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Átadták a STOP. SHOP. Bevásárlóparkot
Ünnepélyesen átadták Nagykanizsa keleti városrészében a
61-es számú út és a 7-es számú
fõútvonal találkozásánál, egy
már kialakult kereskedelmi övezetben megépült STOP.SHOP.
Nagykanizsa Bevásárlóparkot.

www.kanizsaujsag.hu
Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat.
Képeslapküldõ, fórum,
és apróhirdetési
lehetõség várja.

Kattintson rá!

Már a megnyitó elõtt érdeklõdõ
városlakók sokasága kereste fel az
üzleteket, ahol mindent gyorsan és
kényelmesen, közvetlenül az adott
üzlet elé parkolva intézhettek.
A megnyitó alkalmából tartott
sajtótájékoztatón Török Csaba, a
bevásárlóparkot bérlõ és üzemeltetõ cég ügyvezetõje a mintegy négymilliárd forintos beruházásról többek között elmondta: – A bevásárlópark regionálisan erõs ruházati
profillal rendelkezik. (Takko, Mister
Lady, KIK, Deichmann, Leonardo).
Emellett egy közel ezernégyszáz

négyzetméter alapterületû drogéria, ezer négyzetméteres sportszaküzlet (Hervis) és egy igazi babaáruház (Brendon) várja a vásárlókat. A
legnagyobb érdeklõdéssel bizonyára a KIK ruházati diszkont megnyitását várják a vásárlók – hangsúlyozta –, amely nemrég lépett piacra Magyarországon és a térségben
elsõként Nagykanizsán nyit üzletet.
A hét ruházati és sport szaküzlet közel négyezer-ötszáz négyzetméteren
forgalmaz megbízható minõségû
ruházati terméket, ami az alapterületet, az üzletek számát és a választékot illetõen piacvezetõ pozíciót jelent a térségben. Még ebben az évben várható a fiatalok által igen
kedvelt NewYorker üzlet és egy
gyógyszertár nyitása is. A késõbbiekben további nagy alapterületû
szaküzletek belépésével válik tejessé a bevásárlópark kínálata.

Hans-Peter Frauenhoffer, a
bevásárlóparkot tulajdonló Center
Invest Nagykanizsa Kft. ügyvezetõje kiemelte: országos szinten
már tizenegy helyszínen várják a
látogatókat. A gazdasági nehézségek ellenére további milliárdos
nagyságrendû beruházást szeretnének megvalósítani, 2010-ig összesen húsz bevásárlóparkot fognak
mûködtetni. A STOP.SHOP. cégcsoport egy osztrák befektetõ társaság, amely 1999. óta van jelen
Magyarországon, és országszerte
foglalkozik kereskedelmi ingatlanokkal.
Az üzletek különleges akciókkal
készültek a megnyitásra. Árengedmények sokasága és széles kínálat
várta a város és vonzáskörzete lakosságát.
B.E.
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Portrésorozat és tabló az aradi tizenháromról
Az aradi vértanúkról már sok
alkotás született, de általában
szobrok készültek az emlékükre.
Újdonságként a székesfehérvári
Simon M. Veronika Munkácsyérmes festõmûvész – aki nemrég
Zalaújlakon is vezetett mûvésztelepet – viszont festményeken
örökítette meg 1849 mártírjainak portréit.
– Kihívásnak éreztem azt, hogy
az aradiakat mindenféleképpen
vászonra vigyem – idézte fel a
portrésorozat születését a festõmûvész. – Történészekkel és muzeológusokkal vettem fel a kapcsolatot,
s az õ segítségükkel kutattuk fel,
hogy a késõbbi aradi vértanúk milyen ruhában harcoltak a szabadságharcban, vagyis milyen egyenruhát viseltek a saját hadtestüknél.
Az aradiakat általában vagy egy
színnel szokták ábrázolni, vagy pedig fekete-fehérben. Én ennél tovább léptem és például Nagy-Sándor Józsefet – akirõl köztudott,
hogy mindig kimagaslott társai közül a piros tollal díszített fehér kalapjával – korhûen ábrázoltam a
hadtestnél viselt egyenruhájában.
Amikor ezt a festménysorozatot alkottam, egy rövid leírást is készítettünk a hõsök életérõl és a katonai hadtestrõl, ahol szolgáltak. A
kiállításokon úgy mutatom be ezeket a képeket, hogy minden festmény alatt ott van a vértanú rövid
életrajza is. Több helyen is nagy
sikerrel bemutattuk már ezt a sorozatot, például Pécsen a Batthyánykápolnában, Monokon a Kossuthmúzeumban, jelenleg pedig a kisbéri Wass Albert Mûvelõdési Házban látható ez a kiállítás.
– Nehéz volt felkutatni a korabeli viseleteket és életrajzi adatokat ahhoz, hogy a portrék minél hitelesebbek legyenek?
– Nem volt egyszerû ez a kutatómunka. Még az a szerencse, hogy –
mivel körülbelül 7-800 portrét festettem már –, ezért kialakult körülöttem egy olyan segítõ „stáb”,
akik azzal foglalkoznak, hogy történeti hûséggel felkutassák azokat
a régi ruhákat és leírásokat, amelyek révén egy portrét élethûen lehet ábrázolni. Ezúttal is a „stáb”
segítségét vettem igénybe, illetve a
honvédségét is. Ennek az együttmûködésnek például az volt az
eredménye, hogy a honvédség baráti köre felkért Batthyány Lajos

portréjának megfestésére. Amikor
a Batthyány-portré elkészült,
Pákozdon helyezték el az ütközet
emlékhelyén, és akkor is bemutattuk ezt a portrésorozatot a közönségnek. Voltaképpen egy olyan
tablót készítettem az aradi vértanúkról, ahol egy hatalmas óraszerkezetet láthatunk a festményen. Ez
az óra pontosan úgy mutatja az
idõpontot, mintha egy kereszt lenne. A kép címe egyébként: Krisztus
után 1849 – és az óraszámoknál az
aradi vértanúk portréi láthatók
körben. Még arra is volt gondom,
hogy a kivégzések idõrendi sorrendjében helyezzem el a portrékat. Ezt szintén a történészek segítségével tudtam meg, hogy mikor és

miként zajlottak a kivégzések. És
mivel a vértanúk tizenhárman vannak – de csak tizenkét számjegy
van az óra számlapján -, ezért középre Nagy-Sándor József portréja
került. Az óramutató kereszt alakjába helyeztem el az õ arcképét.
Számomra azért is volt nagyon
fontos, hogy ezt a tablót elkészítsem, mert érzelmileg is kötõdök
ezekhez a halhatatlan hõsökhöz.
Ez a tabló egyébként képeslapon is
megjelent, melyen az aradi vértanúk mellett a Kossuth-címer látható. Úgy érzem, hogy ezzel az alkotással méltóképpen tudtam tisztelegni nagy hõseink emléke elõtt.
– Kinek a portréját volt a legnehezebb megörökíteni?

– A portrék elékészítését megnehezítette, hogy abban a korban majdnem mindenki egyforma szakállt és
frizurát viselt. Nagyon érdekes például, hogy – ha figyelmesen nézzük
az aradi vértanúk arcát - talán nincs
is köztük olyan, akinek ne lenne szakálla vagy bajusza, tehát a szemeken,
az orrokon, és az alig látszó szájakon
keresztül kellett a jellegzetes arcvonásokat bemutatni. Szerencsére nagyon jó grafikák maradtak fenn róluk a tizenkilencedik századból, amelyek jó támpontként szolgáltak az
aradi vértanúk portréit eredményezõ
alkotómunkámban – fûzte hozzá Simon M. Veronika festõmûvész.
Gelencsér Gábor

Õ már gazdag, mi lettünk szegényebbek
Erdõs Géza esperes úr halálára

Október 2-án, csütörtökön – a
kiskanizsai plébániatemplomban 11 órakor kezdõdõ temetési
mise után – a városi köztemetõben helyezik örök nyugalomra a
szombat délelõtt 82. évében elhunyt Erdõs Géza fõesperes, tb.
kanonok plébánost.
Életrajzi adatok, kitüntetések?
Errõl kellene szólnia az Esperes
Úr, Géza bácsi halálhírét véve ennek az írásnak? Nem gondolom.
Mindezt megtaláljuk az arra hiva-

tott helyeken. Ami több, mint negyedszázadon át a kiskanizsaiak
szívében belõle megmaradt, az az
érdekes. Ha majd a veszteség fájdalma enyhül, ezeket az emlékgyöngyöket lenne jó egybegyûjteni! Már ha ilyen személyes, lelki
mozzanatokat egyáltalán ízléses a
nyilvánossággal megosztani.
Amikor most dadogva keressük
a szavakat, mégis sürget a kötelesség. Hiszen kedves halottunk nem
csak szavaival, életével is tanított.
Így az elsõ botladozó számvetésben is rögzíteni kellene, amit õ továbbadásra érdemesnek tartott. Az
édeskés, hangulatokban elfolyó
vallásosság helyett az isteni szeretetre adott emberi válasz Géza bácsi olvasatában – egybecsengve a
kétezer éves egyház gyakorlatával
– a tettekben megnyilvánuló szeretet. Szeretet, mely nem elsõsorban
érzelem, rokonszenv, hanem akarat, jóakarat. „Szeretlek, ezért követelek tõled” – szól a többszázados nevelõi elv, s Esperes úrnak, a
volt piarista diáknak ez a szeretetteljes szigora visszhangra talált a
kiskanizsai közösségben. Munkájának jutalma mi más lehetne, mint

annak továbbvitele, amit tõle kaptunk.
Elõre ment, s eltávozásának
napján az Egyház így imádkozott
a 89. zsoltár szavaival: „Uram, te
lettél a mi menedékünk nemzedékrõl nemzedékre. Mielõtt hegyek lettek, a föld és a világ születtek, te öröktõl fogva és mindörökké vagy, Isten! Te visszatéríted az embert a porba, azt mondod: ,,Térjetek oda vissza, emberek fiai.’’ Hiszen szemed elõtt
ezer esztendõ olyan, mint az eltûnt tegnapi nap, vagy mint egy
õrváltásnyi idõ éjszaka. Elragadod õket, olyanok, mint az álom,
mint a reggel kiviruló fû: reggel
kihajt és virágzik, estére lehull és
elszárad…Taníts meg számba
venni napjainkat úgy, hogy bölcsességgel
telítsük
szívünket…Nyilvánuljon meg mûved
szolgáidon és dicsõséged az õ fiaikon. Derüljön ránk a mi Urunk,
Istenünk fényessége, kezünk
munkáját erõsítsd meg, és áldd
meg kezünk munkáját!”
Erõsítsd meg, áldd meg, Urunk,
elõrement szolgád keze munkáját
a rábízottak között!
Papp János
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Pécsett
jártak

3

Magyar katonai kitüntetések az elsõ
világháborútól napjainkig

– Az Utazók Klubja nemcsak beszélget hazánk szép tájairól, építészeti remekeirõl, a hungaricumokról, hanem kirándulásokat
is szervez – mondta Miha Tamásné
az egylet vezetõje.
A szeptemberi kirándulásukról
Gergye Ottóné, a klub vezetõje
számolt be: – Legutóbb Baranyába látogatott a klub harmincöt
tagja. Úticélunk Pécs, Siklós,
Máriagyûd és Villány volt. Az Európa Fõvárosa címet elnyert Pécsen megtekintettük a székesegyházat. A bazilika elõtti téren, az
1600 éves ókeresztény temetõ csodálatosan mutatja a késõ római
temetkezési gyakorlatot és halotti
kultuszt. Rómán kívül Pécsett maradt fenn a legnagyobb és legjobb
minõségû ilyen típusú korai keresztény együttes, amelyet 2000ben a Világörökség részévé nyilvánítottak. Természetesen a mai
Pécs épületeit, tereit is megnéztük
sétánk közben. Baranya megye
székhelyét elhagyva Siklós várát
tekintettük meg, amely ez egyik
legkorszerûbb hadászati létesítmény volt a maga korában. Utunk
következõ állomása Máriagyûd
volt. A kegytemplom az elmúlt hetekben kapta meg a „Bazilika
Minor”, a „Kis Bazilika” megtisztelõ címet. A szépen felújított
templomot magyar, német és horvát zarándokok látogatják. Erre
utal a falon látható háromnyelvû
Mária-ének kezdõ sora. Horváth
Lászlóné klubtagunk vezetésével
fel is csendültek a gyönyörû Mária-énekek. A templommal egybeépült Zarándokházban ízletes
ebéd várt bennünket. A kellemes,
elegáns környezetben elfogyasztott ebéd után Villányba vitt
utunk. Ezen a híres borvidéken a
szõlõmûvelés és borkészítés feltételezhetõen a keltákig, bizonyítottan a rómaiakig nyúlik vissza a
Bormúzeumban látottak alapján.
B.E.

Fotó: Lengyák András

A Rozgonyi Polgári Egylet
klubjai a nyári szünet után ismét változatos programmal várják az érdeklõdõket minden hónap második és negyedik csütörtökjén 16 órától a Medgyaszay
Házban.

Papp Gábor éremgyûjtõ kiállítását dr. Zsoldi Zoltán nyitotta
meg a Honvéd Kaszinóban, ahol
a szép számban megjelent érdeklõdõk magyar katonai kitüntetéseket, dísztõröket, okleveleket láthattak az I. világháborútól napjainkig.
Az érdeklõdõk kérdései után
lapunknak is válaszolt a fiatal
gyûjtõ.
– A megnyitó során elhangzott,
hét éve gyûjt érmeket. Honnan az
indíttatás?
– A szívemhez legközelebb a
határõrség érdemrendjei állnak,
ugyanis nagyapám itt volt tiszt,
ennél az alakulatnál. Az õ révén
kezdtem el gyûjteni a kitüntetéseket, amelyek a II. világháború
elõtt egységesek voltak a fegyveres testületeknél, de 1945 óta
különváltak. Megemlíteném, a
dédapám vitéz volt, akirõl sajnálatos módon csak egy egyenruhás
fényképem maradt. Mivel nem
tudtam megállapítani, hogy milyen kitüntetéseket viselt, elvittem
a fotót Zsoldi Zoltánhoz. Az
érmek kiderítéséhez tõle kaptam
szakirodalmat, s ezeket olvasva,
tanulmányozva kaptam kedvet a
gyûjtéshez.
– Van-e kedvence a kiállított érmék között?
– Található a gyûjteményemben
egy Mária Terézia nagykeresztje,
amely biztos, hogy nem adományozott darab volt. Adományozottat mintegy száz darabot adtak ki,
azokat általában fõhercegek kapták. Mikor azonban Horthy ma-

gyar érdemrendnek nyilvánította,
akkor a Magyar Állami Pénzverdében minden fokozatából készítettek pár darabot. A háború után
sikerült néhány példányt megmenteni. Ezt egy öreg gyûjtõtõl sikerült megvásárolnom szülõi segédlettel. Büszke vagyok a vitézi érdemrendek kitüntetéseire is. Minden egyes kitüntetés beszerzésének külön története van, akár vásároltam, vagy ajándékba kaptam,
netán hagyaték útján jutottam
hozzájuk.
– A korábbi korokból milyen kitüntetései vannak még?

– Nagyon kevés. Ami 1848-hoz
kapcsolódik, a Pápai Állam Helyreállításáért adott kitüntetés. Ezt a
pápa adományozta azoknak a magyar és osztrák tiszteknek, akik segítették Napóleontól visszafoglalni
trónját. Sajnos közvetlenül az
1848-as hazai eseményekhez fûzõdõ érméim még nincsenek.
– Vélhetõen gondosan összeállított relikviáival több helyen is bemutatkozott már?
– Az idén Komáromban volt egy
kiállításom, ezt követõen Veszprémbe, Jutára, Szombathelyre, Zalaegerszegre vittem el gyûjteményemet.
Czene Csaba

A Keleti városrész ünnepe
a fel nem adásról szól
A Székely kertbe hív október
6-ra a Hevesi Sándor Általános
Iskola új igazgatónõje, Dominikné Papp Edit.
– A székely negyvenkilencesek
fenyvesének tavalyi elültetése óta
immár hagyomány, hogy iskolánk
az október hatodikai megemlékezését a Székely kertben tartja.
Nemcsak mártír miniszterelnökünknek és az aradi tizenhármaknak, de az 1848/49-es szabadságharc valamennyi, többségében
névtelen hõsi halottjának – így a
nyergestetõi csata székely harcosainak – emlékét is tanítványaink
elé kívánjuk állítani. Hálásak vagyunk Cseresnyés Péter alpolgármesterünknek, hogy tavaly a gyerekekhez szólva az élõvilág példá-

ján is bemutatta, csak az a közösség életképes, melynek többsége
képes akár az önfeláldozásra is.
Az idei október 6-án – szintén a
Polgári Kanizsáért Alapítvánnyal
együttmûködve – a városi ünnepségsorozat részeként, 14 órakor
vonulunk a Hevesi Sándor Általános Iskolától a huszárokat követve
a Székely kertbe. „Meg nem adta
magát székely” – Kányádi Sándor
verssorát hirdeti az emlékfenyves
melletti kõ. Nem a gyász, hanem a
kitartás, a makacs újra- és újrakezdés ünnepének fogjuk fel ezt a napot. Ezért hívjuk közös ünneplésre
tanítványaink családjait éppúgy,
mint Nagykanizsa, elsõsorban a Keleti városrész valamennyi lakóját.
P.J.

32.qxd

2010.12.14.

4

8:41

Page 4

Kanizsa – Kisebbségben

2008. október 2.

Poharazás tamburamuzsikával – horvát módra
Vino i tambure (Bor és tamburák) mottóval rendeztek nagy sikerû nemzetközi kulturális fesztivált Tótszentmártonban. A zalai horvátok rangos eseményén
elegyedtünk szóba Hepp Mihálylyal, az Országos Horvát Önkormányzat elnökével.
Egy ilyen fesztivál azért nagyszerû, mert itt a környezõ települések
horvátjai összejöhetnek és újból
örülhetnek egymásnak. Másik jó indok, hogy most kezdõdnek el a szüretek. Nálunk, horvátoknál, a bor és
tambura ugye mindig összetartozott,
mert aki poharazgatás mellett a barátaival beszélget, közben szereti hallgatni saját népének a zenéjét. A tamburások is szeretik megmutatni a tudásukat és repertoárjukat. Itt ugye
anyaországi együttesek, illetve Magyarország több régiójából meghívott tamburazenekarok léptek fel,
akik más-más dallamvilággal rendelkeznek. Ez egyúttal arra is megfelelõ
alkalom, hogy összeülhettünk olyan
emberekkel, akik felelõsséget érez-

nek a magyarországi – jelen esetben
a Zala megyei – horvátság ügyeiért.
– A hazai horvátság kulturális
életében újabb mérföldkõnek számít a Vas megyében létesült keresztény múzeum.
– Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy öt év után sikerült megnyitnunk hivatalosan is Peresznyén
a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyûjteményét. A nyár végi avatón jelen volt Kiss Péter kancelláriaminiszter is. Nagy megtiszteltetés
ért
bennünket,
amikor
a
horvátzsidányi plébános úr az Országos Horvát Önkormányzatnak
adományozta peresznyei szülõházát. Akkor még nem is sejthettük,
hogy mekkora feladatot vállalunk
magunkra, de most, ahogy a múzeum elkészült és ahogy a kiállítási
tárgyak be vannak mutatva, akkor
nyugodtan élhetünk a mondással,
hogy: ez még Bécsben is múzeum!
Mindez azt jelenti, hogy érzelmileg,
kisebbségileg és szakmailag egyaránt nagyon jól eltalált intézmény
ez a múzeum.

Pályázat közterület-ffelügyelõi állásra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet közterület-felügyelõi állás betöltésére
Ellátandó feladat: Nagykanizsa közigazgatási területén a Közterület Felügyelet hatáskörébe utalt feladatok ellátása a felügyelet-vezetõ irányításával
egyéni beosztás szerint.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban határozatlan idõre, próbaidõ kikötésével történik.
A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben
foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában meghatározott szakirányú iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély.
Elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendészeti gyakorlat, közterület-felügyelõi vizsga, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait is tartalmazó
szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget és az egyéb
feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv.
alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a vonatkozó önkormányzati rendelet és a
hivatali Közszolgálati Szabályzat alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 10. nap. A pályázat
elbírálásának határideje: 2008. október 22. A munkakör a döntést követõen
azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-820 telefonszámon. Részletesebb pályázati kiírás
közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu vagy www.kozigallas.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõje

– Milyen értékeket gyûjtöttek
össze a horvátság egyházi múzeumában?
– Gyakorlatilag a Domócs István
plébános úr négy évtizedes szolgálata alatt összegyûjtött könyveket állítottuk ki. 2200 kötetrõl van szó, továbbá körülbelül 260 olyan eszközrõl, amit az egyházi szertartásokban
használnak, vagyis a kelyhektõl
kezdve mindenféle egyéb tárgyak láthatók a gyûjteményben. Emellett különféle népmûvészeti díszítésû tárgyak, terítõk, amelyeket annak idején
a hívek adományoztak az egyházközségnek. Egyébként minden kiállítási
tárgy és könyv a hívek adománya. Az
évek során a plébános úrnak adományozták azzal, hogy õ mindezt
összegyûjtse és megmentse az utókor
számára. Mert ugye milyenek vagyunk mi? A régi holmikat feltesszük
a padlásra, aztán a gyerekeink elfeledkeznek róluk, az utánuk következõk pedig már kidobják. Holott olyan
értékek vannak a könyvek között,
mint például egy 1642-bõl származó
kötet, ami ugyan nem vallási eredetû,
de egy érdekes kézikönyv a különbözõ, az erdõkben és mezõkön növõ fûfélékrõl és egyéb növényekrõl. Ez
egy fantasztikus könyv, egyszerûen
nem is lehet szavakban kifejezni,
hogy milyen nagy értéket képvisel.
– A peresznyei múzeumban kizárólag horvát nyelvû könyveket
állítottak ki?
– Ez például nem horvát nyelvû, de
a többi az, mert zömmel horvát misekönyvek. Ezek gyönyörû bõrkötésben
és mindenféle kis kovácsolt réz berakásokkal meg csatokkal díszített kötetek, amelyeknek fõleg az eszmei értéke nagy, de a történeti értéke is jelentõs. Ami számunkra magyarországi
horvátoknak és az országos önkormányzatnak viszont rendkívül fontos
mérföldkõ, hogy egy újabb intézménnyel bõvült a magyarországi horvátok intézményhálózata. Ugye közismert, hogy van tudományos kutatóintézetünk, Croatica kiadó vállalatunk,
Horvát Színházunk, valamint horvát
iskolánk Hercegszántón, mert nekünk
van jövõképünk a magyarországi
horvátságot illetõen. Most készítünk
is egy írásos anyagot errõl: kicsit nehezen jön össze ez a dolog, mert mindenki valami olyasmit akar hozzátenni, ami nem mindig globálisan érinti
a horvátságot. Persze ez nem baj,
mert én mindig azt szoktam mondani
hogy: dolgozz lokálisan és gondolkodj globálisan! Úgy vélem, hogy

Magyarországon egyetlen egy kisebbség sem tud megmaradni, ha a
saját intézményi hátterét nem tudja
megteremteni magának. Ez nemcsak
a nemezetiségi iskolákon múlik, hanem az ilyen intézményeken, mint egy
múzeum vagy egy tudományos kutatóintézet, amelyek nemcsak a nyelvet
viszik tovább, hanem – mivel hálistennek nagyon jól felkészült szakembereink vannak –, tudományos alapon feldolgozva, útmutatást tudnak
adni a jövõre vonatkozóan. Természetesen a múltra visszatekintve is,
mert, aki a múltját nem látja, az a jövõjét sem fogja látni.
– Milyennek ítéli meg a zalai –
Mura menti – horvátság helyzetét?
– A Mura menti horvátoknak halmozottan óriási esély hullott az ölébe
a határ közelsége miatt, ugyanis itt
csupán a Mura folyó választja el õket
a muraközi horvátoktól. A zalai horvátok gyakorlatilag azok közé a horvátok közé tartoznak, akik nem úgy
jöttek ide valahonnan – mondjuk
Dalmáciából – , hanem õk mindig itt
éltek, épp úgy, mint a drávamenti
horvátok is, akik kezdettõl fogva a
Dráva két oldalát lakták. Sõt, mi
több, a Mura menti horvátoknak a
szõlõik a másik oldalon voltak, tehát
ez tényleg egy valós történelmi kapcsolat. Örömteli számunkra az is,
hogy infrastrukturális szempontból a
két ország közötti közlekedés az M7es autópályán abszolút módon kiteljesedik a Zrínyi-híd átadásával, ami
október közepére várható. Gyakorlatilag az anyaországgal való kapcsolattartás és a munkahelyteremtés révén a horvát nyelv tudása elengedhetetlen lesz. Ha ezt a mi zalai horvátjaink méginkább megértik, akkor azt
hiszem egy óriási lehetõség elõtt állnak, és – ha már pár évszázada itt
vannak –, akkor ezt a pár évszázadot
még elõre is vetítve mindez talán biztosítja számukra továbbra is az itt
élést a Mura mentén. Másrészt,
ahogy nézem az itt levõ falvakat a
fejlõdõ falusi turizmussal, mezõgazdasággal, vállalkozásokkal, valamint
a bõvülõ határ menti kapcsolatokkal
– úgy érzem, meg kell, hogy ragadják
a lehetõséget a horvátajkú községek,
s minderre garancia lehet, hogy szerintem van itt néhány jól felkészült
polgármester, aki ezt meg is teszi –
zárta tótszentmártoni beszélgetésünket Hepp Mihály, az Országos Horvát Önkormányzat elnöke.
Gelencsér Gábor
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Kanizsa – Árral szemben

2008. október 2.

Andrási Attila:

Felemelõ érzés az
igazságért menetelni
A magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház nagy sikerrel mutatta be Andrási Attila átdolgozásában és rendezésében Siposhegyi István, Magyar Piéta, az
Õszödi Köztársaság címû mûvét.
A darab lényegét tekintve arról
szól, hogy Délvidéken, Szabadkán
egy színi társulat az 1944-es magyar népirtást viszi színre, míg
közben türelmetlenül, megváltásként várja a 2004. december 5-én
történõ kettõs állampolgárságról
szóló népszavazás eredményét.
Abban a reményben, hogy a föld,
ahol élnek nem csak szülõföldjük,
hanem hazájuk is lesz. Az eredmény ismert, a keserû magyar sors
ismét visszaköszönt.
Mint ismeretes, Magyarkanizsa
mindössze huszonhétezer fõs község a Délvidéken, a Tisza-partján.
Az ott élõk lelkében a jelek szerint
igény mutatkozott arra, hogy színház alakuljon. A megalakulás körülményeinek megismeréséhez
lapozzunk vissza a színház történetének képzeletbeli könyvében.
– Színházunk azzal a céllal, szándékkal és elképzeléssel alakult 2002ben, hogy a XX. század magyar
sorsfordulóit színre vigyük – mondta
a kezdetekrõl Andrási Attila. – Ha
megnézzük az anyaországot, akár a
székesfõváros, de akár az egész magyar nyelvterület színházait, módfelett keveset foglalkoznak a többek
között nyelvünket is eredményezõ
múltunk színrevitelével. Én személy
szerint úgy gondoltam, hogy olyan
színházi társulat megalakítása, mely
ezeket az értékeket felvállalja, üdvös
lehet. Természetesen nemcsak Magyarkanizsán, Újvidéken, hanem az
összmagyarság részére. Úgy gondoltuk, ha már az anyaország adóiból mûködõ színházak nem foglalkoznak sorskérdéseinkkel, azzal,
hogy jutottunk idáig, akkor ésszerûbb szeretett szülõföldemen, a verõfényes Délvidéken létrehozni egy
olyan színházat, amely a jelenünket
eredményezõ múltunkat viszi színre.
Megalakulásunkat követõen elsõ
elõadásunk Magyarország szétesésérõl szólt. Ezt a bemutatót ellehetetlenítették, ennek ellenére a darabunk több ezer videószalagon és
DVD lemezen kering a Kárpát-me-

dencében. Ezt követõen a Délvidék
elszakításának huszonkét évét, Halottak napjától Virágvasárnapig
címmel tûztük mûsorunkra. Ezt a darabot már nagyon sokszor játszottuk, és a nagy sikerre való tekintettel
a mai napig is repertoárunkon
tartjuk. Folytatásként bemutattuk
Wass Albert két kisregényébõl készült, A világ és a vége címû elõadásunkat.
– Az elmondottak alapján vélhetõen történelmi síkon folytatják a
következõ darabok mûsorra tûzését is.
– Szõnyi Ferenc barátommal a
Szent Dávid napjától Kisasszony haváig címû darabon dolgozunk, melynek bemutatója március harmadikán
Várpalotán lesz. A tartalmat illetõen
annyit fûznék hozzá, azért Szent Dávid napjától, mert 1916. december
30-án, Dávid napján koronázták meg
utolsó királyunkat IV. Károlyt, és Kisasszony havának negyedik napján értek a román csapatok a Szentháromság térre, a Koronázó templom elé. A
darabbal tulajdonképpen hazánk „eljátszásának” idõszakát mutatjuk be.
– Mekkora érdeklõdés mutatkozik az elõadásaik iránt?
– Százötven elõadást tartottunk
az elmúlt négy évben, ebbõl kilencvennégy esetben állótapsot kaptunk. Ez egy drámai színház esetében nem általános.
– Kikbõl állt össze a társulat, és
honnan teremtik elõ a mûködéshez
szükséges hátteret?
– Elõször is azt kiemelném, hogy
mi semmiféle állami támogatást
nem kapunk a harmadik köztársaságtól, sem a Szerb Köztársaságtól. Minket a magyar nemzet tart
fenn, ad kézrõl kézre. Ennek ellenére a Délvidék legjobb színészeivel
dolgozom, mindannyian díjazott
mûvészek, akik korábban a Szabadkai Népszínház tagjai voltak.
– Hogyan várhatnának állami
támogatást, mikor a hatalommal
szemben mennek a határ mindkét
oldalán? Hogy élik ezt meg?
– Felemelõ érzés az igazságért
menetelni. Ha szembe kell menni
valamivel, akkor szembe megyünk.
Fontosabb, hogy szabadok legyünk, mint simulékonyak.
Czene Csaba

5

Összevonás
Az ember önmagában szubjektív, önálló személyiség. Ezért a következõ sorokat ebben a szellemben vetettem papírra. Mert mirõl is van szó?
Nagykanizsai néptáncos barátom – nem Kulcsár Attila… – hívott a
minap, hogy mit tudok arról, hogy a helyi televíziót és újságot össze
akarja az önkormányzat vonni. Semmit, feleltem, mert ez felel meg a
valóságnak. Azt követõen meg elkezdtem gondolkodni. Mi szól az
összevonás mellett és mi ellene? Nem hittem volna, hogy ennyi pro és
kontra érv szól mindkét lehetséges megoldás mellett.
Nézzük a triviális helyzetet. Összevonunk, hiszen az „költséghatékonyabb” – magyarul kevesebb pénzt visz az adófizetõk kasszájából.
Vagy külön tartjuk a két céget, mert így nagyobb a foglalkoztatottság,
ráadásul szakmailag is indokolható. És a klasszikus viccet idézve itt
következhet a kérdés: mi belgák hova álljunk?
Mert mirõl is van szó? Van egy önkormányzati tulajdonú televízió és
nyomott sajtó. Világos, hogy pénzspórolást jelent, ha a két szerkesztõgárda összevonva dolgozik mind a két fórumban. Fillérre átszámítva
megéri a fúzió. Egy fizetés dupla munka.
Csak éppen elvész a szakma. Kicsiny hazánkban igen kevés olyan
újságírót-zsurnalisztát találni, aki egyformán megfelel az írott sajtó, a
televízió és a rádió követelményeinek. Magam ezt jól tudom, hiszen
mind a három területen dolgoztam-dolgozom és bizony nem egy kiváló kollégában kellett csalatkoznom, amikor másik területre tévedt. Más
a feladata és a mûfaja egy napi hírmûsorral és háttérmagazinokkal
rendelkezõ televíziónak és más egy hetilapnak.
Nézzünk egy példát. Teszem azt, vandálok megrongálják a nagykanizsai Trianon-emlékmûvet. Ez egyértelmûen hír. A televíziós szerkesztõ – miután felvette a vágóképeket – lóhalálában kergeti a városi rendõrkapitányt, a frakciók vezetõit, a polgármestert, vagy helyetteseit. A
rendõrkapitány sajtósa szûkszavúan annyit mond, hogy „még nem
mondhatunk semmit”. A frakciók vezetõi fejüket csóválják: „ejnyebejnye”. A polgármester házon kívül van, helyettesei meg a polgármesterhez irányítanak. De a hír, az hír, hiszen mindenki látja a belvárosban, tíz perc múlva adás, azaz lépni kell. Mi marad? A legszegényebb megoldás, azaz beolvassák a rongálás tényét.
Ezzel szemben egy hetilapnak több napja van arra, hogy körbejárja
a tényeket. Megszólaltathat fût-fát (iskolaigazgató, polgármester,
rendõrkapitány, elfogott tettesek szüleit) és alapos riportban bemutathatja az okot és indítékot. S miután minden háztartásba eljut, garantáltan egész Nagykanizsa tudni fogja a valós történteket.
S hogy miért írom mindezt le? Személyes tapasztalatból. Megadatott, hogy dolgozhattam a Hír televízióban, az ECHO tévében és a Magyar Hírlapnak is írok. Látszólagos különbség csupán az, hogy országos médiumokról beszélek. Az összevonás kérdése az, amely összeköti
a nagykanizsai helyzettel.
A Hír tv mögött ugyanaz a csoport áll, amely a Magyar Nemzet és – a
jelenleg csak Budapesten fogható – Lánchíd rádió mögött. Az ECHO és a
Magyar Hírlap tulajdonosa egyazon személy, Széles Gábor. Õk miért inkább az önállóság és nem az összevonás mellett döntöttek? A Hír tévében
soha senki nem jött nekem azzal, hogy a Magyar Nemzet ezt meg ezt írta
és legyen benne az esti mûsorban. Az ECHO-ban szabad kezem volt a mûsoraimban, nem kellett Magyar Hírlapot böngésznem. Vajon miért?
Azért, mert a tulajdonosok pontosan tudták, hogy az egyhangúság –
ráadásul a fentebb vázolt mûfaji különbségekkel – nem vezet sehová.
Evidens, hogy híreket átveszünk, de az is, hogy a jó cikkíró nem feltétlenül jó riporter, és viszont. A tulajdonos, a pénzt áldozó ezekben az
esetekben nem a zsebére, hanem az eszére, a szakmára hallgatott. Biztos vagyok benne, hogy a helyi önkormányzat bölcs vezetõi is így tesznek. Ha nem, nagyon nagy öngólt lõnek.
A pénzügyi racionalitásnak persze helye van. Akkor, ha van megfelelõ személyi állomány. Ha nincs, akkor elvesztették háztartásaik
nyolcvan százalékát.
És a választást 2010-ben.
Csúri Ákos
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Kanizsa – Városháza
Bursa Hungarica 2009.
„A” típusú pályázati kiírás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév
elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2008. szeptemberében tanulmányaik
utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói
jogviszonya 2009. õszén már nem áll fenn, úgy a 2009/2010. tanév elsõ
félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2008/2009. tanév második félévére
már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi
félév (2008/2009. tanév második, illetve a 2009/2010. tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2009. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya a 2008/2009. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsõoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelõ jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató
önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére - kizárólag az
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése
céljából - átadja illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje. A
pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság
ellenõrzése céljából - az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje. A pályázó
pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
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tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is
hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként létesített államilag támogatott
hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami
felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl.
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: (a pályázó
adatainak megfelelõen). Jövedelem igazolás (APEH adónyilvántartási
csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;). Rendszeres nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás;
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel
együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el
a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó
tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsõoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest,
Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar,
szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz
(munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési
név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni
A felsõoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat
illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez
vette.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet szolgál.
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Bursa Hungarica 2009.
„B” típusú pályázati kiírás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2009. évre Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2009/2010. tanévtõl
kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes
idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan
képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2009ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2009/2010. tanév elsõ
féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév elsõ félévében megfeleljen a pályázati
kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a
felsõoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás
véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít. (Az
adóterhet nem viselõ járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási
intézménybe történõ felvételi vizsgája eredményérõl az Országos Felsõoktatási Információs Központ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot
kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ
Igazgatósága részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenõrzése céljából – átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás
jogosultság ellenõrzése céljából – az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben
történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
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1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: (a pályázó
adatainak megfelelõen) jövedelem igazolás (APEH adónyilvántartási csoportjától jövedelem-igazolás; munkáltatói keresetigazolás;), rendszeres
nevelési segély-igazolás; munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat; elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet; fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról illetve halotti bizonyítvány másolata; eltartott testvérek iskolalátogatási igazolása; családi pótlék összegérõl igazolás;
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A települési önkormányzat 2008. november 24-ig saját maga bírálja el
a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja;
az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntésérõl és
annak indokáról 2008. december 5-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága
2009. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban 2009. szeptember 1-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2009/2010. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá
a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2009-es felvételi évet
megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki
értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás idõtartama alatt sikeresen pályázik “A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának
idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelõt (1244 Budapest, Pf. 920).
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok
helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend,
képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve,
állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat
évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat
során az együttmûködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben
az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást
az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a
valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek
egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az
esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez
vette. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Korm.
rendelet szolgál.
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Emlékezés és koszorúzás
A szovjet lágerekbe elhurcolt
áldozatokra, a kommunista
munkatáborok névtelen hõseire
emlékeztek a hétvégén a Batthyány-Kisfaludy utca keresztezõdésében, az egykori KGB-s
kihallgatóhely épületének falán
elhelyezett emléktáblánál. Az áldozatokra Menczer Gusztáv, a
SZORAKÉSZ (Szovjetunióban
volt Magyar Politikai Rabok és
Kényszermunkások Szövetsége)
elnöke és Balogh László önkormányzati képviselõ emlékezett
beszédében. Ez utóbbit olvashatják a következõkben.

Tisztelt Emlékezõk!
Nagykanizsa város vezetése nevében szólok, de sokkal inkább
mint unoka, aki nem felejt, „miképpen megbocsájt az ellenünk
vétkezõknek”. Igen, fontos, hogy
emlékezzünk itt Nagykanizsán is
ezen a helyen, a volt KGB-s
kihallgatóhelyen, a GULAG elõ-

szobájában, különösen amíg vannak még, akik testközelben szenvedték meg ártatlanul a szomorúságos eseményeket. Ezért fontos,
hogy itt van többek között dr.
Keményfi Béla, Kertész János,
Szabó Zsigmond, Menczer Gusztáv és társaik, fontos, hogy van
SZORAKÉSZ, van Honvéd Hagyományõrzõk Egyesülete, hogy
vannak vitézek és hétköznapi hõsök: kikrõl, ártatlanul elszenvedett
áldozatokról emlékezhetünk és
emlékeztetnek õk maguk is.
Engedtessék meg nekem, hogy
személyes vallomásomat is mondjam: református lelkész nagyapámat ítélték el 1945 után Kárpátalján ártatlanul, s most valahol Nyugat-Szibériában jeltelen sírban
nyugszik, látszólag nyomtalanul.
De valójában itt van most is a szívemben és minden emlékezõ félmondatban és emléktáblán és meggyújtott gyertyában, mert tudom:
„Boldogok, akik háborúságot
szenvednek az igazságért, mert

övék a mennyeknek országa.”
De van-e elég emlékeztetés a világban a szovjet lágerek embertelenségérõl?! Mikor állnak majd
fejfák Szibéria volt lágereiben?!
Még ma sincs minden rendben
ilyen szempontból a magyar történelemkönyvekben!
Be kell végre vallanunk: magyar tragédia volt 1945-ben is, jaj
volt a legyõzötteknek, rabszolgasorsra kényszerítettek sokakat. A
II. világháború során és után csaknem hétszázezer magyar állampolgár került szovjet fogságba. A
hadifoglyokat és a civil internáltakat évekig dolgoztatták a Szovjetunió munkatáboraiban. Tény,
hogy a mostoha bánásmód és életkörülmények miatt a kiszállítás
során, a gyûjtõ-, tranzit- és kényszermunkatáborokban több mint
kétszázezer magyar állampolgár
lelte halálát! Sorsukról a történelemkönyvek inkább hallgatnak. A
hallgatás oka, sajnos, sokszor tudatosan elõidézett ismerethiány.
Ezért kell itt is és most is az igazat
felmutatni.
Esztelenség azt hinni, hogy a
történelem
megsemmisíthetõ.
Nem, a történelmet elõbb-utóbb
írásba foglalják, s akkor a legkisebb bûn is elnyeri a maga büntetését. Az élet ugyan vereséget
szenvedhet a haláltól, de az emlékezet megnyeri csatáját a semmi
ellen.
A valamikori fájdalom része lehet a majdani boldogságnak?!
Igen, a sebeket be kell gyógyítanunk, mert a fel nem tárt, ki nem
tisztított sebek újabb betegségek
elõidézõi lehetnek. Ezért kell itt is
tisztelettel megállnunk és méltósággal emlékeznünk. Még ma is itt
vannak köztünk a régi idõk tanúi:

becsüljük meg és éltessük õket a
felejtés évtizedei után…
Egy szovjet GULAG-tábor fölött ez volt a díszelgõ felirat: „A
munka a Szovjetunióban becsület
dolga, dicsõség dolga, vitézség és
hõsiesség dolga.” Ez legalább
olyan cinikus és alávaló, mint az
„Arbeit macht frei!” („A munka
szabaddá tesz!”) S ezt ki kell mondani: a kommunizmus ugyanolyan
embertelen, mint a fasizmus:
mindkettõ bûntény, terror és megtorlás.
Szolzsenyicin írta: „ A kommunistáknál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk,
szemtelenségük, hataloméhségük,
gátlástalanságuk rombolási hajlamuk, kultúra- és szellemellenességük elképzelhetetlen minden más,
normális, azaz nem kommunista
ember számára. A kommunista
nem ismeri a szégyent, az emberi
méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika úgy
hív: lelkiismeret. A kommunista
eltorzult lélek, egészséges szellemû európai ember nem lehet kommunista. Nincs olyan vastag bõrt
igénylõ hazugság, amit kommunista ki nem mondana, ha azt a
mozgalom érdeke vagy az elvtársak személyes boldogulása úgy kívánja…” Eddig az idézet, ezt
Szolzsenyicin mondta. Olvassunk
Szolzsenyicint…! Bizony a
gulagok világa nem relativizálható. Ezért kellenek az emlékezés
jelzõköveiként az emléktáblák. A
múltat be kell vallani, s nem eltörölni kell.
Isten áldja meg a magyart és
minden ártatlan áldozatot.
Balogh László

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/79. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévõ ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
idõpontjai: október 17. és 21. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyonkezelõ és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklõdni a
fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365

Képviselõi fogadóórák
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.
Dr. Károlyi Attila, a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

Húsz év után elõször találkoztak a volt Gábor Áron laktanya légvédelmi rakétaezrede technikai szolgálatának nyugdíjasai. Az egykori laktanya területén kialakított Ipari parkban sétálva nosztalgiával gondoltak a régi idõkre. A vállalkozók
képviseletében Radics József kísérte végig a rakétásokat egykori szolgálati helyükön.
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Kisebb arányú statisztikai javulás a baleseteket illetõen
A Nagykanizsai Városi Baleset-m
megelõzési Bizottság féléves összegzõ ülésérõl
A Nagykanizsai Rendõrkapitányságon ülésezett a Nagykanizsai Városi Baleset-megelõzési
Bizottság. A napirendi pontok
nagy része a 2008-as év elsõ félévének bemutatásán, összegzésén alapult.
Szeptember 4-én és 5-én rendezték meg Zalaegerszegen a IV. Országos Polgárõr Közlekedésbiztonsági Kupát, ahol elméleti, illetve gyakorlati versenyfeladatok
vártak a résztvevõkre. A zalai polgárõrök versenyen kívül vehettek
részt az ész- és erõpróbán, ahol a
keleti megyék képviselõi bizonyultak a legjobbaknak.
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság illetékességi területének
közlekedésbiztonsági szempontú
elemzését Kulik Károly rendõr-õrnagy mutatta be. Elmondta, hogy a
közlekedési balesetek száma konzekvensen csökkent. Az összes
baleset 40%-a Nagykanizsa belterületén, 67%-a személygépkocsival történt. A baleseteket legtöbb-

ször az elsõbbség meg nem adása
okozza, második helyen áll a figyelmetlenség, s ezt követi a
gyorshajtás, amely évek óta bent
van az elsõ háromban. A gyermekbalesetek megelõzésének céljából
az „Egy iskola – egy rendõr” program mellett elindították az „Iskola
rendõre” programot is, melynek
kapcsán 22 általános iskolával
vannak heti, illetve havi munkakapcsolatban a rend õrei.
Zala megye baleseti helyzetérõl
Pintér László rendõr-alezredes beszélt. A jogszabályi változásoknak
köszönhetõen az emberek – a közlekedõk – megfontoltabbak lettek,
s ez megmutatkozik a balesetek
számában is. A személyi sérülések
száma 10%-kal, a súlyos sérültek
száma jelentõsen csökkent megyénk területén, s ugyanabban az
idõintervallumban, a tavalyi 27 halálos balesethez képest idén 20 halálos áldozata volt a közlekedési
baleseteknek. Az ittasságból bekövetkezett halálos balesetek száma
8-ról 3-ra csökkent. Növekedés ta-

pasztalható viszont a kerékpárral
közlekedõk esetében. Ebbõl kifolyólag október 1-tõl november 30ig fokozottan ellenõrzik a bicikliseket, különös tekintettel a láthatósági mellényre. Mindehhez hozzátartozik, hogy országosan 200 emberrel kevesebb hal meg az utakon, mint az elmúlt években.
A Bizottság által, augusztus 11.
és 17. között Balatonmárián megrendezett közlekedésbiztonsági
nyári táborban történteket Lovkó
Balázs rendõrhadnagy mondta el.
A táborba 39 általános iskolai felsõ tagozatos gyerek utazott, akik
az év során valamilyen közlekedésbiztonsági versenyen vettek
részt, s ott eredményesen szerepeltek. A szervezõk célja a táborral az volt, hogy már gyermekkorban megkezdõdjön a fiatalok helyes közlekedésbiztonságra nevelése, a közlekedési szabályok
megismerése és a helyes közlekedési morál kialakítása, s ezáltal a
gyermekbalesetek csökkenése. A
diákokat hat felnõtt kísérte, rend-

„Biztonságosan közlekedni egy életúton”
Közlekedésbiztonsági programmal kívánta felhívni a Magyar Autóklub az emberek figyelmét maguk és környezetük
biztonságára az utakon.
A Keleti városrész egyik nagyáruházának parkolójában a „Biztonságosan közlekedni egy életúton” elnevezésû programot Marton István polgármester, Berke
László rendõr-alezredes, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetõje, és Kiss Józsefné, a Magyar Autóklub Nyugat-Dunántúli Regionális Szervezetének elnökségi tagja nyitotta meg. Az országos rendezvény huszonegy állomáshelye
közül az elmúlt héten Nagykanizsa
volt a tizennyolcadik.
Marton István, Nagykanizsa város polgármestere elmondta, bízik
abban, hogy a Magyar Autóklub
munkája, kemény erõfeszítései
megtérülnek, és a közlekedési balesetek csökkenek, valamint a társadalom összefogásának eredményeként a közlekedési morál jelentõsen javul.

Különösen jó, amikor a megelõzõ rendezvényekkel a fiatalabb
korosztályokat célozzák meg – véli Berke László alezredes. Ezek a
gyakorlati tevékenységekkel egybekötött bemutatók lehetõséget
adnak a gyerekeknek, hogy veszély nélkül kipróbálhassák, milyen az, ha valaki elfelejti bekapcsolni a biztonsági övet, vagy figyelmetlenül kerékpározik. A
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
mûködési területén egyre kedvezõbb képet mutat a statisztika a
közlekedésbiztonságot tekintve.
Természetesen ez függ az emberek
közlekedési magatartásától, az
utak kiépítésétõl, és nem utolsó
sorban az autók mûszaki állapotától is. Berke László nem ért egyet
azzal, hogy a rendõröknek is befolyásoló szerepe lenne a közlekedés
biztonságának alakításában, szerinte ez nem számottevõ. A legfontosabb tényezõk az emberek, akiknek be kell tartani a szabályokat.
Kiss Józsefné – a Magyar Autóklub nevében is – elmondta, szeretnék ezeket a rendezvényeket az
ifjúság számára még vonzóbbá

tenni, mert mindenki akkor döbben rá igazán ezeknek a dolgoknak
a fontosságára, amikor a saját közelségében, a családján, a szülein,
a gyerekén, a közeli barátain, az ismerõsein keresztül tapasztalja
meg, hogy mit jelent egy rossz
mozdulat, egy fel nem tett bukósisak biciklizés közben, egy rosszul
megválasztott sebesség, egy biztonsági öv be nem kapcsolása.
A következõ helyzeteket mutatták be a MAK munkatársai az érdeklõdõknek, illetve némelyiket ki
is lehetett próbálni: a várandósság
ideje alatti közlekedés; a gyerme-

õrök, védõnõk és kortárs segítõk.
Különbözõ bemutatókon – technikai, kutyás, vízi rendészeti, vízi
mentõszolgálati bemutató, „Fékezd magad” porgram – és elõadásokon – kerékpáros KRESZ, vasútbiztonság, elsõsegélynyújtás,
közlekedési ismeretek, vízi rendészet – vettek részt, amelyeknek az
ismereteibõl a tábor végén teszt
formájában számot kellett adniuk.
Nem csak az elméjüket, de a fizikumukat is próbára tették: kétszer
voltak biciklitúrán, Keszthelyen,
illetve Balatonszentgyörgyön a
Csillagvárnál, valamint hajó- és
gyalogtúra keretei között jutottak
el Szigligetre.
A bizottsági ülésen szó esett
még az objektív felelõsségrõl, valamint a közigazgatási bírság rendszerérõl, illetve felmerültek a közlekedési balesetek célirányos megelõzésének további lehetõségei,
forgalomtechnikai, -szabályozási
javaslatok.
Steyer Edina
kek bölcsödébe, óvodába, iskolába
kísérésének tudnivalói, általános iskolák felsõ tagozatos diákjainak
tanórán kívüli oktatása, „Fékezd
magad!” bemutató, távolságbecslõ
program, „Ki a mester két keréken?” kerékpáros oktatás; jogosítvánnyal rendelkezõk KRESZ és vezetéstechnikai továbbképzése; a vezetéstechnikai továbbképzés Magyarországon egyedülálló mobil
vezetéstechnikai pályán való bemutatása; a fényvisszaverõ eszközök
alkalmazásának fontossága gyalogosokon és kerékpárosokon; a biztonsági öv szerepének bemutatása
szimulátoron a jármû borulásakor.
S.E.
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hajón, amelyen Õfelsége, a Barodai Maharadzsa is utazott. Az idõs
uralkodó meghívott bennünket
Barodába. Õ késõbb érkezett a rezidenciára, mert volt még tennivalója Bombay-ben. A maharadzsa személyesen akarta megmutatni nekünk Baroda nevezetességeit, amelyekrõl úgy vélte, hogy
halhatatlanná váltak a késõbbi
nemzedékek számára. A történelmi látnivalókat épp úgy látnunk
kellett, mint a Barodában élõ emberek mindennapjait. A királyi
vendégházban szállásoltak el bennünket.

Festõállvánnyal és ecsettel a világ körül
Naplótöredékek Brunner Erzsébet életérõl
Lapunkban egy érdekes naplótöredék-sorozattal kívánjuk
bemutatni a szülõvárosából
Nagykanizsáról az 1920-as évek
végén édesanyjával együtt Indiába elszármazott festõmûvész Brunner Erzsébet – életét és
munkásságát. Brunner Erzsébet az 1990-es évek közepén
idézte fel életútjának fontosabb
állomásait hosszabb-rövidebb
visszaemlékezések formájában
német barátnõjének – Dagmar
Baruának –, aki gyakran felkereste a festõmûvészt az indiai
fõváros déli részén – Rabindra
Nagarban – levõ otthonában.

Teázás közben
– a szülõföldrõl
…Gyermekkoromban a német
volt a második nyelv Magyarországon. Nagyapám is németül vezette könyvelését, bár a legfontosabb dolgokat magyar nyelven készítette. Úgy emlékszem, hogy
nagyapám jobban beszélt németül,
mint magyarul.
A város, ahol felnõttem, nem
volt annyira elnémetesedve, mint
néhány más vidéke az országnak.
Anyám sem foglalkozott politikával, festõ volt, vidéken festett a
falvakban, mint ahogy késõbb is
tette Indiában. Apám, aki beszélt
németül, Münchenben tanult Hollósy Simonnál. A képzõmûvészeti
élet akkortájt Münchenben volt a
legélénkebb, ezért választotta Hollósy is a bajor fõvárost.
Négy éves koromtól fogva Budapesten laktunk, aztán kitört az
elsõ világháború. Apámék közvet-

lenül a háború kitörése elõtt az
utolsó vonattal jöttek vissza KeletMagyarországról, ahol Hollósy
mûvészeti iskolája volt. Budapesten egy sarokházban laktak, melynek felsõ emelete volt a mûterem.
Apám sohasem ment háborúba,
mindig is ellenezte, és forradalmi
nézeteket vallott. Csak az öccse
vett részt tisztként az elsõ világháborúban. Amikor a háború egyre
több áldozatot követelt, nagyapa
azt írta nekünk, hogy ilyen nehéz
idõkben jobb, ha együtt van a család, ezért utazzunk haza. Így jöttünk vissza Nagykanizsára. Késõbb, amikor tizenöt éves lehettem, anyámmal ismét felmentünk
Pestre és beiratkoztam az Iparmûvészeti Fõiskolára szobrászatot tanulni. Ha jól emlékszem, négy
éves koromtól kezdve tizenöt éves
koromig Nagykanizsán laktunk,
és ott jártam iskolába. Tízévesen
pedig délutánonként eljártam
apám mûvészeti iskolájába. Amikor véget ért a háború, a szüleim
megint vidékre mentek festeni.
Akkoriban már mindketten kiállító mûvészek voltak. De apám már
azelõtt híres volt, mielõtt Nagykanizsára költözött. Egyébként pedig minden nyarat a Balatonnál
töltöttünk.

Látogatás a Barodai
Maharadzsánál
…Az 1938-as esztendõben
anyámmal körülbelül négy hetet
utazgattunk Angliában és Európában, továbbá három hetet töltöttünk itthon Magyarországon. Vagyis két hónap múltán utaztunk
vissza Indiába, méghozzá azon a

Másnap a reggelinél értesültünk
arról, hogy a maharadzsa agyvérzést kapott Bombay-ben. Miután
megtudtuk a szomorú hírt, anyám
bejárta a környéket és festményeket készített az összes palotáról, illetve Baroda régi épületeirõl. Jómagam megfestettem a Barodai
Maharadzsa portréját és ezek az alkotások mind a Barodai Múzeumban vannak.
Halálos ágyán a maharadzsa
minden vagyonát szétosztotta a
gyermekei között. Öt fia és egy lánya volt a második feleségétõl,
meg egy fia – a trónörökös - az elsõ feleségétõl. És akkor a maharadzsa így szólt gyermekeihez: - Magammal hoztam két hölgyet Európából és aggódom értük. Arra kérlek benneteket, hogy törõdjetek
velük. Persze a trónörökös fiút igazából nem érdekelte a mûvészet,
de azért jelen voltunk a koronázási
ünnepségén.
Így a Barodai Múzeum igazgatója vett pártfogásba bennünket és
a késõbbiekben már nem volt semmilyen kapcsolatunk a királyi méltóságokkal. Anya örömét lelte a régi paloták, õsi templomok, sugárutak és egyéb barodai látnivalók
festésében. Végülis körülbelül három és fél hónapig tartózkodtunk
Barodában, azután átadtuk az öszszes festményt a múzeumigazgatónak. Megállapodásunk szerint
ugyanis a kész festményeket át
kellett adnunk a múzeumnak, de a
vázlatokat megtarthattuk magunknak.

Japán-tterápia
Bombay-lláz ellen
… Bombay-ben tartózkodtunk,
amikor anya hirtelen megbetegedett. Magas láza volt és erõs fejfá-

jás kínozta. Mindez a szemére is
hatással volt és alig látott. Azt
mondták nekünk, hogy ezek bizony a Bombay-láz tünetei, és
csak úgy szabadulhat meg a betegségtõl, ha azonnal elhagyja Indiát. Így vettünk jegyet egy Japánba induló hajóra és nagyon
boldogok voltunk, mert anya mindig is vágyott a Felkelõ Nap országába.
Egy fiatal indiai barátunk, akinek családja Kobe-ban élt, ajánlólevelet nyújtott át nekünk. Amikor
a kikötõbe értünk és felmentünk a
hajóhídon, remegést éreztem a lábaimban és vissza akartam menni
a partra. Ott álltam félúton a lépcsõn és sírva fakadtam, de megpillantottam anyám kedvesen hívó tekintetét. Amikor felocsúdtam,
hogy azért hajózunk el, mert csak
így gyógyulhat meg anyám, összeszedtem magam és felmentem a
fedélzetre. Azzal a különös érzéssel, hogy most hagyom hátra egész
addigi életemet. Amikor Colomboba értünk, már sokkal jobban éreztem magam, mert anya láza rövid
idõn belül elmúlt.
Szingapúr, Hongkong és Sanghaj érintésével érkeztünk meg Japánba – cseresznyeéréskor, de nem
a cseresznyevirágzás idején. Kobeban kikötve meghökkentõ élmény
volt, ahogy ott álltunk a vámhivatalban egy szót sem tudva japánul,
körbevéve csomagjainkkal, melyek
közül nyolc-kilenc nagyméretû dobozban festmények voltak. Hogyan
tudtuk volna megértetni, hogy csak
képekrõl van szó?!
Mint késõbb kiderült, feleslegesen aggódtunk, mert amikor az
egyik vámtiszt kinyitotta a dobozt
és látta, hogy mi van benne, óvatosan vette ki belõle a festményeket.
A vámos arckifejezése egészen
megváltozott és nagyon barátságos
lett, amikor tudattuk vele, hogy
ezek a képek a mi alkotásaink.
Ekaki san! – szólt oda munkatársainak és nagy meglepetésünkre néhány perc alatt az egész vámhivatal egy képzõmûvészeti tárlattá
változott az összes festményünkkel! Mindenki abbahagyta a munkát – a hordárok, a rakodók és
dokkmunkások összegyûltek a
vámépületben, hogy megcsodálják
a festményeket. S tették mindezt
olyan heves érdeklõdéssel, hogy
igazán meglepõdtünk: még a legegyszerûbb munkás is valóságos
mûértõnek bizonyult azokban a
percekben.
Gelencsér Gábor
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Sokszínû õszi programok
A Kanizsai Kulturális Központ õszi-téli programjairól
adott ízelítõt sajtótájékoztatóján
az intézmény vezetése.
Dolmányos Erzsébet, a KKK
megbízott igazgatója elöljáróban elmondta, megtartva nagyon sok régi
sorozatot és mérlegelve az elõzõ
évek tapasztalatait, néhány elemet
módosítottak, és új, sikeres sorozatot is indítottak az elmúlt évben.
Tóthné Hegedûs Erzsébet a felnõtt színházbérletekben történt apró módosításokról beszélt elsõként. A könnyedebb, sokkal jobban
eladható elõadások közé megpróbáltak belecsempészni egy-egy elgondolkodtató elõadást, ami katartikus élményt is nyújthat a közönségnek. Változatlanul megmaradt
a Rátkai, a Bródy és a Hevesi bérlet. A Hevesi bérlet táncszínházat
és komolyabb, elgondolkodtató
darabokat mutat be, így az ExperiDance Tánctársulat legújabb darabját itt láthatjuk. Arthur Miller,
Lefelé a hegyrõl címû mûvét fõvárosi
színészek
elõadásában
tekinthetjük meg. A nagyobb tömeget jobban vonzó musicalek,
zenés darabok és vígjátékok a
Bródy és a Rátkai bérletben találhatók. A bérletek ára magasabb az
elmúlt évinél, ennek piaci okai
vannak. Egy-egy jelentõsebb produkciót egymillió forint körül lehet leutaztatni Kanizsára. Bérleten
kívüli elõadások is várhatóak az
õsz folyamán, de lesz határon túli
irodalmi jellegû elõadás is az ifjúság számára. Ha lesz rá érdeklõdés, õsszel indulhat az úgynevezett
beavató színház középiskolásoknak.
Horváthné Gelencsér Edit a
gyermekszínházi programokra
hívta fel a figyelmet. A gyermekszínházi bérlet hagyományosan
négy elõadásból áll. Újításként a
Bonbon Matiné sorozatot tervezik
Kanizsára hozni. Az 5-10 éveseknek szóló elõadásokat délelõtt és
délután tekinthetik meg a HSMKban. Folytatják a kézmûves játszóház közkedvelt programjait is az
év folyamán.
Kovácsné Mikola Mária a felnõtt korosztálynak szóló komolyzenei hangversenysorozat elõadásait ismertette, mellyel egy ûrt szeretnének pótolni a városban. Talán
10-15 évvel ezelõtt volt utoljára
bérletes hangversenysorozat Kani-

zsán. A Filharmónia Budapest és a
Felsõ-Dunántúl Kht. felkeresésére
megpróbálkoznak négy hangversenybõl álló sorozattal. November
24-én Jandó Jenõ zongoraestje
hangzik el a Medgyaszay Házban.
Február 11-én a Gyõri Filharmonikus Zenekar játszik Medveczky
Ádám vezényletével, március 9-én
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Drahos Béla vezényletével, s
végül április 27-én a Mendelsohn
Kamarazenekar lép fel Kováts Péter vezényletével. A Nemzetközi
Kanizsa Jazz Fesztivál két napos
programja október 10-11-én zajlik
a HSMK-ban. A rendezvény immár 35 éves, ez alkalommal is világsztárokat láthat a kanizsai színpadon a mûfajt kedvelõ közönség.
Havi rendszerességgel, november
második felétõl folytatódik a Humánökológiai Szabadegyetem.
Magyarország természeti értékei
címmel kisiskolások részére a ta-

valy indított sorozatot is bõvíteni
szeretnék. Az Idõsen is egészségesen elõadássorozat és a Világjárók
Klubja szintén havonta várja az érdeklõdõket.
Szakács Gábor a PANKKK
könnyûzenei koncertsorozat, és a
Táncra lábam népzenei táncház sorozat rendezvényeit ajánlotta, továbbá a Firkin Együttes élõ koncertjét, és az Erzsébet-Katalin bált,
melyen sok meglepetés várja a
névnapjukat ünneplõ hölgyeket.
Az évet szilveszteri bállal zárják a
Medgyaszay Házban.
Godinek Ibolya a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház gyermekszínházi sorozatát emelte ki. Október 16-án 11 és 14 órakor a Pampalini Afrikában címû elõadást,
november 6-án a Kuglóf Király
udvarában címû elõadást, december 3-án pedig Betlehemest láthatnak Écsi Gyöngyi elõadásában.
Folytatják a pódium elõadásokat.
Októbertõl indul az alakformáló
torna, lehet jelentkezni a
Zalagyöngye táncegyüttes utánpótlás csoportjaiba, és a kezdõ
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hastánctanfolyamra. A népszerû
Salsa tánctanfolyamra is várják a
jelentkezõket.
Kõfalvi Csilla intézményegységvezetõ a közgyûjteményi intézményegység eseményeit vázolta fel. Október-novemberben
két kiállítással rukkol a nagyközönség elé a Magyar Plakát Ház.
Október 10-én délelõtt 11 órakor
Varázslatos India címmel megnyílik Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet reprezentatív
életmûvét bemutató kiállítás. Október 30-án 17 órakor Feledy Balázs mûvészeti író a Magyar
plakát-retró kiállítást ajánlja az
érdeklõdõk figyelmébe. Az öszszeállítás harminc év plakátmûvészetébõl ad ízelítõt huszonegy
mûvész alkotásán keresztül. Továbbá tervezik a Nemzeti Galéria
fõigazgatója közremûködésével a
Z. Soós István gyûjtemény újragondolását. A kiállításokon nagy
örömmel fogadják a középiskolásokat is.
Bakonyi Erzsébet

VOKE – a kulturális programok otthona
Rengeteg új tanfolyammal,
szakkörrel és sok érdekes programmal vár minden korosztályt
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház az õszi és téli hónapok
folyamán.
Az elmúlt három évben számottevõ felújításon átesett intézmény
munkatársai a családias légkör megteremtésén, minden korosztály kiszolgálásán és a kanizsai kulturális
élet fellendítésén fáradoznak. Az intézményvezetõ, Kámánné Szép Terézia lapunknak elmondta, hogy a
siker csak kemény érdemi munkával, lelkesedéssel érhetõ el, amely
minden kollégájában ugyanúgy
megvan, mint benne. Tudják, hogy
a kultúra közösségformáló erõ, s
odafigyeléssel el lehet érni, hogy az
emberek a kulturális események
kapcsán ismerkedjenek, összeszokjanak, és együtt, közösen élvezzék a
kiállításokat, koncerteket, szakköröket. Külön öröm számukra, hogy a
város többi kulturális intézményével jó a kapcsolat, kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit.
Az õsztõl induló tanfolyamok között óvodástól a nyugdíjasokig mindenki talál magának megfelelõt, aki
képezni szeretné magát. Kuzma Péter, diplomás táncpedagógus, professzionista táncos vezetésével a

Zalaegerszegi Gála Társastáncklub
tanfolyamot indít, ahova kezdõktõl
az utánpótlás csapatokig, gyerekeket és felnõtteket egyaránt várnak.
Szintén minden korosztály, minden
tudásszinten kezdõtõl a szakmai
nyelvvel bezárólag jelentkezhet angol nyelvtanfolyamra, amelyet Gelencsér Gábor angol nyelvtanár tart.
Kellõ számú jelentkezõ esetén a
Természetes Gyógymódok Egyesületének Kollégiuma és Szabadegyeteme várja mindazok jelentkezését,
akik érdeklõdnek a tudatos egészségmegõrzés és a holisztikus szemléletû gyógyítás iránt. Az akadémikus és hagyományos ismereteket is
magába foglaló képzést elvégzõk
Természetes Gyógymódok Tanácsadói Oklevélben részesülnek. Az
idõsebbeknek „Kattints rá, Nagyi!”
programot, a fiatalabbaknak ECDL
számítógép-kezelõi tanfolyamot indít a VOKE. A zenekedvelõk citeraoktatáson vehetnek részt, míg a
képzõmûvészet iránt érdeklõdõk
Csávás Csaba fafaragómûvész által
vezetett fafaragó szakkört látogathatják. Hatha jóga tanfolyam is indul azok számára, akik ezt a testet
és a szellemet egyaránt fejlesztõ õsi
módszert szeretnék választani.
Minden hónapban szerepel koncert is a palettán – a rocktól a könnyûzenéig –, de egyelõre még meglepe-

tés, hogy milyen hírességek látogatnak el városunkba. Folyamatosan
lesznek kiállítások, egészségügyi elõadások, vetélkedõk. Novemberben
jótékonysági gálával egybekötött Reneszánsz megemlékezést tartanak. A
decemberi Mikulás-ünnepségre a
vasutas gyerekeken kívül minden városi kisgyereket szeretettel várnak.
Tizenöt csoport mûködik a Mûvelõdési Házban, akik heti rendszerességgel ûzik hobbijukat: Vasutas
Nyugdíjas Klub, Olajipari Nyugdíjas
Klub, Kodály Zoltán Énekkar, Pántlika Néptánccsoport, Vasutas Nyugdíjas Tánckar, Dél-Zala Táncegyüttes, Mamik Hagyományõrzõ Dalkör,
Természetgyógyász Klub, Tarokk
Klub, Fafaragó Egyesület, Ulti Klub,
Olajbányász Sport Horgász Egyesület, Olajipari Természetjáró Egyesület, Yasmine Orient Tánccsoport,
Memphis Lion Tánccsoport, Jóga.
A programok mellett a VOKE
munkatársai már készülnek a februári Fánkfesztiválra, amelyet
2009-ben elõször országos szintûre
szeretnének emelni. Csakúgy, mint
az elmúlt alkalmak során, a következõ fesztiválon is versennyel,
kóstolással és kulturális programokkal szeretnék szórakoztatni a
kedves vendégeket, a város lakóit.
Steyer Edina
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Kutya és gazda: két test – egy lélek

Honlapunkon már olvashatták a hírt, hogy megyénket érintõen két egyéni gyõzelem, valamint csapatgyõzelem született a
Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Technikai Osztálya által
szeptember elején Pécsett megrendezett I. Országos Meghívásos Rendõrkutya Versenyen.
Az egyik egyéni díjazott páros az
a Tislér Zoltán rendõrzászlós, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának körzeti megbízottja és járõrkutyája,
Maxi, akik nagy hírnek örvendenek
Nagykanizsán, számos sikeres versenyen, kutyabemutatón vettek
részt már együtt.

A Zala megyei csapat két másik
tagja a szintén egyéni elsõ helyezett Molnár Béla, rendõr-fõtörzsõrmester, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Technikai
Osztályának kutyavezetõje, nyomkövetõ kutyával, valamint Karakas
Zoltán, rendõrzászlós, a Lenti
Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának körzeti megbízottja kábítószer-keresõ kutyával. A
versenyen nyolc megyei rendõr-fõkapitányság és a BRFK kutyavezetõi versengtek egymással.
A megmérettetés három fõ
számból állt: fegyelmezõ, ügyességi és õrzõ-védõ gyakorlatok, ez
utóbbi két részre oszlott, pálya õrzõ-védõ és szituációs feladatokra.
Mindhárom kutyának kell dolgozni szabadban, épületben, valamint
gazda nélkül, tehát pórázon és póráz nélkül is. Tislér Zoltán, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának körzeti megbízottja által bepillantást
nyerhettünk egy gépjármû feltöréses szituációs versenyszámba:
– Elõttem 30 méterre egy gyanús
alak egy gépkocsit próbál feltörni.
Felszólítom hivatalos formában, de
a személy kikap valamit a kocsiból,
például egy táskát. Elkezd futni, s
nekem abban a pillanatban indítanom kell a kutyát. A kifosztott autó
után 25 méterre van egy másik. A ku-

tyának olyan gyorsan kell futni, miközben az elkövetõ még a táskával is
megdobja – figyelemelterelés céljából –, hogy az elkövetõ ne tudjon beszállni az elsõ autóba, ha ez mégis
megtörténik, kiesünk a versenybõl.
Mind a versenyeken, mind a
munkában a legfontosabb tényezõ a
vezetõ és a kutyája közti összhang,
hiszen akkor van eredmény, ha õk
ketten együtt teszik, amit kell. A
versenyen is közösen kapják a pontokat. Azt is fontos tudni, hogy a
kutya is élõlény, és nem gép, sok
segítséget tud adni a gazdájának, de
nem korlátlanul. A kiskutyákat
másfél éves koruk körül választják
ki a rendõrség számára veleszületett készségük és idegrendszerük
alapján. Nem számít, ha iskolát
végzett, nem számít a törzskönyv,
csak az, hogy a felvételi feladatokat
magas szinten oldja meg. Például
ha egy járõrkutyára gépfegyverrel
lõnek, nem hátrálhat meg, nem futhat el. Váratlan támadásnál a kutya
nem menekülhet el. A felvétel másik kritériuma a diszplázia vizsgálat. Ekkor azt vizsgálják az elaltatott kutyáknál, hogy a csípõizületi
csontjuk deformált-e. Sajnos a mai
németjuhászoknál tízbõl nyolc esetben fedezhetõ fel ez a veleszületett
betegség, amelyet gyógyítani nem
lehet. Ez a beltenyészet és a leromlott tenyésztés eredménye. Nem

fajtatiszta kutyáknál nincs diszplázia. Rendõrkutya nem csak németjuhász lehet. A járõrkutyáknál
ez a fajta a legjellemzõbb, de a keresõkutyák között van például spániel. A feladatokat tekintve a jelzõmódok is mások: a robbanószer-keresõ kutya fekvéssel, üléssel jelez, a
kábítószer-keresõ mindent szétkapar, szétrág.
Maxi kutya – BM-nevén Digécz –
Tislér Zoltán második kutyája, elõzõ
kutyájának, Lexinek a fia. A rendõrzászlós mindkét kutyával jó eredményeket ért el, munkában és versenyeken egyaránt. Mostani kutyájával elnyerték a Szigligeten minden
évben megrendezésre kerülõ Ruzsa
Attila járõrkutya-vezetõ emlékverseny vándorserlegét, amelyet három
egymást követõ évben ugyanazzal a
kutyával elsõ helyen végzett kutyavezetõ kap meg végleg. Az állatszeretet már gyerekkorában jelentkezett
nála, s hogy szenvedélye és munkája összekapcsolódjon, 1999-ben elvégezte a dunakeszi ORFK Kutyavezetõ Képzõ Iskola járõr szakát.
Amikor jövõbeli terveikrõl faggattuk, csupán ennyit mondott: –
Az a lényeg, hogy minden nap,
minden szolgálat után épen érkezzünk haza, és végezzük a feladatunkat, úgy, ahogy eddig.
Steyer Edina

Együtt a Piarista oviban Villámgyorsan kirakták
Október 7-én, kedden 16.30tól családi délutánra várjuk a
város apraját-nagyját – tudtuk
meg Sifter Józsefné vezetõ óvónõtõl. A Maci csoport (tiszta kiscsoport) és a Süni csoport (vegyes csoport) az alsó tagozat
épületének földszintjén, a Sugár
út 11-13. alatt a bábmûsor és a
kézmûvesség mellett egyéb meglepetésekkel is készül.
– Miért fontos a család az óvoda
számára?
– A szülõkkel szoros a kapcsolat,
hiszen az óvoda megalakulása is a

velük való együttmûködésnek köszönhetõ – számolt be Ági néni. –
De ápoljuk is, hogy a teljes nyitottság, õszinteség légkörében az óvoda valóban együtt nevelje a gyermekeket szüleivel. Fontosnak tartjuk olyan alkalmak teremtését,
ahol a családok kicserélhetik egymás között gyermeknevelési és
egyéb tapasztalataikat, és konkrét
élethelyzetekbõl vett tanácsokkal
gazdagíthatják egymást. Ám ez a
délután nyilván inkább a játékról
fog szólni.
P.J.

OLAJIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
(Nagykanizsa, Ady u. 14/c.)
Túraajánlat: október 4. (szombat) Förhénci hegyi túra
Indulás: 8.30 Petõfi utcai víztorony, érkezés: 19 óra Petõfi utcai víztorony.
Gyalogtúra útvonala: Nagykanizsa Petõfi utcai víztorony - Felsõerdõ - Vajda
- Cserfõi út - Förhénci hegy és vissza. Táv: 18 km. Részvételi díj nincs.

A Batthyány Lajos Gimnázium három diákja remekül szerepelt az idei Rubik Kocka Európa-bajnokságon, hiszen kiemelkedõ eredmények sorát érték el
a versenyen.
Akikrõl szó van, Baticz Milán,
Horváth Máté és Örkényi Róbert –
õk összesen egy világ-, valamint három magyar rekordot is elértek.
Kezdjük a két magyar csúcsot elérõ
Baticz Milánnal, aki a 3x3x3-as egykezes kategóriában elsõ helyet szerzett, ugyanekkora kockánál a legkevesebb mozdulat kitételnél a második

lett. További dobogós eredményei a
különbözõ versenyekben: 2x2x2 - 2.,
4x4x4 - 2., 5x5x5 – 2., Rubic’s master magic – 2., Rubic’s clock – 2.,
Rubic’s magic – 3., Square-1 – 3.
Horváth Máté volt az a versenyzõ, aki a világrekordot felállította, õ
a Rubic’s master magic-ben szerzett
elsõ helyezést, míg az egy hazai rekordot elkönyvelõ Örkényi Róbert a
Rubic’s magic-ben lett második.
Örkényi ráadásul a rubik kocka lábbal történõ kirakásában is szép eredményt ért el, negyedik helyével.
P.L.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Horvát Kisebbségi Önkormányzatának képviselõ testülete
2008. október 3-án 13.30 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST TART.
A közmeghallgatás helye: HKÖ irodája
(Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1.)
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2008. október 2.

Állás

Kanizsa – Ez + Az

Horoszkóp

Nyugat-d
d unántúli R egionális M unkaügyi K özpont
Nagykanizsai K irendeltség é s S zolgáltató K özpont

mûszerész
szakirányú
80.000 – 85.000 Ft
elektronikai mûszerész
szakirányú
110.000 – 140.000 Ft
mûszaki karbantartó
szakirányú
100.000 Ft
kéménygyártó lakatos
szakirányú
80.000 – 100.000 Ft
kõmûves
szakirányú
90.000 – 120.000 Ft
hegesztõ
szakirányú
90.000 Ft
roncsolás mentes anyagvizsgáló
szakirányú
69.500 – 110.000 Ft
központi fûtés- és csõhál. szerelõ szakirányú
100.000 – 120.000 Ft
operátor
8. általános
70.000 – 90.000 Ft
mûanyaggyártó
8. általános
75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus
technikum
110.000 – 140.000 Ft
controller
fõiskola
350.000 Ft
villamosmérnök (erõsáramú)
fõiskola
120.000 – 250.000 Ft
gépészmérnök
fõiskola
200.000 – 250.000 Ft
szociális munkás
fõiskola
110.000 Ft
faipari mérnök
fõiskola
250.000 – 500.000 Ft
BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugatdunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és
Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.
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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III.21.–IV.19. Kos

DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
a helyi hírek
összefoglalója
hétköznap
07:00 08:00,
13:00, 18:00
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-95-6

Érzelgõsen közelíti meg családtagjait,
mert nem akar megbántani véleményével
senkit. A Mars hatására ismét energikusan
oldja meg a tennivalóit. Érzelmi életében
kerülje a magányos órákat.

IV.20.–V.20. Bika
Sötéten látja maga körül a dolgokat. Lehangoltságát még az utcán is észreveszik
ismerõsei, és meg is jegyzik ezt. Az
anyagi okokból adódó akadályokat önnek kell legyõzni, és megoldani.

V.21.–VI.21. Ikrek
Szeret meglepetéseket okozni családtagjainak, barátainak. Ha nagy igyekezetében valami mégis rosszul sikerül, ne keseredjen el, másnap próbálkozzon újra.
Szívügyek terén legyen higgadtabb.

VI.22.–VII.22. Rák
Kiegyensúlyozott napokra számíthat. A
bolygók nem, esetleg a borús, esõt hozó fellegek veszik el a kedvét a munkától. Ne engedje, hogy borús legyen a hangulata, hallgasson vidám zenét, és vidám embereket.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Sok energiával rendelkezik mostanában.
Használja ki ezt az idõszakot karrierje
építésében. Az újdonságok elsajátítása
mellett ne hanyagolja el érzelmi életét
sem.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Az utóbbi idõben bármibe fog, legyen az
munkahelyváltás vagy ingatlanvásárlás,
simán mennek a dolgai. Ha beleszólhat
az események irányításába, ne kapkodja
el a véleményét.

IX.23.–X.22. Mérleg
Szánjon több idõt érzelmi és lelki életére.
Bár többnyire meggondolja cselekedeteit, a Plútó kapkodóvá teszi, és könnyen
átsiklik a fontos teendõin. Figyeljen jó
arra, mi a fontos, és mi az, ami nem.

X.23.–XI.22. Skorpió
Jöhetnek az esõs, hideg napok, a Skorpiók számára a szerelem lesz a legfontosabb. Bár sikerre számíthatnak a munkában, most még sem ez köti le a gondolataikat, hanem a hódítás.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A világ anyagi dolgain kívül csak a másik nem köti le a figyelmét. Keressen tovább, ha még nem találta meg az igazit.
Magában bízzon, ne csak a Jupiter támogatására várjon.

XII.22.–I.20. Bak
Hallgassa végig türelmesen mindazokat,
akik önhöz fordulnak mondandójukkal.
Bár az idõváltozás ingerültté teheti, ne
hamarkodja el véleményét, mert másnap
úgyis megbánná.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Szánjon több idõt karrierje építésére. A
csillagok jó lehetõségeket mutatnak. Éljen velük, és ne utasítson vissza senkit. A
szívügyekre fordítson több idõt, ha nincs
még társa, járjon többet társaságba.

II.20.–III.20. Halak
Tele van életkedvvel, energiával. Fáradtság
nélkül telnek napjai, sokkal több munkát tud
otthon elvégezni, mint az elmúlt hónapokban. Fáradozása közben engedjen néha az
erõszaknak, hagyja, hogy meghódítsák.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is alkalmas – eladó! Érd.:
30/227-3294, 30/448-6072
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó állapotban eladó. Érd.:
93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.: 30/4812323 (6260K)
Keleti városrészben négy emeletes épület I. emeletén, kétszobás, 54
m2, részben felújított, É-D-i fekvésû, nagy konyhás lakás eladó.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.: 30/3182286 (6301K)
Keresek eladó családi házat, lakást és egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.: Kárpátiné 30/640-1180
(6304K)
Keresek eladó családi házat, lakást és egyéb ingatlant Zala megye
területén. Érd.: Horváth 30/6401180 (6303K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában karbantartott 78 m2-es családi
házrész pincével-padlással, udvarral eladó. Érd.: 93/323-737,
20/398-1455 (6312K)
Sormáson a központban összkomfortos, négy szobás családi ház
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
70/567-5623 (6313K)
Szép természeti környezetben kicsi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.:
20 óra után a 93/315-559 (6314K)
Nagybakónakon kétszobás családi ház nagy telekkel eladó. Érd.:
20 óra után a 93/315-559 (6315K)
Eladnám vagy elcserélném ki-

sebbre három szobás, III. emeleti,
belvárosi, egyedi gázfûtéses lakásomat. Érd.: 30/9590-413 (6283K)
Nk-án a Corvin utcában két és
félszobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.: 93/323737, 20/3981-455 (6316K)
Hétvégi ház a Szõlõskert fogadóhoz közel eladó. Panorámás telek
gyümölcsössel, víz, villany van.
Érd.: 30/9371-121 (6332K)
Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára nyíló helyiségcsoport irodai
használatra, garázzsal eladó.
Ugyanitt teremgarázs helyek eladók. Érd.: 30/901-9013 (6333K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2es, cirkófûtéses családi ház eladó.
Érd.: 30/633-9545, 20/403-9785
(6285K)
Nagykanizsa keleti városrészében elsõ emeleti, felújított lakás
eladó. Tel.: 70/454-0475 (6335I)
Nagykanizsán 1,5 szobás, felújított lakás eladó. Irányár: 5,5 millió
Ft. Tel.: 70/454-0475 (6336I)
Nagykanizsa belvárosában cirkó
fûtéses, 1+2 félszobás lakás eladó.
Tel.: 70/454-0476 (6337I)
Panelprogramos, alacsony rezsijû egyszobás lakás eladó. Tel.:
70/454-0494 (6338I)
Kazanlak krt.-on elsõ emeleti,
62 m2-es lakás eladó. Tel.: 70/4540494 (6739I)
Városkapu krt.-on két szobás lakás, panelprogramos épületben eladó. Irányár: 5,75 millió Ft. Tel.:
70/454-0476 (6740I)
Szepetneken 75 m2-es családi
ház eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6741I)
Nagykanizsán, a Rózsa utcában

2008. október 2.
részben felújított, három szobás,
cirkó fûtéses lakás eladó. Irányár:
13,5 millió Ft. Tel.: 70/454-0485
(6742I)
Nagykanizsán, a Herman Ottó
utcában, két szobás, felújított lakás
eladó, Irányár: 7,7 millió Ft. Telefon: 70/454-0485 (6743I)
Nagykanizsán, a Városkapu
körúton, három szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió
Ft. Telefon: 70/454-0485 (6744I)

VEGYES
Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok régi dísz- és használati tárgyat, porcelánt, képet, könyvet, régi újságokat, stb.! Érd.: 20/5553014 (6083K)
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Pianino eladó! Érd.: 30/9012482 (6306K)
Nagyméretû szobanövények eladók. (6 ágú yukka, kaktusz, kenyérfa) Tel.: 93/315-861, 30/8517255 (6327K)
Keresek megvételre régi fa szõlõpréseket és malomkövet. Tel.:
30/293-8685 (6328K)
Eladók tömör faszerkezetû
„LENTA” típusú, beltéri, acélbetétes, felületkezelt bejárati ajtók
világos színben. Tel.: 70/2617694 (6330K)
Eladó jó állapotú kétszárnyu kapu,

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

2008. október 6.
Az 1848/49. évi Forradalom
és Szabadságharc hõsi halottainak
tiszteletére rendezett
megemlékezések
11 óra Aradi udvar
Himnusz - Ünnepi beszéd - a Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak mûsora - Koszorúzás
14 óra
Székely kerti megemlékezés
MEDGYASZAY HÁZ

Október 3. 20 óra
SEGÉLYKONCERT A DÉVAI
ÁRVÁKÉRT
Szervezõ: Károssy Gergõ. Belépõdíj:
felnõtt 500 Ft, nyugdíjas, diák 300
Ft. Ajándékgyûjtés a Batthyány Lajos Gimnáziumban és a Medgyaszay
Házban
Október 6.
18 óra
DINNYÉS 60!
Belépõdíj: felnõtt
800 Ft, nyugdíjas,
diák 500 Ft

ipari méretû állványok, gyári satupad
olcsón. Érd.: 20/9591-157 (6331K)

SZOLGÁLTATÁS
Biztonsági õr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal fõállásban vagy helyettesként Nk-án, illetve a környezõ településeken. Érd.:
20/254-2679 (6286K)
Takarítást vállalok. Érd.:
93/325-759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok,
egyéb anyagok gépelését vállalom.
Tel.: 30/968-8184 (6288K)
Ásott kutak tisztítását vállalom.
Tel.: 20/9366-182 (6306K)
Újra masszázs a nagykanizsai
Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybevehetõ) Teljes
testre, 30 perces lazító masszázs 1000
Ft. Egyéb szolgáltatások: alakformáló,
talp-, stb. masszázs. Hívásra házhoz is
megyek! Tel.: 30/481-2323
 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK  Tel.: 30/9932-534

Október 8. 17 óra
THÚRY TANULMÁNYOK
KIÁLLÍTÁS
Október 8. 18 óra
MATEMATIKAI KONFERENCIA
Október 9. 13 óra
TALÁLKOZÁS TÜSKÉS TIBOR
ÍRÓVAL
KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA

A CSEND FESTÕJE
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: október 31-ig
MAGYAR PLAKÁT HÁZ

"A MÚLT EMLÉK, A JÖVÕ
TITOK, A JELEN AJÁNDÉK"
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet életútjáról
Megtekinthetõ: október 25-ig
MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

Október 3. 10 óra
KÖNYVELÕK
KONZULTÁCIÓS NAPJA
"Áfa törvényünk haton innen és túl"
Illetékek 2008. Elõadó: Kollár Katalin.
Jelentkezni: 24/420-586

Október 5. 9 óra
MASSZÁZS TANFOLYAM
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Kanizsa – Sport

2008. október 2.

Harmadikként zártak
A még teljesen le nem zárult baseball bajnokság harmadik helyét
szerezte meg a Nagykanizsa Ants
együttese, miután a „kisdöntõben”
legyõzte a Jánossomorja Rascals
csapatát. A Hangyáknál nagy volt
a fogadkozás az elbukott elõdöntõ
után, hogy többet nem hibáznak, s
végül igazolódott is a papírforma,
Darabos Gábor és Gondi Zoltán
tanítványai mind idegenben
(13:11), mind idehaza (6:3) le-

gyõzték Gyõr-Moson-Sopron megyei ellenlábasukat. Bár, ha Jánossomorja viszonylatban tekintünk
az Ants-re, korábban sokkal nagyobb volt a „szakadék” a két gárda között végeredmény tekintetében, vagyis adódik a kérdés, vajon
õk jöttek fel annyira, hogy az elkövetkezendõkben egy újabb komoly
riválissal kell számolni? A bajnoki
cím sorsa egyébként az ÓbudaSzentendre párosításon dõl el.

Névjegy: Nagykanizsa Ants Baseball Club
Alapítási éve: 1989/1990. Színe: kék-szürke. Címe: 8800
Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor utca 2. Pályája: Thury-pálya
(Virág Benedek utca; 200 férõhellyel). Elnök: Dencs Béla.
Edzõk: Gondi Zoltán, Darabos Gábor. Legnagyobb sikerei: 5-szörös
bajnok (1996, 1997, 2001-2003), 7-szeres kupagyõztes (1996, 1999,
2001-2004, 2006) Interliga-gyõztes (2002), B-csoportos KEK-gyõztes
(1999), A-csoportos KEK 7. hely (2000).

Az a nagy igazság, hogy a klub
aranygenerációja kifutott, s bármennyire is nehéz tudomásul venni,
Barbalics Lászlóék fanatizmusa
egyelõre még nem köszön vissza az
új generációnál. Nem lehet feledni a
szenzációs KEK-gyõzelmet 1999bõl, vagy éppen a 2002-es Interligasikert Zágrábban, a helyi HASK ellen, amikor a mintegy félezres nézõsereg soraiban ott voltak a Dinamo
Zagreb Bad Blue Boys nevû szurkolócsoportjának képviselõi is.
Akik aztán nagy bõszen petárdázásba és füstbombázásba is kezdtek,
látván, hogy a hazaiak kikapnak a
kanizsaiaktól. 2003-ban még volt
egy nagy BEK-tornás kirándulás a
szlovákiai Nagyszombatra, s a
Trnava Angels pályáján ámultak is
Hajdú Lászlóék, milyen jó lenne
mindig legalább háromszáz nézõ
elõtt játszani…
Polgár László

Taroltak a gépgyáriak, Fuisz a legjobb
Kozármisleny – Kanizsa KKDKG East 69-100 (17-25, 10-25,
24-22, 18-28)
Kozármisleny, 200 nézõ. Kanizsa: Kasza 25/9, Beck 7/3, Vertetics 8, Koma 16, Szabó B. 6. Cserék: Filipovics 6, Sági 16/6, Kiss
Z. 5, Fodor 3/3, Zsámár 8, Murvai.
Edzõ: Kovács Nándor.
Az NB I B újonc együtteséhez
látogatott a kanizsai alakulat, s nem
sokáig kellett várni arra, hogy letisztázódjanak az erõviszonyok. Az
irányítóként játszó Kasza Dániel

vezetésével mondhatni hengereltek
a vendégek, érdekesség viszont,
hogy ezúttal Szabó Balázs támadásban nem villogott. Persze, egy
gárda akkor ütõképes, ha nem csupán egy emberen múlik szereplése,
vagyis a gépgyáriak valóban több
pilléren állnak. S hogy mennyire
van egyben a társulat, annak megítélésére mégsem kell sokat várniuk
a kanizsai drukkereknek, hiszen október 5-én, 17 órától a Cserháticsarnokban fogadja Kovács Nándor
legénysége a Budaörs csapatát.

A hét tehetsége: Fuisz Viktória
Születési hely, idõ: Budapest, 1993. 05. 08.
Sportága: kosárlabda. Posztja: bedobó, hátvéd.
Eddigi klubja: Kanizsa DKK/Kanizsai Vadmacskák (2000-)
Eddigi sikerei: A gyermek-korosztályú bajai országos döntõ legjobb
és legponterõsebb játékosa (2005), Zala megye legtehetségesebb
játékosa-díj (2008), U16-os válogatott kerettag (2008).

Eredetileg a mostani hétvége szabad lett volna, ám a találkozót elõrehozták a jövõ évi idõpontjáról.
A kosárlabdázó hölgyeknél egyelõre még nem kezdõdött el a szezon, siker viszont van a Kanizsai
Vadmacskák háza táján, mivel a
megyei szövetség a legtehetségesebb leány játékosnak választotta
Fuisz Viktóriát, aki a díjat a múlt
heti zalaegerszegi Göcsej Kupa
megnyitóján vehette át.
Korosztályának igazi nyerõ típusú kosarasa, hatékony dobó-teljesítménnyel. Az elmúlt szezonban már bemutatkozhatott az NB I
A-csoportban, s már az U16-os
válogatott keretébe is meghívót
kapott, így novemberben újabb
edzõtábor vár a tehetséges kosárlabdázóra.
P.L.

Kézisek: Két csapat, két siker
A nõi kézilabda NB II-ben szereplõ N. Izzó SE együttese idehaza játszott Hosszúheténnyel, s
nyert most is otthoni környezetben – ezúttal 32-17-re. Tulajdonképpen egy percig nem volt kétséges, melyikük nyeri a találkozót,
hiszen a hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést.
A dél-zalaiak legeredményesebb
gólszerzõi Papp Zsanett (8), Takács Andrea (6), László Renáta
(5) és Kiss Melitta (5) voltak, s érdekesség, hogy utóbbi játékos va-

lamennyi gólját büntetõbõl szerezte.
Az Izzó férfi csapata a fõvárosi
Elektromos csarnokába utazott, s
nagy küzdelemben nyert 29-27-re.
Az elsõ játékrészben még a „Tromos” vezetett 17-14-re, amivel meg
is lepte némiképp ellenfelét, a második félidõben aztán rákapcsoltak
a kanizsaiak, s végül a remek védekezésnek is betudhatóan nyertek
29-27-re. A legtöbb gólt szerzõk az
izzósok közül Kotrics Gergely (9),
valamint Ányos József (8) voltak. A

mostani hétvégén pedig a jelenlegi
listavezetõ Siklós érkezik a Zsigmondy-csarnokba szombaton 17
órakor. A baranyaiakkal vívott öszszecsapás érdekessége, hogy az elmúlt idényben mindkét meccsükön
a siklósiak nyertek, így itt az ideje a
visszavágásnak.
Eddig mind a nõknél, mind a
férfiaknál a kanizsaiak két gyõzelem-egy vereséggel állnak a tabellán.
P.L.
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Hartaiék biztosan utaznak.
Újszászon rendezték a lábtoll-labdázók soros ranglista versenyét,
egyben EB-válogatóját. A mezõnyt
a sportág szûk hazai elitje alkotta,
s Hartai Attilának, a kanizsai
Zemplén SE kiválóságának így sikerült három elsõséget és egy harmadik helyet bezsebelnie. Értelemszerûen ezzel õ emelhette magasba az Újszász-kupát, de a verseny ennél többrõl is szólt. Nevezetesen a csapatok küzdelmében
eldõlt, hogy a Csizmadia Tamás,
Hartai Attila, Huszár Emil, Takács
Endre, Szatmári Tamás ötös már
ott lehet a szerbiai rendezésû Európa-bajnokságon. Férfi egyéniben,
párosban és vegyes párosban a
szintén újszászi országos bajnokságon dõl el, hogy ki utazhat a magyar válogatott színeiben a Backi
Vinogradiban (Királyhalom) rendezendõ kontinensviadalra.
A cápák nem cowboyok. A
Nagykanizsa Demons juniorjai a
amerikai futball bajnokság negyedik fordulójában a Gyõr Sharks ellen játszottak hazai pályán, s a legutóbbi Budapest Cowboys elleni
fölényes gyõzelem után nagy volt
soraikban az elszántság. Aztán a
mérkõzésen kiderült, hogy a délzalaiak egyelõre nem képviselnek
azonos szintet a gyõriekkel, a vendégek már az elején gyorsan elhúztak ellenlábasuktól. Az utolsó játékrészben végeztek csupán döntetlenre a felek (6:6), összesítésben
pedig 72:28-ra nyert a Cápák. A
Demons következõ találkozójára a
fõvárosban kerül sor a Budapest
Titans ellen, s ha nyernének Erhetics Jánosék, a rájátszás sem lenne
számukra elérhetetlen. A Démonok
mérlege eddig egy gyõzelem és két
vereség, melybe beleszámolták azt
is, amikor nem álltak ki, utólag azt
a meccset végül a Farkasoknak
igazolták.
Középpontban a tájfutás.
Ahogy minden évben, ezúttal is
megrendezték Nagykanizsán a tájfutók népszerûsítõ a Kanizsa Futóés Szabadidõ Klub szervezésében.
Ebben az esztendõben azonban
nem a Mindenki sportpályáján,
hanem a Csónakázó-tó körül futottak a nevezõk négy kijelölt pályán
– több korosztályban. Délután pedig a futók speciális országos bajnoki futamát bonyolították, s a jelzõ azért kívánkozott a besorolás
elé, mert mozgássérültek is teljesíthették a távot, ráadásul huszonnyolcan külhonból érkeztek a
megmérettetésre, többek között
Horvátországból és Szlovéniából.
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Október 2-á
án nyit a mozi
Tavaly március óta nincs mozi
városunkban. Elõször az Apolló
Filmszínházat zárták be évekkel
ezelõtt – korszerûtlen is volt már, s
az uralmat átvette a multiplex. Eztán az utóbbi nem teljesítette a
tulajdonosok reményeit, így ennek
is vége lett. Ötletek, tervek voltak,
hogy miképpen lehetne újra mozit
létesíteni Nagykanizsán, de füstbe
mentek. Most ismét itt a lehetõség,
hogy a filmszeretõk ne otthon nézzék meg a vászonra valót.
A kulisszatitkokba Czira Tamás,
az újjáélesztõ cég, az Artmoszféra
Kft. munkatársa vezetett be bennünket:
– Elsõ lépésként a nagytermet
nyitjuk meg – 210 férõhellyel –
majd remélhetõleg november táján
a kistermet is. Ez utóbbi 97 fõs
lesz, amelyben mûvészfilmeket is
vetítünk majd. Újdonságnak számít a régi technikához képest,
hogy a hagyományos vetítõgép
mellé betelepítünk egy vetítéskönnyítõ projektort, mellyel digitális tartalmat is be tudunk mutat-

ni. Ez azért jó, mert több moziba is
eljutnak a premierfilmek, amelyeket a 35 milliméteres kópiák korlátozott száma miatt nem minden
kisvárosi mozi kap meg a forgalmazóktól. Szintén új dolog, hogy
nem lesz helyjegy, mert az nagy
bosszúság mindenki számára, ha
meg van szabva, hova ülhet. Például egy kétszáztíz fõs teremben,
ha csak ötvenen-hatvanan vannak,
akkor hadd üljenek oda, ahova
akarnak.
Ugyan a hivatalos Moziünnep
szeptember 25-28-ig zajlott az országban, a nyitás napjától kezdve,
mégis négy napon keresztül Kanizsán is ünnepelhetnek a filmrajongók. Ebben az idõszakban – hogy
a kanizsaiak se csússzanak le errõl
a programról – nálunk is 490 forintos jegyár mellett tekinthetik
meg a filmeket. Az elsõ blokkban
egy animációs film, a Kung-fu
Panda, egy musical, a Mamma
Mia!, és a Múmia harmadik epizódja kerül terítékre.
S.E.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Ingatlankezelési Intézménye
Nagykanizsa, Garay u. 21.

NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
a következõ önkormányzati tulajdonú garázsok bérbeadására
1. Nagykanizsa Városkapu krt. 16. szám alatti 18 m2 alapterületû
garázs (Hrsz.: 3059/40/A/8)
Induló licit bérleti díj:
600 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ:
50 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2008. október 6. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 14. 9.30 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatankezelési Intézménye I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
2. Nagykanizsa Városkapu krt. 16. szám alatti 18 m2 alapterületû
garázs (Hrsz.: 3059/40/A/12)
Induló licit bérleti díj:
600 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ:
50 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2008. október 6. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 14. 10 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatankezelési Intézménye I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
3. Nagykanizsa Városkapu krt. 14. szám alatti 18 m2 alapterületû
garázs (Hrsz.: 3059/39/A/63)
Induló licit bérleti díj:
600 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ:
50 Ft/m2/hó
A bérlemény megtekinthetõ 2008. október 6. 9-10 óra között.
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 14. 10.30 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatankezelési Intézménye I. emeleti tárgyaló
(Nagykanizsa, Garay u. 21.)
A bérleti díjak az áfát tartalmazzák.
Mindhárom bérleménnyel kapcsolatban érdeklõdni lehet
a 93/311-241 illetve a 06/30/2273-192 telefonszámokon.

Nemcsak tetszetıs verssorokban,
hanem cselekedetekben, tettekben kell
a nØp emlØkezetØbe vØsni az esemØnyeket,
hiszen gy mindenkinek k ze van hozzÆ.
KÆnyÆdi SÆndor zenete NagykanizsÆra

Nagykanizsa Megyei Jogœ VÆros
nkormÆnyzata nevØben
tisztelettel megh vom
nt Øs kedves csalÆdjÆt
2008. okt ber 6-Æn
az 1848/49. Øvi forradalom
Øs szabadsÆgharc
hısi halottainak tiszteletØre
rendezendı megemlØkezØsre.

nnepi program
Aradi udvar

SzØkely kert

10.45 TØrzene

14.00 A szØkely negyvenkilencesekre
emlØkez nk

11.00 Himnusz
nnepi beszØdet mond:
Balogh LÆszl , az OktatÆsi, KulturÆlis,
IfjœsÆgi Øs SportbizottsÆg eln ke
KoszorœzÆs
A Hevesi SÆndor `ltalÆnos Iskola
diÆkjainak nnepi mßsora
Sz zat

Marton IstvÆn
polgÆrmester

KØrj k, hogy koszorœzÆsi szÆndØkukat a Hevesi
SÆndor MßvelıdØsi K zpontban sz veskedjenek
elızetesen jelezni! (Tel.: 93/310-465)

K zremßk dnek:
Hevesi SÆndor `ltalÆnos Iskola
diÆkjai
BeszØdet mond:
Szılısi MÆrta nkormÆnyzati kØpviselı
A menet a Hevesi SÆndor
`ltalÆnos Iskola elıl indul
14.00 rakor
a PolgÆri KanizsÆØrt Alap tvÆny szervezØsØben

