepette – megszerezték a
roppant értékes gyõzelmet.
P.L.

Befejezõdtek a nõi nagypályás labdarúgó megyei bajnokság õszi
küzdelmei. Az Avantgard Kanizsa NFE együttese a félszezon után a
harmadik helyen áll 19 ponttal, néggyel elmaradva a listavezetõ Kertváros, illetve hárommal a második Landorhegy LSC mögött. Az utolsó elõtti, vagyis a tizenhetedik fordulóban Benedek József edzõ csapata a zalaszentgrótiakhoz látogatott, s a 3-0-ás félidõ után nyertek 4-0ra. A kanizsai gólokat Buczkó (2), Szabó Zs. és Hans jegyezte. Az
utolsó õszi meccsét a KNFE aztán már hazai környezetben vívta, s a
Zalaapáti csapatát fektette két vállra 6-2-vel úgy, hogy a félidei 3-2-es
állás még szoros küzdelmet sejtetett, hiszen 0-2 után fordítottak a
vendéglátók. Ezen a meccseken a házigazdák találatait Vitykó (2), Somogyi, Buczkó, Szabó Zs., és Szijártó szerezte. A tavaszi szezonra februárban kezdik a felkészülést, s néhány teremtornát is programba iktatnak majd a kanizsai nõi labdarúgók.
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Belvárosban 800 m -es építési terület eladó. Társasház építésésre
kiválóan alkalmas. Érd.: 30/227-3294
(6040K)
Platánsoron kétszobás, II. emeleti,
szép állapotú lakás eladó. Érd.: 30/4486072 (6086K)
Nagykanizsán, nyugodt környezetben 87+25 m2-es lakás beépíthetõ tetõtérrel, kerttel, garázzsal, pincével, teljesen felújítottan eladó azonnali beköltözéssel. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6077K)
Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetõtéri, azonnal beköltözhetõ, új, 46
m 2-es + galériás, turbókazános, kétszobás lakás 9,99 millióért eladó,
akár önrész nélkül is. Érd.: 30/9019013 (6078K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20
óra után a 93/315-559 (6099K)
Nk-án Csengery u. elején 57 m2-es,
2,5 szobás, jó állapotú, III. emeleti lakás
9,5 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/3489669 (6100K)
Szép természeti környezetben, kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559-es telefonszámon.
(6101K)
Borsfán (a bázakerettyei, letenyei
strandfürdõhöz közel) 100 m2-es családi
2

Túra – December 2.
Söjtöri barangolás
Indulás: 7.50 óra autóbusz
állomás
Érkezés: 17.25 óra autóbusz
állomás
Gyalogtúra útvonala:
Söjtör K+ - Fúróhegy - Vasvölgy Hahót
Táv: 15 km
Részvételi díj: Volán díjszabás

2007. november 22.

ház akácossal, kis kerttel eladó. Nagykanizsai lakáscsere érdekel. Irányár: 3,9
millió Ft. Érd.: 06-30-650-8534, este:
93-329-544 (6108K)

GYÉKÉNYESEN az „A”
szektorban, közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként)
nyaraló eladó. Érd.: 30/298-4001
Nk-án bejáratott üzlethelyiség kiadó vagy eladó! Két terem (72+12 m2),
raktárhelyiség,
mellékhelyiségek.
Érd.: 30/227-3294 (6111K)
Belvárosban (Csengery út elején)
garázs eladó. Érd.: 20/446-2968 (6112K)

BÉRLET
Belvárosban egyszobás lakás albérletbe kiadó. Kaució szükséges. Érd.:
20/805-2950 (6121K)

JÁRMÛ
LADA Samara 75000 km-rel, 2009-ig
mûszakival, garázsban tartott, jó állapotú,
új téli gumikkal eladó. Irányár: 200.000 Ft.
Tel.: 30/327-4316 (6115K)
Ford Escort bordómetál 33.000 kmrel, 10 éves, elsõ tulajdonostól, megkímélt állapotban eladó. Érd.: 93/315-861,
30/851-7255 (6122K)
Daewo Matíz 5 éves, ezüstmetál,
megkímélt állapotban eladó. Érd.:
93/315-861, 30/851-7255 (6123K)

rendelkezõ felszolgáló hölgyet vagy felszolgálót éves állásra felveszünk. Érd.:
20/482-4545 (6079K)
Érettségizõknek azonnali munkalehetõséget kínálok! Tel.: 30/551-9841
(6116K)

SZOLGÁLTATÁS
Asztalos végzettséggel, érettségivel,
vagyonõr vizsgával, “B” kategóriás jogosítvánnyal (PÁV I-es is) munkát keresek. Tel.: 30/600-2415 (6117K)
12 kg-ot fogytam nyolc hét alatt,
egészségesen, maradandóan, éhezés és
koplalás
nélkül.
Hívjon,
hogy
segíthessek! 70/779-3325 (6118K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Érd.:
20/510-2723 (6119K)

Pályázatírás garanciával cégeknek,
nonprofit szervezeteknek számlával. Érd.:
20/469-6066 (6124K)

VEGYES
Születésnapi, karácsonyi, szilveszteri
dekorációk, kellékek rendelhetõk nagy választékban. Dekor Kuckó Nagykanizsa,
Magyar u. 9. 30/459-4461 (6110K)
Fiatal lány keres olyan kedves nénit,
aki megtanítaná kötni, horgolni, cserébe
bármiben a segítségére lennék. Érd.:
30/270-8592 (6113K)
Fa esztergagép eladó. Érd.: 93/315861, 30/851-7255 (6125K)

Számítógépes rögzítést
vállalok! Tel.: 30/9932-534

A Kiskanizsai Sáskák Sportegyesület tisztelettel meghívja Önt a
Sportbálra, melyet 2007. december 1-én 19.00 órakor a Kiskanizsai
Általános Iskola aulájában tartunk.
Báli program: Honvéd Kaszinó Modern Tánccsoportjának mûsora, vacsora, tombola, zene, tánc. A zenét a Gold együttes szolgáltatja. Belépõjegy ára:
3500 Ft, mely az alábbi telefonszámokon igényelhetõ: Ifjovics Ferencné
30/2387-484, Szokol Pál 30/4076-926, Dervalics György: 70/2519-404. Asztalfoglalás a fenti telefonszámokon.

ÁLLÁS
Nk-i Keleti Étterembe gyakorlattal

A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete 30-án, pénteken, a
Kórház
a
tanácstermében,
15.30-kor tartja klubfoglalkozását, amelyen Dr. Sebestyén
Miklós fõorvos tart elõadást
“Életmód, terápia a diabetesben” címmel.

November 24. 20 óra
Nosztalgia Kávéház
KATALIN BÁL

November 30. 18 óra
A Kanizsa Fúvós Egyesület
zenekarának évadzáró koncertje.

Zene: Hajdú Sándor-zongora, Ámon István-szaxofon, Murka László-basszusgitár,
Kõfalvi Csaba-dob. Belépõdíj: 1200 Ft.
Jegyek elõvételben - asztalfoglalással - az
információs szolgálatnál kaphatók.

Karnagy: Ámon István. Belépõdíj: 500 Ft

November 28. 15 óra
Életmód és vendéglátás a XVI.
századi Magyarországon

December 1. 18 óra
A KANIZSA TÁNCEGYÜTTES
GÁLAMÛSORA

Büki Pálné vetítettképes elõadása

Belépõdíj: 1000 Ft

November 30. 19.30 óra
KANIZSAI HELIKON III.
Baráth István trombitaestje. Belépõdíj: 500 Ft

Állás
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
mechnaikai mûszerész
szakirányú
85.000 – 130.000 Ft
minõségi ellenõr
érettségi
80.000 Ft
operátor
8. általános
70.000 – 80.000 Ft
mûszaki ellenõr
szakirányú
100.000 – 120.000 Ft
hegesztõ technológus
szakirányú
180.000 – 250.000 Ft
kõmûves
szakirányú
120.000 Ft
festõ-mázoló
szakirányú
120.000 Ft
ács-állványozó
szakirányú
140.000 – 150.000 Ft
kárpitos
szakirányú
90.000 – 130.000 Ft
szakápoló
szakirányú
150.000 Ft
húsbolti eladó
szakirányú
70.000 – 80.000 Ft
hentes
szakirányú
70.000 – 80.000 Ft
hûtõraktár-kezelõ
szakirányú
65.500 – 70.000 Ft
nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ szakirányú
megegyezés szerint
nehézgép-kezelõ
szakirányú
200.000 – 220.000 Ft
Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra
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Újjáéled a Muskátli Cukrászda, amelyet a Zalaco Sütõipari
Rt. éleszt fel ismét. Egy barter
kapcsán megújulhat a homlokzat is, Papp Nándor képviselõ
pedig kidolgozott egy hatékonynak tûnõ szisztémát a város hasonlóan patinás épületeinek felújítására.
A Kölcsey utca és a Deák tér
sarkán álló szecessziós stílusú
épületet Bajer Vince építette az
1900-as évek elején. A sarokház
az államosításig Bajer Vince és
leánya, Bajer Mária tulajdona
volt, itt mûködött az elegáns
Bajer Cukrászda. Bajer Vince üzletét elõbb a Makoviczky, majd a
Muskátli Cukrászda követte. Bár
az épületet már többször felújították, a szecessziós jegyeket, a stílusra jellemzõ, hullámzóan áradó
vonalakat, formákat és plasztikus
növényi ábrázolásokat máig õrzi.
1992 óta helyi védelmet élvez az
épület.
Az elmúlt néhány évben az
egyik mobiltelefon-társaság bérelte az ingatlant, amely a közelmúltban kiköltözött, így – mint
ahogy arra elsõként Bárdosi Gábor képviselõ felhívta a figyelmet
– történelmi lehetõség adódott a
város elõtt, hogy egy viszonylag
rövid ideig tartó átmeneti állapot
után helyreállítsa az évszázados
tradíciót, s ismét cukrászda mûködjön a Deák tér sarkán.
A kezdeményezés sikeresnek
bizonyult, hiszen az önkormányzat valóban feltételként szabta
meg a pályázat során, hogy a régi
tradíciót visszaállítva, az ingatlanban ismét cukrászda várja a
kanizsai polgárokat.
A Zalaco Sütõipari Rt. hamarosan, várhatóan januárban, de lehet, hogy már decemberben megnyitja az újjászületett Muskátli
Cukrászdát.
– Kávézót, cukrászdát és látványpékséget nyitunk az épület-

ben, s magától értetõdõ módon
tovább visszük a Muskátli nevet –
mondta lapunknak Ibránszky
György, a cég kereskedelmi vezetõje. – Nem korhû, de mindenképpen stílusos, kellemes környezetben várjuk a felújítás után vendégeinket, s természetesen a tõlünk
megszokott minõségû és árfekvésû édesipari termékeinkkel. Elsõsorban a hagyományos zalai
ízekre fókuszálunk majd, kiemelném tizenötféle házi rétesünket,
de természetesen lesznek különlegességek is. Reményeink szerint
már decemberben megnyithatjuk

Muskátli: méltó lesz régi hírnevéhez
a cukrászdát, de januárban mindenképpen.
Ibránszky György kérdésünkre
azt mondta, a városban és a Muskátli névben is láttak fantáziát.
Több városban is mûködtetnek
már cukrászdát, s úgy vélik, a
nagykanizsai is azokhoz hasonló
sikerû lesz majd.
A Muskátli épülete azonban
nem csak belülrõl, hanem kívülrõl is megszépülhet, ugyanis egy
vállalkozás a tetõtérben irodát, illetve lakást alakít ki, s némi kedvezményért cserében vállalta az
épület homlokzatának felújítását
is. Az egyedi barter azonban vélhetõen nem alkalmazható minden
egyes esetben, pedig Nagykanizsa sok patinás épületének felújítása lenne szükséges.

Papp Nándor, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke a feladatra kidolgozott egy várhatóan
hatékonyan alkalmazható szisztémát, amelybõl önálló képviselõi
indítvány készül.
– Számos olyan épület van a
városban, amelynek a homlokzatát feltétlenül fontos lenne megóvni – mondta lapunknak Papp
Nándor. – Véleményem szerint
ezen feladatokra létre kellene
hozni egy legalább húszmillió
forintos alapot, amellyel egy
speciális konstrukción keresztül
részt vállalhatna az önkormány-

zat is a munkálatokból. Mégpedig oly módon, hogy az adott
beruházás egyharmadát az önkormányzat finanszírozná, a
fennmaradó részt pedig részletekben fizethetné vissza a lakó,
vagy a lakóközösség. Azt hiszem, ez egy korrekt megoldás
lenne a lakókkal szemben. Van
persze, még egy lehetõség: ha az
összes régi épületet a tömbrehabilitáció keretében újítanánk fel,
ám egyelõre még nem látni,
hogy mi fér majd bele a pályázati kiírásba.
Horváth Attila

Megújuló belváros
A lakosság véleményét kérjük a Megújuló belváros elnevezésû
projekthez. A szakértõi elképzeléseket a Kanizsa Dél-Zalai Hetilap
ez év november 15-i számában olvashatók, illetve megtalálhatók a
www.kanizsaujsag.hu honlap közélet címû rovatában.
Az érdeklõdõk véleményét Deák Varga Dénes fõépítész nevére címezve a Polgármesteri Hivatal portáján (Erzsébet tér 7.) adhatják le,
illetve aki e-mailben kívánja kifejteni álláspontját, az a
deakvarga.denes@nagykanizsa.hu címre írhat.

Kiváló versmondó
Baracskai Anikó, a Batthyány Lajos Gimnázium 10.F osztályos tanulója a Nyugat Szavalóverseny Dél-dunántúli Területi Döntõjében a nagyon értékes második helyezést érte el.
A négy megyét érintõ megmérettetésrõl így bejutott az országos döntõbe. Tanára: Hidvégi
Györgyné.

3

Fotó: Horváth Attila
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Sok még Jövõre indulhat a belváros megújítása
a tennivaló
A Dél-Zalai Cigányokért
Egyesület pályázatot nyújtott
be, a hátrányos helyzetû emberek foglalkoztatásának kérdéseirõl és az esélyegyenlõségrõl
szóló road show szervezésére az
Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz. Sikerrel. Az elsõ
konferenciára a Bogdán János
Cigány Közösségi Házban.
Teleki László, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke kérdésünkre elmondta, a projekt keretében még szorosabbra fûzik kapcsolatukat a cégekkel, vállalatokkal annak érdekében, hogy az esélyegyenlõség még magasabb szinten
valósulhasson meg a munkahelyeken. A programba bevonták
Zalakomár, Galambok és Garabonc
településeket is, hiszen e településeken jelentõs roma lakosság él.
Dr. Szilágyi Judit fõtanácsos
elõadásában elmondta, a kisebbségi ombudsman jogosult és köteles vizsgálni a faji hovatartozás
szempontjából, a közszolgáltatók
és a hatóságok által elkövetett
diszkriminációt. Ez történhet bejelentés okán és a nélkül is, elég
csupán egy cikk a sajtóban. Az
ombudsman nem szankcionálhat,
csak javasolhat, s elsõsorban
megegyezést elõsegítõ szerepe
van. A faji diszkrimináció azonban nagyon nehezen bizonyítható. Az ügyben sok még a tennivaló, integrációs, esélyegyenlõséget, toleranciát erõsítõ kampányokra, s a média segítségére van
szükség.

A belváros majdani megújulásának terveirõl tartottak a minap vállalkozói fórumot a Vasemberház dísztermében, ahol
Cseresnyés Péter alpolgármester
és Tárnok Ferenc, a városfejlesztési iroda vezetõje számolt be a
tervezett intézkedésekrõl. A fórumra meghívott vállalkozók elmondhatták ötleteiket, reagálhattak az elképzelésekre, ami
azért is fontos, mert háromszázötven millió forintnyi tõkét várnak tõlük a több éven át húzódó
beruházáshoz.

Cseresnyés Péter alpolgármester a megjelent vállalkozóknak
elmondta, már az elõzõ ciklusok
városvezetõi is gondolkodtak
azon, hogyan lehetne élhetõbbé
tenni a belvárost. Azt a belvárost,
amelyben fontos, hogy ne csak
bankok és üzletek legyenek, hanem alakuljon ki minél több közösségi tér, ahova érdemes lehet
hétvégenként bejönni a családoknak is. A tervek szerint három
ütemben újulhat meg a városközpont, elsõ körben az Erzsébet tér
és az Eötvös tér közötti terület,
azaz a Fõ út alakulna át. Itt a vendéglátás jutna jelentõs szerephez.
Az Erzsébet tér rendezvényközponttá válna, a tervek szerint itt
egy úgynevezett zenepavilont is
elhelyeznének, amelyben vasárnap délelõttönként helyi zenekarok léphetnének fel, szórakozást
nyújtva a városközpontban sétáló
családoknak, vagy az éppen arra
járóknak. Az Eötvös tér elsõsorban a gyermekes családok pihenési, szórakozási igényeinek kielégítésére szolgálna. Az alpol-

Az egészség érték
Az egészség érték címmel
konferenciát szervezett a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési
és Sportosztálya, a Hétszínvirág Óvoda és a Rózsa Óvoda
a Magyar Plakát Házban.
A szakmai nap fõ témája a pedagógusok és a közszférában dolgozók életminõségének javítási lehetõségei, valamint a kisgyermekek
egészséges táplálkozásának fontossága volt. A megjelenteket Szmodics Józsefné, a Mûvelõdési és
Sportosztály vezetõje köszöntötte.

Cseresnyés Péter alpolgármester
örömét fejezte ki, hogy Nagykanizsa adhat helyet a konferenciának,
mely 2003. szeptemberétõl a Hétszínvirág és a lendvai óvoda együttmûködésébõl eredõen nemzetközivé vált, sõt ma azt is megtapasztalhatjuk, egy harmadik ország, Ausztria is bekapcsolódik a munkába.
Szabó Gyõzõné pszichológus, fõiskolai tanár, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója, egy mndannyiunk által ismert slágerszöveget idézett fel: –
Nyolc óra munka, nyolc óra pihe-

gármester megjegyezte: a nagy
ívû tervek megvalósulása tíz-tizenöt éves idõintervallumban
képzelhetõ el, amelyhez saját
költségvetési forrást, s jelentõs
részben uniós pénzeket remélnek,
de emellett arra is számítanak,
hogy a helyi vállalkozói tõke is
mozgósítja magát.
Tárnok Ferenc elõadásában kijelentette, a legfontosabb teendõ
a forgalomcsillapítás. Ennek keretében jövõre elõször a Huszti
téri körforgalom, a Zrínyi utca és
a Teleki utca, illetve az Arany János és a Petõfi Sándor út összekötése valósul meg, továbbá az
Erzsébet tér rekonstrukciója.
2009. és 2010 között a Fõ út rekonstrukciójának elsõ szakasza
következhet, amelynek elsõ lépéseként a négy forgalmi sáv szûkítésére kerül sor. Az Ady Endre utcából sétáló utca lesz, térburkolattal és szökõkutakkal – ezeknek
a látványelemeknek egyébként a
belváros egészében komoly szerep jut majd. 2011 és 13 között
kerülhet sor a Fõ út további részeinek átalakítására.
Tóth Viktor, a Nyugat-Pannon
Fejlesztési Zrt. elnök-vezérigazgatója megjegyezte, nem egyetlen projektrõl, hanem projektsorozatról van szó tehát, amelybe
már a jövõ évtõl a helyi vállalkozók is bekapcsolódhatnak. Elhangzott az is, 2009-tõl 350 millió forintnyi vállalkozói tõke bevonását tervezik.
A fórumon a vállalkozók is elmondhatták gondolataikat.
Bicsák Miklós azt kifogásolta,
hogy a projektbõl miért hagyták
ki a Múzeum teret, ahol évek óta

áldatlan állapotok uralkodnak?
Kérdésére azt a választ kapta,
hogy a projekt menet közben is
bõvíthetõ, így a Múzeum tér a késõbbiekben is bekerülhet. Azonban szinte valamennyi vállalkozó
azon a véleményen volt, hogy
nem szakaszokban, hanem teljes
egészében, gyorsan és rapid módon ki kellene tiltani az autós forgalmat a Fõ utcáról.
Hóman Zoltán azt firtatta, akare tenni valamit az önkormányzat
az egyre növekvõ számban betelepülõ multik ellen, illetve arra is
választ várt, ez az önkormányzat
nem akarja-e értékesíteni a belvárosi önkormányzati tulajdonú üzleteket? (Ez utóbbi régi óhaja a
Fõ út vállalkozóinak.)
Az idõközben megérkezõ Marton István polgármester az elsõ
kérdésre válaszolva elmondta,
törvényes eszközök nem állnak
az önkormányzatnak rendelkezésére a multik korlátozására, ráadásul egy ilyen lépéssel uniós
alapelvet sértenének. Az értékesítésrõl pedig úgy vélekedett, habár
az önkormányzatok folyamatosan
vagyonfelélésre kényszerülnek, a
belvárosi üzletek értékesítését továbbra sem tervezik.
Kóbor Tamás azt javasolta –
egyébiránt meglehetõsen ésszerû
az elképzelése –, hogy az önkormányzat próbáljon valamiféle „csereüzletet” kiépíteni a multikkal, a
külvárosban létrehozandó kereskedelmi centrumok engedélyeztetéséért cserébe kérje, hogy azok anyagiakkal is mûködjenek közre a történelmi belváros megújításában.

nés, nyolc óra szórakozás! Milyen
jó is lenne, ha ezt meg tudnánk
tartani – mondta. – Az életkorunk
elõrehaladtával egyre inkább az
lesz, hogy nyolc órát dolgozunk
ugyan, de a munkánk mellett egyre
inkább megjelenik az aggódás a
munkánkért, aggódás azokért,
akikkel végezzük a munkánkat. Ezáltal életünk jelentõs része kevésbé hatékonyan, téblábolással telik
el otthon és a munkahelyünkön.
Az egészséges táplálkozás tíz
éves tapasztalatai gyermekkorban
címmel Blanka Geric, a Lendvai
Kéttannyelvû Központi Óvoda
igazgatója, A gyermek életében
az egészséges életmód, az egész-

séges étkezés döntõ fontosságáról
Bogyay Lászlóné, a Rózsa Óvoda
vezetõje tartott elõadást.
A kísérõrendezvények sorában
kóstolóval egybekötött ételbemutatót tartott a szomszédos Kiskastélyban a Szlovéniai Központi
Óvoda és a Rózsa Óvoda.
A magyar, szlovén és osztrák
óvodások festményeit, kisplasztikáit bemutató kiállítást Marton
István polgármester nyitotta meg.
Az Ausztria, Szlovénia és Magyarország köszönti az Uniót
címû program, óvodások mûsorával, és babakiállítással zárult.

Horváth Attila

B.E.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Deák tér 5.

nyílt versenytárgyalást hirdet a következõ önkormányzati tulajdonú üzletek bérbeadására
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16.
szám alatti 64 m2 alapterületû
üzlethelyiség

2. Nagykanizsai, Eötvös tér 27.
szám alatti 237 m2 alapterületû
üzlethelyiség

3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
szám alatti 76 m2 alapterületû
üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 3.360 Ft/m2/hó
Licitlépcsõ: 120 Ft

Induló licit bérleti díj: 1.440 Ft/m2/hó
Licitlépcsõ: 120 Ft

Induló licit bérleti díj: 3.000 Ft/m2/hó
Licitlépcsõ: 120 Ft

A bérlemény megtekinthetõ 2007.
november 22. 10-11 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban
is.)

A bérlemény megtekinthetõ 2007.
november 22. 11-12 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban
is.)

A bérlemény megtekinthetõ 2007.
november 22. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban
is.)

A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 10 óra

A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 11 óra

A versenytárgyalás ideje:
2007. november 26. 11.30 óra

A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlõ
Nagykanizsa, Deák tér 5.

A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlõ
Nagykanizsa, Deák tér 5.

A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési
Intézménye Ebédlõ
Nagykanizsa, Deák tér 5.

Mindhárom bérleményrõl a 93/311-241 és a 30/2273-192 telefonszámokon lehet érdeklõdni.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Néha úgy érzi, nem sikerül semmi mostanában. Ne aggódjon, érzékenysége,
pörgõ életritmusa a hétvégi pihenéssel
megváltozik, minden a régi kerékvágásban megy tovább.

IV.20.–V.20. Bika
Apróbb nehézségekre, kellemetlenségre
számíthat ezekben a napokban. Ne hallgasson, ne sértõdjön meg, inkább tisztázza a helyzetet. A párjával is konfliktusba
keveredhet, de hamarosan kibékülnek..

V.21.–VI.21. Ikrek
Keressen magának új hobbit, plusz idõtöltést, hogy lekösse felesleges energiáit.
Nem csak önnek, hanem a környezetének
is jól jön egy kis nyugalom. A magányos
Ikrek sikerrel indulhatnak hódító útra.

VI.22.–VII.22. Rák
Tudatosan készüljön fel a nehezebb napokra, takarékoskodjon pénzzel, energiával. A spórolás közben azonban ne feledkezzen meg a kikapcsolódásról. Így a szeretteinek is könnyebb lesz önnel.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha kiegyensúlyozottabban éli mindennapjait, egyszerûbben köthet új barátságokat, ismeretségeket. A társát a morgás
helyett gyakrabban lepje meg izgalmas
ötletekkel.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A Jupiter közvetítésével teljesülhet régi
óhaja. Akár plusz jövedelemre is számíthat és elismerik tevékenységét a munkahelyén is. Ha többet jár társaságban, ráköszönhet az igazi szerelem is.

IX.23.–X.22. Mérleg
A Vénusz hullámzó érzelmeket válthat
ki önben, de szerencsére pozitív történések kárpótolják mindezért. A megjegyzések helyett szánjon több idõt a kedvesére.

X.23.–XI.22. Skorpió
A kevés napsütés miatt fáradtnak és túlterheltnek érzi magát. Mindezeken könnyen segíthet például takarítással, mozgással, sportolással, és az sem árt, ha
jobban odafigyel kedvese igényére is.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Jól érzi magát a bõrében, könnyedén veszi az új feladatokat, és ennek a környezete is hasznát veszi. Ha még magányos, ezek a napok alkalmasak a párkeresésre.

XII.22.–I.20. Bak
Ideje, hogy a magánügyeiben végre rendet tegyen. Ha egyedül nem megy, szívesen segítenek a barátai. Ha még nincs
társa, ez a helyzet is hamarosan megváltozhat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Apróbb félreértések okozhatnak gondot
ezekben a napokban, de ne hagyja, hogy
hosszú idõre kizökkentsék a nyugalmából. Kapcsolatára is jobban figyeljen, legyen megértõ és türelmes.

II.20.–III.20. Halak
A Hold hatásának köszönhetõen megjön az
életkedve. Azon töri a fejét, hogy milyen
munkába kellene belevágnia. Tervezzen
hétvégi programokat, és nemcsak új szerelemre, hanem új barátokra is számíthat.

2007.11.21.
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Boros Antal nyugalmazott pedagógus úgy véli, életünk során
nem kerülhetünk olyan rossz helyzetbe, hogy ne tudnánk azt hittel,
erkölcsi tartással megoldani. Azt vallja, ez az egyetlen módja annak, hogy napjaink nehézségein úrrá tudjunk lenni. Ha valaki, akkor pedig õ tudja, hiszen az ’56-os események kapcsán társaival
együtt bûnhõdött néhány egykori kolléga súgó jóindulata miatt
olyasmiért, amirõl késõbb bebizonyosodott: inkább hazafias kötelesség, mint gyalázatos tett volt.
– A kispolgári lét biztonságos fokán élõ városrészbõl jöttem, a
Babóchay – korábban Gyár – utcában születtem, amely vasutasokkal,
postásokkal volt tele, de lakott itt
rendõr, csendõr és köztisztviselõ is
– meséli Boros Antal. – Nemzetiség
szerint ugyancsak összetett származékok, horvát, német, cseh, osztrák
és tót eredetûek voltak a szomszédaink. Néha, éjjelente, amikor nem
tudok elaludni, sorra veszem, hogy
az egyes házakban kik laktak – egykét kivételtõl eltekintve ez sikerül is.
Tisztességes, jóravaló, családjához
ragaszkodó közösség volt ez, s úgy
érzem, mindez jelentõsen befolyásolta késõbbi érdeklõdésem. Apám
az elsõ világháborúból, az olasz
frontról hazatérõ hegyi vadászként,
hosszabb állástalanságot követõen
a városi számvevõségnél kapott állást, s egészen a tanácsosi címig
vitte. 1943-ban a kegyesrendi gimnáziumba kerültem, mert rövid beszélgetés után Barta igazgató úr
úgy látta, felvehetõ vagyok. Amit
pedig itt a kemény, de megértõ piarista tanároktól kaptam, az életem
egészét meghatározta.
– Akkor itt kapta a lökést a tanári pálya felé, vagy netán kezdetektõl pedagógusnak készült?
– Egyáltalán nem. Fazekas, Botár
és Dallos tanár urak hatására is a
természet világa ejtett rabul. Erdõmérnöknek készültem, amihez az is
hozzájárult, hogy felsõbb éveimben
majd’ minden nyaramat az erdészetnél töltöttem. Azonban osztályhelyzetem kényes volta miatt nem
nyertem felvételt az egyetemre, és
átirányítottak geodétának. A geodétának meg ugye, ott kell dolgoznia,
ahol munka van, magyarán nem
helyben lakó, hanem fészekhagyó
típus. Fészeklakó típus lévén azonban a külszolgálatot nem vállaltam.
Így mentem inkább tanárnak, ahová Pintér és Bucsy tanár urak áldásos tevékenységének köszönhetõen
a matematika vonzott. Szerencsétlenségemre a már beindult tanév
elején kiderült, hogy a fizikával társított szak „túlnépesedett”. Átirányítottak kémiával társított változatra, ami viszont nem nyerte el a
tetszésemet. Adódott egy lehetõség,

ez a földrajz-rajz szak volt, amit
1955-ben el is végeztem. Meg kell,
hogy mondjam, kezdetben a földrajz érdekelt inkább, de fokozatosan rájöttem, hogy a technika és a
mûvészet keveréke, a rajz egyre
jobban vonz. Hat évig tanítottam
általános iskolákban, majd 1961tõl 1993-ig a Landler-, késõbb Batthyány-gimnázium tanára voltam.
– Jött 1957, amikor néhány
kollégájával és diákokkal együtt
perbe fogták.
– Akkor egy kedves kollégám,
testnevelõ tanár kérésére kísérõként elmentem a gimnazisták kétnapos kötelezõ lõgyakorlatára. Néhány kollégám „kegyébõl” – hogy
kikrõl van szó, azt most ne firtassuk, mert már nincsenek az élõk sorában – több társammal, például
Harkány Lászlóval együtt 1957
februárjában letartóztattak, s a
Magyar Népköztársaság törvényes
rendje elleni fegyveres felkelés címén indítottak eljárást ellenünk.
Hat hét után kiderült, hogy nem vagyok elmarasztalható, de addig
vizsgálati fogságban tartottak,
részben a kanizsai rendõrségi fogdában, részben az akkor még mûködõ járási börtönben. A büntetés,
természetesen, nem maradt el. Egy
frissen alakult, külvárosi iskolába
helyeztek, ahol – ahogy a rendõrkapitány politikai helyettese fogalmazott – oroszt kellett tanítanom,
hogy helyrehozzam a „bûnömet”.
Pedig nem voltam orosz szakos, ennek ellenére második évemben megyei második helyezést ért el egyik
tanítványom. Úgy látszik, abban
sem voltam annyira ügyetlen. Tehát
ötödiktõl nyolcadikig oroszt és rajzot tanítottam óraadóként, aztán
1963-ban végleg bekerültem a
Landler Gimnáziumba. Érdekes
módon éppen az az igazgató hívott
ide tanítani, aki középiskolás koromban osztályidegen besorolásom
okán – enyhén szólva – nem jó
szemmel nézte a tanulmányaimat.
1966-tól nyolc éven át megyei rajzszakfelügyelõként is dolgoztam.
Több kiváló szakembert, jó kollégát
is megismerhettem így, akiktõl magam is sokat tanultam. 1977-tõl a
Batthyány
Lajos
Gimnázium

2007. november 22.
könyvtárának a vezetése lett a fõ
feladatom. Az akkor már több mint
harmincháromezer kötetet kitevõ
állományt õriztem, gyarapítottam.
Az ötvenes években engem is elért
a szerelem, amely hamarosan házasságba is fordult. Magyar szakos
kolléganõmmel, Nemes Piroskával
kötöttük össze életünket. Hamarosan megszülettek leányaink. Egyikük ma orvos, a másik külkereskedõ. Sajnos, már jó ideje külföldön
élnek. Hiányérzetünket unokáink
távolléte is fokozza. Kicsit sajnálom, hogy az ember nem zárhatja

Meghívó
A nagykanizsai
Horvát Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében

horvát virágkötõk
bemutatkozására kerül sor,
ahol adventi koszorúk,
érdekes virágkompozíciók
kerülnek bemutatásra
illetve eladásra.
Rendezvényünk
helyszíne:
Vasember Ház tükörterem
idõpontja:
2007. november 30.
péntek 15.00 óra

Hittel, erkölcsi tartással
valamiféle megnyugtató képpel
küzdelmes földi életpályáját. Szerencse, neveltetés eredménye az,
hogy a jelenlegi, szánalmas-nevetséges – nem is tudom, hogyan nevezzem- társadalmi, politikai helyzetet belsõ meggyõzõdéssel fel lehet oldani. Az általam nagyra becsült, gondolkodásom alapjait lerakó tanáraim, akik között szerzetesek is voltak, megtanították, s neveltetésem során belém ivódott,
hogy – bár a sorsunkat nem mi határozzuk meg – a rossz helyzetek
hittel, erkölcsi tartással kezelhetõk
és megoldhatók.
– A jó pap is holtig tanul –
szokták mondani. Ön is majdnem
hatvan éves volt, amikor újabb
felsõfokú tanulmányokba kezdett.
– Ötvenhét éves voltam, amikor
elkezdtem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karát, s
hatvanegy, amikor befejeztem.
Nagy örömmel csináltam, sok kiváló emberrel találkoztam mind a tanári gárdában, mint a velem hallgatók között. A képzés a világ egy
újabb aspektusát mutatta meg számomra. Hogy miért csináltam? Két
okból. Egyrészt kora ifjúságom óta
nagyon foglalkoztatott az egyház és
a vallás kérdése, a liturgia és a
szakrális mûvészetek. Persze, volt
bennem némi bizonyítási vágy is,
hogy megmutassam a külvilágnak:
nem kopott meg még a tudásom
annyira, mint ahogy azt sokan gondolnák. Miután végeztem, hittant és
a szaktárgyaimat tanítottam a Batthyányban, s a Piarista Iskolában.
– Rajztanárként lehet nagy
eredményeket elérni?
– Valamelyest. Érdekes, de
több rajztanár, építészmérnök és
belsõépítész nõtt fel mellettem,
mint festõ, vagy szobrász. Az ország legfiatalabban Ybl-díjat
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nyert építészét, Noll Tamást is én
indítottam el az úton, de még számos jelessé váltat említhetnék.
– Festeget még szabadidejében?
– Nagy szomorúságom, hogy
már jó húsz éve letettem az ecsetet.
Az idõmet ugyanis kitölti a házimunka és az önképzõ olvasás, újraolvasás. De nemcsak ez az oka,
hogy nem ragadok ecsetet, a kilencvenes évekbeli genti, San Bavoban
tett látogatásom döbbentett rá arra,
hogy a van Eyck-testvérek már születésem elõtt ötszáz évvel ezelõtt
mindent tudtak a mesterségrõl, amit
tudni lehet. Újat legfeljebb a stílusváltozások hoztak, lényegest azonban alig mozdítottak elõ. Egy éve
fogtam hozzá az alsóvárosi templombelsõ mûvészeti értékeinek feldolgozásához, a szakrális mûvészet
jelentéstartalmainak tisztázásához.
Külön öröm számomra, hogy új,
konstruktív gondolkodású plébánosa értõ módon renováltatja azt. Így
Délnyugat-Dunántúl legértékesebb
mûemléke méltó módon tárhatja
elénk ékességét, értékeit. A feldolgozás cikkei a plébániaújság lapjain látnak napvilágot.
– Említette az erkölcsi tartás
fontosságát. Mit tanított Önnek a
Szentírás?
– Jézus tanításából csak egyet
ragadnék ki: „A Te igen szavad legyen igen és igen, nem és nem. A
többi a gonosztól való.” Ennek
megfelelõen igyekeztem élni, dolgozni. A Jóisten mindig segített.
Legszorongatottabb helyzetemben
sem kellett meggyõzõdésemmel, világlátásommal szembehelyezkedni.
Sikerült kikerülnöm a felállított
csapdákat, a tisztesség útján maradva – eddig...
Horváth Attila

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

GE Infrastructure
Energy

Munkatársakat
keresünk
Nagykanizsára!

A GE Energy Environmental Services levegõminõség-biztosítási
megoldásokat kínál az energiaipar részére. Innovatív termékeink,
szolgáltatásaink és a világon egyedülálló technológiáink nagymértékben segítik a károsanyag-kibocsátás csökkentését, ugyanakkor
nagyobb és gazdaságosabb teljesítmény elérését teszik lehetõvé.
Jelenlegi tevékenységünk 11 országban, 12 gyártólétesítményben, több mint 1400 dolgozóval folyik. Az Environmental Services csoportot és annak elhivatott dolgozóit mind a GE, mind a
GE Energy üzletág vezetése nagyra értékeli, tekintve, hogy kiemelten fontos szerepet töltenek be a vállalat növekedési stratégiájában.
A növekedés következõ állomásának keretében új gyártási
tevékenység beindítására készülünk Nagykanizsán. Itteni
gyárunk – amely a szövetbõl készült szûrõk európai piacra
történõ gyártásának központja lesz – a több mint 4000 dolgozót foglalkoztató GE Consumer and Industrial üzletággal
mûködik majd együtt. Terveink megvalósításához kollégákat
keresünk az alábbi pozíciókba.
Gyárigazgató
Felelõsségi köre új tevékenységünk beindítása és az itt folyó
munka vezetése lesz. Felsõfokú, ideálisan gépészmérnöki
végzettséggel, minimum 3 éves termelésirányítási tapasztalattal és kiváló angolnyelvtudással rendelkezik.
Minõségbiztosítási vezetõ
A gyárban folyó valamennyi minõségbiztosítási tevékenységért felel majd. A pozíció betöltéséhez legalább 2 éves minõségbiztosítási és 1 éves irányítási gyakorlat, MS Office programok ismerete és kiváló angolnyelv-tudás szükséges.
Anyaggazdálkodási vezetõ
Munkatársunktól gazdasági vagy pénzügyi felsõfokú végzettséget, legalább 3 éves, anyagismeretben és logisztikai irányításban szerzett tapasztalatot, az Excel ismeretét, valamint kiváló angolnyelv-tudást várunk el.

GE imagination at work

Szakirányú felsõfokú végzettség, legalább 5 éves könyvelési tapasztalat és kiváló angolnyelv-tudás birtokában van.
Pénzügyi elemzõ
Leendõ munkatársunktól felsõfokú pénzügyi végzettséget,
legalább 4 éves elemzési tapasztalatot, alapos számítógépes tudást és alapfokú angolnyelv-ismeretet várunk el.
Logisztikai koordinátor
A pozíció betöltéséhez felsõfokú logisztikai vagy pénzügyi
végzettség, legalább 2 éves, logisztikai területen szerzett tapasztalat, kiváló számítógépes ismeretek és alapfokú angolnyelv-tudás szükségeltetik.
Gyártástervezõ és -ütemezõ
Az ideális jelentkezõ felsõfokú mûszaki, pénzügyi vagy gazdasági végzettséggel, termelésirányítási vagy gyártástervezési tapasztalattal, továbbá kiváló adatelemzési és számítógépes ismeretekkel rendelkezik.
Folyamatmérnök
A munkakör betöltésére felsõfokú mûszaki vagy gyártástechnológiai mérnöki végzettséggel, szakmai tapasztalattal, alapfokú angolnyelv-tudással és átlagon felüli kommunikációs
készséggel rendelkezõ kollégát keresünk.
Mûvezetõ
Az ideális jelölt felsõfokú végzettséggel, legalább 5 éves
gyártási, ezen belül legalább 2 éves üzem- vagy csoportvezetõi tapasztalattal és tárgyalóképes angolnyelv-tudással
rendelkezik.
Ha a pozíciók valamelyike felkeltette érdeklõdését, magyar
és angol nyelvû önéletrajzát küldje Nagyné Bujtor Gyöngyinek a gyongyi.nagy@ge.com e-mail címre. Amennyiben kérdése van, érdeklõdjön a 93 504-132-es telefonszámon. A pályázatok leadási határideje november 27.

Anyagbeszerzési vezetõ
A pozíció betöltéséhez gazdasági vagy pénzügyi területen
szerzett felsõfokú végzettség, legalább 3 éves beszerzési
vagy logisztikai tapasztalat, MS Word, Excel, PowerPoint,
Visio és Project számítógépes programok felhasználói szintû
ismerete és kiváló angolnyelv-tudás szükséges.

Szakmunkás és betanított munkás munkakörök
Középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezõ jelentkezõket
várunk a következõ fizikai munkakörök betöltésére: varrósorfelelõs, finommechanikai mûszerész, minõségellenõr, betanító-oktató, varró szakmunkás, szabász, anyagmozgató,
rakodó, szállítási felelõs, szabászgépkezelõ, raktáros. Továbbá keresünk betanított munkásokat varró munkakörbe.

Pénzügyi vezetõ
Munkájával a pénzügyi és termelõ csoportokat támogatja, továbbá a gyár általános könyvelési tevékenységéért felel majd.

A jelentkezõket várjuk november 22-23-án és 26-27-én délelõtt 10 órakor Nagykanizsán, a Kinizsi út 97. alatt a III-as
portánál.
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Varga Miklós a Petõfi szoborért

– Felgyorsultak az események
a Petõfi-szobor megtisztíttatását

célzó gyûjtésünk meghirdetése
óta – kezdte mondandóját
Babicsné Bertha Éva, a Polgári
Kanizsáért Alapítvány szóvivõje.
– A Tourinform iroda és a Volksbank-fiókok után két új helyszínen: a HSMK információs pultjánál és itt, a Halis István Városi
Könyvtár folyóirat olvasójában is
élhetnek a lehetõséggel a kanizsaiak. Örvendetes az is, hogy
köztiszteletben álló kanizsaiakon
kívül országosan is felfigyeltek
kezdeményezésünkre. Jó híre kelt
ezzel városunknak. Varga Miklós,
a kiváló énekes például ezt üzente
rádión keresztül: „Többször ala-

Elfogyott a bizalom
Bene Csaba, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje és Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ is
sajtótájékoztatót tartott az NTE
1866 Sportegyesület labdarúgószakosztályának támogatása körül kialakult helyzetrõl.
Bene Csaba elmondta, ismert
elõttük az a dokumentum, amelyet
az egyesület elõzõ vezetése csatolt
az idei év költségvetési támogatási
kérelméhez. Ebben még az szerepel,
hogy a labdarúgó-szakosztály éves
költségvetése 15 millió forint. Akkor ehhez kértek még 5 milliót az
NB III-ban való szerepléshez, ami
azt jelenti, hogy összességében 20
milliós költségvetéssel terveztek.
– Az önkormányzat ehhez igazította a támogatást, sõt, megelõlegeztük a bizalmat, s a többi, szintén
nem a legkedvezõbb anyagi helyzetben lévõ egyesület jogos kritikáját figyelmen kívül hagyva újabb
összegeket is adtunk – hangsúlyozta Bene Csaba. – Megszavaztuk a
tízmillió forintot, majd adtunk további 2,5 milliót is. Ezért nem értjük az újabb támogatási kérelmet.
A frakcióvezetõ megjegyezte, mivel a korábbi megállapodás alapján
az önkormányzat egy forintjához a
szponzorok egy forintját teszi az elnökség, az önkormányzat megtette a
maga kötelességét, amikor megszavazta a tízmillió forintot, sõt, voltaképpen túl is teljesített, amikor további 2,5 millió forintot adott.
Karádi Ferenc elöljáróban – utalva az NTE-elnök ultimátumára –
megjegyezte, hogy Tóth László korábbi tájékoztatóiban nem szerepelt

kíthattam Petõfi alakját, a 80-as
években A költõ visszatér és a
Zúgjatok harangok címû zenés
játékokban. Petõfi mindig közel
állt hozzám, és talán ennek tudható be, hogy Nagykanizsáról
megkértek, szóljak néhány jó szót
a szobor érdekében. Ha mindenki
hozzátenne csak 100 forintot,
senkit sem terhelne meg anyagilag. A lánglelkû költõ emléke
megér annyit mindenkinek, hogy
ez a szobor megújulhasson.”
Örömmel említem meg, hogy
megszólítottuk városunk ifjúságát, óvodástól az egyetemistáig.
Az eredeti, Kányádi Sándortól ki-

induló ötletben egy gombóc fagylaltról való lemondás szerepel,
ebben a nagyságrendben gondolkodunk mi is. Az áldozatvállalás
megörökítésére minden résztvevõ
közösség Szoborjegy elnevezésû
emléklapot kap, melynek elkészítéséhez várjuk a nyomdaipari
vállalkozások felajánlását. A Szoborjegy feljogosítja birtokosát arra, hogy a megszépült Petõfi szoborra büszkén tekintsen: „Ebben
a munkában a mi forintunk is
benne van!” Erõsítve ezzel is az
együvé tartozás tudatát.
S

Nyugdíjasházi lakáspályázat

az a kitétel, amennyiben elnökként
nem tud eleget tenni a finanszírozásra vonatkozó elvárásoknak, lemond, ám elõtte visszavonatja a
csapat NB III-as nevezését.
– Mint az egyesület régi labdarúgója, felháborodottan tapasztalom, hogy amióta Tóth László az
NTE 1866 elnöke, az egyesületet és
pozícióját a polgármester és a Fidesz-frakció lejáratására használja. Azt üzenem Böröcz Zoltánnak
és Tóth Lászlónak, hogy soha többé ki ne ejtsék a szájukon azt, hogy
visszaléptetik a csapatot az NB IIIból, mert ilyen felhatalmazásuk soha nem lesz, megvalósítani pedig
végképp nem lesz módjuk. Beszéltem a csapat edzõjével, Tóth Attilával, s arra kértem, hogy a csapatot
támogatásunkról biztosítsa, s hogy
a szakmai munkát továbbra is ilyen
szinten folytassák, ne törõdjenek az
egyesületi vezetés válságával. Azt
is kértem az edzõtõl, biztosítsa a
megbecsülésünkrõl a csapat tagjait
abban az esetben is, ha valamelyik
mérkõzés után netán vesztesen
hagynák el a pályát. Az edzõ megígérte, hogy mindezt közli a játékosokkal, s arról is biztosított bennünket, hogy a bajnokságot végigjátsszák, s minden tõlük telhetõt
megtesznek a gyõzelem érdekében
– mondta Karádi Ferenc.
– A sportvezetõk feladata –
mondta végül Bene Csaba – hogy
a feltételeket megteremtsék. Ha
erre nem képesek, akkor el kell
gondolkodni, alkalmasak-e az
egyesület vezetésére?
H.A.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú
Nyugdíjasházban megüresedett 1 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje 2007. november 30., 12.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz.
ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja 2007. december 7., 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határozott idõre
A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 8.122 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett
szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2007. november 20. (kedd) 10-11 óráig
A bérlemény nem örökölhetõ!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek. Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/,
öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga,
vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a
pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja
2./ Egyéb feltételek. Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását
ajánlja fel.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó
havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát. A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai: A
licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti. A licitálás induló összege: 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik. A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó
bérleti szerzõdést az Ingatlankezelési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerzõdést nem ezen határidõn belül nem
köti meg, a bérleti szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.
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Tibetben a lélek, Boszporusz
felett a híd, és az El Camino, Az
Út. Egy olyan ember könyvei,
aki vándorlásai révén próbál
meg dacolni a mulandósággal
és a kiürült világgal. Egy modernkori zarándok, aki a média
világát hagyta maga mögött a
krisztusi életélményért, hogy
aztán tapasztalatait könyveken
és filmeken keresztül ossza meg
a hasonlóan gondolkodókkal,
akik számára fontos a lélek.
Tolvaly Ferenc a minap a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon meghívására járt Nagykanizsán, s tartott
érdekfeszítõ elõadást az Októberi esték címû sorozatban.

történészekkel, mûfordítókkal és
újságírókkal létrehozza az Ortega
y Gasset Társaságot. Céljuk a
szellem csiszolásának, a magyarság felemelkedésének és az európai gondolatnak a szolgálata.
2002 tavaszán eladja tv2üzletrészét és megalapítja az Elsõ
Európai Befektetési és Fejlesztési
Zrt-t, amely elsõsorban hátrányos
helyzetû kistérségekben közcélú
beruházásokba kíván magántõkét
befektetni.
2005-ben megjárja a Szent
Jakab zarándokutat. Útjáról filmet forgat és regényt ír, El
Camino – Az Út címmel. 2006ban a keleti vallások szent hegyéhez, a Kailászához utazik.
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egy dimenzióval több, mert akkor, amikor a gondolataimat papírra vetem, már reflektálok is
rájuk, ami a helyszínen nehezen
kivitelezhetõ. Amikor író-olvasó
találkozón vagyok, ismét átélem
korábbi élményeimet, amelyek
így újabb dimenzióval bõvülnek,
hiszen már a közönség is reagál
rájuk. Ezek az élmények számomra a késõbbiekben hatalmasak, minden élethelyzetben
alkalmazni tudom õket. Én azt
szeretném, ha a könyveim és a
filmjeim egyfajta kapaszkodót
nyújtanának. Sok esetben fordultak hozzám olyanok, akik
tényleg kétségbeejtõ helyzetben
voltak, s azt mondták, az írása-

Tolvaly Ferenc: A hit végül is mindenkiben ott lakozik
Tolvaly Ferenc Marosvásárhelyen született, 1957. április 12én. Tehetsége korán megmutatkozott, már a hatvanas évek végén megjelentek versei a Kolozsváron kiadott Napsugárban.
1974-ben szüleivel elhagyta Erdélyt, Németországba disszidált,
ahol a Kastl-i Magyar Gimnáziumban fejezte be tanulmányait.
Gimnáziumi évei és családi környezete meghatározóak voltak
mindabban, amit Európáról, a
magyarságról és szülõföldjérõl,
Erdélyrõl vall ma is. 1975-tõl
rendszeresen jelennek meg versei az Új Látóhatárban. Szerepet
vállal a Magyar Cserkészmozgalomban. Létrehozza és vezeti a
„Bethlen Gábor” Erdélyi Ifjúsági szervezetet. Elõadásaival felhívja a hallgatók figyelmét a
Ceausescu-diktatúra erdélyi kisebbségek elleni intézkedéseire.
1981-ben felveszik a Müncheni
Filmfõiskolára, játékfilmrendezõi és médiamenedzseri szakra.
Diplomavizsgái után a londoni Royal College of Art-on vendéghallgató, majd a Müncheni
Filmfõiskolán tanít. Közben
producerként
tevékenykedik.
1992-ben létrehozza Budapesten
az MTM Kommunikációt, filmforgalmazó és -gyártó cégét. A
cég által létrehozott konzorcium, az MTM-SBS Rt. 1997-ben
elnyeri az országos mûsorszolgáltatói jogosultságot. A tv2 vezérigazgatójaként az értékközpontú társadalom gondolatának
népszerûsítését tûzi ki céljául.
2000-ben írókkal, film- és képzõmûvészekkel, zeneszerzõkkel,

Tibetben a lélek címmel készít
errõl az útról filmet, illetve ír
regényt. 2007 februárjában a
Magyar Pen Club alelnökévé
választják. Idén zarándok- és lélekútjának harmadik állomásáról, az iszlám szent helyeirõl
készít filmet és jelentet meg regényt Boszporusz felett a híd
címmel.
– Újabb útra készülök most is,
a hinduizmus körvonalazódik
elõttem, bár sokat kell még olvasnom, sokat kell még tanulnom – mondta lapunknak
Tolvaly Ferenc. – Számos teológussal és mesterrel kell beszélnem ahhoz, hogy véglegesen kimondhassam, ez lesz a következõ utam, amely a Kis-Gangesz
és a Nagy-Gangesz deltájához, a
nagy zarándokhelyhez vezet
majd.
– Mi hajtja ezekre az utakra?
– A legfontosabb, hogy a szívem és a tudatom tágul általuk.
Meggyõzõdésem, hogy a megismerésbõl lehet csak elfogadás, és
az elfogadásból szeretet. Végsõ
célom a szeretet.
– Mégis, miért tartja fontosnak,
hogy az Ön teljességgel személyes és magánjellegû élményeit
mások is megismerjék? Úgy véli,
hogy ennek révén az olvasó is
formálódik?
– Amikor úton vagyok, az élményeimet egy rögzítõre mondom. Minden, amit gondolok, a
keletkezés pillanatában rögzül.
Amikor visszahallgatom õket,
akkor újra átélem az élményeket. Ez az átélés, az újratapasztalás nem olyan mély, de talán

im segítettek kilábalni a válságból. Ezért meg vagyok gyõzõdve
arról, hogy a feladatom nem
csak az, hogy megéljem, átéljem
és tároljam az élményeimet, hanem tovább is kell adnom azokat.
– Mióta fontosak Önnek a hit
kérdései, a szeretet, hiszen a média világa nem igazán ezen értékek körül forog?
– 1974-ben hagytam el hazámat, Erdélyt. A Kastl-i Magyar
Gimnáziumban fejeztem be tanulmányaimat, ott érettségiztem.
A Nürnberg és München közötti
kolostor ódon falai közt atyák és
kedves nõvérek oktattak. Számomra akkor nyílt meg a hit világa, s azóta vagyok gyakorló
hívõ és keresztény. Ezen az sem
változtatott, hogy végül is nem
író lettem – legalábbis a szó
szoros értelmében nem –, hanem
a filmrendezõi pályát választottam. Ön valószínûleg a filmrendezõi pálya körülményeirõl rendelkezik információval, legalábbis a kérdésébõl ez derül ki
számomra, de meg kell, hogy
mondjam, ez csupán egy kisebb
kitérõ életzarándokutamon.
– Teljesen kirekesztette az életébõl a médiát?
– Biztosan nem. De úgy látom, jelenleg nincs mit keresnem
a magyar médiában, amely nem
alkalmas arra, hogy az üzeneteimet továbbítsa. Csak akkor lehet
majd értékközpontú médiumokat
mûködtetni, ha a világ egésze, a
társadalmi gondolkodás is ebbe
az irányba változik, azaz, ha
lesz igény ilyesmire. Ez fordítva

nem mûködik. Egyszer megpróbáltam szembeúszni az árral, s
nagyon hamar kudarcot vallottam.
– Hogy látja a hit helyzetét mai
magyar társadalmunkban? Mintha teljesen veszni látszanának a
klasszikus értékek…
– XVI. Benedek mondta, amikor meglátogatta szülõvárosát,
hogy aki hisz, az nincs egyedül.
A Szentatya ezzel azt üzente,
hogy a hívõk nagy közössége a
világban olyan erõt ad mindenkinek, amibe bármikor kapaszkodhatunk.
Meggyõzõdésem,
hogy a hitnek döntõ szerepe van
a ráció és a fogyasztás világában is. Most különösen érezhetõ
megtartó ereje. Én ebben az erõben hiszek, még akkor is, ha jelenlegi társadalmunk nem a szeretetrõl és nem a hitrõl szól. Azt
hiszem egyébként, hogy a hit végül is mindenkiben ott lakozik.
– Misszió, amit csinál, ahogy
járja a településeket, s megosztja
az élményeit?
– A misszió kifejezés talán egy
kicsit sokat ígér. Meggyõzõdésem,
hogy mindenhova el kell mennem,
ahova hívnak, s az elmúlt években felhalmozódott tapasztalataimat át kell adnom. Különösen
most, amikor az országban nagy
szerepe van a szeretetnek, a megismerésnek és az elfogadásnak.
– Mikor találkozhatnak az
újabb kötettel tisztelõi?
– Ezt pontosan nem tudom
megmondani. Ha elindul a lelkem, követni fogom.
Horváth Attila

2007.11.21.
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„Nekünk feladatunk nevelni a közönséget…”
Beszélgetõtársam
Baráth
Yvette, városunk zeneiskolájának meghatározó egyénisége, a
Szivárvány Énekegyüttes karnagya. Az idén második alkalommal megrendezett Zalai
Príma Díj átadásán õ vehette át
együttese nevében a kiosztásra
került három díj közül az egyiket, valamint a csapat elnyerte
a közönségdíjat is.
Hangulatos, otthonos irodájában a díjról és az együttes korábbi sikereirõl, illetve terveikrõl
faggattam.
– Honnan jött az ötlet az együttes megalapítására?
– Az együttes magja tizenhat évvel ezelõtt egy alkalmi szereplés
kapcsán alakult. A zeneiskolai növendékeimbõl, akik akkor még középiskolások voltak, karácsonyi
koncertre összehoztam egy kvartettet, valójában öten énekeltünk
négy szólamban – ez alkalommal
két dalt.
– Hogyan alakult a történet a
továbbiakban? Miképpen váltak
állandó együttessé?
– Jött a következõ karácsony, és
elõzõ alkalommal is már akkora
volt a sikerünk, hogy az elõadás
után odajöttek hozzám a diákok azzal, hogy ha lehetséges, õk ezt sze-

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ezt az esztendõt Kodály emlékévnek nyilvánította,
ugyanis 125 évvel ezelõtt született és 40 évvel ezelõtt hunyt el a
XX. század Közép-Európájának
legnagyobb és nyugodtan mondhatjuk, egyik legtermékenyebb
zeneszerzõje. Városunkban is
több hangversennyel, elõadással
emlékeztek meg róla az elmúlt
hónapokban. Galántai és nagyszombati diákévei után egy idõben volt a Zeneakadémia és a budapesti egyetem bölcsészkarának
hallgatója. Barátjával, Bartók Bélával 1905-ben indult az addig ismeretlen magyar népzene felkutatására. Ennek az életre szóló jelentõségû utazásnak az eredménye sok ezer dallam lett, amelyeknek mûvészi feldolgozásából
remekmûvek születtek.

rén manapság tapasztalunk.
Ezért is nagy elismerés egy ilyen
díj, mert ez is mutatja, hogy van
igény a komolyzenére.
– Beszéljünk akkor kicsit a díjról. Milyen érzés volt átvenni?
– Ezt nagyon nehéz szavakba
önteni. Maga a jelölés is nagy
megtiszteltetésként ért, de a mi
örömünk egészen más volt, mint
az egyéni díjazottaké. Mi tizenheten éltük át az örömöt. Úgy éreztem, hogy valamiféle fény ragyogott körülöttünk. Nagyon jól esett
a közönség rengeteg szavazata is.
Nem csak Nagykanizsáról, hanem
szinte mindenhonnan, ahol koncerteztünk, kaptunk szavazatokat.
Például a zalaszentbalázsiak is
szavaztak ránk, akiknek a templomában vettük fel a második CDlemezünk anyagának egy részét.
Tavaly Miskolcon voltunk egy
nemzetközi fesztiválon, onnét is
érkeztek a szavazatok. Ez egyfajta elismerés számunkra. Ha a közönség szeret bennünket, ennél
nagyobb öröm nem kell nekünk. A
díjjal kapcsolatban még azt szeretném hozzáfûzni, hogy nagyonnagyon szép dolog a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetségétõl – és konkrétan ugye
Demján Sándortól, aki öt évvel
ezelõtt elindította az országos
Prima Primissima Díjat –, hogy
odafigyelnek arra, hogy abban a
szférában, ahol nincsen elegendõ
pénz, támogatják azokat, akik erre érdemesek.
– Milyen tervei vannak a kórusnak a jövõre nézve?
– Három éve részt vettünk a
Riva del Garda Nemzetközi Kórusversenyen – ami egyébként
fantasztikus élmény volt, és arany
diplomával tértünk haza –, s ez lehetõséget adott számunkra, hogy
a jövõ júliusában, Grazban tartandó nemzetközi kórusolimpiára
is elmehessünk. Valamint nagyon
szeretnénk elkészíteni a harmadik
CD-lemezünket. Hét éve adtuk ki
a második lemezt, s úgy érzem,
hogy megérett a csapatban egy
újabb. Ez olyan érzés számunkra,
mint amikor egy gyermek saját
maga kreál ajándékot karácsonyra. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy elkészüljön a CD, és egyfajta ajándék legyen azoknak,
akik eziránt érdeklõdnek.

B.E.

Steyer Edina

gasabbat kapott az együttes, ez a
hangversenykórus cum laude,
amely már nagyon magas minõsítésnek számít az amatõr kórusok
számára, hiszen efölött már csak
egy van: a summa cum laude.
– Mennyire kötõdnek egymáshoz a kórus tagjai? Szoros barátság fûzi Önöket össze, vagy csupán a próbákon és a versenyeken
találkoznak?
– Ez egy baráti társaságként is
mûködõ együttes. Azon túl, hogy
zeneileg megpróbálunk valami
tartalmasat és szépet csinálni,
mindannyiunknak emberileg is
feltöltõdés, amikor együtt vagyunk. Gondolok itt együtt töltött
nyaralásokra, kempingezésekre –
a családokkal, a gyerekekkel.
– Mit gondol, a mai társadalomnak mennyire van igénye a
komolyzenére?
– Szerintem az, amikor azt
mondják, hogy komolyzenére nem
lehet behívni a közönséget, nem
igaz. Nem igaz, mert be lehet hívni, csak nem mindegy, hogy az
milyen minõségû. Nekünk feladatunk nevelni a közönséget, nagyon fontos, hogy jó együtteseket
és jó produkciókat tudjunk nyújtani. Viszont sajnálatos Kodály
országában, amit az ének-, és
egyáltalán a mûvészetoktatás te-

retnék rendszeresen csinálni. Úgy
gondoltam, ehhez öt fõ kevés lenne,
és akkor még a hangjuk is képzetlen volt. Akkor jött az ötlet, hogy
minden szólamhoz legalább két
ember kellene. Így lettünk nyolcan,
majd kilencen. Ahogy a szakmai
feladatok nõttek, s közben fejlõdött
az együttes, egyre nehezebb darabokat kezdtünk el tanulni.
– Mi következett ezután?
– Eljött az elsõ minõsítés. Úgy
gondoltuk, hogy megmérettetjük
magunkat országos szinten, hogy
a Magyar Kórusok és Zenekarok
Országos Szövetsége szerint milyen szinthez tartozhatunk. Elsõ
nekifutásra ez a kilenc fõ az
arany minõsítés feletti fesztiválkórus minõsítést nyerte el.
– Mit hozott ki Önbõl és a csapatából ez a szakmai elismerés?
Milyen irányba léptek tovább ennek hatására?
– A szakmai megerõsítés miatt
is felötlött bennem a gondolat,
hogy bõvülni kellene. Azért, hogy
a szólamok arányosan szóljanak,
a hangok összecsengjenek – még a
zongora egyes hangjaihoz is három húr tartozik. Az volt a cél,
hogy három ember legyen egy szólamban. Így bõvültünk tizenkét fõre. Majd 2000-ben jött a következõ
minõsítõ, ahol két fokozattal ma-

Kodály Zoltán képeslapokon

Fotó: Bakonyi Erzsébet

41.qxd

Kodály Zoltán zeneszerzõ
születésének 125. évfordulója alkalmából Kodály Zoltán képeslapokon címmel rendeztek kiállítást a HSMK-ban. A képeslapokat Sasvári Tiborné nagyatádi
gyûjtõ bocsátotta az intézmény
rendelkezésére. Közremûködött
Németh Renáta zenetanár.

– Ebben az évben a magyar zenetörténet és egyben az európai
kultúrtörténet egyik kiemelkedõ
zeneszerzõje, zenetudósa és zenepedagógusa, Kodály Zoltán emléke és hagyatéka elõtt kell fejet
hajtanunk – mondta a kiállítás
megnyitóján Papp Ferenc, az
intézmény igazgatója.

2007. november 22.

Kanizsa – Városháza

Pályázat építéshatósági ügyintézõk helyettesítésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 3 fõ építéshatósági ügyintézõ helyettesítésére. Ellátandó feladat: kiemelt építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozattervezetek) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995.(II.3.) Korm. sz. rendelet 1. sz. mellékletének I./4. Építésügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztályban felsorolt iskolai végzettségek és szakképesítések bármelyike: egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki
(szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség; fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség. Legalább egyéves szakmai (tervezõi, kivitelezõi), továbbá kétéves közigazgatási gyakorlat, vagy legalább
hároméves közigazgatási gyakorlat. (Ezek hiányában felmentés kérhetõ.) „B” kategóriás gépjármû vezetõi engedély.
Közigazgatási alapvizsgát és szakvizsgát a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint kell
megszerezni, illetõleg a Belügyminisztérium Építésügyi Hivatala szakmai felügyeletével szervezett szakmai továbbképzésen kell részt venni. A kinevezés határozott idõre, legfeljebb hat hónap próbaidõ kikötésével történik. Illetmény
és egyéb juttatások a Ktv. és Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának vonatkozó rendelkezései szerint.
A pályázatokat dr. Gyergyák Krisztina aljegyzõ részére kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., telefon:
93/500-700 vagy 500-708), melyhez csatolni kell: az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási gyakorlat hivatalos igazolását.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2007. november 30. 12.00 óra. A benyújtott pályázatok elbírálására a pályázati határidõ lejártát követõ 15 napon belül kerül sor. A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
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Képviselõi
fogadóóra
Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden
szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Szõlõsi Márta a 7. számú, Horváth
István a 8. számú, és Gyalókai Zoltán
a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõi közös fogadóórát tartanak 2007. november 27-én (kedden)
18.00 órakor a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden páratlan
hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség
épületében.

Szociális bérlakás-p
pályázat, Garzonházi bérlakás-p
pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a többször módosított 55/2000. (XII.13.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának szociális alapon történõ elnyerésére:
CSERÉRE:
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 5/2/11.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: komfortos, településen belüli fekvése: belvárosi terület, épületen belüli
fekvése: II. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 22.999 Ft. A lakás
állapota: felújított, A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy az eredeti
szerzõdéssel megegyezõ.
KETTÕ GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Péterfai u. 37/D. IV. em. 1.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos, településen belüli fekvése: egyéb városi terület. épületen belüli fekvése: IV. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.975 Ft.
A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:
Nagykanizsa, Rózsa u. 15. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos, településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 19.088 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, 1 + fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 12.050 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
12.050 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 56. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 76 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata:
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 16.083 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
EGYEDÜLÁLLÓKNAK:
1. Nagykanizsa, Magyar u. 71. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 18 m2, szobaszám: fél szobás, komfortfokozata:
komfort nélküli. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület, épületen belüli fekvése: földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege:
802 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5
év.

2. Nagykanizsa, Fõ u. 4. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 1 + fél szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület, épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 16.260 Ft.
A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az
alábbi, Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti
jogának elnyerésére.
Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosultak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, elhelyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
12.814 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama:
maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege:
14.952 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata:
összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület,
épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege:
13.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.
A lakás alapterülete: 40 m2, 1+fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: keleti városi terület, épületen
belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: 2007. november 30.
Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály, Nagykanizsa, Eötvös tér 16.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

2007.11.21.
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Kanizsa – Krónika

2007. november 22.

Kanizsa – Tollal és ecsettel

2007. november 22.

Eltelt egy esztendõ, és újból
közös gondolkodásra, útkeresésre hívta az óvónõket a Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Míg tavaly
az óvodából iskolába való átmenet volt vizsgálódásuk tárgya, idén a szülõkkel való
együttmûködés lehetõségeit vették górcsõ alá.
– Olyan társadalomban élünk,
ahol nagyon nehéz az eligazodás
– kezdte megnyitó szavait Vereb
Zsolt atya, az intézmény igazgatója. – Az eligazodást, a továbblépést mégiscsak azoknak az intéz-

ményeknek kell képviselni, amelyek most a legsanyargatottabb,
legnehezebb helyzetben vannak –
folytatta. – A kapaszkodókat is
egyre magasabban találjuk. Ebben a helyzetben nagyon sokan
arra kényszerülnek – akár oktatási, akár egészségügyi vagy más
szociális intézmények bezárása révén –, hogy elhagyják azt a szakterületet, amelyre fiatal korukban
elhivatottságot éreztek, és úgy
gondolták, ráteszik egész életüket.
Azok, akik megmaradnak ebben a
gyönyörû hivatásban, érzik, egyre
nagyobb a felelõsség a vállukon.
Részben azért, mert a család in-

Versparnassus

Versparnassus címmel verses, zenés estet szervezett a
Tungsram
Hevesi
Sándor
Versmondókör, Horváth István
Radnóti-díjas versmondó és
Farkas Tibor énekmondó. A
Honvéd Kaszinó tükörtermében megrendezett est bevételét
a Szatmárnémeti Gellért Sándor Versmondó Verseny megrendezésére fordítják.
Halmos Ildikó háziasszony köszöntõje után Farkas Tibor énekmondó, valamint Schmidt István
Radnóti-díjas rendezõ és Deliné
Csere Andrea tanítványai –
Lengyák István, Horváth István,
Kocsis Edit, valamint Bajgár Ramóna, Baracskai Anikó, Horváth
Réka, Miksó Nóra és Megyes Melinda – szavalták el legkedvesebb
verseiket.
Az est ötletérõl Schmindt István Radnóti-díjas rendezõ elmondta, idén tizennyolcadik alkalommal rendezik meg Szat-

márnémetiben a szavalóversenyt. Az elmúlt években már
komoly nehézségekkel küszködtek, és Csirák Csaba a kanizsai
versmondók régi ismerõse már
ott tartott, hogy nem mer nekivágni a megrendezésének. Ott
jártuk alkalmával tavaly ígéretet
tettek rá, hogy rendeznek Kanizsán egy mûsort, melynek bevételét az erdélyi versmondás megsegítésére adnák át.
A Gellért Sándor Versmondó
Verseny Erdély legnevesebb szavalóversenye, ahová a Vajdaságtól kezdve a Felvidékig, és az
anyaországiak is szép számmal
részt vettek az elmúlt években,
nem is kis eredménnyel.
Ezzel egy idõben, és a hétvégén a Vajdaságban megrendezett
szavalóversenyen megkezdõdik
a Csengey Dénes Vers- és Prózamondó Verseny elõzsûrizése
is.
B.E.

tézménye is átstrukturálódott. A
szerepekben elbizonytalanodtak a
férjek és a feleségek, az édesapák
és az édesanyák. Egyre kevésbé
vannak tisztában azzal, hogy amire vállalkoztak, milyen követelményeket támaszt velük szemben. Ily
módon nekünk, az oktatásban
résztvevõknek kell sok mindent átvállalni, és a szülõket segíteni abban, hogy e nehezen megélhetõ világban mégiscsak magukra találjanak, és valóban magunk is higygyünk abban, hogy jövõt építünk,
és elsõsorban rajtunk múlik, milyen lesz az a jövõ. Bármilyen szegény és sivár körülmények között
a továbblépést alapvetõen az fogja
jelenteni, hogy hogyan készítjük
föl a jövõ generációit. Szeretnénk
felelõsségteljes állampolgárokat,
ha úgy tetszik világpolgárokat nevelni, akik nem csak New-Yorkban, Párizsban és egyebekben, hanem Nagykanizsa és környékében
is gondolkodnak.
Az igazgató megnyitó szavait
dr. Pergovácz Erzsébet, az iskola pszichológusa bevezetõ elõadása, majd az óvónõk kiscsoportos beszélgetése követte a
megadott témákból. A záró fórumon egymás munkáját segít-

ve kész javaslatok is elhangzottak.
– Tudjuk, hogy milyen fontos a
gyermekek otthoni háttere a nevelés és oktatás szempontjából –
összegezte Szentgyörgyi Ildikó tanító, programfelelõs. – Arról
folytattunk eszmecserét, hogyan
látják a fenti problémakört az
óvónõk, mivel õk találkoznak elsõként a jelenséggel. Miként szólítják meg a mai szülõket, és milyen eszközökkel, módszerekkel
vonják be õket a nevelõmunkába.
Hogyan késztetik õket hatékonyabb együttmûködésre, hiszen
tudjuk, a kettõs nevelés elkerülése
csak egy közös akarat érvényesítésével lehetséges. És nem utolsó
sorban, miként fogadtatják el az
általuk képviselt normarendszert.
A konferencia célja volt, hogy rávilágítsunk napjaink legégetõbb
nevelési problémáira. Közös
nyelvet kerestünk a mai szülõkkel,
számba vettük azokat a lehetõségeket, mellyel a szülõk bevonhatóak a gyermekek helyes nevelésébe. Olyan példákat, helyes utakat kerestünk, melyek követhetõek
a mai szülõk számára.

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
és a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány rendezésében Dr. Erdõs
Lászlóné B-tagozatos, az átlagnál tehetségesebb növendékei
adtak koncertet az intézmény
hangversenytermében.
A II. osztályos Horváth Lacika, a III. osztályos Reizner Mónika, a IV. osztályos Vida Ágnes,
és a továbbképzõs Horváth
Krisztina – aki felvételire készül
a Bartók Béla Zenemûvészeti

Szakközépiskolába –, azokat a
darabokat mutatták be, amelyekkel ismét országos zongoraversenyre készülnek.
Fellépett a zongoratanárnõ volt
növendéke Fu Rui is, aki a Liszt
Ferenc Zeneakadémia elsõ éves
hallgatója. A mûsort ezúttal
Cseszkó Delinke zongoristanövendék versmondással színesítette. Õ
a hétvégén megrendezett XI. Dudás Kálmán Vajdasági Nemzetközi Vers- és Prózamondó Fesztiválon szerepelt eredményesen.

B.E.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Óvónõk és tanítók konferenciája a Piaristáknál

Fotók: Bakonyi Erzsébet

41.qxd

merõsök arcait, vagy kitalált arcokat látunk a képeken?
– Nem ismerõsök, kitaláltak.
Egyrészt én rendszeresen dolgozom a képeimnél modellel, másrészt a XX. században a legnapibb mûvészet a film és a videó.
Ha megnézünk egy Shakespeare
feldolgozást, ott is korabeli ruhákban, korabeli díszletben, mai
emberek játszanak. Ha igazán el
akarok jutni a mai fiatalokhoz,
nem szabad archaizált arcokkal
dolgoznom, mert a mai fiatalok
szívéhez is a mai ember karakte-

A nem mindennapi varázslatot
nyújtó könyv az angol Lambtestvérek nevéhez fûzõdik, akik
Shakespeare színmûveit elbeszélésekké, mesékké dolgozták át
gyerekek számára. A Petró Galériában a tavaly decemberben
megjelent a Shakespera-mesék
elsõ kötete, és az idén kiadott
második kötet is megvásárolható
a falakon látható képekkel
együtt. Herpai Zoltán 1975-ben
kapta meg oklevelét az Iparmûvészeti Fõiskolán a grafikai tanszék elvégzése után. Azóta a festészet, a grafika és az animációs
film területén dolgozik. Tagja a
Magyar Képzõ és Iparmûvészek
Szövetségének.
Vonzódik
a
meseszerûhöz, az abszurdhoz, a
képtelenségekhez, a szürrealizmushoz, az álom, a monda, a mitológia világához.

– A Shakespeare mesék gondolatát ön találta ki, vagy a megrendelõtõl jött az ötlet? – kérdeztük a
mûvésztõl a megnyitót követõen.
– Valamikor régen reklámgrafikusként végeztem s utána szinte
rögtön átnyergeltem a festészetre,
és az eltelt több mint harminc év
alatt hetven kiállítást rendeztem.
Festettem, festettem. Néha illusztrációkat is készítettem, de ritkán. Tavaly év elején megkeresett az Alföld
címû folyóirat fõszerkesztõje, hogy
szeretné az én rajzaimmal illusztrálni az egyik számukat. Én örültem, de megjegyeztem, hogy nincsenek kész rajzaim, csak nagyon régiek, de szívesen rajzolok, hiszen januárban nem nagyon megy a festészeti piac. Elkészítettem harminc
rajzot, tetszettek a fõszerkesztõnek,
és meg is jelentek. Magamban úgy
gondoltam, nem szabad abbahagyni, folytatni kell tovább. De mit is
csináljak? – töprengtem, fölnéztem
a könyvespolcra és eszembe jutott,
mennyire szerettem gyermekkoromban a Shakespeare meséket. Elkezdtem a saját szakállamra illusztrálni õket. Három mesét lerajzoltam, s amikor elkészültem, kiadót
kerestem. Szerencsére egy hónap
alatt találtam is. Így történt.
– A rajzokon mai fiatalok szerepelnek korabeli ruhákban. Is-

A tanító öröksége
A Halis István Városi Könyvtár adott otthont Vértes Judit, A
tanító öröksége címû könyve bemutatójának.
Az írónõ édesapjának, Vértes
Imrének, a tanyai tanítónak állít
emléket a könyvvel, amely az apa
naplója alapján jött létre.

Czupi Gyula igazgató nyitotta
meg a programot, amelyen részt
vettek – és hozzászóltak – Vértes
Imre egykori zrínyis tanítványai
és kollégái, lányának volt osztálytársai és barátai.
A könyvbemutatónak meghirdetett, emlékestté vált eseményre
a jelenlevõk régi fényképeket

Színek
és formák
Nádler László festõmûvész Színek, formák zenéje címû kiállítása
látható a Hevesi Sándor Általános
Iskola galériájában.

hoztak magukkal. Akik nem tudtak jönni, e-mailekben idézték fel
tanárukat, kollégájukat, s köszönettel adóztak Judit asszonynak a
könyv létrejöttéért. A beszélgetés
nem volt érzelmektõl mentes, s
ezt fokozta Orbán Béla két, gitárral elõadott dala, az Apám hitte
címû szerzemény Zorántól, s
Vértes Judit megzenésített verse.

A tárlatot Dezsõ Ferenc nyugalmazott igazgató nyitotta meg.
Hangfestõ improvizációkat játszott
tanítványaival Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola igazgatója. Közremûködtek a Tungsram Hevesi Sándor Versmondó Körének tagjai (vezetõjük Schmidt István Radnóti-díjas rendezõ), Bánhidi Veronika,
Miksó Nóra, Illés Evelin, Csákvári
Tímea és Horváth István Radnótidíjas versmondó. A mûsort Wilheim
Erzsébet mûvelõdésszervezõ pedagógus vezette. A kiállítást Árváné
Szabó Judit és Lengyák István pedagógusok rendezték.
Nádler László 1945-ben született Keszthelyen. 1968-tól teljesen
a képzõmûvészetnek szenteli életét. Kling György festõmûvész és
Kirschmayer Károly szobrászmûvész volt a mestere. 1972-tõl Szigligeten és Becehegy környékén találja meg festõi témáinak javarészét. A közvetlen élmény, az impresszió megragadása foglalkoztatja. 1973-tól vonzódik erõsebben a
figuratív témákhoz is. Az állatábrázolást a mûvészet kezdettõl fogva felhasználta a korszellem és az
emberi viszonyok jelképes kifejezésére. A ló intelligenciája, nemes
formája, méltósága, az emberrel
való kapcsolata – mint téma –
Nádlert is magával ragadta. Mai
festményeivel a természet, a környezet szépségére utalva a szemlélõ szívét szeretné megörvendeztetni Utazásai során nagyszerû élményt nyújtottak alkotásaihoz Görögország, Spanyolország, Olaszország és Dalmácia régi városai,
halászfalui, az utóbbi idõben pedig
Ausztria (fõleg Burgenland) falvaiban, kisvárosaiban talált sok témát. A közvetlen élményeket, vázlatokat a mûteremben enyhén geometrikus jellegû stilizálással alakítja át, a kép ezáltal tágabb, szimbolikusabb tartalmat kap. Törekszik a
színek tisztaságára, mert nála a színek – miként a zene is – felfokozzák az érzelmeket.

S.E.

B.E.

Shakespeare-m
mesék a Petróban
November 29-ig tekinthetõ
meg Herpai Zoltán festõmûvész,
Shakespeare mesék címû kiállítása a Petró Galériában. A tárlatot Koplik Judit mûvészettörténész ajánlotta a galérialátogatók figyelmébe. Az ünnepség
rangját emelte két zalaegerszegi mûvész, akik a Rómeó és Júlia címû musicelbõl adtak elõ
részleteket.
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re, mimikája van a legközelebb.
Tulajdonképpen úgy dolgoztam,
mintha egy filmet készítenék, mai
szereplõket öltöztettem föl korabeli jelmezekbe.
– Egy-egy történetet idéznek
fel ezek a képek. Önálló mûalkotásként is fogadja a közönség?
– A korabeli könyvnyomtatás
idején is készítettek a nagy mûvészek illusztrációkat, metszetekként. Például Salvador Dali és
Picasso is illusztrált könyvet. Egy
jó illusztráció ugyanúgy egyedi
mûalkotás is. Ugyanúgy fölrakható a falra, és ha esetleg megvan hozzá a könyv is, akkor beillesztheti a történetbe.
– Mi lesz a következõ munkája?
– Csak nagyon halkan jegyzem
meg, egy képregényt akarok készíteni nagyon sok kicsi festménnyel. Egy kora-középkori nagyon kalandos történetrõl, magyar szerzõvel, de ennél többet
nem árulhatok el róla.
A szokásos ajándéksoroláson
Hári Ferencné, Magyar utcai és
Fazekas Heléna Kinizsi utcai lakosoknak kedvezett a szerencse,
akik egy-egy kötettel gazdagodva
térhettek haza.
Bakonyi Erzsébet

