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Fõhajtás a vértanúk emléke elõtt
Kötelességtudó és áldozatkész fiakra van szükség
Két hazának
nevelnek polgárokat
Az égi hazának és a földinek
egyaránt. A magyarországi piarista
rend számára ugyanis az, hogy

„magyar”, nem csak egy egyszerû
minõségjelzõ, hanem nagyon erõs
identitásbeli meghatározottságot
jelent. Ekképp fogalmazták meg a
hazafias nevelés teendõit: ,,...a hazaszeretet lángját csak olyan nevelés szíthatja fel a lelkekben, mely az

értelem és a kedélyélet alakításán
túl az akarat s vele az egész jellem
formálására is döntõleg tud hatni...
A hazának nem szónokló és mellverdesõ, hanem kötelességtudó és
áldozatkész fiakra van szüksége.
(Folytatás a 2. oldalon)

33.qxd

2010.12.14.

2

8:45

Page 2

Kanizsa – Vértanúk

2008. október 9.
Gróf Vécsey. / Éljen a magyar
szabadság, / Éljen a haza!”

A soha meg nem
adásról
Délután kettõkor a Dobri Lajos
vezette hagyományõrzõ huszárok
nyomában vonult a menet a Székely kertbe, ahol Szõlõsi Márta
önkormányzati képviselõ hangsúlyozta, hétköznapjainkban is
szükség van a kitartásra. „Hiszen
sokadszorra is nekirugaszkodtok
egy kacifántos, beugratós matekpélda megoldásának, ha a helyzet
úgy kívánja – fordult az ott ünneplõ 600 hevesis gyerekekhez. –
nap központi ünnepségére. Balogh László, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke beszéde után Dinnyés József
és a Hevesi Iskola diákjai adtak
megemlékezõ mûsort. „A harcnak
a mi halálunkkal még nincs vége,
ti folytassátok, elõre!” – mintha a
mártírok örök üzenetét hallanánk
a Neugebäude udvarából és az
aradi várárokból, mikor Tóth Kálmánnak, a tizenéves fõvel honvédként harcoló költõnek híres

Klapka György, Nagy-Sándor József, Perczel Mór, Török Ignác,
Vasvári Pál, az elsõ felelõs kormány miniszterei, a szabadságharc hõs katonái, a nemzet vértanúi. Érthetõ tehát, hogy a kanizsai
Piarista Iskola apraja-nagyja hagyományosan az Aradi udvarban
kezdi az október 6-i nap reggelét.

verse, az „Elõre” hangzik fel. Kanizsán és országszerte sokak szívébõl szól. Jegyezzük meg az aradi tizenhármak nevét, a Kossuthnóta dallamára: „Leiningen gróf,
Damjanich János, /Kiss, Pöltenberg, Láhner, Lázár Vilmos, /
Aulich, Knezich, Nagy Sándor,
Schweidel, / Török, Dessewffy,

„Egy szó volt csak,
hogy: Elõre!”
Az Aradi udvarban, Batthyány
Lajos mártír miniszterelnökünk és
a 13 honvédtábornok szobránál,
délelõtt 11 órakor került sor a

P.J.

Építéshatósági hirdetmény
Ügyintézõ: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Irtás u. 14/d. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 320-16 / 2008.
Hirdetmény

Fotók: Bakonyi Erzsébet

(Folytatás az címlapról)
Olyanokra, akik mindenüket,
egyéni kényelmüket, vagyonukat,
sõt, ha kell, életüket is fel tudják
érte áldozni.” Ez a piarista szellem nevelte a márciusi forradalom
szellemi elõkészítõit: Vörösmartyt, Katonát, Madáchot, s részben
Petõfit is. Ilyen piarista iskolákból kerültek ki: Széchenyi István,
Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Horváth Mihály, Klauzál Gábor, Mészáros Lázár, Csányi László,

Szüleitek, nagyszüleitek közül
soknak van birtoka. Ha az egyik
éven elveri a jég a termést, föladják-e? Bizony, nem, a következõ
évben
újra
kezdik!”
A
nyergestetõi szabadságharcosok
és nagyszüleink, szüleink makacs,
soha fel nem adó és lehetetlent
nem ismerõ életének folytatói
akarunk lenni – zárta beszédét a
Hevesi Sándor Általános Iskola és
a Polgári Kanizsáért Alapítvány
együttes megemlékezésén, melyet
a nyergestetõi székelyek emlékére
tavaly ültetett kis fenyves körül
tartottak.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése
alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Jegyzõje a 6/320-12/2008. számú Nagykanizsa Irtás u. 14/d. szám alatti
1847/47. hrsz-ú ingatlanon átalakított és bõvített társasházi lakás használatbavételi engedélyezési ügyében a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a
közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton
tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény a október 6-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma: 6/320/2008. Tárgya:
használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Godinek József és
Godinek Renáta. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 1847/47. hrsz-ú és 1841/7. hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti
ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal
Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ:
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:
8-12, 13-17, péntek: 8-12
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat
ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez
kötve, fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a
döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezetõ
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Gelencsér Gábor, Polgár László, Steyer Edina. Tördelés, tipográfia:
Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Andorkó Mária, tel.: 30/916-1600. Szerkesztõség és kiadó:
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:93/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801
Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs
vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: László Reklámstúdió és Nyomdaipari Kft. Zalaegerszeg Felelõs vezetõ: László
Károly. Terjesztõ: TOTAL-LAP Kft., tel.: 20/981-3144. Felelõs vezetõ: Fehér Tamás, tel.: 20/466-2286.
Megjelenik: 21000 példányban.
ISSN 0865-3879

33.qxd

2010.12.14.

8:45

2008. október 9.

Page 3

Kanizsa – Hirdetés

3

33.qxd

2010.12.14.

4

8:45

Page 4

Kanizsa – A mi ügyeink

2008. október 9.

„De legalább véget ért ez a bohózat”
Az alábbiakban a helyi médiumokhoz eljuttatott, október 6án elhangzott, Marton István
polgármesterrel készült interjút
olvashatják.
– Polgármester Úr, a soros
közgyûlés nyolcadik nekifutásra
sem fogadta el az Erzsébet tér
északi részének értékesítésére
vonatkozó javaslatát, és a második alpolgármester választására
vonatkozót nem is tárgyalta.
– De legalább véget ért ez a bohózat. Másfél évet küzdöttem, hogy a
város fõterérõl eltûnjön az a romhalmaz, de belátom, a képviselõ testület
– ki tudja, miért – ragaszkodik hozzá. És ami ennél sokkal súlyosabb,
hogy ezzel a döntéssel azt is sikerült
elérni, hogy elmaradjanak az idei
évre tervezett járdafelújítások, valamint veszélybe került az a kétmilliárd forintos belváros-rehabilitációs
pályázatunk, melyet elsõ körben
azért utasított el a bíráló bizottság,
mert a megvalósítás területén kevés
magánerõs beruházás indul. Hála a
tizennégy elutasító képviselõnek, itt
sem fog, de a telken álló veszélyes
hulladék kémény méltó emlékmûvet
állít majd a politikai és gazdasági alkalmatlanságuknak.

– Ellenkezõleg, ez már akkor is
eldöntött tény volt, azt kérték, foglaljam ezeket írásba, melyet nem
mulasztottam el megtenni.
– Akkor viszont végképp érthetetlen a dolog.
– Nézze, az egész ügy abszurd.
Én ugyanis konkrét személyhez
sem ragaszkodtam, elõzetes keresetemben úgy fogalmaztam, hogy
Papp Nándor, Bene Csaba, Balogh
László, Gyalókai Zoltán és Tóth
Nándor képviselõk közül bármelyiküket el tudom fogadni helyettesemként. Vitán felül õk a FIDESZfrakció szakmailag legrátermettebb
emberei. A mostani döntést egyféleképpen lehet értelmezni, a helyi FIDESZ vezetése és a FIDESZ önkormányzati frakciója szerint ezek az
emberek alkalmatlanok a feladatra.
– Mit érezhetnek most ezek a
képviselõk?
– Helyettük nem válaszolhatok,
de én bizonyosan megalázónak
érezném a helyzetet. Annyit azért
elárulnék, hogy a felsoroltak közül
nem mindenki fogadta el a felkérésem, no nem azért, mert amúgy nem
vonzza õket a pozíció, csak féltek a
lehetséges következményektõl.

– Nem erõs szavak ezek?
– Szerkesztõ Asszony, azt hiszi,
csak vicceltem, pedig korántsem.
Karádi Ferenc képviselõ úr valóban
javasolta, hogy az imént említett –
egyébként szerintem életveszélyes –
gyárkéményt a város nyilvánítsa
mûemlékké … miközben a régió
legszebb fõterét tervezzük köré.
Egészen elképesztõ, nem irigylem a
választóit.
– És alpolgármestert sem sikerült választani.
– Nem, de ezen õszintén szólva
egy cseppet sem lepõdtem meg, hiszen Cseresnyés Péter nem szívesen mondana le vélt, vagy valós
hatalmának még a töredékérõl sem.
– Ez érdekes, ugyanis a FIDESZ az elmúlt közgyûlés után
azt nyilatkozta, hogy megegyeztek Önnel a második alpolgármesterrõl, pusztán a leendõ hatásköröket kell kidolgozni. Ezek
szerint ez máig nem történt meg?

– Milyen következményektõl?
Egyáltalán volt, aki vállalta volna?
– Az elsõ kérdésre nem válaszolnék, mivel az FIDESZ-es belügy, és
nem vagyok a párt tagja. És igen,
volt, aki vállalta volna a szolgálatot,
akár bátornak is nevezhetném ezért.
– De mégsem teszi?
– Ha bátor lenne, akkor most õ
nyilatkozna helyettem, de félreértés
ne essék, nem kárhoztatom ezért.
– Polgármester Úr, lát esélyt
arra, hogy ezek a kérdések tisztázódjanak egyszer?
– Arra gondol, hogy a fent nevezett urak közül valaki elõáll a farbával?
– Például arra is.
– Nézze, erre a kérdésre Uri Geller, ha tudja a választ. A viccet félretéve, nem kizárt, hogy kitálal va-

laki, de fegyelmezett embereknek
ismertem meg õket, sokkal valószínûbb tehát, hogy egyenként, esetleg együtt nyilatkozzák majd: igazából nekik soha meg sem fordult
fejükben az alpolgármesterség,
hisz ahhoz legalább cseresnyéspéteri tálentummal kell bírni…
– Még egy, a város jövõjének
szempontjából rendkívül nagy
horderejû hozadéka volt a közgyûlésnek, nevezetesen Horváth
István képviselõ bejelentette, a
jövõben nem kíván a FIDESZfrakció kötelékében politizálni.
Ez azt jelenti, hogy a frakció elvesztette többségét a testületben.
A kilépésnek lehet köze az alpolgármester választás kudarcához? Jelenthet ez problémát a
város irányítása szempontjából?
– Nem tudom, hogy ponosan
mihez és mennyire van köze döntésének, valószínûleg ugyan azért
hagyta ott a frakciót, amiért én be
sem léptem oda két évvel ezelõtt…
A FIDESZ-frakciót pedig nem kell
félteni, legjobb tudomásom szerint
az alpolgármester úr az utóbbi idõben látványosan nyitott az
SZDSZ-es képviselõk felé.
– Ezzel kapcsolatban kérdezem, a képviselõ példáját többen
is követhetik?
– Erre szintén nem tudok válaszolni, de õszintén szólva egyelõre
nem is foglalkoztat a dolog. Én csak
egy második, dolgozó alpolgármestert szeretnék, valamint legalább
tizenhárom olyan képviselõt, akik
hallgatnak az észérvekre, akikkel
együtt élhetõ várost tudunk építeni.
– Ezzel azt mondja, hogy Cseresnyés Péter nem dolgozott? Hiszen Ön volt az, aki öt héttel ezelõtt elvette minden hatáskörét.
– Gondolja, hogy ha tisztességgel
végezte volna a munkáját, akkor sor
került volna erre a lépésre? Egyáltalán, szóba került volna egy második
alpolgármester? Korántsem. Bár a
huszonhárom megyei jogú városból
tizenkettõben három vagy négy alpolgármester van, kilencben kettõ és
rajtunk kívül csak Egerben van egy
fõ, aki nem parlamenti képviselõ.
Eddig meglehetõsen sok feladattal
volt megbízva, többek közt õ felelt a

kanizsai kórház mûködéséért, az
egészségügyi alapellátásért, a szociális ügyekért, az oktatásért és a kultúráért is, ám – bármely hivatali dolgozó a megmondhatója – az operatív
munkában szinte alig vett részt, ezeket mind nekem, a nem létezõ szabadidõmben kellett intéznem. Az alpolgármester jószerivel csak a
négyszázhúszezer forintos fizetéséért járt be a hivatalba, meg azért,
hogy a holdudvarát szervezze és kibiceljen a közbeszerzéseknél. Mint
ahogy erre a közgyûlésben az MSZP
és az SZDSZ sokszor rámutatott.
Elég utánanézni, hogy száz közgyûlési elõterjesztésbõl hányat jegyzett
az alpolgármester, nagyjából ötöt, a
fennmaradó kilencvenötöt nekem
kellett elõkészíttetnem. Hogy érzékeltessem, mit is jelent ez, Sopronban, ami egy Kanizsa méretû város,
száz elõterjesztésbõl kilencvenet a
három(!) alpolgármester jegyez, és
csak a fennmaradó tizet a polgármester. Neki az a feladata, hogy öszszefogja a munkát, és a leendõ befektetõkkel tárgyaljon. Irigylésre
méltó, és egyben követendõ példa.
– És hatékony is?
– A jelenlegi áldatlan állapotnál
mindenképpen hatékonyabb, ezért
is igyekszem majd a legközelebbi
alkalommal olyan, szakmailag
megfelelõ jelöltet állítani, akit a testület többsége hajlandó elfogadni.
– Ez jelentheti azt, hogy esetleg ellenzéki képviselõt jelöl alpolgármesternek?
– Amennyiben úgy látom, hogy
csak ellenzéki képviselõ kaphatja
meg a szükséges szavazatszámot,
ezt sem zárom ki, azonban hozzátenném, hogy a merítési lehetõség
onnan sem bõséges.
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A Nagykanizsai Fidesz
Frakció állásfoglalása
A hét elején a Fidesz frakciótól elhatárolódó Marton István
nyilatkozatára az alábbiakban
reagált a megszólított fél.
Nagykanizsán 2006 õszén tizenöten szereztek mandátumot az önkormányzati választásokon a FideszKDNP támogatásával, köztük a polgármester is. Szándékaink szerint tizenöt fõs jobboldali frakció irányította volna a várost. Mindannyiunk
meglepetésére azonban néhány hónap múlva nyilvánvalóvá vált, hogy
a polgármester úr nem kíván frakciónk tagja lenni, sõt, a frakcióval való
egyeztetés nélkül készíti az elõterjesztéseket, melyekrõl több esetben
bebizonyosodott, hogy elõkészítetlenségük miatt mindennemû döntésre alkalmatlanok. A frakció-vezetés
és a frakció egésze is rendszeresen
próbált egyeztetni a város elsõ emberével, de igyekezetünk a legtöbb
esetben nem járt sikerrel.
Sajnos a polgármester úr a szakmai nézetkülönbségeket és vitákat
személyes sértõdöttsége miatt személyes ellentétekké mélyítette
azokkal a képviselõkkel szemben,
akik az övétõl eltérõ véleményt fogalmaztak meg.
Mik is voltak ezek? Milyen témák okozták a polgármester személyes sértõdöttségét?
Például a nehéz anyagi helyzetben lévõ város képviselõtestülete

nem támogatta a polgármester fizetésemelését 2007 õszén. Hasonlóképpen nem támogatta a Fideszfrakció a „sízsákos” luxusautó vásárlását és nem értettünk egyet az
általános iskolák összevonásával
sem.
Erre válaszul a polgármester úr –
többek között – akadályozta az idei
út- és járdafelújítások megvalósítását, és a mûfüves pályák építését is.
A polgármester úr annyira „önállóan” dolgozik, hogy nem hajlandó
egyeztetni a Fidesz-frakcióval és
más képviselõkkel sem. Nem lehet
meggyõzni sem gazdasági-, sem logikai érvekkel. Ráadásul példátlan
az a szándéka, hogy a neki nem tetszõ embereket megpróbálja a város
lakói elõtt lejáratni.
Nem hisszük, hogy azok az újságírók, akik kénytelenek asszisztálni ehhez az eljáráshoz, szívesen
vesznek részt ilyen interjúban.
Alaptalan vádaskodásaival, polgármesterhez méltatlan hangnemével több képviselõt is mélyen megsértett, s ezzel nem szolgálja sem
Nagykanizsa érdekeit, sem pedig
városunk pozitív megítélését.
A fentiek tisztázása után frakciónk – mint azt már sokszor hangoztattuk – a város és az itt élõ emberek érdekeit messzemenõkig
szem elõtt tartva dolgozik, s nem
kíván belemenni méltatlan vitákba.
a Fidesz frakció

AZ ÖTVENES ÉVEK
EGYHÁZÜLDÖZÉSÉRÕL,
egy októberi estén

Október 13-án, hétfõn 18 órakor

a Piarista Iskola
leánykollégiumának rendezvénytermében
az „OKTÓBERI ESTÉK” sorozat részeként elõször
Böszörményi Géza o.sch.p. tanár úr
a nagykanizsai gimnázium szétszóratásáról szól
a fiatal szemével.
Õt piarista öregdiákok követik,
akik visszaemlékeznek az átélt eseményekre.

5

Kultúrember a jelenleg regnáló kormányfõ nevét a balatonõszödi
beszéd óta nem írja ki. Ezért van a Gy.Ferenc.

Döbling
Vannak nevek, emberek és tettek. És vannak más nevek, más emberek és más tettek. Az aradi hajnalon egyesek bizonyítottak. A – nem a
Kazinczy értelemben vett - magyar hajnalon mások bizonyítanak. Nézzük a neveket és nézzük a tetteket. A többi majd a megvilágosodás révén kiderül. Az értse szavaim, akinek szeme és füle van hozzá.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Knézich
Károly, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Nagysándor
József, Pöltenberg Jenõ, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly
gróf és Lázár Vilmos ezredes. Vajon közülük, az aradi tizenhárom tábornok
közül hányan magyarok? Nem sokan. És ott van még gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök, aki maga vezényelt tûzparancsot a kivégzõosztag katonáinak önnön halálakor. Meghaltak a magyar szabadságért. Pedig voltak köztük horvátok, németek, lengyelek. Bem apónak mi keresni valója volt Segesváron? Semmi. Pipázgathatott volna lengyel szépasszonyok társaságában.
Nem tette. Jött és hatalmas tudásával segítette a magyar sereget.
Nézzünk egy másik listát is. Gy.Ferenc-Szilvásy György-Bajnai Gordon–Göncz Kinga-Gyenesei István–Veres János. Vajon közülük hányan magyarok? Többen, mint az aradi vértanúk közül. Egy a baj:
csak papíron. Ha nem így lenne, akkor alkotmányellenesen nem kampányoltak volna a 2004. december ötödikei, a kettõs állampolgárságról szóló névszavazás ellen. Õk nyertek, a nemzet pedig veszített. Mikor és hol hoznának õk áldozatot a magyar nemzet érdekében? Soha,
semmikor. Nem nagyszavakról, lózungokról van szó, hanem evidenciákról. Ezek a figurák csak egyetlen dolgot ismernek: a jobb- és a baloldalon található saját zsebet.
Gy. Ferenc arról papol, hogy gróf Klebelsberg Kuno óta nem volt
akkora fejlesztés a közoktatásban, mint manapság. Hogyne. Csak hogy
Hiller István nem a magánvagyonát – mint az elõbb említett vallási- és
közoktatási miniszter – áldozta a közjóért, hanem a digitális táblák beszerzésében csókos haverok zsebére dolgozik. Klebelsberg kórházsort
épített Szegeden, a maiak kórházak sorát zárják be. Ez így nem megy.
De térjünk vissza 1849-re. Széchenyi Istvánnal, a legnagyobb magyarral mi történt? Állandó vitában állt Kossuth-tal és végül Döblingben, idegszanatóriumban végzi. A jelenlegi, közjogi miniszterelnököt
még véletlenül sem akarom hozzá hasonlítani, de a végzés tekintetében
– idegzsába, metakommunikáció – kénytelen vagyok párhuzamot vonni.
De ha ez túl erõs, akkor van másik út is. Kossuthé. A torinói emigráció. A turini bölcs hatalmas vitába keveredett Deák Ferenccel. A
kehidakustányi remete, a haza bölcse a húsvéti cikkre komoly választ
kapott. A Cassandra-levelet. Kossuthnak rövid távon nem, de hosszú
távon igaza volt. A kiegyezés nem vezetett sehová. Igazság ide, vagy
éppenséggel oda, a megalkuvás nem hoz eredményt. Ezt az egykori
magyar kormányzó éppúgy látta, mint a mai magyar tényleges(!) ellenzék. Azok a pártok, politikai erõk, amelyek kicsinyes módon percpillanatnyi érdekeik szerint nyomják a gombot a Parlamentben „sehonnai, bitang emberek”. Petõfit citáltam. Észre kellene venni az összmagyarság érdekeit.
Ennek a kormánynak mihamarabb mennie kell. Itt nincs apelláta.
Hazudtak, csaltak, loptak, ahol csak tudtak. Az SZDSZ kettõs játékot
játszik, az MSZP összetojta magát. Az MDF csiki-csuki alapon helyezkedik és saját sírját ássa. Nincs mese: végjáték zajlik. Arad elõtt Görgey letette Világosnál a fegyvert. Arad után tükörbe nézett. Kossuth a
végsõkig kitartott és nimbusza ma is él hazánkban. Õ valóban nemzeti szabadelvû, liberális volt, nem úgy, mint mostani száj-követõi. Széchenyi, Kossuth, Deák, Görgey és Bem apó – minden összezördülésük
ellenére a magyar haza javát akarták szolgálni.
Gy. Ferenc és Szilvásy, Veres és Gyenesei minden összetartozásukkal a haza ellen beszélnek.
Kossuth emigrációban, míg Széchenyi bolondokházában végezte.
Ma meg mi bolondulunk meg „népvezíreinktõl”.
Csúri Ákos
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Pályázat a Via Kanizsa Vagyonkezelõ és Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkormányzati tulajdonú egyszemélyes Via Kanizsa Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tisztségének betöltésére
A részvénytársaság az önkormányzati tulajdonú VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Kht., a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztõ Kht., valamint a KanizsaNet 2000 Informatikai Kht. általános jogutódjaként 2008. december 31-i hatállyal átalakulással jön létre. A részvénytársaság fõ tevékenysége a jogelõd közhasznú társaságok
tevékenységi körein alapul.
A vezérigazgató fõ feladatai: A Gt., valamint a zrt. alapszabálya által az igazgatóság jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A vezérigazgatói tisztség 2008. december 31. naptól tölthetõ be. A megbízás
határozott idõre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek: szakirányú felsõoktatásban szerzett egyetemi, fõiskolai
végzettség, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén

Építéshatósági hirdetmény
Ügyintézõ: Kém Eszter. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Teleki u. 3. sz alatti építéshatósági ügyben. Szám: 6 / 36-13 / 2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/366/2008. számú Nagykanizsa, Teleki u. 3. szám alatti ingatlanon kialakított
szellõzõnyílások használatbavételi engedélyezési ügyben a benyújtott kérelmet elbírálta és döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal valamint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs,
ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.
A hirdetmény a 2008. október 6-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Ügyszáma: 6/36/2008. Tárgya: használatbavételi engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Kögáz Lakóközösség, Nagykanizsa,
Teleki u. 3. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2925/7.
hrsz-ú társasházi ingatlan.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12.
A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja."
Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli
Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

eltöltött legalább 3 év gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási, mûszaki, beruházási területek.
A pályázathoz mellékelni kell: a zrt. vezetésére vonatkozó koncepciót, szakmai önéletrajzot, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlatok igazolását.
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás megállapodás alapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 30.
A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester (Tel:
06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

Fogadóórát tart az Idõsügyi Tanács
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy október 14-én, kedden 10 órától 12 óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Építéshatósági hirdetmény
Ügyintézõ: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés építéshatósági eljárás megindításáról és helyszíni szemle idõpontjáról. Szám: 6 / 2350-2/ 2008.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) alapján értesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályára építésügyi hatósági engedély iránti kérelem érkezett, melynek tárgya a Nagykanizsa, 02054. hrsz., 02055/2. hrsz., 02055/3. hrsz., 02055/4. hrsz.
alatti ingatlanok telekegyesítésére vonatkozó engedély iránti kérelem.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom:
A kérelem rövid ismertetése: a fenti ingatlanok összevonásával egy telket
kívánnak a tulajdonosok kialakítani. A kérelemmel érintett ingatlan, valamint
az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 02054. hrsz., 02055/2. hrsz., 02055/3. hrsz., 02055/4. hrsz.
alatti ingatlanok, valamint 02046. hrsz., 02047. hrsz., 02048. hrsz., 02051.
hrsz., 02058. hrsz., 02057/1. hrsz., 02045. hrsz., alatti ingatlanok.
Az érintettek az ügy irataiba a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban tekinthetnek be: Nagykanizsa, Eötvös tér
16. III. emelet 305. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, péntek: 8-12
Egyben értesítem az érintetteket, hogy a fenti ügyben a telekalakítással
érintett ingatlanokon 2008. október 14-én (kedden) 13.30-kor helyszíni szemlét tartok. Találkozás: a Nagykanizsa 02054 hrsz-ú ingatlanon Kérem a kérelmezõket, hogy a helyszíni szemle feltételeit a fenti idõpontban biztosítani szíveskedjenek, valamint a kiértesítetteket, hogy az eljárás lefolytatását a szemlén való részvételükkel szíveskedjenek elõsegíteni. Továbbá tájékoztatom az
érintetteket, hogy a helyszíni szemlén az érdekelt ügyfelek - személyazonosságuk megfelelõ igazolása mellett - részt vehetnek, véleményüket ott elõadhatják, de megjelenésük nem kötelezõ.
Mivel a fenti eljárással érintett valamint a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, az eljárás megindításáról az érintetteket a
Ket. 29. § (6) bekezdése értelmében hirdetményi úton értesítjük. A hirdetmény
2008. október 2-tõl kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdetõtábláján.
Nagykanizsa, 2008. október 2.
Jelen eljárás során ügyfélnek minõsülnek:
Kérelmezõk, jelzálog jog kedvezményezettjei, érintett szakhatóságok
Az érintett ingatlannal közvetlenül szomszédos - a határozattal érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak:
Nagykanizsa, 02046. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02047.
hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02048. hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02051. hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa
02058. hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02057/1. hrsz., alatti ingatlan tulajdonosai, Nagykanizsa 02045. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosai
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Idõsek hete Nagykanizsán
Az idei évben az „Idõsekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét keretén belül immár
ötödik alkalommal kerül megrendezésre az „Idõsek Sportnapja”.
A sportnapon a hölgyek ügyességi, asztalitenisz, teke, célbadobó verseny, a
férfiak lövész, teke, asztalitenisz, sakk verseny keretén belül mérhetik össze a
sporttudásukat, vetélkedhetnek egymással.
A versenyek ideje: 2008. október 16. (csütörtök) 9.00–14.00 óra. Helyei:
NTE Sportcsarnok (Ady E. u. 68/a.): Ügyességi verseny, asztalitenisz verseny,
célbadobás, sakk verseny. Olajbányász Tekepálya (Zárda u. 16.): Teke verseny
Városi lõtér (Ady E. u. ): Lövész verseny.
A versenyekre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke idõskorú nõi
és férfi lakossága körébõl azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják,
és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet a Város Nyugdíjas
Klub vezetõinél, és a versenyek napján a helyszíneken. Várunk minden idõskorút, nyugdíjast, aki szeret sportolni, és természetesen azt is, aki csak nézni
szereti a sportot, mert drukkerekre is szükség van.
Tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idõs állampolgárait a 2008. október 15-18-a között megrendezésre kerülõ "Idõsekért Nagykanizsán" Ünnepi hét rendezvényeire.
Marton István, polgármester
Október 15. Szerda
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.)
10.30 Idõs alkotók kiállítása. A rendezvényt megnyitja: Járási Ildikó iparmûvész. Házigazda: Gelencsér Edit. 11.00 Az Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét
rendezvénysorozat megnyitója. Az ünnepi hetet megnyitja: Marton István
Nagykanizsa MJV polgármestere. 11.15 Fiatalok az idõsekért ajándékmûsor.
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola csoportjai, valamint a
Honvéd Kaszinó Diákszínpad. Konferál: Cseszko Delinke. Házigazda:
Horváthné Polai Mária. 12.00 Vendéglátás
Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 4.)
15.00 Nagymama mesél. Unokák és nagyszülõk délutánja. A rendezvényt
megnyitja: Czupi Gyula igazgató. Házigazda: Büki Pálné
Október 16. Csütörtök
NTE 1866. MÁV Rt. Sportcsarnok (Nagykanizsa, Ady út 68/a)
9.00 Sportnap. A rendezvényt megnyitja: Balogh László OKISB elnöke. Házigazda: Tarr Ernõ
Október 17. Péntek
Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 Életmód percek. Elõadások, egészségügyi szûrések, vetélkedõ, bemutatók. A rendezvényt megnyitja: Dr. Csákai Iván Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke. Házigazda: Halmos Ildikó
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9.)
15.30 Ünnepi hét zárása, díjkiosztás. Zárszót mond, és a díjakat átadja: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV alpolgármestere, országgyûlési képviselõ. 16.00
Ünnepi mûsor. Kanizsai Fúvós Egyesület Zenekara. Vezényel: Ámon István.
16.30 Fogadás. Pohárköszöntõt mond: Márkus Ferenc Nagykanizsa MJV díszpolgára. 17.00 Idõsek bálja a Simon duó közremûködéséve. Házigazda: Büki Pálné
NAGYKANIZSA VÁROSRÉSZEINEK RENDEZVÉNYEI
Október 15. Szerda Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza. 17.00 Idõsek
napja. Köszöntõt mond: Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ. Tüttõ Nótakör mûsora. Vacsora, zene, tánc
Október 17. Péntek
Nagykanizsa-Bagola Kultúrház. 16.30 óra Egészségügyi szûrések. 18.00
Idõsek napja. Köszöntõt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere. 18.10 Zenés mûsor Márton József nótaénekes és társai közremûködésével.
19.30 Vacsora, zene, tánc.
Nagykanizsa-Fakos Kultúrház. 17.00 Idõsek napja. Köszöntõt mond: Jerausek István önkormányzati képviselõ. Árvácska Dalkör. Kanizsai Vörös Rózsák együttes. Kopár Antal vers. Vacsora, zene, tánc
Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház. 17.30 Idõsek napja. Köszöntõt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere, Polai József önkormányzati képviselõ. Az Árvácska Dalkör mûsora. 18.00 Vacsora. 19.00 Zene, tánc: Farkas
Miklós harmonikás közremûködésével
Október 18. Szombat
Nagykanizsa-Palin Általános Iskola. 16.00 Idõsek napja. Köszöntõt mond:
Bicsák Miklós önkormányzati képviselõ. Általános Iskola és Óvoda ünnepi
mûsora. Vacsora, zene, tánc
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (Nagykanizsa, Hajgató út 1.)
18.00 Idõsek napja. Köszöntõt mond: Marton István Nagykanizsa MJV polgármestere. Tóth Nándor önkormányzati képviselõ. Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora. 18.30 Vacsora. 19.00 Zene, tánc: Farkas Miklós harmonikás közremûködésével.
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos
Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a
napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2008. október 14-én 17.00 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Iskolában, 18,00 órától a
Zárda utcai kollégiumban.
Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart október 17-én (pénteken) 16.00
órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Versenytárgyalás - Ipari Park
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

Versenytárgyalás - Erzsébet tér északi tömb
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait: 984; 987; 986/1. helyrajzi számú, Erzsébet tér északi tömb ingatlan, kikiáltási ára 90.000.000 Ft. Versenytárgyalás
idõontjai: október 08; 15; 22; és 29. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724.

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
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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-

2008. október 9.
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:

Kanizsa – Városháza
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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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2008. október 9.
ha elmész és nem viszel magaddal,
akkor zárdába vonulok. És akkor
engem soha többé nem lát viszont
senki sem. Ez a mondat sokkolta
anyát, aki húsz percig elmélyedt
gondolataiban, azután így szólt
hozzám: – nos, ha erõs leszel, velem jöhetsz. (Ekkor még csak tizennyolc éves voltam.)
Ott tartottam, hogy a Krisztus
kép híres lett, még Rómába is eljutott a híre. Anya hivatalos meghívást kapott a pápától, hogy legyen
két évig a Vatikán vendége és azt
örökíthet meg képein, amit csak
akar. Ezért mentünk elõször Itáliá-

Festõállvánnyal és ecsettel a világ körül
Naplótöredékek Brunner Erzsébet életérõl
Róma helyett
Santiniketanba
mentünk
…Volt egy csodaszép cserépkályha a nappaliban. Mellette üldögéltem egy alacsony széken,
amelyet anyám tervezett. Nem
sokkal késõbb anya bejött a szobába, leült elém a pamlagra és azt
mondta: – elmegyek Indiába.
Elõtte azonban még sok minden
történt: anya beküldte Krisztus címû festményét a Nemzeti Szalonban rendezett õszi kiállításra. Még
nagyon gyengének érezte magát a
böjtölés után, ezért engem küldött
el a megnyitóra. Körülbelül negyedórát késtem és a kiállítóterem

már tele volt látogatókkal. Az ajtó
mellett állva hatalmas tömeget láttam az egyik oldalon félkörben.
Ahogy közelebb mentem, egy szép
nõ – egyike a kor dámáinak – megfordult és így szólt hozzám: elvesztettem Istenemet, de most rátaláltam. Átfurakodtam a tömegen
és akkor vettem észre, hogy anyám
festményét állják körül. Ez a kép
forradalmat jelentett a mûvészetkedvelõknek és másoknak is Budapesten.
Amikor anya velem szemben ülve azt mondta, hogy elmegy Indiába, csak annyit válaszoltam: én is
veled megyek. Szó sem lehet róla
– tiltakozott anyám –, még nem fejezted be a tanulmányaidat és az
eddigi munkád kárba vész. Erre
azt mondtam: mindez nem fontos,

ba! Felkeresett bennünket az olasz
nagykövet, hozta a meghívót és
beszerezte a vízumokat.
A megbeszélt idõpontnál kicsit
korábban érkeztünk Itáliába, mert
körül akartunk nézni az országban.
Szicíliában – amikor Palermo-ból
éppen Messinába utaztunk – egy
állomáson hirtelen megállt a vonat
és le kellett szállnunk a poggyászunkkal, mert csak másnap reggel
hatkor indult tovább. Egy barátságos vendégházban szállásoltak el
bennünket, ahol bõkezûen gondoskodtak rólunk. A települést Santa
Agata de Militelo-nak hívták. Egészen közel volt a tenger, s a sziklás
dombok, az olajfaligetek meg a
narancsültetvények pazar hátteret
nyújtottak. A táj valóságos Paradicsom volt egy festõ számára!
Azon az éjszakán (a tizenkilencedik születésnapom elõestéjén)
egy különös álmot láttam a nagy-

kanizsai házunkról. Lefelé mentem a sötét pince lépcsõjén, amikor hirtelen megpillantottam egy
koros, tiszteletre méltó, õsz hajú
férfit hosszú fehér szakállal, amint
a pince hátsó részén üldölgélt. Az
idõs ember balján apám állt, de arra nem emlékszem, hogy ki állt a
jobbján. Az idegen egy olajlámpást tartott a kezében és átnyújtotta apámnak. Eközben az olajmécses lángja vibrált és majdnem kialudt. A szívem azt zakatolta, hogy
ez a láng nem szûnhet meg lobogni. Leszaladtam a lépcsõn a pincébe, kezembe vettem a lámpást,
amely ekkor megint teljes fényében felragyogott. Erre az öregember így szólt: Fogd gyermekem,
gondosan õrizd ezt a fényt és vidd
el a világ minden zugába.
Felébredtem az álom után és felültem az ágyban. Megosztottam
csodálatos álmomat anyával, aki
azt mondta: Tagore-t láttad.
Anyám csendben odament az íróasztalhoz és megírta levelét Mr
Rabindranath Tagore-nak Indiába,
magyarul, mert más nyelven nem
beszéltünk. Most egy ideig itt maradunk Itáliában – mondta anyám.
Két hónap múlva jött egy válaszlevél Tagore-tól, amelyben meghívott bennünket Santiniketanba. A
levelet magyarul írták, mert volt
Indiában egy professzor (Germanus Gyula – a szerk.), aki lefordította magyarra. „Jöjjetek gyermekeim, és legyetek a vendégeim
két évig” – állt Tagore levelében.
Így történt, hogy anyával Róma
helyett Santiniketanba mentünk.
Gelencsér Gábor

Gyalogló Nap
a Csónakázó-ttónál
A Zala Megyei Nyugdíjasok
Érdekvédelmi Szervezete a
Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Idõsügyi Munkacsoportjával
közösen a Világ Gyalogló Nap
alkalmából Gyalogló Napot
szervezett a Csónakázó-tónál.
A rendezvénysorozat célja a
gyaloglás megismertetése, megszerettetése annak érdekében,
hogy a lehetõ legtöbb embert mozgósítsa a rendszeres testmozgás érdekében. A mozgalmat a Rio de
Janeiro-i
Föld-konferenciához
kapcsolódva indították útjára a
szervezõk 1992. június 7-én. Ma-

gyarország 1999-ben lépett a rendezõ országok sorába, ezzel csatlakozva a szép kezdeményezéshez.
A Csónakázó-tónál zajlott rendezvényen az idõsügyi klubok
tagjainak egészségmegóvásán túl
az idõs emberek kapcsolatépítési,
kapcsolatápolási
technikáinak
erõsítése volt a cél. A programok
sorában vércukor- és vérnyomásmérésre is lehetett jelentkezni. A
megéhezett gyaloglókat zsíros kenyérrel és teával vendégelték
meg.
B.E.

A Hevesi Sándor Általános Iskolában október 22-éig tekinthetõk meg
Bánkúti Gertrúd és fia, Cseke Zoltán Péter festményei. Somogyi Katalin
igazgatóhelyettes szerint a festõnõ képeinek költõiségét az alkotó speciális
színtévesztése okozza. „Nyíltan és merészen keresi és festi a szépséget, ezt a
fákban és virágokban találta meg. – folytatta – Szembe megy a mai világgal,
rákényszeríti a nézõt a lassulásra, a hallgatásra, a befelé fordulásra.”
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A Petró Galéria legújabb kiállításán Balogh István Péter
budapesti-veleméri festõmûvészt
köszöntötte a megjelent szépszámú tárlatlátogató elõtt Petró Ágnes, a galéria vezetõje. A kiállítást Pápes Éva mûvészeti író
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.
Balogh István Péter 1950-ben
született Budapesten. 1979-ben
fejezte be a Képzõmûvészeti
Egyetemet, mestere Kokas Ignác
volt. „Filozófikus festõ, minden
képe egy-egy sûrített létgondolat,
mely természetesen a nézõ megfejtéseire vár. Expresszív, szürrealizmus felé hajló absztrakt képein a
mozgás, szín, ritmus eszközével
indít el gondolatsorokat.” – írta
róla Dr. Pogány Gábor mûvészettörténész.
Balogh István Péter neve nem
ismeretlen a képzõmûvészetek
iránt érdeklõdõ kanizsaiak körében. Önálló kiállítással bemutatkozott az egykori Képcsarnokban,
majd késõbb az Egri József Galériában. A Petró Galéria falain folyamatosan jelen vannak a képei. Számára nagy öröm, ha felismerik alkotásait, bár nem törekszik önálló
stílus közvetítésére, egyszerûen
csak dolgozik, s munka közben
adódnak olyan mozzanatok, amelyek a nézõ számára hasonlóvá tehetik a különbözõ képeket: a kicsit, a nagyot, a fekvõt, a négyzetest, a kéket, a zöldet, a sárgát –

magyarázza a mûvész a megnyitót
követõ szokásos pezsgõzés közben.
– Vannak kedvenc színei? – adódott a felsorolásból a kérdés.
– Olyan módon nincs, mint Picassónak, a nevezetes kék és rózsaszín
korszakai, de kedvenc színeim vannak. Az egyik a sárga meg a vöröses
tónusok. Szeretem a monokromitást,
egy szín köré csoportosítom a képet.
Van egy uralkodó színhang. A képek
mintegy fele vöröses-sárgás-barnás
szín, a többi pedig megoszlik a kékes-zöldes között. Ez a három szín
dominál leginkább.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

2008. október 9.

Örülök, ha felismerik a képeimet
– Viszonylag szûk idõszak termésébõl válogattam, a kétharmad
részük tavasztól õszig készült. Az
itt látható kiállításon a sárgás
meg a kékes színek uralkodnak.
Egymást kiegészítõ színek, elsõ
ránézésre azt hiszem látni is a falon. Jó pár közülük itt Zalában,
Kendlimajorban készült, ilyen
többek között a Hajós címû régebbi munkám is. Ezzel a kiállítással párhuzamosan Budapesten
is nyílt kiállításom az egyik bank
szervezésében.
Balogh István Pétert augusztusban csoportos kiállításra hívták a
régióból a Garda tóhoz közeli
olaszországi nagyvárosba, Trentoba. Az ott kiállított anyaga megy
majd tovább decemberben Bécsbe.

Továbbá jelenleg is láthatók képei a
Szombathelyi Képtár nemzetközi
kiállításán. A határokon átnyúló
Pannon régió területén élõ és alkotó közel nyolcvan mûvész alkotását
mutatja be az elsõ alkalommal
megrendezett Ars Pannonica Biennálé. S aki megkedvelte a képeit az
október 18-áig látható kiállításon a
Petró Galériában, hamarosan ismét
találkozhat a mûvésszel Nagykanizsán. A Hevesi Sándor Általános
Iskola Galériájának februárban õ
lesz a vendége.
A Petró Galéria szokásos sorsolásán a szerencse ezúttal Ekler Istvánnak kedvezett, õ vihette haza
Balogh István Péter egy alkotását.

29. Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztivál

gyon fiatal az együttes, rendszeresen játszanak klubokban országszerte.
Október 11-én szombaton 19
órakor Oláh Kálmán zongorakoncerttel folytatja a programot. A
nemzetközileg elismert mûvész
mesterien kombinálja a jazz, a
népzene és a kortárs zene elemeit.
Oláh Kálmán után ismét a nagy
öregek kerülnek színpadra, 20.30
órától a Szakcsi-Egri-Kõszegi
Trió játszik. Szombaton 22 órától
a fesztivál abszolút sztárvendégének számító BY ANY MEANS
(USA) formációt láthatja a közönség. A Rashied Ali, Charles Gayle
és William Parker által alakított
szuper csapat az 1990-es évek elejének egyik legnagyobb visszhangot keltõ együttese a közös muzsikálást 2006-ban kezdte el újra.
Azóta az amerikai és az európai
fesztiválok közönségét ismét elvarázsolják.

A hétvégén zajló Kanizsa
Nemzetközi Jazzfesztivál hét
koncertre várja a jazz-kedvelõ
közönséget, mintegy ötvennégy
jazz-muzsikus közremûködésével a HSMK-ba.
A magyar mûvészek között
több Szabó Gábor Jazz Életmûdíjas mûvészt is köszönthetünk.
Név szerint Szakcsi Lakatos Bélát, Kõszegi Imrét, Vukán Györgyöt és Oláh Kálmánt. Mindkét
napon különleges vendégek lépnek fel a fesztivál színpadán.
Pénteken az Európa-szerte nagy
népszerûségnek örvendõ Boban
és Marko Markovics Zenekar ad
koncertet, szombaton pedig az
Amerikából érkezõ BY ANY
MEANS formáció, Rashied Ali,
Charles Gayle és William Parker
triója, akik 2006. óta muzsikálnak újra együtt, mindenütt nagy

– Hogyan alkot?
– Elõre sosem tudom, mi lesz
majd a születendõ kép. Menet
közben formálódik. Elkezdek egy
csendéletet, aztán tájkép lesz belõle, vagy éppen fordítva. A saját
személyiségével tud mindenki
közelíteni egy mûvészi élményhez. Én nem tartom rossznak, ha
valaki mást olvas ki egy képbõl,
mint amit én gondolok. Szeretek
szabadságot hagyni a nézõben,
nem kötöm meg a fantáziáját és
a gondolatait. Nem az az igazán
fontos, hogy a szemmel olvasható konkrét látvány mit mutat, hanem ami szellemileg mögötte
van.
– Milyen idõszak munkáiból
szerkesztette a kiállítást?

sikert aratva. A hatmillió forintos
költségvetésû fesztivál megrendezését hét fõszponzor és huszonöt támogató összefogása tette lehetõvé.
A 35 éves Kanizsa Nemzetközi
Jazzfesztivál programjairól tartott
sajtótájékoztatót Dolmányos Erzsébet a KKK megbízott igazgatója és Kovácsné Mikola Mária a
HSMK telephelyvezetõje.
A részletes programot Kovácsné Mikola Mária ismertette. Elöljáróban elmondta, kis jubileumot
ünnepel az idei jazzfesztivál, hiszen 35 éve rendeznek fesztiválokat Nagykanizsán, de ez még a
29. Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztivál, ugyanis a ’80-as évek
második felében összevonva, kétévente rendezték meg a fesztiválokat. Október 10-én indul a kétnapos jazz-fieszta, mégpedig a
korábbi célkitûzéseknek megfele-

lõen a vizuális kultúrát is népszerûsítik az intézményben. A
Kendlimajori Nemzetközi Ludvig Mûvésztelep anyagából nyílik kiállítás 18 órakor az Õsze
András galériában. A fesztivált
Cseresnyés Péter alpolgármester
nyitja meg 18 órakor a színházteremben, majd a Kanizsa Big
Band koncertjével kezdõdik el a
rendezvény, Subicz Gábor, a Magyar Rádió Tomsits Rudolf Jazz
Trombitaversenyének közönségdíjasa részvételével. Ezt követõen a Vukán György által fémjelzett Creative Art Trio ad koncertet. A fõ mûsoridõben, 22 órakor
a Boban és Marko Markovics Zenekar színesíti a jazzfesztivál repertoárját. Éjfélkor újra örömzenében részesülhet a közönség. A
színházi elõcsarnokba várják a
táncolni is vágyókat, ahol Cornelio Tutu Band ad koncertet. Na-

B.E.

B.E.
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Kanizsa – Mozaik

Nyugatos
költõket
szavaltak

2008. október 9.

Az autós szlalom volt a legnézettebb

A megmérettetésen városunk
középiskoláinak poézist kedvelõ
diákjai vettek részt. A rendezvényt Szermek Zoltán a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium igazgatója
nyitotta meg, köszöntve a közönséget, a verseny résztvevõit, azok
felkészítõit, valamint a Hegedûs
Erzsébet, Horváth István és Kardos Ferenc alkotta zsûrit. Ezt követõen Dávidovics Mária a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium mûvelõdésszervezõje beszélt a szavalóverseny létrejöttének, szervezésének háttérmunkáiról. Elmondta, a tanulók saját indíttatásból felolvasó napokat rendeztek az iskolában. Ezek az összejövetelek alapozták meg a mai
verseny létrejöttét. Megtudtuk, a
zalai tanügy is pártfogolta a rendezvényt azzal, hogy megjelentette, propagálta kezdeményezésüket. A versenyzõk ez alkalommal stílszerûen a Nyugat költõi,
többek között Ady Endre, Babits
Mihály, József Attila, Kosztolányi Dezsõ, Szabó Lõrinc verseit
adták elõ.
A közel másfél órás megmérettetés után a zsûri eredményt hirdetett. Az elsõ helyezést Bajgár
Ramóna nyerte el, a második helyezett Horváth Bálint lett, míg a
képzeletbeli dobogó harmadik
fokán Megyes Melinda végzett. A
zsûri különdíjában Kanász Viktor,
Angyalosi Gábor és Gábor Vera
részesült.
– A nevezõk közt jó néhány ismert arcot láthattunk, akik már
rendelkeznek némi versmondó
múlttal, de voltak tehetséges kezdõk, Õk a késõbbiek folyamán valószínûleg nem csak a szereplés,
hanem a díjazás élményében is
részesülhetnek, ha kitartóak lesznek. Ma lényegében a papírforma
érvényesült – összegezte a szavalóverseny tapasztalatát Dávidovics Mária.
Cz.Cs.

Fotó: Steyer Edina

A Nyugat címû irodalmi folyóirat megjelenésének századik
évfordulója apropóján szavalóversenyt rendeztek a Halis István Városi Könyvtárban.

A megszokottól eltérõen idén a nyári hónapok helyett õsz derekán
rendezte meg a Ford Napok programot a szalon.
Reggel használtautó vásárral
kezdtek, fellépett a Szan-Dia Fitness Stúdió, a Garabonciás Együt-

Megalakult a
Szívbetegek
Egyesülete
Az egyesület alakuló közgyûlésén
Hegedûs Györgyné köszöntötte a
megjelenteket. Beszámolt a Szívbeteg Klub megalakulásáról, eddigi
programjairól, majd Sipos Jácint
klarinétjátéka és a klub énekkara köszöntötte mûsorával a megjelenteket. Ismertették az újonnan alakult
egyesület alapszabályát is, melyet
egyöntetûen elfogadott a harminchat
fõs tagság. A Szívbetegek Egyesületének elnöke: Hegedûs Györgyné.
Vezetõségi tagok: Maronicsné Dr.
Borka Beáta, a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának osztályvezetõje, Dr. Kaszás Gizella, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
igazgatója, Dr. Matoltsy András, a
Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezetõ
fõorvosa, Dr. Kisjós Balázs, a Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászati Osztályának szakorvosa és
Lábecz Antalné. A közgyûlés kötetlen beszélgetéssel zárult.

tes, a látogatók Stuntrider show-t és
Dub Dub dobshow-t is láthattak, illetve hallhattak. Az estét a Despe-

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

Október 13. 19 óra
Bródy bérlet
A MUZSIKA HANGJA - musical
a veszprémi Pannon Várszínház elõadása. Fõbb szereplõk: Zayzon Csaba, Egyed Brigitta. Jegyár: 2 500 Ft
Október 14. 19 óra
Rátkai bérlet
A MUZSIKA HANGJA - musical
a veszprémi Pannon Várszínház elõadása. Fõbb szereplõk: Zayzon Csaba, Egyed Brigitta. Jegyár: 2 500 Ft
Október 16. 19 óra
Hevesi- bérlet
RENEDANCE - Experidance
produkció. Jegyár: 2 500 Ft
KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA
MAGYAR PLAKÁT HÁZ

Október 10. 11 óra
"VARÁZSLATOS INDIA"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása.
Köszöntõt mond: Õexcellenciája
Ranjit Rae Úr India magyarországi
nagykövete és Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város alpolgármestere. A kiállítást a közönség figyel-

rado együttes, majd tûzijáték zárta.
A nap csúcspontja a sokak által
nagyon várt délutáni szlalomverseny
volt, ahol a pilótáknak minél kevesebb idõn belül, a bóják felborítása
nélkül kellett a pályát teljesíteni.
Hengerûrtartalom alapján három kategóriában indulhattak a pilóták:
1400 cm3-ig, 1401 és 2000 cm3 között, és 2001 cm3 fölött. Abszolút
gyõztesként Meszes András került ki
a versenybõl, második helyezett
Klinger Tamás lett, a harmadik pedig
Papp Csaba. A nézõk egy féktelen
Lada-shownak is szemtanúi lehettek:
Cserti Zsolt – saját önszántából – a
pálya közepén lévõ bóját a kötelezõ
egy helyett legalább négyszer abszolválta gumicsikorgás és füst közepette. „Jutalmul” a szervezõk kizárták a versenybõl, de lapunknak elmondta: nem a helyezés volt számára a fontos, hanem az élvezet.
Steyer Edina

mébe ajánlja: Bethlenfalvy Géza egyetemi tanár. A kiállítást megnyitja:
Keserü Katalin egyetemi tanár. A kiállítás kurátora: Kõfalvi Csilla. Megtekinthetõ: október 25-ig
MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

Október 11. 19 óra
OPERETT EST
Sztárvendég: Pitti Katalin. Fellép: Egyházi Géza, Pohly Boglárka,
Gál Judit, Göth Péter, és még sokan
mások. Belépõdíj: felnõtt 2500Ft,
nyugdíjas, diák 2000Ft.
Mûsor: Csárdáskirálynõ, Marica
grófnõ, Vígözvegy, Denevér , Mágnás Miska slágerei
Október 16. 11 és 14 óra
PAMPALINI AFRIKÁBAN
Gyermekszínházi elõadás.
A Szeleburdi Színház mûsora.
Belépõdíj: 600 Ft
MEDGYASZAY HÁZ

Október 9. 13 óra
Találkozás Tüskés Tibor íróval
Október 17. 8-16 óra
Megújuló energia konferencia
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala szervezésében

A DR. MEZÕ FERENC GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ALMA MATER
ALAPÍTVÁNYA nevében megköszönjük, hogy 2007. évi adójának 1%-át felajánlotta alapítványunk javára.
A felajánlásból befolyt 572.222 Ft-ot az Alapító okiratban meghatározottak szerint használtuk fel.
ALAPÍTVÁNYUNK ADÓSZÁMA: 19273833-1-20

Az Alapítvány kuratóriuma
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Kanizsa – Ez + Az

2008. október 9.

Állás

Horoszkóp

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

villanyszerelõ
mûszaki karbantartó
kéménygyártó lakatos
kõmûves
hegesztõ
roncsolás mentes anyagvizsgáló
központi fûtés- és csõhál. szerelõ
áruterítõ gépjármûvezetõ
hentes
ruházati eladó
operátor
mûanyaggyártó
gépésztechnikus
szervíztechnikus
controller
gépészmérnök
faipari mérnök

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8. általános
8. általános
technikum
technikum
fõiskola
fõiskola
fõiskola

180.000 – 200.000 Ft
100.000 Ft
80.000 – 100.000 Ft
90.000 – 120.000 Ft
90.000 Ft
69.500 – 110.000 Ft
100.000 – 120.000 Ft
90.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft
70.000 – 90.000 Ft
75.000 – 80.000 Ft
110.000 – 140.000 Ft
100.000 Ft
350.000 Ft
200.000 – 250.000 Ft
250.000 – 500.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli
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

13

III.21.–IV.19. Kos

Programajánló
minden nap

09:20
14:45

Megállás nélkül, sietõsen végzi el mostanában a feladatait. Nem hagy semmit
sem megoldatlanul. Örömébe azonban
üröm is vegyül, mert vannak, akik irigykednek emiatt önre.

IV.20.–V.20. Bika
A szürkeségbõl olykor elõbukkanó Nap
álmodozóvá teheti. Hajlamos lesz a teendõit elhalasztani egy kellemes séta kedvéért. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalása. A teendõi várhatnak egy napot.

V.21.–VI.21. Ikrek

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

Változékony hangulatának valószínû a
Hold az oka. Ha magányos, bonyolódjon
végre valami kalandba. Ha van párja, törõdjenek többet egymással, kalandozzanak együtt, akár egy hétvégi erdei túrán.

VI.22.–VII.22. Rák

SMS szám:
06-30/30-30-956

Járjon többet társaságba, lapozza fel a
városi mûsorfüzetet. Nemcsak életkorának, hanem akár a hangulatának megfelelõ szórakoztató programokra is lelhet
valamelyik intézményben.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Határozott tettrekészség jellemzi mostanában. Jól érzi magát a bõrében, érzelmi
fellángolása idõnként szinte elolthatatlan. Járjon el táncolni, vagy iratkozzon
be tánctanfolyamra.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Néha úgy érzi, a párja úgy bánik önnel, mint
egy gyerekkel. A csillagok állása szerint sem
kell ezt huzamosabb ideig eltûrnie. Dolgozzon ki egy haditervet, öltözködjön másképp,
viselkedjen otthon határozottabban.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ne ringassa magát illúziókban, senki
sem tökéletes. Partnerét a kritizálás helyett inkább dicsérje és segítse, így
elõbb-utóbb gyökeres fordulatot érhet el
érzelmi életében.

X.23.–XI.22. Skorpió
Verje ki a negatív gondolatokat a fejébõl. Arra is ügyeljen, hogy mielõtt valakirõl véleményt alkotna, gondolkodjon
el. Így könnyebben teremthet harmóniát
maga körül.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha mostanában úgy érzi, hogy baj van a
kompromisszumkészségével, nem jár
messze az igazságtól. A barátai körében
kialakult konfliktushelyzetet igyekezzen
feloldani.

XII.22.–I.20. Bak
A Vénusz hatásának köszönhetõen mostanában érzelmi életére fordít több idõt,
energiát. Hajlamos lesz a családi kapcsolatait háttérbe szorítani, s a szórakozást, a
kikapcsolódást helyezi elõtérbe.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A változás, változtatás gondolata foglalkoztatja, új lehetõségekre vágyik munkája terén. Járjon nyitott szemmel, hallgassa meg és ne utasítsa vissza ismerõsei ötletét.

II.20.–III.20. Halak
Sokat ígérõ hétre számíthat. Ennek ellenére eredményeket csak akkor érhet el,
ha jobban bízik magában. Önbizalomhiányát tegye félre, és koncentráljon a terveire.
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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.: 93/321906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti, belvárosi,
egyedi gázfûtéses lakásomat. Érd.:
30/9590-413 (6283K)
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.: 30/318-2286 (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 30/640-1180
(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)
Hétvégi ház a Szõlõskert fogadóhoz
közel eladó. Panorámás telek gyümölcsössel, víz, villany van. Érd.: 30/9371121 (6332K)

2008. október 9.

Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára
nyíló helyiségcsoport irodai használatra, garázzsal eladó. Ugyanitt teremgarázs helyek eladók. Érd.: 30/901-9013
(6333K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófûtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Belvárosban a Király úton garázs
eladó. Tel.: 93/321-497 (6345K)
Látóhegyen a Kaposvári út mellett,
panorámás, nyugati fekvésû, 570 m2es szõlõ téglaépülettel eladó. Víz, villany van. Buszmegálló 5 percre. Érd.:
93/325-840 (6346K)
Virágpavilon az északi városrészben
eladó vagy kiadó, akár más célra is.
Érd.: 93/315-709, 70/290-4132 (6347K)
Kiskanizsa központjában kétszintes családi ház eladó (140 m2, udvar,
garázs, kert). Tel.: 30/358-1435
(6348K)
Nk-án a Liszt Ferenc utcában kétszobás, földszinti, központi fûtéses lakás eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/353-4194 (6349K)
Nagykanizsa keleti városrészében 1+2
félszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
6,4 millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6350I)
Nagykanizsa belvárosának közelében 5 szobás, egyedi kialakítású családi
ház eladó. Irányár: 24,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6351I)
Szepetneken 75 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6352I)
Nagykanizsa keleti városrészében
1,5 szobás, felújított, erkélyes lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 70/4540475 (6353I)
Nagykanizsán, a Zrínyi utcában
cirkófûtéses lakás eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6354I)

JÁRMÛ
Lada Samara 1500, nagyon jó mûszaki állapotban eladó. Érd.: 93/371075, 93/544-005 (6355K)

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

170 literes prés eladó. Tel.: 30/4486072 (6278K)
Nagyméretû szobanövények eladók.
(6 ágú yukka, kaktusz, kenyérfa) Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6327K)
Keresek megvételre régi fa szõlõpréseket és malomkövet. Tel.: 30/2938685 (6328K)
Eladók
tömör
faszerkezetû
„LENTA” típusú, beltéri, acélbetétes, felületkezelt bejárati ajtók világos színben. Tel.: 70/261-7694
(6330K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú kapu, ipari méretû állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)
Almaértékesítés termelõtõl 50 Ft/kgtól, Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma fajtákból házhoz szállítással. Nk.,
Kisfaludy 2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)

Biztonsági õr fegyveres vagy anélküli szolgálatot vállal fõállásban vagy
helyettesként Nk-án, illetve a környezõ
településeken. Érd.: 20/254-2679
(6286K)
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/9688184 (6288K)
Televízió javítást vállalok kiszállással Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530
(6356K)

 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK  Tel.: 30/9932-534

TÁRS
Középkorú, magas, jó megjelenésû
özvegy férfi keresi azt a vidám, csinos,
egyedülálló hölgyet (50 éves korig), aki
társa lenne. Leveleket “Együtt” jeligére
a Szerkesztõségbe (Pf. 154.) kérek.
(6359K)

OKTÓBER 17-ÉN
19.30-TÓL
A RADIOAKTÍVEGYÜTTES
premier videóklipp
vetítéssel
egybekötött koncertet ad a
Honvéd Kaszinóban. Vendég a
Rockwell együttes.
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Kanizsa – Sport

2008. október 9.

Hibátlanok a kosarasok
Kanizsa KK-DKG East – Enter
Net-PEKOSI Budaörs 105-79 (3316, 26-25, 29-25, 17-13)
Nagykanizsa, 130 nézõ. Vezette:
Silló Zs., Palkó. Kanizsa KK: Kasza 26/6, Beck 8/3, Vertetics 9, Koma 9, Filipovics 16. Csere: Szabó

B. 11, Sági 3/3, Kiss Z. 4, Fodor
8/6, Zsámár 3, Murvai, Lovas 2.
Edzõ: Kovács Nándor.
Rangadó I.
Kiemelt mérkõzésnek tituláltuk
a kanizsaiak legutóbbi NB I B-s
bajnoki kosárlabda mérkõzését, hi-

A hét sportolója: Kasza Dániel
Születési hely, idõ: Nagyatád, 1987. 05. 22.
Sportága: kosárlabda. Posztja: irányító.
Eddigi klubjai: Kaposvári Sportiskola (1998-2003), Kaposvári KK
(utánpótlás, 2003-2006), Kaposplast-Mágusok (kölcsönben, 2004/05 NB
II), Kaposvári Meló-Diák (kölcsönben, 2005/07 NB I B), Kaposvári KK
(2006/07 NB I A), Kanizsa KK-DKG East (2007- NB I B). Eddigi legnagyobb sikerei: országos ifjúsági kupa-3. (2003), NB I B 7. hely (2008).
A fiatal játékos második idényét kezdi a kanizsaiaknál, s õ is annak a kaposvári kontingensnek a tagja, mely a somogyi kosár-iskola jegyeit viseli
játékán. Az irányító másodéves a Kaposvári Egyetemen, s eddigi pontátlaga imponáló a Kanizsa KK színeiben, egészen pontosan 19,5 pont.

szen a csapat körül is általános volt
a vélemény a találkozó elõtt: egy
igazi értékmérõ állomás következik. A Budaörs már csak azért is
megérdemelte a kiemelt figyelmet,
hiszen náluk is (zalaegerszegi a
másik klub) – szaktanácsadó a hazai férfi kosárlabda pápája, Patonai Imre. Nos, a KKK rögtön az elsõ negyedben megalapozta majdani sikerét, hiszen jócskán ellépett
ellenfelétõl, elsõsorban a már mérkõzések óta kiemelt szerepet vállaló irányító, Kasza Dániel vezérletével. S ha a késõbbiekben kiegyenlítetté is vált az összecsapás,
a végsõ siker, vagyis a dél-zalaiak
negyedik gyõzelme már nem forgott veszélyben. A mostani hétvégén ismét itthon láthatjuk Kovács
Nándor csapatát: október 12-én 17
órától a Pápai KC együttesét fogadják a Cserháti-csarnokban.
Polgár László

Ismét jobb volt a Szentlõrinc
Rangadó II.
Vasárnap az NTE-pálya környékén úgy tûnt, népünnepély lesz a
soron következõ futball-meccsen,
azonban fájdalom, a diákkorosztály jó része a 14 órás pesti gyorsra igyekezett, pedig… Nos, a harmadik helyezett NTE 1866 MÁV
NB III-as csapatához a Dráva-csoport lassan „örökös” bajnoka, a
Szentlõrinci SE érkezett vendégségbe, s nem árulunk el nagy tit-

kot, ha leírjuk, a baranyaiak a forduló elõtt is listavezetõk voltak.
Úgy is kezdték a találkozót, hiszen
Müllerlei Szabolcs még az elsõ játékrészben beköszönt gyorsan kétszer, ezzel el is döntötte a találkozó sorsát (0-2). A hazaiaknál nem
lépett pályára a bokasérüléssel bajlódó Ujvári Máté, s az eltiltott Cs.
Horváth Gábor, ott volt viszont a
pályán Bagarus Gábor és Burucz
Barna, akik a Dráva-válogatott

Burucz Barna
NTE – Sz’lõrinc (05.01.) NTE – Sz’lõrinc (10.05.)
Jó passz (félidõ):
17 (9)
10 (6)
Rossz passz:
4 (1)
3 (3)
Szerzett labda/szerelés:
10 (7)
14 (8)
Eladott labda/rossz ívelés:
7 (2)
8 (3)
Kapura lövés:
Gól:
Gólpassz:
Szabálytalanság:
3 (1)
1(0)
Elszenvedett szabálytalanság:
2 (1)
2 (1)

Nézõcsúcs a csarnokban
Rangadó III.
Az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság legutóbbi fordulójában a
Nagykanizsai Izzó SE a negyedik
kör elõtt még listavezetõ Siklós
együttesét fogadta. Ami rögtön az
élre kívánkozik, hogy a Zsigmondy-csarnokra gyakorlatilag ki
lehetett tenni a megtelt-táblát, hiszen mintegy kétszázötvenen lehettek tanúi annak, hogy a baranyaiak 0-7-re, majd 1-9-re is ellép-

tek a házigazdáktól. Innen kapaszkodott fel Zádori László csapata
úgy, hogy a 35. percben lett 20-20.
A nagy küzdelem ezután sem maradt el, végül aztán a kanizsaiak
32-29-re nyertek. A vendéglátók
legjobb dobói Ányos József (9 gólos), Baranyai Norbert (7) és Zsupek Tamás (7) voltak. A dél-zalaiak következõ kirándulása Kalocsára lesz, s nem lesz egyszerû futam,
hiszen idõközben az érseki város

tagjaként San Marinóban vettek
részt a régióválogatottak tornáján.
Utóbbi játékos esetében vállalkoztunk egy összehasonlítás elkészítésére is, mert kíváncsiak voltunk arra, az idõközben beállósként szereplõ középpályás mutatói mit mutatnak a május 1-ei – ugyancsak –
Szentlõrinc (1-3) elleni mérkõzéshez képest…
Bár a szakvezetés a jó teljesítményt nyújtókhoz sorolta Buruczot, szerintünk ezúttal a szemmel láthatóan gyorsabb vendégek ellen nem muzsikált jól a védelem tengelyében. Hátvédként
a rövid oldalpasszokat nem vettük figyelembe, illetve kettõ ért
egyet. Véleményünk szerint a
labdarúgó képzettsége „megérdemelné” a középpályát, igaz,
teljesítménye ott sem volt mindig egyenletes.
P.L.
legénysége átvette a vezetést a tabellán.
A férfiaktól a hölgyek sem akartak lemaradni, õk Csurgón nyertek
a helyiek ellen 21:17-re. Tóth László együttesébõl a legeredményesebb Papp Zsanett volt hét góllal.
A Izzó SE nõi csapata legközelebb
a mohácsiakat fogadja az NTE
csarnokban szombaton 17 órától. A
tét nem kisebb, mint a gyõzelmek
sorának gyarapítása, hiszen eddig
háromszor örülhettek.
P.L.
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Visszavágtak
Rangadó IV.
Négy esztendõ után ismét a
Röntgen Kanizsa Ants softballosai
nyerték a Magyar Kupát, miután a
Thúry-pályán rendezett hármas fináléban mindkét mérkõzésüket
megnyerték. A kanizsaiak elsõként
a Szentendre Sleepwalkers csapatával mérkõztek, s ellenük 16:9
arányban nyertek. Mivel a szentendreieket a Bp. Honvéd United elnevezést néhány éve a Hungarian
Astrosra cserélõ hölgyek is legyõzték, így jöhetett a már hosszú ideje
presztízsmeccsnek számító Ants –
Astros döntõ. A vendégek az elsõ
játékrész elején 3:0-ra is elléptek,
aztán viszont magukra találtak a
hazaiak, s a végére, nagy csatában
megfordították az állást 10:9-re.
Ezzel nem csupán a mérkõzést, de
a kupát is elhódították, történetükben ötödször Tóthmárton Veráék.

Volt izgalom
Rangadó V.
Nagy derbire volt kilátás az
amerikai futball juniorjainak vetélkedésében, hiszen a Nagykanizsa
Demons a rájátszás reményében
utazott a Budapest Titans otthonába. A meccs ennek megfelelõen
óriási izgalmakat tartogatott, s
négy játékrész után mindkét oldalon 56 pontot szorgoskodtak össze
a támadó szekciók, vagyis jöhetett
a hosszabbítás. Ebben a fõvárosiak
8:0-ra nyertek Potári Viktorék ellen, ezzel õk kerültek a csoport
második helyére három gyõzelemmel és ugyanennyi vereséggel, míg
a Demons mérlege 1-4.

Remek rajt
A férfi vízilabda OB I B-s pontvadászatának indulásával a CWG
Kanizsa VSE is megkezdte szereplését, s elsõként a Bánki VE
csapatát fogadta. A végeredmény
nem sugall nagy csatát, hiszen a
kanizsaiak végül 16-7-re nyertek.
Ennél lesznek nehezebb mérkõzések is, de a tavalyi OB I B-s negyedik hely már kötelez. Csupán
kósza gondolat, hogy a helyi uszoda hivatalosan is alkalmas elsõ
osztályú mérkõzések megrendezésére… Legeredményesebbek 3-3
góllal Gulyás Ábel és Kaszper Gábor voltak.
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