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A megújuló energiaforrásokról
A város önkormányzata a
Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ Iskolával együttmûködve A
megújuló energiaforrások felhasználása és a fejlõdés lehetõségei Magyarországon címmel
konferenciát
szervezett
a
Medgyaszay Házban.

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

Kattintson rá!

A hagyományteremtõ céllal,
második alkalommal megrendezett konferenciát Cseresnyés Péter
alpolgármester nyitotta meg.
Elmondta, a színvonalas elõadássorozat témái széles érdeklõdésre
tarthatnak számot, hiszen ki nem
figyel arra, hogy holnap, holnapután hogyan tudunk világítani,
közlekedni, mivel tudunk fûteni.
Mindenki tudja, a növekvõ ener-

giaigény egyre nagyobb gondot jelent az emberiség számára. Emellett azonban gondot kell fordítanunk a környezetünkre. Miközben
használjuk az energiát, figyelemmel kell lennünk arra is, hogy unokáinknak, dédunokáinknak egy élhetõ környezetet kell átadnunk.
Egy olyan világot, amiben élni lehet és ez jelen pillanatban a fosszilis energiák felhasználása idõszakában nem kis ellentmondás, feladat. Ezért kezdeményezték tavaly
a konferencia megrendezését.
Végül az alpolgármester kifejezte azt a reményét, hogy az elõadássorozat elõsegíti, hogy néhány
év múlva Nagykanizsa egy olyan
városként szerepel a köztudatban,
amelyik az alternatív energiafor-

rások hasznosításában és gyártóbázisában élen jár.
A konferencia elsõ elõadójaként
Prof. Dr. Szántay Csaba akadémikus, egyetemi tanár beszélt mindarról, amit a kémiai Nobel-díjas Oláh
György vizionált a kutatásaival. A
nap további részében többek között a
biogáz ipar helyzetérõl és lehetõségeirõl Magyarországon, a bioenergia
hasznosítás gyakorlati oktatását szolgáló fejlesztésekrõl a ZsigmondySzéchenyi SZKI-ban, a megújuló
energiaforrások hazai hasznosításának helyzetérõl, jövõjérõl, és a napkollektoros rendszerek alkalmazásának zalai gyakorlati tapasztalatairól
hangzottak el elõadások.
Bakonyi Erzsébet
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Soron kívül Tájékoztatásból tájékozódás a
az utakról kiskanizsai egészségház ügyében
Két napirendi pont szerepelt
a Vasemberház Dísztermébe
összehívott soron kívüli közgyûlésen.
A 2008. évre elhatározott fejlesztések, útfelújítások, beruházások felülvizsgálatára Marton
István polgármester által elõterjesztett javaslat tárgyalását, napirendre vételét nem szavazta meg
a testület. A Magyar utca 76.
szám alatti 186/1/A/4. helyrajzi
számú lakás megvásárlására elõterjesztett javaslatot azonnali intézkedéssel elfogadták a városatyák. Az önkormányzati tulajdonban lévõ társasház egy lakása
magántulajdonban van. Az önkormányzati tulajdonú részek
szerkezeti meghibásodása miatt
életveszélyes állapotba kerültek,
hatósági kötelezés miatt az elsõ
három lakást sürgõsen el kell
bontani. A bontást akadályozza,
hogy a megmaradó magántulajdonban lévõ lakrészhez új közmûbekötéseket kell kiépíteni. A
szakmai javaslat alapján azt a határozatot hozta a testület, hogy
megvásárolja a lakrészt, így az
ingatlan a bontást követõen értékesíthetõvé válik.
B.E.

Szépítik
a belvárost
A Rozgonyi Polgári Egylet
tagjai mint lelkes lokálpatrióták, elhatározták, még szebbé
teszik a belvárost.
A Civil Alap pályázaton elnyert
támogatásból a Rozgonyi utcában
a Medgyaszay Ház elõtti területen
buxusbokrokat és örökzöldeket ültettek. A munkálatokat a Via Kanizsa Kht. dolgozói végezték
Kálovics Andrea kertészmérnök
irányításával.
Remélik, ez a zöldterület elnyeri majd az arra közlekedõk tetszését, és a városban lévõ civil szervezetek számára követendõ példa
lehet a kezdeményezésük.
B.E.

Öt bizottság összevont informális ülését tartották a napokban a Vasemberház Dísztermében, melynek egyetlen napirendi
pontja tájékoztatás volt a
Kiskanizsán létesítendõ egészségház beruházásával kapcsolatosan.
A bizottságok elnökei és tagjai
elõtt Cseresnyés Péter alpolgármester felvezetése után az igazi kérdéseket – ismertetõje után – Túri István, a Szirt Invest Kft. képviselõje
kapta – és néha hõsiesen állta.
Az alaphelyzet a következõ: a
kiskanizsai városrész számára
szükséges lenne a maga nemében
egy minden igényt kielégítõ egészségügyi centrum létrehozása, ami
nem kevés anyagi vonzattal járna –
természetesen az önkormányzat
részérõl. A fejlesztés elõzetes kalkulációk szerint mintegy 120-127
millió forintot emésztene fel, többek között a pályázatok sikertelensége miatt. Ezért merült fel annak

lehetõsége, hogy olyan befektetõ,
beruházó cég(ek) kell(enének),
mely(ek) úgymond mentesítvén a
várost e költség alól, maga finanszírozná meg saját tõkéjébõl e
nagymértékû beruházást.
Cserébe, s ezt a Szirt Invest Kft.
amúgy gyógyszerész végzettségû
képviselõje, Túri József ismertette,
azt kérnék, hogy egyebek mellett
az ott létesítendõ gyógyszertárat
maguk vihessék tovább a Szent
Flórián téri szolgáltató-házban létesítendõ központban.
A megvalósuló beruházásnak az
önkormányzat maradna a tulajdonosa, a közös helységek mûködési
költségét, valamint a felújításokat
továbbra is a tõkeadó beruházó állná, míg a praxisok által használt
helységek rezsijét az azt használók
rendeznék… Legalábbis az elõzetes, s mint kiderült, egyelõre még
több pontban elnagyoltnak tûnõ elképzelések szerint.
A tájékoztatásból aztán helyesebb
úgy fogalmazni dr. Fodor Csaba

önkormányzati képviselõ szavaival
élve, hogy tájékozódó beszélgetés
lett, hiszen számos jogi és gazdasági kérdés merült fel, melyeket saját
területérõl dr. Károlyi Attila, dr.
Kolonics Bálint és Böröcz Zoltán is
próbált minden szemszögbõl megközelíteni és azoktól a jelenlévõ
cég-képviselõt megkérdezni.
Ezért is tértünk ki a fõvárosi cég
képviselõjének kitanult hivatására,
hiszen ahogy Túri fogalmazott, talán szerencsésebb lett volna néhány jogásszal körbebástyázva érkeznie.
Természetesen a városrész két
önkormányzati képviselõje, Polai
József és Tóth Nándor is megszólalt. Míg elõbbi az egyelõre ott mûködõ szervezetek helykiváltási lehetõségét tudakolta, utóbbi elsõsorban arra tért ki, hogy az egészségház megvalósulása igencsak sürgetõ feladat – ismervén a kiskanizsai
rendelõk jelenlegi állapotát.
Polgár László

Rendelõfelújítások
Két háziorvosi telephelyen
zajlik felújítás és átalakítás. A
munkálatok állásáról az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
vezetõje, Kercsmaricsné Kövendi Ibolya tájékoztatott.
Az egyik a Rozgonyi út 5. szám
alatt lévõ Gyermek háziorvosi szolgálat, ahol két, a 7-es és a 8-as gyermekorvosi rendelõ, illetve a Védõnõi
szolgálat mûködik. Itt önkormányzati önrész-vállalással, pályázati pénzbõl, akadálymentesítéssel, komplex
felújítás történik. A mozgáskorlátozottak számára liftet építenek be, a
felújítás október végére készül el. A
másik, a Kinizsi út 3. szám alatt lévõ
két felnõtt háziorvosi rendelõ átalakítása. Az ott mûködõ három rendelõ
helyén két rendelõt alakítanak ki, a
mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített bejárattal. Szintén

nyílászáró és vízvezetékek cseréjével, valamint belsõ átépítéssel. A jogszabályi feltételeknek megfelelõen
külön kezelõvel, rendelõvel, egy légteres, a korábbinál nagyobb váróteremmel. Külön szociális helységekkel rendelkezik mindkét rendelõ, a
belsõ tér a mozgáskorlátozottak közlekedését megkönnyítve kerül kialakításra november végéig. Itt külsõ befektetõ vállalta, hogy az önkormányzat tulajdonát ajándékként felújítja.
Jelenleg a rendelõk ideiglenes helyen
mûködnek az eredeti telephely közelében, az Erzsébet tér 15-ben. A felújítás idejére a Kiskastély udvarában
bocsátott üres lakásokat rendelkezésükre az önkormányzat. Az átmeneti
kényelmetlenség után sokkal jobb
körülmények és kellemesebb ellátás
fogadja a lakosságot.
B.E.
KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP
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Roma
expo

3

Megérkezett az influenza elleni oltóanyag

A Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége elsõ alkalommal rendezte meg a kétnapos
Roma expo-t, amelynek a Halis
István Városi Könyvtár adott
otthont.
A rendezvényt Nagy József
György, a DRVSZ elnöke nyitotta meg, amelynek során rávilágított a rendezvény elnevezésének
okára: 2002-ben a Cigány Szervezetek Országos Szövetsége
rendezett egy Roma expo-t a Duna Palotában, amelynek nagy sikere volt a megjelentek körében.
Ez adta az ötletet, hogy az ország
különbözõ régióiban is szervezzenek ilyet. A cél, hogy a képzést, az oktatást és a foglalkoztatást sikerüljön összekapcsolni,
valamint a képzés a foglalkoztatottság figyelembe vételével történjen.
A két nap folyamán a következõ témákban hallhattak elõadást
a résztvevõk: mintaértékû felnõttképzési projektek bemutatása, roma felnõttképzési formák
specialitásai, az egész életen át
tartó tanulás európai stratégiája,
küzdelem a munka világából történõ kirekesztés ellen, a munkaerõ-piaci helyzet, tartósan munkanélküliek integrációja a munkaerõpiacra.
S.E.

Az influenza hirtelen magas
lázzal kezdõdik, és legalább
nyolcféle kórokozó képes influenzaszerû megbetegedést okozni. Jelentkezhet védõoltásra a lakosság a háziorvosoknál.
Az országban egymillió háromszázezer oltóanyag áll rendelkezésre, ebbõl tizenháromezer került
Nagykanizsára, az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézetébe – tudtuk meg Dr. Buzás Judit kistérségi tiszti fõorvostól.
A védõoltás a beadás után két
hét múlva ad védettséget az A és B
típusú influenza vírus ellen, és erre a szezonra szól. A felnõttek és a
gyermekek nem ugyanazt az oltóanyagot kapják, a három éven aluli gyerekek részére adhatóból kétszázötven darab oltóanyag van a
területünkön. Igaz, hogy százötezres populáció tartozik hozzánk,
gyakorlatilag 13250 oltóanyag kerül ingyen szétosztásra.

– Kik jelentkezzenek védõoltásra?
– Európa országaiban igen
nagy az eltérés a lakosság évenkénti influenza elleni oltására felhasznált oltóanyag mennyiségében, a 65 (60) éves vagy annál idõsebbek influenza elleni oltottsági
aránya 2-80 százalék között változik. A 2008. évi Portugáliában tartott európai influenza konferencián ismét megállapították, hogy az
influenza elleni oltások teljesítésében kulcsszerepe van a háziorvosoknak, a lakosság tájékoztatásának és az ingyenes vagy alacsony
térítési díj ellenében igénybe vehetõ oltóanyagnak. Magyarországon
az elmúlt influenzaszezonban a 60
éven felüli személyek oltottsági
aránya nagyon rossz, 34 százalék
volt, ez a szám messze elmarad a
WHO által megfogalmazott 75
százalékos célkitûzéstõl – hangsúlyozta Dr. Buzás Judit.
A háziorvosoktól azt kérte az országos Tisztifõorvosi Hivatal,

hogy lehetõleg az idõsebb emberek körében ajánljuk fel a védõoltást. Tehát nemcsak azoknak, akiknek van valamilyen betegsége,
szív-, keringési, légzõszervi,
anyagcsere-, vagy egyéb megbetegedése, hanem az úgymond egészséges 60 éven felüliek is jelentkezzenek. Természetesen a baromfitartók, akik baromfifeldolgozással
foglalkoznak, továbbá egészségügyi, szociális intézmények lakói,
dolgozói, átmeneti és rehabilitációs intézményben élõk, dolgozók.
Aki fél az influenzától, és nem tartozik egyik betegségi körbe sem,
jelentkezzen bátran a háziorvosánál – javasolta a tiszti fõorvos. Félni nem kell senkinek. Akiknek
nem jár a térítésmentesség, nyolcféle oltóanyagból választhat. A háziorvos által felírt és beadott vakcináért azonban 75 százalékos térítési díjat kell fizetni.
B.E.

Lokálpatriotizmust várnak a vásározók
Az idei rendezvények értékelése, a vásárosok és rendezvényszervezõk tapasztalatcseréje, valamint a jövõ évi tervek szerepeltek azon a beszélgetésen, amelyre a sajtó képviselõin kívül a mûvelõdési intézmények vezetõit,
civil szervezetek képviselõit és
kézmûveseket is meghívott
Tuboly Kinga, a Tourinform Iroda megbízott irodavezetõje.

Pályázat igazgatói munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) igazgató munkakör betöltésére.
Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, fõiskolai közmûvelõdési képzettség, és legalább ötéves szakmai gyakorlat,
továbbá kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálkodásra épülõ fejlesztési elképzeléseket nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
a pályázati anyagot a megbízón és a jogszabályban elõírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.
A munkakör betölthetõ: 2009. január 1-tól A magasabb vezetõi megbízás:
2009. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig, 5 év határozott idõre
szól. Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést követõ 30 napon belül (2008. november 9-ig). Pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 31.
Illetmény: Kjt alapján. A pályázatot két példányban kell eljuttatni. Pályázat
címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezetõ
Tel.: 93/500-780

Az összejövetelen elhangzott,
a lovasversenyek idején szívesen
ajánlanának kulturális programokat mind a versenyzõk, mind
a közönség számára a szervezõk.
A vásározók, kézmûvesek fontosnak tartják, hogy a helyiek
kerüljenek elõtérbe a nagykanizsai fesztiválokon. Elõfordult,
hogy meg kellett küzdeniük például azért, hogy ne öt lufihajtógató árulja a termékét. A népmûvészek csak a környéken tudják
megkeresni a megélhetésüket,
ezért célszerû lenne, ha keve-

sebb idegennel állítanának ki
egy-egy vásáron. A mûanyag
árusoknak is lehet helyet adni,
de tõlük távolabb, hogy ne legyenek egymásnak konkurenciái, és megmaradjon az igazi vásári hangulat. Jónak tartották, és
többen hiányolták a gólyalábas
fesztivált, valamint a Thúry
György Napokat, mert véleményük szerint gasztronómiai fesztivál van bõven a környéken és
az országban.
B.E.

103 éves polgárt köszöntöttek
Fekete István, városunk legidõsebb állampolgára szeptember
20-án töltötte be a 103. életévét.
Születésnapja alkalmából a
város önkormányzata és a
kiskanizsaiak nevében Polai József és Tóth Nándor képviselõk
köszöntötték, Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyûlési
képviselõ pedig levélben küldte
el jókívánságait. Az ünnepségen
a családtagok mellett részt vettek, és mûsorral, ajándékkal kö-

szöntötték Pista bácsit a
kiskanizsai iskola tanulói, az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület
valamint Horváth István Radnóti-díjas versmondó, önkormányzati képviselõ.
Nagykanizsa legidõsebb lakosa
1905-ben született Rédicsen és
1965-ben ment nyugdíjba a
MÁV-tól. Jó egészségnek örvend, a lányával él a Körmös utcai házukban. Két unokája és
négy dédunokája van.
B.E.
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Sajtótájékoztatók politikai perpatvarról perpatvarra
„Az igazán nagy emberek mindenekfelett elõzékenyek, figyelmesek
és nagylelkûek. Nem csak bizonyos emberekkel, bizonyos helyzetekben,
hanem mindenkivel és mindig.”
Thomas John Watson, az IBM egykori igazgatója

Állítsuk meg
a sárdobálást!
– Ellenzéki képviselõtõl szokatlan sajtótájékoztatót vagyok kénytelen tartani – mondta bevezetõként Bicsák Miklós. – Tizennégy
éve dolgozom együtt az önkormányzatban, különbözõ képviselõkkel, pártállástól függetlenül
igyekeztem Nagykanizsa városáért
tenni. Jelenleg a kialakult feszült
politikai helyzet tûrhetetlen állapotokat szült. Itt gondolok a polgármester úr saját frakciójának támadásaira, holott nekik, mint
többségi frakciónak, kötelességük
lenne kiállni mellette. Éppen ezért
a jövõben azt tartanám fontosnak,
hogy a város érdekében félre kell
tenni a nézeteltéréseket és viszályokat frakción belül, és támogatni
a város vezetését.

Lezártnak tekintjük
az ügyet
– Sajtótájékoztatót talán most
hallottam elõször tõle, és nem is
igazán értem, hogy mi volt a szándéka vele – reagált a fentiekre
Bene Csaba, frakcióvezetõ. – Biztos vagyok benne, hogy a FIDESZ
frakció legutóbbi nyilatkozata nem
csorbítja városunk hírnevét. Marton István polgármester úr elõre
megtervezett közleményére reagáltunk kulturált formában, és ezzel
lezártnak tekintjük azt az ügyet.
Hogy az elmúlt kettõ év milyen területeken volt sikertörténet és hol
nem, azt talán vitassa meg képviselõtársam Marton István polgármester úrral. Frakcióm nevében
visszautasítom képviselõ társam
méltatlan vádjait. Azt gondolom,
hogy ha egy képviselõ nem ért
egyet valamivel, attól még nem a
város ellensége! Felelõs képviselõ
nem nyilvánul meg ilyen módon.

Utak, járdák
– Lassan úgy tûnik, hogy az idén
elhatározott fejlesztések megvalósulása, a mûfüves pályák és az
utak, járdák tervezett felújítása érdekében elõbb sziklákat kell ar-

rébb görgetni annak, aki fontosnak
tartja ezek megvalósulását –
mondta sajtótájékoztató keretében
Karádi Ferenc, fideszes képviselõ.
– Azokon a helyszíneken, ahol építenünk, felújítanunk kell, nem autópályát, vagy helikopter leszállót
kérnek az ott lakók, hanem balesetveszély nélkül használható járdát, és utat. Nehezen érethetõ számomra, hogy pontosan ezeknek a
feladatoknak a fedezetére nem talált eddig forrást az, akinek a végrehajtás a feladata ebben a városban. Sajnálom, hogy ez, a majdnem 20 milliárdos költségvetéshez
képest jelentéktelen összeg elõteremtése a legnehezebb feladat.
– Úgy gondolom, a kanizsai választópolgárok türelmesek és
megértõek – csatlakozott az elõzõ
gondolatokhoz Jerausek István. –
Megértik, hogy megalakulásunk elsõ évében a költségvetés katasztrofális helyzete semminemû építést,
felújítást nem tett lehetõvé. Azt is
megértették, hogy az idei évben a
jogos igények egy részét tudjuk
csak kielégíteni. De azt már nem
értik meg, hogy ezt a kevés igényt
sem teljesítjük. Miután a közgyûlés
háromszor is döntött az utak, járdák felújításáról, az adott területen
illetékes képviselõtársaim joggal
ígérték az ottlakóknak a megvalósítást. Azt hiszem egyikünk sem szeretne a választói elõtt hiteltelenné
válni, még akkor sem, ha egyesek
épp ezt akarják. Nem tudom elfogadni azt az érvelést sem, miszerint
halasszuk el a munkavégzést a jövõ
évre a kialakult pénzügyi válság
okozta nehézségek miatt. Ugyanis
jövõre a beruházás még több pénzbe kerülne, és semmi biztosíték arra, hogy jobb lesz a pénzügyi, valamint a gazdasági környezet.

Marton István
polgármester
válasza
– Tisztelt Jerausek és Karádi képviselõ Urak, ezúton pontosítom az
Önök által az út és járdafelújításokkal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón elhangzottakat. Önök a Hivatalt azzal vádolták, hogy szándé-

kosan késlelteti ezen beruházások
indítását, ám ez a tények ismeretében biztosan cáfolható. Ugyan már
a nyár vége óta birtokunkban vannak azok az engedélyek, mellyel a
felújításokat el lehetett volna kezdeni, ám épp az önök – a képviselõtestület – által elfogadott idei évi költségvetés volt az, amely meggátolta
ennek korábbi végrehajtását. A költségvetésben önök annak idején azt
fogadták el, hogy ezek a beruházások (akárcsak a mûfüves futballpályák is), csak akkor valósíthatóak
meg, ha az önkormányzat ingatlaneladásokból származó bevétele erre
fedezetet teremt. Hiszem, hogy ez akkor helyes és megfontolt döntés volt
az önök részérõl. Ám a mindenki által ismert okok folytán (amiben
mindkettõjüknek komoly felelõsége
van) ezek a bevételek sajnos nem realizálódtak, így az útfelújítások sem
indulhattak el idejében. A képviselõtestületnek egész évben lehetõsége
lett volna módosítani a költségvetést
oly módon, hogy ezek a beruházások
akár hitelbõl is finanszírozhatóak legyenek, ám ezt önök idejében elmulasztották. A Hivatalnak nem tisztje,
és nem is szándéka olyan komoly
terheket a vállára venni, mint az
önök hitelességének szavatolása, ellenben arról biztosíthatunk mindenkit, hogy a képviselõtestületi döntéseket a – miként eddig is – jövõben is
legjobb tudásunk szerint teljesítjük!
Az önök döntésének függvényében,
adott esetben meggyõzõdésem ellenére is aszfaltozni fogunk! Viszont a
felelõsséget kérem, igenis vállalják
mindezért.

Szembesített
az SZDSZ
– Két év elteltével Nagykanizsa
választópolgárai joggal várnak választ arra a kérdésükre, mit teljesített Marton István, mit teljesített
Cseresnyés Péter és a FIDESZ a
választási ígéreteibõl – hangzott el
Halász Gyula és Röst János közös
sajtótájékoztatóján. Véleményük
szerint Marton István és a Fidesz
nem a kanizsai emberek, hanem saját klienseik pártján állnak. – Marton István lejtmenetbe tette a
várost. Személyében egy olyan polgármestere lett Nagykanizsának,
akinek nem volt és jelenleg sincs
megvalósítható elképzelése a város
jövõjérõl. Nincs sem helyi, sem országos kapcsolatrendszere, támo-

gatottsága. Lobby-képessége pedig
nulla, csak sodródik az eseményekkel, és a saját polgármesterségének
az életben tartása a fõ célja. Elsõ
intézkedései a személyes bosszú,
politikai leszámolások voltak az intézményeknél, a gazdasági társaságoknál, a polgármesteri hivatalnál,
és permanensek a kinevezési botrányok. Többször szavazták le, mint
az elõzõ négy ciklus összes polgármesterét együttvéve. Marton István
érdemi teljesítményt nem tud felmutatni, több mint fél éve nincs kinevezett gazdasági osztályvezetõ,
az Oktatási és mûvelõdési osztály
vezetõje a minap mondott le, és teljesen megszûnt a Sportiroda. Az
Építéshatósági osztály vezetõje tartós betegszabadságon van. Elment
a szociális és elment a gazdasági
osztályvezetõ helyettes is. Azzal,
hogy törvénysértõ módon, Marton
István polgármester ideiglenesen
elvonta Cseresnyés Péter alpolgármester jogköreit, még inkább elmélyítette a vele szemben kialakult bizalmi válságot. Úgy látjuk, hogy
ezzel súlyos anyagi, és erkölcsi károkat okoz a városnak, miközben
utazgatással, wellness-programokkal tölti az idejét. Cseresnyés
Péter és a Fidesz frakció legnagyobb politikai felelõssége az,
hogy meddig marad polgármester
Marton István.

Bogár a luxusról
– „...mivel öreg vagyok már, szeretem a kényelmet és a biztonságot...” – idézte a polgármestert
Bogár Ferenc, mszdp-s képviselõ,
és így folytatta: – De elfelejtette
hozzátenni, hogy a közpénzen megvásárolható luxust sem veti meg.
Ugyanis Marton István szolgálati
telefonja 130 ezer forintba került.
A szolgálati számítógépe egy 590
ezer forintba kerülõ szupernotebook, amihez a szükséges éleslátást
biztosító védõszemüvege 143 ezer
forintba került, vagyis összesen
733 ezer forintba. Marton István
nem vetette meg a 70 ezer forintos
szinestévét UPC kábeltévé elõfizetéssel sem, amit az olimpia idõszakában szereltetett az irodájába. Az
viszont érthetõ, hogy két év kudarcai után túl nagynak találta elõdje
városvezetõi székét, és kicseréltette
egy jobban hozzáillõ, megfelelõ
méretû 100 ezer forintba kerülõ
polgármesteri székre.
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2008. október 22.

„Demokratának lenni annyi, mint nem félni”

Hat évtized tablókon
„Ha hiszünk a magunk erejében…ha elég eltökéltek vagyunk..
Képesek vagyunk véget vetni a
kommunista diktatúrának…rászoríthatjuk az uralkodó pártot,
hogy alávesse magát a szabad választásoknak” – idézte Nagy Imre 1989-es temetésén beszédet
mondó Orbán Viktort a Halis
István Városi Könyvtárban november 11-ig látható „Mozaikok
a terror hat évtizedébõ!” címû
kiállítást megnyitó Bene Csaba,
a Fidesz városi elnökségének
tagja.
Az 1956 elõtti évtizedet, magát
a forradalmat s annak utóéletét
egyaránt felvillantó tárlat megnyitóján az egyesület fiatal elnöke,
Kóré Péter beszámolt arról: még
meg sem nyílt, már támadások érték a kiállítást. „Miért foglalkoznak politikával?” – kifogásolták
egyesek azt, hogy a legutóbbi évek
idevágó történéseirõl sem hallgatunk.
– Mintha még mindig abban a
korban élnénk, melyben csak a
megbízható káderek nyilváníthatnak ilyenkor véleményt. Ezzel
szemben úgy gondolom – folytatta az elnök –, nem vagyunk másodrendû polgárok. Nem csak jogunk, kötelességünk is szólni
ilyen húsba vágó közügyekben.
Akik igyekeznek elvenni a polgárok kedvét a politikától, nagyon
is tudják, miért teszik. „Ha a
bölcs és becsületes polgárok lemondanak arról, hogy saját maguk irányítsák a polisz életét, akkor az lesz a büntetésük, hogy ostobák és gazemberek fognak
uralkodni rajtuk.” – emlékeztetett Platón szavaira.
A kiszolgáltatottságot létrehozó hatalom technikáira több példát is említett a megnyitó beszédet mondó Bene Csaba: a „cigis
ávós” és a „verekedõs ávós” színjátéka, keményebb és „puhább”
diktatúrák váltakozása, továbbá
az egyaránt létbizonytalanságot
teremtõ padlássöprés vagy az
egyre növekvõ államadósság. Figyelmeztetett: nem egy társadalA kiállítás anyaga olvasható
lesz
a
kommunizmusaldozatai.multiply.com oldalon is.

mi csoporttal vagy a kommunistákkal szembeni érzelmi szembenállás az antikommunizmus,
hanem annak a rendszernek az elutasítása, ami 1990 elõtt ötven
éven keresztül uralta és tette
tönkre az országot gazdaságilag
és szellemileg.
A kamarakiállítás tablóin a bõséges olvasnivalók között kortárs
versrészletekkel és viccekkel egyaránt találkozunk. Népünk lelkébõl fakad, hogy a legnagyobb tragédiát és vészt is humorba csomagolja. – állapította meg a képviselõ. Ez egyben a kisemmizett,
megnyomorított kisembernek a
hatalmon aratott gyõzelme is.
Minden viccmesélésnél a mese
csattanója ismétlõdik: „a király
meztelen!”
Álljon itt a kesernyés humor egy
példája 2006-ból:
„Itt a demokratikus rend a tét.
Ön ennek az õre. Ha sikerrel jár,
meglesz a jutalma. Ha nem, akkor
vagyok olyan vagány gyerek,
hogy behívom az oroszokat.” A
fõkapitány nagyot nyelt, és magába fojtotta a „NATO-ország vagyunk, vagy mi!” – felkiáltást, továbbá arra a katonastratégiai
tényre sem kívánta felhívni miniszterelnöke figyelmét, hogy a
két országnak – nem úgy, mint
1956-ban – nincs közös határa.
Értette õ, persze, hogy értette a
„behívom az oroszokat” kijelentés metakommunikatív értelmét:
úgy kell cselekednie, mint anno
tették az oroszok, csakhogy mindezt most, a huszonegyedik század
elsõ évtizedében, a Magyar Köztársaságban. „Értettem!” – csapta
össze virtuálisan a csizmasarkát;
– „Mindent, sõt, még annál is többet megteszek!” – szólt a telefonkagylóba, s magában még hozzátette: – Mint az oroszok. És úgy
tett…
Megismerhetjük Fábry Sándornak a forradalom ötvenedik
évfordulóján tomboló rendõri
erõszakról vallott véleményét is:
„Ami akkor történt, gyalázat.
Aki ezt médiamunkásként, értelmiségiként segít a szõnyeg alá
söpörni, akár egykor ötvenhatot,
bûnrészes gazember. Aki csak
kussol, cinkos”.
P.J.

5

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

Nemzeti csüccs
Lecsücsültek. Igen. Ott csücsörögtek – szavakban és metakommunikációban – mígnem egyszercsak megszólalt Kósa Lajos, a Megyei Jogú Városok Elnöke tisztségében és a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
alelnökeként. Volt is nagy csend a teremben, de elõre nem árulunk titkot.
Gy. Ferenc azért hívta össze a maga csüccsét, hogy szétkenje a felelõsséget. De ez nem sikerült. Mindenekelõtt azért nem, mert dr. Sólyom
László alkotmányjogász („másodállásban” a Magyar Köztársaság elnöke) gondolt egy merészet és Jordániából üzent Gy. Ferencnek. Miközben Mózes után átugrotta Nebo-hegy köveit, amely az Ószövetség
szerint igencsak historikus és kultikus. Az Egyiptomból történõ kivonulás és a negyvenévnyi pusztai vándorlás után Isten e helyrõl mutatta
meg Mózesnek az ígéret földjét, Kánaánt.
Gy. Ferenc innen kapott útmutatást. A Kánaán tövébõl. A nemzeti
összcsüccs itt veszítette eleve értelmét. Olvasóink közül bárki ott lehetett volna a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Ketten nem
voltak ott. A Köztársaság egységét képviselõ elnök és az alkotmányos
berendezkedés fõbírája. Érti, aki hallja szavam.
Ekkora pofont regnáló – közjogi – miniszterelnök még nem kapott.
De azért szombaton reggel annak rendje és módja szerint nagy sajtónyilvánosság elõtt összecsücsültek. A menetrend alapján a „Csúcsfejek” címû förmedvény, akár mûvészfilmnek minõsülhet eme pszeudo-tanácskozás mellett. Ha nincs Demján Sándor, akkor a feszített
napirend ellenére is rétestésztányira nyúló tanácskozás teljesen az értelmét veszíti. Magyarország leggazdagabb embere azonban résen.
Sokak meglepetésére a neki adatott öt percben a munkaadók képviselõjeként kifejtette, hogy most nincs itt az ideje az adócsökkentésnek.
Ezzel mentõövet dobott a fuldokló, amúgy is politikai végóráit élõ Gy.
Ferencnek. Az ellenzék, alapvetõen a Fidesz, számos és tekintélyes
közgazdász tanácsait latba vetve ezt az egyetlen létezõ utat látta-látja a válságból kivezetõ úthoz. Gondoljunk csak bele! Ha csökkennének a vállalkozásokat sújtó adóterhek, akkor rengeteg munkahely
megmaradna. Mert jelen esetben tengernyi kis- és középvállalkozás,
önkormányzati intézmény lesz kénytelen beadni a kulcsot. Nincs mese: a semmibõl nem lehet valami. Gy. Ferenc technika tanári végzettsége mellett - állítólag - közgazdasági diplomával is rendelkezik. Azaz, ha egytõl el tud számolni a kettõig, akkor világosan láthatja mindezt. Ne kételkedjünk képességeiben, akár még a három is a tarsolyában lehet.
Ezért kellett Demján mentõöve. Találóan fogalmazott Orbán Viktor,
amikor másnap a hajóskapitány és a tengeribetegség hasonlatával élt.
Régen hallott, plasztikus kép volt ez. És nem dakota közmondás. Tovább is folytathatnánk: Magyarország hajóját olyan kapitány navigálja, aki összekeveri a szélességi és a hosszúsági fokokat, illetõleg soha
nem számolt még tengeri csomókat.
És itt jön képbe a részegségükben felbérelt matrózokat adó MDF. D.
Ibolya, mint a nemzet nagy megmentõje vadabb ötletekkel csüccsent
székébe, mint Gy. Ferenc nagyvállalkozó. Elmondása szerint minek ide
13. havi közalkalmazotti bérezés (egyébként is jegelni kell a közszféra
fizetéseit), minek ide 13. havi nyugdíj (öregszik már az ország, hátha
megszabadulunk pár ezer 30.000 forintból élõ megélhetési vénembertõl), de amúgy is: mindent be kell fagyasztani. Ez a mániákus megfelelési kényszer (talán a Tisztelet Társasága cserbenhagyása miatti
szépkorúak elleni bosszú?) már kezd kissé unalmassá válni. A kreált
Almássy-affér után számomra már csak Magyar Diktatórikus Fórum
kiírta magát a demokratikus jegyzõkönyvekbõl.
De visszatérve Kósához. Nemzeti csüccs legfontosabb mondatát õ
jegyezte: „Miniszterelnök úr, a csúcson kell abbahagyni”.
Szerényen annyit tehetünk hozzá: és a hûsön kell csücsülni.
Csúri Ákos
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Kanizsa – Városháza
Építéshatósági hirdetmény - Bartók B. u. 8.

Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6/2257-7/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. sz alatti építéshatósági ügyben
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
6/2257/2008. számú Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlant érintõ
építéshatósági 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 2008. október 20-tól 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: 6/2257/2008., tárgya: építési
engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Bartók B. u. 8.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3051/20. 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 Nyugatdunántúli 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.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

Építéshatósági hirdetmény - Bartók B. u. 6.
Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6/2255-7/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. sz alatti építéshatósági ügyben
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
6/2255/2008. számú Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám alatti ingatlant érintõ
építéshatósági 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 2008. október 20-tól 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: 6/2255/2008., tárgya: építési engedély. A
kérelmezõ ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3051/21. 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.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

2008. október 22.

Pályázat építéshatósági ügyintézõi helyre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot
hirdet Építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai elõkészítése (helyszíni szemle, hiánypótlás, tárgyalás, határozattervezetek) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, egyetemi vagy
fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség.
Elõnyt jelent: okleveles építészmérnöki végzettség, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, építésügyi vizsga, felhasználói szintû számítógépes ismeret, "B" kategóriás gépjármû vezetõi engedély.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet,
az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, szakmai és közigazgatási
gyakorlat hivatalos igazolását, 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 Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., telefon: 93/500-700 vagy 500-708) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. október 31. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november 14. A munkakör a benyújtott pályázatok
elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706,
93/500-711 vagy 93/500-800 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

Pályázat sportszervezõi helyre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály sportszervezõ munkakörének
betöltésére
Ellátandó fõbb tevékenységi körök: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal sportszakmai és sportigazgatási feladatainak ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi döntések szerint.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/17. pontjában a Sportszakmai és sportigazgatási feladatellátásra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike.
Elõnyt jelent: sportszervezõi, testnevelõ tanári felsõfokú iskolai végzettség,
sportirányításban, sportigazgatásban szerzett gyakorlat, felhasználói szintû
számítógépes ismeret.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak
a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzeléseit, három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban elõírt iskolai végzettséget,
szakképesítést 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, sportirányításban, sportigazgatásban szerzett gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai, a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzata valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
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 31. A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 14. A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706
vagy 500-710-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
Dr. Tuboly Marianna, Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõje
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2008. október 22.

Változás a Bursa Hungarica feltételekben
Felhívjuk a felsõoktatásban tanulók figyelmét arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Ösztöndíj korábban meghirdetett pályázati feltételeiben változás
történt!
Az Oktatási Hivatal mûködésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 198/2008. (VIII. 4.) Kormány. rendelet tartalmazza a
Bursa Hungarica Felsõktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert szabályozó
51/2007. (III. 26.) Kormány rendelet olyan irányú módosítását, amely a Bursa
Hungarica-ösztöndíjban részesíthet hallgatók körét kiterjeszti - az államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatókon túlmenõen - a költségtérítéses képzésben részt vevõ hallgatókra, vagyis nem korlátozza az ösztöndíj hozzáférhetõségét csupán az államilag támogatott hallgatókra. Az egyéb feltételek nem
változtak. A pályázattal kapcsolatban az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítást
a Mûvelõdési és Sportosztály (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) munkatársai adnak személyesen, vagy az 500-780 és az 500-755 számokon.

Kanizsa – Városháza

7

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.
Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai kirendeltség épületében.

Munkarend változás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi
munkaszüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2008.
október 24. (péntek)- pihenõnap (az ügyfélfogadás szünetel).

Beadási határidõ: 2008. október 31.

Posta nyitvatartás átalakítás alatt
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. október 24., 25., és november 8., 15. napokon a Nagykanizsa 1. számú posta ( Nagykanizsa Ady u.10.) részleges átalakítási munkálatok miatt zárva tart.
A fenti napokon a postai szolgáltatásokat - kivéve az értesített küldemények
kézbesítését - a Nagykanizsa 4. számú postán ( Nagykanizsa Bartók B.u.8. ),
8-12 óra között lehet igénybe venni.
További információval állunk minden kedves Ügyfelünk rendelkezésére a
93/311-025 telefonszámon.
Szíves megértésüket köszönjük!
Magyar Posta ZRt.

Kanizsa Antológia 8.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 8. számában való megjelenésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 8-as számában a Karácsonyi
Könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2008. november 12. (szerda)
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

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 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.

Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz/Megnevezés
Kikiáltási ár (Ft)
Versenytárgy.idõp.
Eötvös tér északi tömb
50.000.000
11.12. 09.00
961, Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000
11.12. 09.30
131/2, Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa
11.12. 11.30
4372/1, Lazsnaki kastély
65.000.000
11.12. 10.30
2190/A/3, Csányi u. 8. - iroda
10.700.000
11.12. 11.00
3817, Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa
11.12. 08.30
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

Versenytárgyalás - Ipari Park (649/41.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/41. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévõ ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
idõpontjai: 11.05, 11.19. 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

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

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)

35.qxd

2010.12.14.

8

8:54

Page 8

Kanizsa – Városháza
Építéshatósági hirdetmény - Kazanlak krt. 14.

Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6 / 2505-2/ 2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14. sz alatti építéshatósági ügyben
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
6/2505/2008. számú Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14. szám alatti ingatlant érintõ építéshatósági 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 2008. október 20-tól 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: 6/2505/2008., tárgya: építési engedély. A
kérelmezõ ügyfél neve: OTP Társasház, Nagykanizsa, Kazanlak krt. 14. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú)
ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3051/20. 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.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor építéshatósági osztályvezetõ

Építéshatósági hirdetmény - Városkapu u. 5.
Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám: 6 / 2246-7/ 2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Városkapu krt. 5. sz alatti építéshatósági ügyben.
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
6/2246/2008. számú Nagykanizsa, Városkapu krt. 5. szám alatti ingatlant érintõ építéshatósági 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 2008. október 20-tól 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: 6/2246/2008., tárgya: építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Városkapu krt. 5. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3059/42. 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.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

2008. október 22.

Gyerekek a nagyvilágban
Böröcz Zsolt, a Rozgonyi Úti
Általános iskola tanárának fotóiból nyílt kiállítás a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színházi elõcsarnokában.
A képeket az iskola augusztusi
megnyitásának apropójából válogatta össze, s az ottani galériában
már megtekinthették az érdeklõdõk. A HSMK munkatársai kérésére a mûvész hozzájuk is elhozta
világjárása során, gyerekekrõl készített fényképeit.
Megnyitó beszédében Jeszenõi
Csaba, a Rozgonyi iskola igazgatója arról beszélt, hogy évezredes törekvés az emberek részérõl
magukat és másokat megörökíteni, láthatóvá, vizuálisan is átélhetõvé, megismerhetõ lénnyé
tenni az utókor vagy a távolban
élõk számára. A technikai lehetõségek és az alkotó tudásának korlátai okán változó sikerrel rögzítették kõre, fára, adott esetben
vászonra alkotásaikat. A tökéletes, száz százalékos megjelenés
valószínûleg ritkán vagy soha-

sem sikerült. Egészen addig,
amíg a fényképészet megjelent a
XIX. században.
A huszonnégy fotón közeli és
távoli tájak gyermekei láthatók
mindennapi élethelyzetekben, vidáman, fürkészõ tekintettel. Hiszen a gyerekek kultúrától, életkörülményektõl függetlenül mindig
gyerekek, „mindig ott bujkál az
õszinte, igaz gyermekmosoly az
arcukon”. Legyen a hazájuk Magyarország, Franciaország, Törökország, Kurdisztán, Nepál vagy
Marokkó.
Böröcz Zsolt lapunknak elárulta, régi álma vált valóra azzal,
hogy ezeket a képeket kiállíthatta,
hiszen már hosszú évek óta fotózik. Legkedvesebb tárgya a fényképezõgépe, amelyet mindig készenlétben tart maga mellett. Jelenleg második nepáli útjára készül, hamarosan indul, oda is mindenképpen viszi magával, s reméli, szebbnél szebb képekkel tér
majd haza.
S.E.

Építéshatósági hirdetmény - Csokonai u. 6/a.
Ügyintézõ: Kém Eszter. Szám :6/2256-7/2008. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa, Csokonai u. 6/a. sz alatti építéshatósági ügyben
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
6/2256/2008. számú Nagykanizsa, Csokonai u. 6/a. szám alatti ingatlant érintõ
építéshatósági 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 2008. október 20-tól 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: 6/2256/2008., tárgya: építési engedély. A kérelmezõ ügyfél neve: Társasház, Nagykanizsa, Csokonai u. 6/a. A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 3099/3. 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.
Nagykanizsa, 2008. október 18.
A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ
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Kanizsa – Kultúra

Fotó: Steyer Edina

2008. október 22.

Nekem olyannyira megtetszett a
színházi dalest, hogy szívem szerint
csak ilyen koncerteket adnék.
– Mint Ákos az idei koncertsorozatában?
– Igen, de õ csak ebben az évadban, utána visszatér a rockosabb
hangzáshoz. Én szeretném mindig ezt
csinálni – legalábbis most így érzem.
– Miért olyan különleges ez a
fajta elõadásmód?
– Ez az a mûfaj, amikor jobban
lehet az emberekkel kommunikálni,
a dalok közt kisebb személyes élményt elmesélni. Itt egy baráti kö-

Segélykoncert a dévai árvákért
Teltházas koncertet adott a
Károssy Gergõ által, eredetileg
egy alkalomra verbuválódott
csapat a Medgyaszay Házban. A
cél nemes: a dévai árvák támogatása. A koncertet gyûjtés elõzte meg, az adakozók ruhát, tisztálkodási szereket gyûjtöttek
össze a gyerekek számára.
Lapunk kérdésére a fõszervezõ
elárulta, a dalest ötlete egy tavaly
decemberi tévés interjú volt,
amelyben Böjte Csaba, a Dévai
Szent Ferenc Alapítvány alapítója
szerepelt.
– Örömmel töltött el, amit akkor
mondott, ahogy az árvákról beszélt, az nagyon megfogott. A másik nyomós érv, amiért a dévai gyerekek támogatása mellett döntöttünk, hogy biztosak vagyunk benne, hogy a teljes adományt õk kapják meg. Sajnos létezik olyan egyesület, alapítvány is, ahol – különbözõ okok miatt – ez nem így van.
– Hogyan juttatják el a gyerekekhez mindazt, ami összegyûlt?
– A terveink között szerepel,
hogy kiemelünk egy kisebb részt
ebbõl a produkcióból, s azzal meglepjük a gyerekeket, de ez sok technikai kérdéstõl is függ. Ha ezt sikerül megoldanunk, akkor szívesen
utazunk el hozzájuk, és magunk
visszük el az ajándékokat, illetve a
pénzt. Ha viszont ez nem jön létre,
akkor marad a csekk, az ajándékokat pedig a budapesti kirendeltségnek közvetítjük.
– Milyen dalok tartoznak a repertoárhoz?
– A mûsor gerincét saját dalok,
illetve versek adják. Játszunk pár
feldolgozást, illetve ismert költõk
verseit is elõadjuk – prózai, illetve
megzenésített formában –, amelyek
beleillenek a koncert hangulatába,
passzolnak a saját szerzemények-

hez. Elsõsorban olyan verseket szeretnék megzenésíteni ezután is,
amelyeket nagy költõk írtak, csak
épp a versek szorultak háttérbe.
Például most József Attilától az
„Óh szív nyugodj” címû költeményét megzenésítve adtuk elõ.
Nem hiszem, hogy ez a vers jut
mindenkinek eszébe, ha József Attilára gondol. A zenét illetõen ezután
is mindenképp megmarad a szolid
hangszerelés, a lágy dallamok közt.

zönségünk volt, akik - úgy éreztem
–, mintha velünk zenéltek volna,
vagy csak épp átélték volna a dalt.
Például láttam meghatódott, könynyezõ embereket a nézõk közt.
Nincs annál szebb, amikor egy lassú dal eljátszása közben lát ilyet az
ember, vagy egy dal végén egy pillanatra megrezdül a csend a teremben, mert megfogta a jelenlevõket, s kell egy pillanat, míg újra
közönséggé lesznek – addig mintahova egész Indiából és a világ
minden részébõl jönnek zarándokok, és meg kell szerveznem egy
kiállítást anya buddhista képeibõl. El is mentem Szancsiba és
végül is rengeteg ember tekintette meg anya festményeit a tárlaton. A buddhizmus azon a kiállításon kerített igazán hatalmába.
Mindig is hatással volt rám, de
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ha õk is részei lettek volna a dalnak, eljátszása csodájának. Gyönyörû élmény.
– Nem esett még szó a társairól.
Kik õk és milyen szerepük van a
zenekarban?
– Vámos Janka énekel, Horváth
Zsófia verseket szaval, Molnár
Dániel, Bodó Zoltán és jómagam
gitározunk, Murka László nagybõgõn, illetve basszusgitáron játszik,
és Einger Gábor dobol.
– Hogyan képzelik el az együttes további életét?
– Elõször úgy gondoltuk, úgy
egyeztünk meg a tagokkal, hogy
ezt a mûsort egyszer fogjuk elõadni. Éppen ezért nincs még hivatalos nevünk. Most úgy áll a dolog –
mivel mindenki nagyon megszerette a dalokat a próbák folyamán –,
hogy október 31-én, pénteken még
egy ilyen elõadást tartunk a Múzeum Étterem és Pinceklubban.
Örülnék, ha a zenekari tagok tovább tudnák folytatni a közös munkát velem. Úgy érzem, hogy ez egy
összeszokott csapat, akikkel öröm
dolgozni.
S.E.
tottnak tûnt, de nem tudom, hogy
ki volt. Kísérõje – egy másik láma
– vitte el Dardzsilingbe vagy egy
másik közeli helyre. Az idõs láma
látott engem, s amikor kiléptek a
sátorból, megáldott. A hely hangulata lelkesítõen hatott rám és egész
életemen át végigkísért ez az élmény. És attól kezdve anyámat is
sokkal jobban megértettem, továb-

Festõállvánnyal és ecsettel a világ körül
Naplótöredékek Brunner Erzsébet életérõl
…A forró évszakban leginkább
a verandán aludtunk éjszaka.
Egyik reggel az újságos – ottani
kifejezéssel élve: newspaper-walla
– az ágyamra dobta az újságot,
ahogy mindig is szokta. Amikor
fellapoztam, rábukkantam egy hírre, miszerint Sariputra és
Mahamaudgalyayana (két jelentõs
buddhista szent neve páli nyelven)
hamvait hazahozták Indiába, hogy
elhelyezzék egy újonnan épült
templomban Szancsiban.
Hirtelen átvillant bennem,
hogy ez lehet a megfelelõ alkalom anyám festményeinek bemutatására. Buddhista témájú festményeit ugyanis mindig elzárva
tartotta. Arra gondoltam, hogy el
kell mennem arra a fesztiválra,

Szancsiban valósággá lett számomra.
Szokásom volt, hogy ahol megfordultam, mindig bejártam azt a
helyet, hogy tudjam, hol is vagyok
igazából. Így egyik éjszaka – amikor éppen telihold volt – sétálgattam a sátrak között, amelyeket a
vendégeknek állítottak fel. Az
egyik sátorból még fény szûrõdött.
Egy öreg láma ült a sátorban és
egy gyermek lámanövendéket tanított. A nyitott ajtón át néztem
õket. Amikor végeztek a tanulással, az öreg láma letérdelt és jó utat
kívánva elbúcsúzott a gyermektõl.
Mindezt olyan tisztelettel és alázattal tette, hogy a látványtól mélyen meghatódtam. A gyermek talán négy éves lehetett, kiválasz-

bá mindazt, ami történt velünk, és
amit hagyni kellett, hogy megtörténjen.
Amikor visszatértem Delhibe,
érdekes dolog történt velem. Kedvem támadt felkeresni a Birla
templomot, amelyben szintén van
egy kisméretû buddhista szentély.
Ott ült egy öreg láma és imádkozott. Ugyanaz a láma volt, akit
azon az éjszakán Szancsiban láttam. Egy idõ múlva a templomszolga segítségével megkérdeztem, hogy lefesthetem-e õt. A láma
beleegyezett. Szerencsére volt nálam vászon és festék, így megörökítettem a portréját. Nem emlékszem, hogy hol van az a kép. Meg
kell találnom, de nem tudom, hogy
hol lehet.
Gelencsér Gábor
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Kanizsa – Szépkorúak

2008. október 22.

Idõsekért Nagykanizsán

A program idõs alkotók kiállításával vette kezdetét. A kiállítók –
Bóháné Sasvár Éva, Brém Veronika, Horváth Lászlóné, Horváth
Zoltán, Mészáros Imre, Móricz István Béla, Sárdi Lászlóné és Szakasitsné Csetey Mária – mûveit Járási Ildikó iparmûvész elemezte,

és ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Ezután az intézmény színháztermében folytatódott a rendezvény, ahol elsõként Koller Jutka, a
Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény igazgatója mondott köszöntõt. Igyekeztek olyan programokat összeállítani, amilyen
még nem volt az elmúlt öt évben.
– Amikor egy lelkes kis csapat
2003 õszén elhatározta, hogy a következõ évtõl kezdve egy hetes programmal ünnepli Kanizsán az idõs
városlakókat, akkor senki sem sej-

tette, hogy a kezdeményezés mivé
növi ki magát – emlékezett a kezdetekre megnyitó beszédében Marton
István polgármester. – Városunk
mintegy tizenkétezer idõs lakosa
nem ünnepel együtt velünk, s azt is
tudja, a város önkormányzatának
segítõ kezét sem kéri mindenki.
Az ünnepségen Marton István
virágcsokrot adott át Pintér Istvánné, Mici néninek, aki februárban
tölti be a 99. életévét, és ajándékot
nyújtott át a 90 éves Czimmerman
Istvánnak. Ezzel a gesztussal jelképesen köszöntötte a város idõs
lakosait.

Az ünnepelteket szép szóval,
szép zenével és szép táncokkal örvendeztették meg a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola csoportjai, valamint a Honvéd Kaszinó Diákszínpada. A
program Nagymama mesél címmel, unokák és nagyszülõk délutánjával folytatódott a Halis István Városi Könyvtárban.
Csütörtök délelõtt vette kezdetét az
Idõsek Sportnapja. A hölgyek ügyességi, asztalitenisz, teke és célbadobó
versenyen, a férfiak lövész, teke, asz-

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Ötödik alkalommal köszöntötték városunk idõs állampolgárait az október 15-18-a között megrendezésre kerülõ „Idõsekért
Nagykanizsán” ünnepi hét nyitórendezvényén, a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.

talitenisz és sakk verseny keretén belül mérhették össze a sporttudásukat,
vetélkedhettek egymással.
Péntek délelõtt Életmód percek
következtek a Honvéd Kaszinóban. A megjelenteket Cseresnyés
Péter alpolgármester és Halmos Ildikó, az intézmény igazgatója köszöntötte. Hajdár Szilvia aerobik
edzõ és gyógymasszõr az idõseket
is bevonva a mozgásszegény életmód veszélyeirõl beszélt, és megkérdezte a hallgatóságát, õk mit
tesznek egészségük megóvása érdekében. Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Vöröskereszt
dolgozói pedig egészségügyi szûrésre, tanácsadásra várták õket.
A helyi programokkal egy idõben Nagykanizsa városrészein –
Bagolán, Fakoson, Bajcsán, Sáncban, Palinban, és Kiskanizsán – is
köszöntötték az idõseket.
Az ünnepi hét díjkiosztással és
bállal zárult, ahol Cseresnyés Péter
alpolgármester, országgyûlési képviselõ mondott zárszót, és adta át a

A sportolók hat versenyszámban
mérték össze tudásukat, ügyességüket. A versenyekre összesen két-

díjakat. Gratulált és ajándékot, virágcsokrot adott át a szervezõ csapat tagjainak, Koller Jutkának, Büki Pálnénak, Horváthné Gelencsér
Editnek, Horváthné Polai Máriának, Halmos Ildikónak, Mónai
Zsuzsának és Tarr Ernõnek.

tatta a közönséget. A színházterem
elõcsarnokában rendezett fogadáson
Márkus Ferenc, városunk díszpolgára mondott pohárköszöntõt. A napot
baráti beszélgetés és bál zárta.

száznégyen neveztek, száztizenhat
hölgy és nyolcvannyolc férfi.
A díjátadást követõen a Kanizsai
Fúvós Egyesület Zenekara szórakoz-

Bakonyi Erzsébet
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Radioaktív koncert videoklip bemutatóval Vetélkedõ
Dalunk kritikamentes, nincsenek benne kifogásolható szavak, mondatok
és fórum
Rendhagyó rockkoncert részesei lehettek a Honvéd Kaszinóban a mûfaj kedvelõi. Változatos, frappáns show-elemekkel
fûszerezett koncertet láthattunk. Egy saját blues dalt és a
hetvenes, nyolcvanas évek diszkó slágereinek átdolgozásait kötötte csokorba a Radioaktív
együttes. A jó hangulatú, késõéjszakába nyúló koncert után
Gilincsek Pétert, a zenekar énekes-gitárosát arra kértük, tájékoztasson bennünket a ma bemutatott videoklip háttérmunkálatairól.
– A nem elég címû dalunkra
esett a választás a videoklip felvétel elõtt. Azért is, mert ezt nagyon szeretjük, tükrözi a zenekar
hangzásvilágát, populáris és persze a közönségünk körében is
kedvelt. Mindenképpen olyan dalt
szerettünk volna a felvétel anyagaként felhasználni, mely politikamentes, nincsenek benne kifogásolható szavak, mondatok. Rö-

viden arra törekedtünk, hogy a
médiumok ne találjanak benne
semmi kivetnivalót. A videoklipet
Gerócs Balázs forgatta és õ vágta az anyagot. A klipet eljuttattuk
több televízió produkciós irodájához. Optimisták vagyunk, így pozitív visszajelzésben reménykedünk – jelentette ki Gilincsek Péter.
– Úgy tudom, sûrûsödnek a történések a zenekar körül.
– Igen. Divatos szóval élve,
tart a kampányunk, a zenekar
népszerûsítése. Különbözõ városokban a helyi rádióknál interjúkon vettünk, veszünk részt. Így
voltunk Zalaegerszegen, itt helyben a Kanizsa Rádiónál és Pécsett, ahol a RADIO-AKTÍV nevezetû rádióscsatorna vendégei
voltunk. Itt a riportot néhány saját dalunkkal színesítették. Szeretnénk elérni, hogy ezekben és
más rádiókban is hallhatók legyenek felvételeink. Készülünk a
tavaly nagysikert aratott akusztikus koncertünk megismétlésére.

A koncert színhelye a HSMK lesz,
és decemberben kerül megrendezésre. Remélem az idén is sokan
ott lesznek.
– Ma este hallhattunk egy blues számot, melyben Klaszán Sándor az Innocents együttes énekese, szájharmonikása is közremûködött. Gyakran lépnek fel
együtt?
– Sanyival és az egész zenekarral jó barátságban vagyunk.
Nagyon sokszor szerepelünk
együtt vele. Egyébként az említett dal a második szólólemezemrõl való, stúdiófelvételén is Sanyi játszik. Élõben, most debütált a dal.
– Ma este stílusok között kalandoztak. Mi ennek az oka?
– Szerettünk volna meglepetést
szerezni a diszkó egyvelegekkel.
A hangulatról megítélve sikerült
is.
– Hol látható, hallható a zenekar
legközelebb?
– Nagykanizsán, valószínûleg a
HSMK-ban, az említett akusztikus
koncerten. Addig is a zenekar és az
én szólófelvételeim a Halis István
Városi Könyvtár zenei részlegén
nyitvatartási idõben elérhetõek,
hallgathatóak.
Cz.Cs.

Én és Európa párbeszéd keretei között vetélkedõvel egybekötött fórumot szervezett a fiataloknak a Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Központ a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.
2008-ban az Európai Ifjúsági
Hét céljai között szerepel a fiatalok
társadalmi részvételének ösztönzése a strukturált párbeszédbe történõ bekapcsolódással; saját jövõjükkel kapcsolatos elképzeléseiknek, elvárásaiknak, valamint a párbeszéd eredményeinek bemutatása
a magyar és európai döntéshozók
felé; a társadalom, a döntéshozók
figyelmének felkeltése a fiatalok
által felvetett kihívásokra, társadalmi hasznosságukra és a fiatalok
eddig elért eredményeinek bemutatására.
Az Én és Európa párbeszéd
program szeretné feltárni a 12-28
éves fiatalok elképzeléseit a magyar Nemzeti Ifjúsági Stratégia
célterületeivel kapcsolatban.
A fiatalok által elhangzott javaslatokat, ötleteket a november 12-i
Parlamenti fórumon a szervezõk
tolmácsolják az illetékeseknek.
S.E.
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Kanizsa – Ez + Az
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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

Közlekedési
információk
az M7 -es autópályáról
minden nap
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Türelmetlenné válhat ezekben a napokban. Bár szereti a fordulatos, izgalmas
eseményeket, most inkább gondolkodjon
el mindennapi helyzetén. Szemlélje reálisabban a környezetében történteket.

IV.20.–V.20. Bika
A bolygók állása kedvezõen hat felfogására, gondolkodására. Azonnal észreveszi a sorsa jobbra fordítására adódó lehetõségeket. Ne tétovázzon, csapjon le
azonnal a jobb lehetõségre.

V.21.–VI.21. Ikrek
A munka, a pénzkeresés némi zûrzavart
okozhat otthon. Tudja, mindenki számára
nélkülözhetetlen a tettrekészsége, a tenni
akarása, most viszont, valószínûleg a Hold
hatására inkább koncertekre járna.

VI.22.–VII.22. Rák
Élvezi az õsz minden napsütéses pillanatát. Úgy érzi, most fontosabb a pihenés, a
nyugalom, mint a sokasodó õszi teendõk
befejezése. Ha magányos, nyisson a világ
felé, s elõbb-utóbb rálel a párjára.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Önnel is elõfordulhat, hogy nincs kedve
megosztani családjával a problémáit.
Nem cselekszik helyesen. Sokszor egyegy jó tanács is sokat ér, még akkor is, ha
nem tudja betartani.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Fáradékonynak érzi magát, de emiatt ne gyanakodjon semmiféle betegségre. Próbáljon
egy kicsit többet aludni, szunyókálni. Pénzügyei alakulása miatt se aggódjon, ha jelenleg gondja van, az csak átmeneti állapot.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kedveli a nagy beszélgetéseket, a társasági
életet. Baráti kapcsolatai ápolgatása mellett
figyeljen jobban oda fizikumára. Kocogjon
rendszeresen. Az érzelmek terén mutassa
ki rajongását jobban a kedvese iránt.

X.23.–XI.22. Skorpió
Bizonyára már mondták otthon önnek,
hogy ne legyen minden lében kanál,
egyszerre csak egy dologgal foglalkozzon, mert akkor biztos, hogy be is tudja
fejezni.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Tombol önben az energia. Minden napra
talál magának érdekes, szórakoztató elfoglaltságot. A kellemes, õszi napok hajlamossá teszik a lazításra, és könnyen
megfeledkezhet a fontos feladatairól.

XII.22.–I.20. Bak
Legszívesebben otthon töltené a hétvégéjét, de jobb, ha nem teszi, mert a jóhoz
hamar hozzá lehet szokni. Ha újabb munkát, munkalehetõséget ajánl fel valaki,
gondolkodás nélkül fogadja el.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Sokat foglalkozik mostanában önmagával.
Nem veszi észre családja, környezete biztatását, hogy lépnie kellene valamit anyagi
ügyei intézésében. Érzelmi életét azonban
sikeresen felkavarja egy régi szerelem.

II.20.–III.20. Halak
Nehezen indulnak a napjai, nehezen lendül
bele a munkába. Látogasson el olyan programokra, zenés elõadásokra, amelyek felvidítják, és egyszer csak azt tapasztalja,
milyen sokan keresik a társaságát.
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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.: 30/481-2323 (6260K)
Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti, belvárosi, egyedi gázfûtéses lakásomat. Érd.: 30/9590-413
(6283K)
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)
Szép természeti környezetben kicsi szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra után a
93/315-559 (6314K)
Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, 1185 m2 udvarral eladó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)
Nk-án a Corvin utcában két és félszobás, karbantartott lakás eladó. Irányár: 8,8
millió Ft. Érd.: 93/323-737, 20/3981-455
(6316K)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra után
a 93/315-559 (6315K)
Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára
nyíló helyiségcsoport üzleti és irodai
használatra, garázzsal eladó. Ugyanitt teremgarázs helyek eladók. Érd.: 30/9019013 (6333K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m 2-es,
cirkófûtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
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)

Garázs (18 m2) eladó vagy kiadó a
Kisfaludy utcában. Tel.: 93/313-099
(6370K)
Nk-án, városközponthoz közeli, 96
m2-es, három szobás, egyedi gázas lakás
szép állapotban, 12,2 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/640-1180 Stamfel Gabriella.
Zalakaroson a Fõ utcában, termálhoz közeli 143 m2, 590 négyszögöl területtel, négy szobás, cirkofûtéses családi
ház melléképülettel, 27,5 millió Ft-ért
eladó. Érd.: 30/640-1180 Stamfel Gabriella.
Nk-Kiskanizsán 95 m2, 214 négyszögöl
területtel,
2+1
szobás,
cirkofûtéses családi ház garázzsal, pincével, mûhellyel és melléképületekkel
15,54 millió Ft-ért eladó. Érd.: 30/6401180 Stamfel Gabriella.
Nagykanizsán, a Kazanlak körúton eladó egy elsõ emeleti, kívül-belül felújított
2+1 szobás lakás. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0494 (6376I)
Nagykanizsán, Liszt Ferenc utcában
eladó egyszobás, fiatalos, 4. emeleti lakás. Irányár: 5,2 millió Ft. Tel.: 70/4540494 (6377I)
Nagykanizsán, Katonaréten, eladó
egy frissen felújított, kétszintes, ötszobás
családi ház. Irányár: 27 millió Ft. Tel.:
70/454-0494 (6378I)
Nagykanizsán, a Városkapu körúton
három szobás, részben felújított harmadik
emeleti lakás eladó. Irányár: 7,8 millió Ft.
Tel.: 70/454-0485 (6379I)
Nagykanizsán, Liszt Ferenc utcában
két szobás, jó állapotú, két erkélyes lakás
eladó. Tel.: 70/454-0485 (6380I)
Király utcában, fiatal épületben, két
szobás, igényesen kialakított félmanzárd
lakás eladó. Tel.: 70/454-0476 (6381I)
Belvárosban ötszobás, két fürdõszobás, két utcáról ismegközelíthetõ családi
ház eladó. Irányár: 24,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0476 (6382I)
Szepetneken 75 m2-es családi ház, 500
m2-es udvarral, garázzsal eladó. Tel.:
70/454-0475 (6383I)
Zemplén Gy. utcában 1,5 szobás, felújított lakás eladó. Irányár: 5,3 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6384K)

2008. október 22.
Nagykanizsán két szobás, erkélyes,
nagykonyhás, felújítandó lakás eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6385K)

BÉRLET
Téglagyári garázssoron aknás garázs
hosszú távra kiadó. Érd.: 18 óra után:
93/323-451 (6375K)

JÁRMÛ
Lada Samara 1500, nagyon jó mûszaki állapotban eladó. Érd.: 93/371075,20/341-8023 (6355K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.: 30/4486072 (6278K)
KORG-PA80 Roland EXR-5 szintetizátorok, EMX640 keverõ erõsítõ, 2 db
400W-os hangfal, jó állapotban eladó.
Érd.: 30/942-4814 (6371K)

SZOLGÁLTATÁS
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)
Televízió javítást vállalok kiszállással
Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530 (6356K)

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

Október 27. 10 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Vezeti: Pulai Lászlóné népi iparmûvész
MEDGYASZAY HÁZ

Október 27. 10-18 óra
Október 28. 9-17 óra
FESTMÉNYVÁSÁR
Október 29. 10-12 óra
ÕSZI KRUMPLIVARÁZS
Játékos foglalkoztató óvodásoknak
és általános iskolásoknak
KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA

"VARÁZSLATOS INDIA"

Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.: 20/5102723 (6372K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
20/510-2723 (6373K)
Kávézóban önállóan dolgozni tudó
fiatal szakképzett pultos-felszolgálót
felveszek. Érd.: 30/956-5937 (6374K)
Almaértékesítés termelõtõl 50 Ft/kg-tól,
Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma fajtákból házhoz szállítással. Nk., Kisfaludy
2/c., 93/312-479, 20/570-7717 (6357K)
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 (6273K)
 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. Levelek:
„Együtt” jeligére a Szerkesztõségbe (Pf. 154.)

MAGYAR PLAKÁT HÁZ

Október 30. 17 óra
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
kiállítás-megnyitó
válogatás 30 év plakátmûvészetébõl
Megtekinthetõ: 2009. január 31-ig
MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

Okóber 25-26. 8.30 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM
Vezeti: Domján Gábor. Jegyek a
helyszínen elõvételben kaphatók
Október 24. 19 óra
JAZZ KLUB
"SZINDBÁD DALOK"
- Szalai- Szõke-Tóth Trió
Fellép: Tóth Evelin - ének
Szalai Péter - tabla, ütõhangszerek,
kalimbák, Szõke Szabolcs - gadulka,
sarangi, kalimbák. Belépõdíj: 800 Ft

Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása.
A CSEND FESTÕJE
Z. Soós István kiállítása

A rendezvény támogatói:
OKM PANKKK program
NKA Zenei Szakkollégiuma

A Képzõmûvészetek Háza nyitva: 1017 óráig, vasárnap és hétfõ szünnap

Október 28. 10 óra
SZÜNIDEI JÁTSZÓHÁZ
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Szoros meccsen a mumus ellen
A vízilabda OB I B legutóbbi játéknapján a CWG Kanizsa VSE
olyan ellenfelet fogadott, mellyel
szemben még nem nyert, de döntetlent sem játszott itthoni medencében. Nos a KSI gárdájáról van
szó, s nagy volt a fogadkozás
Simonka Ferenc játékosainak körében, hogy most minden másképp
lesz és megtörik a negatív szériát.
Utólag könnyen vagyunk okosak,
ha leírjuk, hogy végül sikerült a
küldetés, és 7-6-os sikert arattak

Gulyás Ábelék. Nem volt egyszerû
a mérkõzés, mivel végig egymás
mellett haladtak a csapatok, aztán
felülkerekedett az összeszedettség.
Az elsõ negyed 0-2-jérõl kellett
visszakapaszkodni a vendéglátóknak, s amint az mindkét oldal eredményességbõl is kitûnik, leginkább taktikában volt a nagy küzdelem a találkozón. A sokadszor remek kapusteljesítmény mellett ezúttal Kiss Ádám jutott két gólig,
Fábry József, Gulyás Ábel, Kará-

A hét sportolója: Kiss Csaba
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1979. 06. 18.
Sportág: vízilabda. Posztja: kapus.
Eddigi klubja: CWG Kanizsa VSE (1991-, utánpótlás, OB I B)
Legnagyobb sikerei: OB I B-4. (2008), OB I B-9. (2007).
A tavalyi idény hatékonysági mutatói alapján a másodosztály egyik
legjobb kapusa volt Kiss Csaba, aki bravúrjaival már évek óta nagy segítségére van csapatának. A tõsgyökeres kanizsai játékos teljesítménye
ékes példa arra, hogy nem csupán „légiósok” a húzóemberei a dél-zalai együttesnek.

Siker a megyei rangadón
A Nagykanizsai Izzó SE nõi kézilabdázói Hévízen játszották a hatodik forduló soros mérkõzését,
vagyis megyei rangadó elõtt álltak
a fürdõvárosban. Tóth László, a
kanizsaiak trénere így látta az
egyébként 22-21-re megnyert találkozót: „A csapategység diadala
volt sikerünk, amihez fõleg a védekezésünk kellett. Bár, a saját kapunk elõtti teljesítményünkkel eddig sem volt gond, hiszen hat
meccsen kaptunk 105 gólt, ami
nincs húszas átlag. Talán támadásban nem ártana javulnunk,
mindenesetre én sem számoltam
ilyen remek kezdettel.”

Adódik persze a kérdés, mi az eddigi produktum titka, amire az edzõ
határozott válasszal szolgált: „Sokkal jobb a csapategység, s a két vonyarcvashegyi igazolásunk is bejött.
Remekül beilleszkedtek, s a kanizsai
játékosok is maximálisan befogadták õket. Talán ez a titka annak,
hogy most a harmadik helyen állunk
hat kör után öt gyõzelemmel.”
Ehhez csupán annyit, hogy a hévízi találkozón 2-3 találattal végig
vezetve tartották kezükben az irányítást a dél-zalaiak, akiknek legjobb góllövõi Takács Andrea (7),
László Renáta (6) és Marton Zsófia (4) voltak.

csony Tibor, Persely Tamás, valamint Ujházi Ádám egy-egy ünneplésig jutott.
A nagyok bajnoksága mellett elkezdõdött idõközben az utánpótlás
korosztályok számára is a versengés, melynek keretein belül a gyermek II. bajnokságban a kanizsaiak
Szombathelyre látogattak. A Vasi
Aligátorok mellett aztán a Dunaújváros is legyõzte (4-16; 5-11)
Szinyéri Kornélékat, akik közül a
leghatékonyabb Hóman Barnabás
volt 4 góllal. A serdülõknél már
több sikerélmény jutott a dél-zalai
klub képviselõinek, mivel az újvárosi helyszínen a kaposváriaktól
ugyan kikaptak (11-12), a Balatonfûzfõt viszont fölényesen legyõzték (23-2). Legtöbbször a két
meccsen Bedõ Krisztián köszönt
be ellenfeleiknek, szám szerint kilencszer.
Polgár László
A férfiak NB II-es mezõnyében
játszó Izzó SE Kanizsán fogadta a
baranyai PEAC együttesét, s aratott
39-25-ös sikert. Az összecsapás során a végeredménytõl függetlenül
nagy volt a küzdelem, de a teltházas
publikum ezúttal is örömmel konstatálhatta, hogy a hazaiak biztosan kerekedtek felül ellenfelükön. A legeredményesebb játékos Kotrics Gergely volt 11 góllal, õt követte
Lomjánszki Pál nyolccal, míg Ányos
József ötig jutott. Kotrics esetében
érdekesség, hogy amint ismét a csapat rendelkezésére állt, vezéregyénisége volt Zádori László legénységének, Ányos pedig úgy jutott öt gólig,
hogy háromszor is kiállították.
P.L.
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Egyelõre meccset nem nyertek
A nõi asztalitenisz Extraligájának kanizsaiak számára soros
mérkõzése a Kecskemét elleni
csata volt. Nos, a Kanizsa Sörgyár
SE elsõ számú egysége a jóval
esélyesebb Bács-Kiskun megyei
csapattól 7:0 arányban kapott ki
úgy, hogy Ladányi Dóra, a dél-zalaiak tehetsége ismét kitett magáért. Ez ugyan csak az egyes mecscsek szorossá tételéhez volt elég,
de mind jobban belerázódik a nõi
mezõny legfelsõ osztályának küzdelmeihez. Remélhetõleg a klubvezetés jól sáfárkodik majd értékével a jövõben, hiszen információk szerint már most kiszemeltként szerepel több riválisnál is az
asztaliteniszezõ.
Zalaiként a harmadik
Megyei viszonylatban harmadik
helyen végzett a nagykanizsai színeket képviselõ Farkas Edit a Coca-Cola Testébresztõ Nõi Futógálán. A megmérettetést tizenharmadik alkalommal rendezték meg, s a
futóversenyek rendszeres résztvevõjeként Farkas ez alkalommal
53:30 perc alatt teljesítette az ezúttal kiírt távot.
Az éremért küzdenek
A Kanizsa Darts Egyesület történetében elõször a poolbiliárd
csapatbajnokságban induló egysége már a hatodik fordulónál tart az
NB II/A csoportjában. Ebben a
körben a KDE Közutas Kanizsa a
Venatus Zalaegerszeggel mérte
össze tudását, s végül 6:2-es arányú gyõzelmet aratott. Ezzel a tabellán Lengyák Györgyék a
megyeszékhelyiekkel
azonos
pontszámmal állnak, s megõrizték
esélyüket egy érmes helyezés elérésére. A hetedik és nyolcadik
fordulóban – már novemberben –
egy érdi és egy fõvárosi csapat
lesz a KDE ellenfele.

Gyõzelmet ünnepelhettek Huszár az EB-rre figyel
Az NTE a Szentlõrinci SE és a
Bogád SE elleni vereség után kitett magáért, hiszen hazai pályán
4-1-re nyert a Mohács csapata ellen. Az eddigi forgatókönyveket
alapul véve a történések nem úgy
alakultak, ahogy azt megszokhattuk. Az ellenlábas ugyanis vezetést szerzett, s ez tüzelte fel anynyira a kanizsaiakat, hogy képesek voltak felállni a padlóról.
Helyzeteiket nem tékozolták el,
hanem értékesítették, így nem is
lehetett más a vége, mint Visnovics László gárdájának gyõzel-

me. Ráadásul valamennyi találatot más-más labdarúgó jegyezte,
sorrendben Cs. Horváth Gábor,
Rácz Szabolcs, Kisharmadás Gábor és Boros Zoltán. A telhetetlenség legkisebb megléte nélkül
jegyeznénk meg, kellett ez a siker, hiszen így az együttes úgymond nem szorult bele a sikertelen szériába, amibõl aztán idõnként nagyon nehéz kievickélni.
Az NTE 10 forduló után 18 pontot gyûjtött a bajnokságban.
P.L.

A lábtoll-labdások kanizsai
utánpótlás szekciója sem pihent az
elmúlt hetekben, mivel a serdülõk
országos bajnokságát Jánoshidán,
míg az ifjúságiak seregszemléjét
Nagykanizsán rendezték.
A Zemplén SE sportolói ezúttal
nem taroltak, mert csupán egy-egy
második és harmadik hely jutott a
dél-zalaiaknak. Fiú hármas mezõnyben a Kovács Patrik-Lukács MártonKanálos Róbert egység állhatott fel a
dobogó második fokára, a 32 indulót
felvonultató egyénieknél Lukács
Márton pedig harmadikként zárt.

Az ifjúságiaknál a hazai pálya is
kedvezett, az indulók száma viszont foghíjas volt. A fiúknál második helyen végzett az Arany
Bálint-Huszár Emil-Lukács Benedek hármas, míg a Budavölgyi
Bálint-Farkas Balázs-Schulz András triója lett harmadik. Egyéniben
megosztva Huszár Emil és Arany
Bálint zárt bronzos helyen. Huszár
számára mindenesetre ez jó bemelegítés volt a szerbiai felnõtt Európa-bajnokságra.
P.L.
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Szlalomkupa
Évadzáró futamra került sor
az autós szlalom-versenyzõk körében a Kanizsa Centrum parkolójában.
A verseny egyre nagyobb hírnévnek örvend, s ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy míg az elsõn
húsz, a másodikon harminc, most
pedig már negyven autós vágott
neki az akadálypályának. A népszerûségét igazolja az is, hogy
Soltvadkertrõl is érkezett induló,
mégpedig egy hölgy, aki abszolút
elsõként, illetve harmadikként térhetett haza. Hogy miért ért el két
helyezést abszolútban, az azzal
magyarázható, hogy bizony a nõi
kategória mellett õ megbirkózott a
C kategóriával is – nem is akárhogyan.
Újdonságnak számított az elsõ
kettõhöz képest, hogy a Kanizsa
Centrum parkolójában szokatlanul
nagy számban kiállított tizenkét
autómárka kereskedõi is indulhattak, igaz külön kategóriában.

Kattints rá nagyi!

A díjkiosztó után Trabarna, vagyis Lóránt Barna szórakoztatta a
közönséget, akik hangos nevetéssel hálálták meg neki a különbözõ
autók hangjait és a sztorikat, amelyeket ezekhez a hangokhoz csatolt.
A végeredmény:
A kategória (1000 cm3-ig): 1.
Bogár Ferenc, 2. Perlényi Balázs,
3. Nagy László. B kategória (10011600 cm3): 1. Somos Péter, 2. Dömötör Norbert, 3. Cserti Zsolt. C
kategória (1601-2000 cm3) 1. Horváth István, 2. Deák Tünde, 3. Fehér Péter. D kategória (2000 cm3
felett): 1. Tulezi Antal, 2. Böröndi
Géza, 3. Horváth Ákos. E kategória (nõi): 1. Deák Tünde, 2. Solymosi Bernadett, 3. Kondricz Bernadett. M kategória (márkakereskedõk): 1. Soós István, 2. Tóth Ferenc. Abszolút helyezettek: 1. Deák Tünde, 2. Horváth István, 3.
Deák Tünde.
S.E.

Elkezdõdött a Kattints rá nagyi! számítógépes tanfolyam a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Központban.
Tizennyolc jelentkezõ összesen
tíz alkalommal (20 óra) ismerhet
meg hasznos dolgokat az Internetrõl, illetve a szövegszerkesztõ
programot is megtanulják használni. Ezután már nem okoz nehézséget megírni egy e-mailt a messze

tanuló unokáknak, megtalálni például egy gyógynövény hatásait a
világhálón. A tanfolyam végén a
résztvevõk oklevelet kapnak.
Kámánné Szép Terézia, az intézmény vezetõje elmondta, a mûvelõdési ház finanszírozza majdnem a
teljes tanfolyamot, de nagy segítséget kaptak a Nagykanizsai Szénhidrogén Kulturális Alapítványtól is.
S.E.

Civilek Szombathelyen
Az Aktív kreatív ezüstkor program keretében harmincöt civil vehetett
részt azon a tanulmányúton, amit a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület szervezett Szombathelyre október 14-én.
Az idõsügyi munkacsoport tizennégy tagszervezetének harmincöt képviselõje korán reggel buszra szállt, hogy a szakmai kirándulás keretében találkozzék a Szombathelyi Civil Kerekasztal idõsügyi szekciójával és megtekintsék a vasi megyeszékhely nevezetességeit. Délelõtt felkeresték a
Strakl kertészet krizantém és orchidea kiállítását, majd ezt követõen többen vásároltak is a gazdag árukészletébõl. A program városnézéssel folytatódott, amikor egy idegenvezetõ végigkalauzolta a csoportot Szombathely látnivalóin. A helyi civil irodán a kerekasztal vezetõsége és az idõsügyi szekció tagjai fogadták a kanizsai delegációt. Kölcsönösen bemutatták egymásnak szervezetüket, információt cseréltek a civil aktualitásokról,
majd megállapodás született a két Kerekasztal együttmûködésérõl. A belvárosi helyszínt követõen a Szövõ utcai MÁV Vasjármû Mûvelõdési Házban folytatódott az eszmecsere a tevékenységekrõl, eredményekrõl és az
együttmûködés lehetséges módjairól. Délután Szombathelyrõl Körmendre
vette az irányt a csoport, ahol megtekintették a Batthyány várkastély kiállításait. A szakmai kirándulás kiváló lehetõség volt a két civil szervezet
eszmecseréjére, együttmûködésének kialakítására és személyes kapcsolatok létrejöttére. Az Aktív kreatív ezüstkor program kistérségi kulturális
fesztivállal, egészségmegõrzõ elõadásokkal és foglalkozásokkal, számítástechnikai tanfolyammal folytatódik a közeljövõben.
Balogh István

Balesetmegelõzés az óvodában
Kerékpárokkal és védõsisakokkal telt meg minap a Miklósfai Óvoda.
Izgatott zsivaj várta Lovkó Balázs hadnagyot a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság balesetmegelõzési fõelõadóját, aki a fiatal kerekezni
vágyókkal – mielõtt nyeregbe pattant volna –, többek között a gyalogos
közlekedés szabályainak alapjairól, a kerékpár kötelezõ tartozékairól,
valamint a biztonságos kerékpározás már ilyen fiatal korban is elengedhetetlenül fontos tudnivalóiról beszélgetett. Az alapok átbeszélése után
következhetett a várva-várt próbatétel a kerékpáros akadálypályán. Sokan
még egyensúlyozási problémával küzdöttek, de azért akadtak, akik ügyesen
ülték meg a drótszamarat. A balesetmegelõzési nap végére kellemesen
elfáradtak az akadálypályán körbe-körbe kerekezõ lurkók, akik a szabályok
átbeszélése mellett megtapasztalhatták, hogy õk uralják-e a kerékpárt,
vagy a kerékpár uralja õket. A programmal nem csak a gyermekek voltak
elégedettek, a szervezõk visszajelzése is igazolja annak sikerességét:
Kedves Rendõrkapitány Úr! Ezúton szeretném megköszönni azt a
színes, élménydús programot, amelyben Lovkó Balázs rendõrhadnagy
részesítette a Miklósfai Óvodásokat!
További együttmûködésükre számítva, tisztelettel: Decskó Csilla

