36.qxd

2010.12.14.

9:01

Page 1

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XX. évfolyam 36. szám
2008. október 30.

Az 1956-o
os forradalomra emlékeztünk
Városi ünnepségek sorozatával emlékeztek Nagykanizsa polgárai az 1956-os forradalom 52.,
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 19. évfordulójára.

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

Kattintson rá!

Akkor gyönyörû idõ volt. Most,
ötvenkét évvel késõbb a Felsõtemplom elõtti, kivágásra kerülõ
vadgesztenyefák mögül áttört a
napsugár, megvilágította a Deák
teret. Talán a hûvös idõnek köszönhetõen az ünnepélyes zászlófelvonás idején nem sokan voltak a
téren. Ezt követõen az ’56-os Emlékkertben folytatódott a rendezvénysorozat, ahol az Olajbányász
Fúvószenekar térzenéje fogadta a
koszorúzásra érkezõket az 1956-os
forradalom és szabadságharc hõse-

inek emlékmûvénél. A megemlékezés virágait a város önkormányzata nevében Marton István polgármester, majd a pártok, civil
szervezetek és intézmények képviselõi helyezték el. A kopjafa és Orbán Nándor, a nagykanizsai nemzetõrség egykori parancsnoka tiszteletére állított emléktábla koszorúzását követõen a jelenlévõk a
Medgyaszay Házban megrendezett ünnepségre indultak. S közben
az emlékmû falára került egy fekete szalaggal felragasztott, közepén
lyukas, papír nemzeti színû zászló,
jelezve, hogy a zászlót ábrázoló
dombormû még hiányzik az emlékmûrõl.
A Medgyaszay Házban elsõként
Bátki József lépett mikrofonhoz. A

váratlanul elhunyt vitéz Bodnár Attilára, az Országos 56-os Szövetség
Nagykanizsai Szervezetének egykori elnökére emlékezett vissza,
aki fáradtságot nem ismerõ, agilis
ember volt. Az 56-os Szövetségben
végzett munkája mellett még a
Honvéd Hagyományõrzõ Egyesületet is felkarolta, vezette. „Vitéz
Bodnár Attila elvesztése hatalmas
veszteség a város számára, betölthetetlen ûrt hagyott maga után” –
hangsúlyozta Bátki József.
Marton István polgármester beszéde után kitüntetések átadása
következett. A Nemzeti és Polgári
Értékek Ápolásáért, a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége kitüntetéseket adományozott.
(folytatás a 2. oldalon)

36.qxd

2010.12.14.

2

9:01

Page 2

Kanizsa – ‘56

(folytatás a címlapról)
A kitüntetéseket vitéz Nagy Ottó, a szövetség nagykanizsai elnöke adta át. A Politikai Foglyok Országos Szövetsége a Hazáért
Arany Emlékérmet adományozott
Reithner Tibornak, és Szakács
Sándornak. Ezüstérmet kapott
Ádám Sándor, ezüst emlékplakettet pedig Pataki László vett át.
Végezetül a Piarista Általános
Iskola, Gimnázium, Diákotthon és
Boldog Donát Celesztina Óvoda
diákjai adtak mûsort, melyben három fiatal idézte fel a nagyapjuk
naplójában talált írások alapján,
hogy hogyan is kezdõdött, és mi
történt 1956-ban. A mûsort
Kereszty Ágnes rendezte. A megemlékezés-sorozatot este a Kórház
kápolnától induló fáklyás felvonulás zárta.

Emléktábla Ungor
Károly tiszteletére

telmetlen halált akkor, amikor a
szabadság magasztos érzete járta
át a lelkeket. Voltak ártatlan áldozatok, akik talán nem is akartak
belekeveredni az eseményekbe,
csak éppen rosszkor voltak rossz
helyen. Az emlékek alapján ilyen
áldozat lehetett a 16 éves korában
meghalt Ungor Károly. Szentpéterúron lakott, ott temették el.
Egy kereszt, a sírja és most már ez
a kis emlékmû emlékeztet mindenkit az ártatlan áldozatokra, akiket
tucatjával rabolt el a halál azokban a napokban. Sebesülésének
napján még iskolában volt. Utolsó
órája történelem volt. Lehet, hogy
azon a történelem órán nem a tanmenet szerinti anyaggal, hanem a
napi eseményekkel foglalkoztak.
Lehet, hogy ennek a hatására lett
résztvevõje, vagy talán csak szemlélõje és késõbb ártatlan áldozata
az eseményeknek.”
Az emléktáblát Fliszár Károly
esperes szentelte fel, és vitéz Nagy
Ottó, a POFOSZ nagykanizsai elnöke leplezte le.

bocsánatot. Ungor Károly szülei is
így élték le életüket és így haltak
meg. Elmondhatjuk, hogy október
23-án Magyarország soha nem fog
nyugodtan ünnepelni. Az egészséges érzelmû magyar embereket
még most is felkavarják az akkori
események. Sok tanulsága van
1956-nak: nézzük arról az oldalról
is az ünnepet, hogy 1956 becsületet adott a magyar nemzetnek, lendületet Európának és példát adott
az egész világnak.”
Bene Csaba, az intézmény igazgatója beszédében megköszönte
Balogh Lászlónak, a Batthyány
Lajos Gimnázium igazgatóhelyettesének és Merksz Andornak, a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI volt
igazgatójának, hogy kitartó kutató
munkájuknak köszönhetõen a feledés homályából elõtérbe került
Ungor Károly neve az ötvenhatos
események kutatása során.
Vitéz Nagy Ottó, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Zala Megyei Szervezetének nagykanizsai
elnöke ez év tavaszán kereste meg
az iskolát, hogy szervezetük emléktáblát készíttet Ungor Károlynak, és kérték az emléktábla elhelyezésének lehetõségét az iskola
területén. Az emléktábla elhelyezésének tervét Németh Alajos
nyugdíjas óraadó tanár álmodta
meg, a tábla elhelyezéséhez a talapzatot az iskola kõmûves tanulói
készítették el.
Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ beszé-

Kötelességünk
emlékezni

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Emléktábla avatás helyszíne
volt a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI udvara. Az 1956. október
26-án megsebesült és november
1-jén elhunyt Ungor Károlyra,
az iskola egykori, 2. osztályos
szobafestõ ipari tanulójára emlékezett az iskola vezetése és tanulói, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Zala Megyei
Szervezete, Ungor károly rokonai, Szentpéterúr polgármestere
és képviselõtestülete.

2008. október 30.

Ünnepi beszédében Manninger
Jenõ országgyûlési képviselõ, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke kiemelte: „Mi történhetett még 56ban, mire derülhet még fény? Hogyan mûködött ilyen tökéletesen az
elhallgatás, hogy a rendszerváltás
után lassan két évtizeddel is kerülhetnek még elõ áldozatok, akiknek
a hozzátartozói nem kaphattak
megnyugvást, senki sem kért tõlük

dében hangsúlyozta: „Olyan emberre emlékezünk emléktábla avatással, aki tizenhat évesen halt ér-

Az alábbi emlékezést, mécsesgyújtást, temetõlátogatást nem intézmény, vagy civil szervezet rendezte. Balogh László önkormányzati képviselõt Dröszler Ilona kereste meg. A telefonbeszélgetés a
temetõben folytatódott.
– Az 1956-os forradalom Nagykanizsán is népmozgalmat váltott
ki. Az események kronológiájával
és személyeivel jórészt tisztában
vagyunk, de még ma, ötven év után
is vannak fehér foltok, mert az elhallgatások és elhallgattatások
reflexei még ma is mûködnek –
mondta Balogh László, majd így
folytatta: – 1956. október 26-án
az esti órákban a tüntetõk egy csoportja a Magyar Dolgozók Pártja
székháza (ÁVH-épület, volt Kreiner-villa) elé vonult és fegyvereket
követelt. A karhatalom ekkor a tömeg közé lõtt. A sortûzben Skerlák
Józsefné életét vesztette. A lövöldözésnek tizennégy sérültje volt –
írta az Új Zala 1956. október 28iki számában. Név szerint Kocsis

József és Ungor Károly haslövést
kapott, Balázs László tüdõlövést.
Ugyancsak súlyosan sérült Tóth
Mária, Marcs Ferenc, Horváth Ferenc és Korotki István. Könnyebb
sérülést szenvedett Ács István, Samu György, Mocsári Ferenc, Horváth János, Godina László és Tóth
Iván. A híradás szerint Ungor Károly „gimnazista” tanuló haslövést
kapott és november 1-jén belehalt
sérüléseibe. A volt Károlyi-kert,
mai nevén 56-os emlékkert szélén
álló 1956-os kopjafa minden áldozatra emlékezik. Kötelességünk,
hogy méltó módon megemlékezzünk a tevõleges és az ártatlan áldozatokról is.
– Valahányszor elmegyek a mozikertben lévõ kopjafa elõtt, mindig
eszembe jut Skerlák Józsefné, akit a
munkájából hazafelé jövet, kijárási
tilalom idején ért a halálos lövés.
Azt sem tudjuk, hova van eltemetve,
pedig gyakran megyünk el a sírja
elõtt, ha a temetõbe visz az utunk –
kezdte Dröszler Ilona, aki több mint
tíz éve nem járt Skerlák Józsefné
nyughelyénél, mely abban az idõben még gazos volt, talán nem látogatta senki sem. Valószínû, rokonai
sincsenek. A sírra végül Balogh
László talált rá. – Kötelességünk
lenne megemlékezni róla, hisz bárkivel megtörténhetett volna akkor
ez a tragédia – folytatta Ilona. – A
napokban minden eszembe jutott.
Az is, hogy éjszaka két egyenruhás
jött a szomszédba Skerlák Józsefné
sógornõjéhez, hogy azonosítsa az
asszonyt. Csak jóval késõbb, a nagy
sírás hallatán mertünk elõbújni és
megkérdezni tõle, hogy mi történt.
Akkor gyönyörû õsz volt. Csillaghullásban lehetett gyönyörködni végig a Csengery utcán. A testvérem a
Dózsa laktanyában volt éppen katona. Otthagytam a munkahelyemet, és elmentem felvonulni én is.
Ennyire meggondolatlanok voltunk,
mi fiatalok! Nem az eszmék vitték
az embert, hanem a tömeg! Bele
sem gondoltunk, hogy mi lesz a
folytatása. Aztán két nap múlva, éjszaka kopogtattak az ajtón. Az
öcsém várakozott odakint, de
anyám nem merte beengedni. Ne
haragudj rám fiam – mondta neki,
de nem jöhetsz be. Nem engedhetek
be katonaszökevényt, mert nem
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Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Részletek Marton István polgármester ünnepi beszédébõl

akarom, hogy fejbe lõjenek. Mint
említettem, katona volt a Dózsa
laktanyában, ahonnan szélnek
eresztették õket, de elõtte ki kellett
vonulniuk a Kaposvári útra az oroszok elé, mert úgy tudták, hogy Kaposvár felõl jönnek az oroszok. A
magyar katonák árokban fekve várták õket, s mivel a jelzett idõre nem
érkeztek meg, a parancsnok szélnek
eresztette õket. S milyen a sors iróniája? – most ugyanabban az épületben van bénán, amputált lábbal,
cukorbetegen. Az egykori gyengélkedõ épületébõl alakították ki néhány éve a szociális intézményt.
Balogh László megköszönte
Dröszler Ilonának a figyelmeztetést,
hozzátéve, bár nem tudják pontosan
rekonstruálni a történteket, a városnak kötelessége figyelni rá. Meg
kell szólítani a régi idõk tanúit.

Hagyományõrzõk
és gárdisták fõhajtása
Metszõ októberi szélben emlékeztek meg az ötvenhatos forradalom és szabadságharc eseményeirõl a Nagykanizsaiak a
Nemzetért
Hagyományõrzõ
Egyesület és a Magyar Gárda
Megyei Csoportjának tagjai.
Ladányi Istvánné az egyesület
elnöke köszöntötte a megemlékezés résztvevõit, majd rövid beszédében méltatta az ötvenhatos
hõsök dicsõ küzdelmét a kommunista elnyomó rezsim ellen. Megemlékezett Nagy Imre szerepérõl,
Kádár János árulásáról, a szovjet
invázióról, a megtorlás, az akasztások éveirõl. „A félelmet akarták
elültetni a társadalom zsigereibe,
mint ma is” – mondta Ladányi
Istvánné. Felidézte Gyurcsány
Ferenc az ’56-os konferencián elhangzott gondolatát, mely szerint:

– „Üresek az ünnepeink. Nincsenek tartalommal megtöltve.”
Üres lélekbõl csak üres és tartalom nélküli ünnepek fakadhatnak.
Mi viszont emlékezünk arra a tartalomra, amit két évvel ezelõtt õk
töltöttek meg súlyos emlékezettel.
Beszéde végén fejet hajtott az
ötvenhatos mártírok, a magyar történelem kitörölhetetlen hõsei elõtt.
Az ünnepi beszéd után Cservenák
Boglárka adta elõ Márai Sándor
Mennybõl az angyal címû versé,
majd Magyar Zoltán, a Magyar Gárda megyei parancsnoka mondott rövid beszédet. Végezetül Ladányi
Istvánné felidézte Wittner Mária
kommunizmust vádló mondatait,
melyek 2001-ben a parlamentben
hangzottak el. A koszorúzás során a
hagyományõrzõ egyesület elnökhelyettese Tóth Viktória, és a gárda
megyei parancsnoka, Magyar Zoltán hajtott fejet az ötvenhatos hõsök
helyi emlékmûve elõtt.

Kiskanizsai
koszorúzás
Kiskanizsán
az
Együtt
Kiskanizsáért Egyesület, a Polgári
Olvasókör, az Általános Iskola,
valamint a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház közös szervezésben
emlékeztek meg az 1956-os magyar forradalom 52. évfordulójáról, melyen a koszorúzás sem maradhatott ki az események sorából.
A rendezvény a helyi általános iskolában kezdõdött a diákok körében, majd a koszorúzás alkalmával
többek között Cseresnyés Péter alpolgármester, Tóth Nándor önkormányzati képviselõ, Böjti Istvánné
részönkormányzati tag és az '56-os
Szövetség képviseletében Bodnár
Béla rótta le kegyeletét a Templom
téri Millenniumi Emlékparkban.
B.E.-Cz.Cs.-P.L.

Hölgyeim és Uraim!
Márai Sándor Emlékezzünk! címû költeményében az alábbiakat
írja: „Emlékezzünk azokra, Akik
másokért szenvedtek, Akiket elhurcoltak, Akiket megaláztak,
Akiket megöltek, Akik hõsök voltak, Az Édesanyákra, Akik gyermekeket neveltek, akik e korban
magyarok, éltek!”
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt.
Nemeskürty István Meddig várjunk címû írásának részlete jól érzékelteti a történéseket, idézem:
„Mint minden igazi forradalmat,
ezt sem készítette elõ senki, az elsõ
napokban vezére sem volt, a népet
semmiféle józan megfontolás nem
vezette. Egyszerûen elege volt. A
nemzet kezébe akarta venni a saját
sorsát. Hosszú idõ után elõször történt meg, hogy a magyarság maga
igyekezett cselekedni.”
Az események a budapesti diákok
békés tüntetésével kezdõdtek 1956.
október 23-án, és a fegyveres felkelõk ellenállásának felmorzsolásával
fejezõdtek be november 10-én.
A forradalom leverését követõ
évtizedekben tilos volt errõl az
idõszakról beszélni, mert ellenforradalomnak bélyegezték.
Ma, október 23-án nem a forradalom leverésére kell emlékeznünk, hanem a szabadság ünnepét
kell megülnünk.
Azokra emlékezünk ma, akik
néhány nap leforgása alatt hétköznapi emberekbõl, földmûvesekbõl,
gyári munkásokból és egyetemistákból hirtelen forradalmárok,
mártírok, hõsök lettek. Akik felismerték a saját történelmi szerepüket, akik annak tudatában fogtak
fegyvert, hogy nem a maguk, hanem a nemzet szabadságáért fognak meghalni, és akiken ez a jóslat
– ma már tudjuk – be is teljesedett.
Itt az elsõ sorokban idõs, tisztes
munkában és gyakran nem kevés
szenvedésben megöregedett emberek, szülõk, nagyszülõk ülnek.
Hadd köszöntsem õket most mindannyiunk nevében külön szeretettel. Õk tanúi voltak azoknak az októberi napoknak. Õk még emlékeznek azokra a felemelõ, de tra-

gédiába fúló eseményekre, s ha
személyesen nem is mindig, de a
híradásokon keresztül bizony
résztvevõi voltak a forradalomnak.
Az elmúlt évben részletesen beszéltem városunk korabeli eseményeirõl.
Akkor, azok a személyek is a
széksorokban ültek, akik a kanizsai történéseknek aktív részesei
voltak, de ma már nem lehetnek
mind köztünk, többen itt hagytak
bennünket. Így az '56-os Szövetség és a Honvéd hagyományõrzõ
Egyesület elnöke vitéz Bodnár Attila - akivel két évvel ezelõtt ültettük itt a ház elõtt, az emlékmûnél a
fûzfacsemetét, mely mára az emlékpark fûzfájává cseperedett –,
Harkány László tanár úr és Pék Pál
költõ. Emléküket megõrizzük,
nyugodjanak békében.
Ötvenkét év telt el, és immár 19
éve közösen, nyilvánosan, emelt
fõvel ünnepelünk ezen a napon.
Talán minden forradalommal
így van ez: évtizedek is eltelnek,
míg a földbe vetett mag szárba
szökken, és termést hoz.
Gondoljunk csak bele: 1898-ban,
a '48-as forradalom után ötven évvel
nem sokban különbözött a helyzet a
maitól. Akkor is már ünnepelni lehetett azt a forradalmat, amelyért eleinte megtorlás, halál, retorzió járt.
Jócskán túl voltunk már a kiegyezésen, ahogy ma a rendszerváltoztatáson vagyunk túl.
Az ünnep üzenet, benne feltárulnak az emlékek, amelyek felemelnek
és megtisztítanak. Ilyen nap a mai,
mert 1956 a születés, a halál és a feltámadás reményének legmegrázóbb
ünnepe az újkori magyar történelemben. Ezért idézzük meg évrõl évre
forradalmunkat, ezért helyezzük el
koszorúinkat, virágszálainkat, mert
magunk is megtisztulásra vágyunk.
Üzenetre várunk mindannyian.
Valamennyien, akiknek 1956 szellemisége nem a bukás, a halál és a
hiábavaló áldozat ünnepe, hanem
a szabadulás és a diadal felé tett elsõ lépés. S ha készen állunk fogadására az üzenet megérkezik.
Október 23.-a üzenete nagyon
egyszerû számunkra: gyõzelem! A
szabadság gyõzelme! A szabadság
gyõzelme a vereségben! A szabadság vér nélküli gyõzelme a nyers,
durva erõszak, a szuronyokra és
páncélosokra épített zsarnokság felett!
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Kanizsa – A mi ügyeink

2008. október 30.

A fazekasság egyszerûen gyönyörû
Egy éve mûködik a Zsigmondy-Széchenyi SZKI Fazekasmûhelye. A jól felszerelt mûhely kialakítását a csáktornyai
iskolával közös pályázaton elnyert pénzbõl valósította meg az
intézmény. Tóth Zoltán oktató a
nyári szünetben alkotótábort
szervezett a fazekasság iránt érdeklõdõk számára. A tábor eredményérõl és a mûhelyben folyó
mindennapos munkáról kérdeztük a fazekas mestert.
– A Nagykanizsán még kevéssé
ismert kézmûves technika iránt elsõsorban iskolás csoportok érdeklõdnek. Ismerkednek, s bekapcsolódnak a munkába a Szivárvány
Fejlesztõ Központ tanulói is heti
egy-egy alkalommal, de szeretnénk nyitni a város többi iskolái
felé is, sõt, ha igény mutatkozik rá,
felnõttek számára is szervezünk
tanfolyamot. A nyári alkotótáborban általános iskolás felsõs tanulók és középiskolások vettek részt.
Élvezték a napi hat-nyolc órás

munkát. Termelékenyek voltak, korongozni tanultak, ismerkedtek a
felrakás-technikákkal, a végén
már kisplasztikákat is készítettek.
Egyhetes kurzust indítottunk a jelentkezõkbõl, s ha jobban híre
megy a mûhelynek, bízom benne,
jövõre már több csoport indulhat.
Örülök, hogy megszerették a fiatalok az agyagot, a számukra eddig
ismeretlen, esetleg csak a tévében
látott munkamozzanatokat.
– Milyen módszerrel tanítja a fazekas-jelölteket?
– Nem fogom konkrétan a kezüket, nem határozom meg teljes
mértékben, hogy ki milyen formát
válasszon. A technikai segítséget
adom meg, arra tanítom õket, hogyan lehet bánni az anyaggal. A
szakköri tagok például már egyedi kerámia tárgyakat készítenek
karácsonyra. A kerámiának rengeteg útja van – jegyezte meg
Tóth Zoltán. – A magyar népi fazekasság termékeitõl az iparmûvészeti alkotásokig teljes a repertoár. Akik ideérkeznek, valameny-

nyi kézügyességgel, affinitással
rendelkeznek, s ez igazán a korongozásban mutatkozik meg.
Elõször az agyaggal barátkoznak, aztán a technikákkal. A jó
korongozáshoz sok idõ és tehetség kell! A többihez pedig fantázia. Mindenki megtalálhatja a saját útját. Idén õsszel ismétléssel
kezdték a szakköri munkát a tanulók. Egy kicsit frissíteni kellett a
tanultakat, aztán jöhet az írókával, plasztikával történõ díszítés,
sütõ-fõzõ edények, dísztálak készítése. Nincsenek határok, mindenki kibontakoztathatja saját
mûvészi ambícióit. Fontosnak
tartom, hogy legyen sikerélményük.
– Elméleti ismereteket is kapnak?
– A kerámiatörténeten keresztül
tanulják meg magát a szakmát. Az
õskori technikáktól kezdve eljutunk a középkorig, majd a magyar
népi kerámiáig, ami az egyik legnehezebb, mert komoly korongozási, írókázási tudást, nagy motívum-

kincs-ismeretet követel meg. Az iskolában jelenleg szakkör mûködik.
Ahhoz, hogy szakmaként integrálják, idõ kell.
– A mûhelyavatón megjelent felnõttek visszatértek késõbb?
– Érdeklõdõk voltak, de valószínûleg a tanfolyam anyagi
költségei riasztották vissza õket,
ami az anyag- és energiaárak
mellett nem drága. Ha valakit
érdekel a magyar nép mûvészete,
bátran keressen meg bennünket.
A fazekasság egyszerûen gyönyörû! Nincs a világon még egy
olyan ország, amely a miénkhez
hasonló, változatos népmûvészeti ággal rendelkezne. Vidékenként, kisebb tájegységenként változik a kerámia stílusa, motívumvilága, díszítése. Aki szeretné megismerni a fazekasságot,
annak a tanfolyamot tudom
ajánlani – hangsúlyozta az oktató. – Egy-két éven át, hetente
egy-két alkalommal ajánlott
rendszeresíteni a képzést. A gyakorlás miatt nem szükséges eszközöket beszerezni, itt jut idõ és
hely a tanulásra.
B.E.

Rehabilitációs konferencia és pályaválasztási kiállítás
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ két õszi programjáról tartott sajtótájékoztatót
Pölöskei János, a kirendeltség
vezetõje.
A Munkaügyi Központ elsõ alkalommal és nem titkoltan, hagyományteremtõ szándékkal rendezi meg november 12-én Rehabilitációs konferenciáját és állásbörzéjét a megváltozott munkaképességgel élõ álláskeresõk elhelyezkedési esélyeinek növelése
céljából a HSMK-ban. Az intézmény nagyobb nyilvánossággal
kíván figyelmet biztosítani a
munkahelyi esélyegyenlõség elõsegítéséhez, az érdekelt partnerek
megismeréséhez, a társadalom és
a közvélemény figyelmének felkeltéséhez.

Örvendetesnek tartják – hangsúlyozta Pölöskei János, hogy napjainkban egyre több vállalat ismeri
fel azt a tényt, miszerint a megváltozott munkaképességû dolgozó is
hasznos és lelkes tagja a munkaközösségnek.
Emellett arról sem szabad megfeledkezni – folytatta, hogy egyes
hátrányos helyzetû társadalmi
csoportok, mint például a romák,
a fogyatékkal élõk, a fiatal pályakezdõk, a kisgyermekes anyák és
az idõsödõ munkavállalók továbbra is foglalkoztatási diszkriminációval szembesülnek. A befogadó szellemû és esélyegyenlõséget biztosító üzleti környezet a
lehetõ legjobbat hozza ki a munkavállalókból, éppen ezért ennek
megteremtése és fenntartása vállalataink és társadalmunk fejlõdésének és sikerének elengedhetetlen feltétele.

Nagykanizsa Város Környezetvédelméért Alapítvány az SZJA
1%-áról rendelkezõ 1996. évi CXXVI. Tv. 5. §. (3) bekezdése értelmében közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a támogatóit, hogy az APEH által átutalt összeget a diákok környezettudatos nevelését szolgáló városi vetélkedõk díjazására fordította.
Köszönjük, és kérjük a továbbiakban is a környezetért felelõsséget
érzõk támogatását. Adószámunk: 19275172-1-20

Tapasztalataik szerint sok területen munkaerõhiány jelenik meg,
a verseny egyre erõsödik az emberi erõforrásokért, a figyelem középpontjába kerülnek azok a csoportok, amelyek eddig kevesebb
lehetõséghez jutottak. A lehetõségekrõl és a szándékokról az érintettek kevés információval rendelkeznek, és ma még hiányzik a társadalmi elvárás, kényszer és támogatás ahhoz, hogy valaha ismét
teljes értékû munkát végezzenek a
megváltozott munkaképességû
emberek. Meg kell találni annak
módját, hogy a hátrányos helyzetû
személy kapcsolat, információ,
ösztönzés és támogatás révén ismét munkába állhasson. Emellett
úgy gondolják, hogy mindenkinek
- aki munkába kíván állni - biztosítani kell a foglalkoztatás lehetõségét, és az ehhez szükséges
egyenlõ és egységes elbírálást.
Az intézmény november 19-én,
a Zsigmondy-Széchenyi SZKI
Sportcsarnokában Pályaválasztási
kiállítást és szakmabemutatót szervez. A rendezvényen kiállítóként
részt vesznek a megye közép- és
felsõfokú oktatási intézményei,
hogy szemléletesen bemutassák a

továbbtanulási lehetõségeket, az
intézményekben oktatott szakmákat, pályákat. Így a pályaválasztás
elõtt álló fiatalok bõséges elméleti
ismeretet és szemléletes gyakorlati
képet kaphatnak az iskolák képzési rendszerérõl, az oktatott szakmákról, a képzéssel megszerezhetõ végzettségrõl, képesítésrõl.
A program keretében a munkaügyi szervezet szakemberei az érdeklõdõk számára személyre szóló
tanácsadást nyújtanak, továbbá pályaválasztási-, pályakorrekciós-,
munkaerõ-piaci képzési és foglalkoztatási információkat adnak. Lehetõség lesz arra, hogy a szülõk és
az osztályfõnökök is tájékozódjanak, és a kapott információk birtokában segíteni tudják a fiatalokat a
megalapozott pályaválasztási döntéseik meghozatalában.
A rendezvényen, melyet szakmai és kulturális programok színesítenek, elsõsorban a megyében
mûködõ általános iskolák felsõ tagozatos tanulóinak (kiemelten a 78. osztályosokat) látogatására számítanak, de nagy örömmel fogadnak minden látogatót.
B.E.

36.qxd

2010.12.14.

9:01

Page 5

Kanizsa – Halottaink napja

2008. október 30.

Ezt érdemelték?

Halálunk napja

Egy ezredparancsnok koszorújára
A Petõfi szobor közadakozásból történt megtisztításakor módom nyílt bepillantani a cs.kir. 48.
gyalogezred történetébe. Megdöbbentett az elsõ háborús veszteségükrõl megismert szám: tizenkettõezer. „Estére két zászlóalj
maradt az ezredbõl… Az én századomnál egyetlen tiszt maradt… Aztán a holnapi nap is évforduló,
1916. augusztus 24-én Zvicinnél
éltünk át egy forró napot. Az öt
zászlóaljból egy maradt az ütközet
után.” (Zalai Közlöny, 1934.) Ekkora árat fizettek, hogy megállítsák az oroszt. „Csupa életerõs fiatalember, a legjavából, hiszen azt
viszik katonának. Mennyinek maradt családja? Mennyi ment el
utód nélkül? A háborús veszteségnek 100 évig is nyoma marad. Hát
hogy szülessenek derék emberek,
ha mindig azok halnak meg?!” –
tette fel a kérdést egy asszony a
cikket olvasva.
A nagykanizsai 20-as honvédeknek még békeidõben, 1905-1907
között volt ezredparancsnoka Szurmay Sándor ezredes. 1914 novemberében, már altábornagyként, megállította és az Uzsoki hágóig visszaszorította az orosz gõzhengert. Pedig Miklós cár parancsot adott,
hogy 1915 húsvétját Budapesten
kell ünnepelni, mert szövetségese,
Szerbia felé hazánkon keresztül
vonultak. Szurmayt háborús hõstetteiért a király elhalmozta kitüntetésekkel, hajdani ezredének, a húszasoknak is ezredtulajdonosa lett.
Azon a kilencven évvel ezelõtti,
1918. évi október 31-én –
Nemeskürty István „Mi történt velünk?” címû könyvében csak államcsínynek nevezi Károlyi Mi-
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hály „õszirózsás forradalmát” – leváltották a Honvédelmi Minisztérium élérõl. Ekkor a magyar ezredek
az országhatárokon kívül álltak.
Utódja a Károlyi-kormány honvédelmi minisztere, Linder Béla
nem akart katonát látni. November
1-jén kiadta a parancsot, hogy a
magyar katonák tegyék le a fegyvert. Elébe vágott a fegyverszüneti megállapodásnak, ennek következtében cserélt gazdát puskalövés
nélkül Felvidék, Erdély, Délvidék.
(Trianon már ennek a következménye volt!) Szurmay tábornok pedig
februárban internálást, majd börtönt kapott, mert gyõzelmével –
nem engedte át az oroszokat –
meghosszabbította a háborút.
Mi, akiknek nagyapja, dédapja
nemzedéke ott vérzett, feltehetjük
a kérdést: Ezt érdemelték? … Az
idei Mindenszentek estéjén értük
is gyújtsunk gyertyát!
P.J.

Mindenszenteki forgalmi rend változás
Tájékoztatjuk a közlekedõket, hogy a Mindenszentek és Halottak Napja idõszakában megnövekvõ temetõlátogatói forgalom miatt a Tripammer utcában,
valamint a MAORT telep utcáiban a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen
egyirányúsításokat és megállási tilalmakat rendelünk el. A forgalmi rend változás október 31-én (péntek) 9.00 órától november 3-án (hétfõ) reggelig lesz érvényben.
Kérjük, hogy a Tripammer utcai temetõt lehetõség szerint gyalogosan közelítsék meg, illetve gépkocsijukat a temetõtõl távolabbi utcákban helyezzék el.
Október 30-tól november 3-ig a központi temetõ 6.00–22.00 óráig tart nyitva.
Mozgáskorlátozottakat és idõs korúakat szállító gépkocsik a temetõben 8.00–
12.00 óráig közlekedhetnek. A Temetõgondnokságon november 1-jén és 2-án
8.00–18.00 óráig tartó ügyeleti idõben sírhely megváltások ügyében munkatársaink rendelkezésre állnak.

Mindig kiráz a hideg annak látványán és tapasztalatán, hogy Mindenszentek után az úgynevezett Halottak Napján milliók keresik fel
gyertyákkal szeretteik sírját. A Halál egyszeri alkalom, de mindennapos követést igényel. A novemberi gyertyagyújtogatás kevés: a mindennapok sírgondozása, õszi levelek leszedegetése hibádzik.
A Halottak napja éppen ezért a mi Halálunk napja.
Méltatlanok vagyunk halottainkhoz.
Kérdések merülnek fel bennünk. Van-e közünk a halottainkhoz?
Mitõl halottaink a halottaink? Egy gyertya meggyújtásával megoldható-e az örök kétely, hogy milyen közünk volt az elhunyt nagyapához,
nagymamához, édesanyához és édesapához?
Nekem szerencsém volt. Magam segíthettem tízévesen a mentõautóba dédmamámat. Másnap reggel nagymamám telefonált anyámnak,
hogy a dédi elhunyt. Furcsa volt. Anyám a szikár tényt közölte. Aznap
volt a moszkvai olimpia megnyitója. Nagymamámnál voltam, néztem
Misa mackót. Drága jó nagymamám bejött a szobába és lehalkította a
televíziót: „halottas házban nem hangoskodunk".
Ebben a pillanatban értettem meg a Halál lényegét. Az elmúlás mindenekelõtt. Hosszú magányos séták friss hantok között, valamint elmélyült
viták fiatal kortársakkal, mind-mind egyre emlékeztetnek. Az elmúlásra. A
halálra. Könyörtelen önvád és a lelkiismeret furdalása kínozhatja most
azokat, akik az év ötvenegy hetét szeretteikkel keveset törõdve töltik. S hét
nap nem elegendõ egy megbocsáthatatlan mea culpához.
Régi kedves szokásom sétálni a fiumei úti temetõben. Az õsz bearanyozza a síremlékeket. „Íme, hát megleltem hazámat". A földet, folytatja József Attila. Aki részeges, de alaptalan bûntudatban élte le életét
anyja prostitúciója és felette érzett önmarcangoló bánata miatt. És mindezekért önmagát tette felelõssé. Keserû felkiáltásai a Mama, az Anyám
a Kései sirató címû verseiben mind-mind a bûnhõdés, az önostorozás el
nem hanyagolható motívumai. És ez kergette a költõt a halálba. Ahol
aztán találkozott „A mamával", aki levesét hûtötte, fútta, kavarta.
A halottak szeretik az õszinteséget. Az önmagukkal szembeni õszintétlenséget is. Az elhunytak ismerik a „vagy jót vagy semmit" álságát,
hazugságát, ürességét. Mert az igaz gondolatok kimondatlanok
maradnak. Errõl szól az élõk lelki halála.
A halottaké meg arról, hogy vajon meg kell-e halniuk? Golyó
által (történelmünkben többféleképpen), infarktus miatt, szerelmi
bánatból elkövetett öngyilkosság végett, vagy éppen hajlott
korukra tekintettel szabadították meg soványka testüktõl a Föld felszínét. Egyik sem az igazi. A halottaktól senki sem kérdezi meg,
hogy megbánta-e a földi létet, ugyanakkor a klinikai halál
állapotából mûszeresen „visszacsinált" egyedek könyveket írnak a
halál pillanatáról, amit tulajdonképpen meg sem éltek. Merthogy
még mindig élnek. Aki meg átélte a végzetet, attól nem kérdezzük,
nem kérdezhetjük, hogy valójában mi is ez. Minek is tennénk? Csak
õ tudja egyedül.
Halál-Úr jó szomszédom volt, írja Ady Endre. És ekképpen folytatja: „Magamat s más ijesztgetõnek/ De jaj csontváz-kupolák /Fejem
fölé ívelõdnek, nõnek".
Miért is félünk az elmúlástól? Jó dolog az, hiszen egyszer elmúlik az
is. S mindezen szimpla tény évszázadok óta tart rettegésben sok-sok
okos embert, holott olyan egyszerû a képlet.
„De épít dúlva a Halál / Tetem téglákkal föl az Égig/ S mindig
közelebb s közelebb, Bajtárs s rokon csontjával épít".
Ennyi. De ez is mily' bizonytalan, hisz e sorok közt bujkál a
vágyakozás, hogy Ady legyen az utolsó tetem, amely végre eléri az
eget. Az Eget. És erre senki nem gondol november elsõ napjaiban,
szerettei sírja mellett állván. Nagy hiba.
Nagymamámnak – mint mindig – igaza volt. Halottas házban ne
szóljon hangosan a tévé. Még a tízéves unoka kedvéért sem.
Jó lenne, ha ötvenkét héten át csendben maradnánk.
Csúri Ákos
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Egy névtelen levél margójára
Mint ismeretes, névtelen levél
alapján kezdett vizsgálódásba az
ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete a Kanizsai Dorottya Kórház fül-orr-gégészeti
osztályán.
Dr. Kovács József fõigazgató lapunk kérdésére elmondta: „hogy
az ÁNTSZ tervezett lépését mi is
csak az újságból tudtuk meg, az
ott megjelölt egyeztetõ megbeszélés után lehet tárgyilagosan nyilatkozni. Addig csak azt tudom mondani, hogy betegeinket tisztességesen, legjobb tudásunk szerint látják el orvosaink.”
Az esettel kapcsolatban Szabó
Gábor, a kórház sajtóreferense így
nyilatkozott:
– Az aggódás valakiért vagy
valamiért, örök és nagyon szép
emberi reakció. Mint minden
ilyen, azonban lehet néha túlzó, s
így éppen az ellenkezõ hatást kiváltó. Az anyai aggodalomról ez
már többször bebizonyosodott.
Mindezek ismeretében különös
egy nevét eltitkoló édesanya(?)
levele, aki nem a kórházhoz, hanem egybõl az ÁNTSZ-hez fordult. Ám érdekes módon nem
gyermeke gyógyulása miatt aggódik. Tollát valószínûleg jól értesült, de nem igazán egyenes
szándékú emberek által vezetve,
a város legtöbb embert foglalkoztató intézményének lejáratására használja. Nem elõször.
Ugyanis gyanítható, hogy a város elsõ vezetõjét is rendre feljelentgetõ névtelen levelek küldõje
(hol anya, hol Kiss István néven)
egy és ugyanaz a személy.
Ugyanis kórházunk a sok hibával
végrehajtott egészségügyi reform

leépítési és pénzmegvonási tételeinek végrehajtása után is, dolgozói áldozatos munkájával
rendre megfelel feladatainak. A
naponta más kórházakról szóló
országos rossz hírekkel ellentétben, itt a reform okozta nehézségek (orvoshiány) ellenére sem
fordult elõ, hogy egy jelentkezõ
beteget ne vizsgált volna meg orvos. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, a kórház statisztikái. A
Fül-orr-gégészet 2008-ban, az év
eleji 1677-rõl kissé visszaesve,
szeptemberben 1332 fõ járóbeteget látott el. Mindenki megelégedésére, hiszen a betegektõl
nem érkezezett panasz. A kórház
elleni támadásokban az a legszomorúbb, hogy egy gazdasági világválság idején történnek. Akkor, amikor az országunkon belül
az összefogás vált a legfontosabb
jelszóvá. A közös cselekvés,
amelyben az eddigi ellentétek ellenére is sikerült összhangot találni a különbözõ nézeteket valló
emberek között. Érthetetlen számomra, hogy egy kisebb közösségben miért érdeke valakinekvalakiknek, hogy az itt élõ emberek gyógyításban, szakszerû ellátásban való hitét megingassa. A
Kanizsai Dorottya Kórház nem
fél a támadásoktól, mûködését
több szervezet vizsgálta és vizsgálja, eddig mindenféle elmarasztalás nélkül. A kórház célja
továbbra is helyt állni, és fejlõdni a külsõ nehéz körülmények ellenére is. Ehhez viszont szüksége
van az ellátott terület minden lakójának bizalmára, együttmûködésére.
K.H.

Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz/Megnevezés
Eötvös tér északi tömb
961, Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar
131/2, Magyar u. 18. lakóház, udvar
4372/1, Lazsnaki kastély
2190/A/3, Csányi u. 8. - iroda
3817, Csengery u. 111. - telephely

Kikiáltási ár (Ft)
50.000.000
11.300.000
19.692.000 + áfa
65.000.000
10.700.000
5.220.000 + áfa

Versenytárgy.idõp.
11.12. 09.00
11.12. 09.30
11.12. 11.30
11.12. 10.30
11.12. 11.00
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

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

Posta nyitvatartás átalakítás alatt
Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2008. 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.

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)
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2008. október 30.

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-tõl. 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

Pályázat - sportszervezõ
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

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: 93/310256 és 93/536-365
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2008. november 5-én 16 órától 17.30
óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodában.
Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára
tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban.

Pályázat - építéshatósági ügyintézõ
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

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.) Kormányrendelet tartalmazza a Bursa
Hungarica Felsõktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert szabályozó
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet olyan irányú módosítását, amely a Bursa
Hungarica-ösztöndíjban részesíthetõ 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.
Beadási határidõ: 2008. október 31.
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Kanizsa – Pár(t)baj

Kistérség a Bajza 2.-rrõl
Hivatkozással a helyi sajtóban
megjelent információra – Nagykanizsa város polgármesterével kapcsolatos, ingatlanvásárlási ügyben
tett fegyelmi kezdeményezés –
amelyben szerepelt a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása
neve is.
A társulás bizottságai, elnöksége megdöbbenéssel értesült arról,
hogy politikai csaták helyszíneként teljesen megalapozatlanul
már a Többcélú Kistérségi Társulást is célba vették, holott a társulás tevékenységét a sokrétû együttmûködés jellemzi a politikai nézetektõl függetlenül, a közösségi érdekeket messzemenõen figyelembe véve.
Egyrészt örülünk annak, hogy a
társulással kapcsolatos eseményekrõl a sajtó folyamatosan tudósít, így értjük azt, hogy az említett
ingatlan vásárlása is folyamatosan
az érdeklõdés középpontjában áll.
Szükségesnek érezzük a közvéleményt helyesen tájékoztatni arról, hogy a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása elnöksége
2008. március 25-én tárgyalta a
Bajza József utca 2. szám alatti ingatlan vétel lehetõségét, annak ismeretében, hogy a korábbi, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlési döntésének értelmében a
város nem tartott igényt az ingatlanra.

Közlemény
Mint emlékezetes 2005. június
24-én a Heves Megyei Önkormányzat közgyûlési döntése alapján azonnali hatállyal visszavonta
dr. Kovács József fõigazgató vezetõi megbízását, aki 2001. június 1jén pályázati úton került kinevezésre az egri Markhot Ferenc Kórház
élére. Nem ajánlottak fel számára a
KJT-ben elõírt állást, hanem beosztották az urológiai osztályra.
Dr. Kovács József jogorvoslatért fordult a helyi munkaügyi bírósághoz.
Keresetében törvénytelennek minõsítette a vele szemben folytatott
eljárást, valótlanoknak az indokolásban felsorolt okokat. Rendkívül
méltánytalannak nevezte a megyei
önkormányzat lépését ahhoz mérten
amilyen eredményeket elért a kórház az õ négy éves vezetése alatt. A
munkaügyi bíróság elsõ fokú ítéleté-

A tagtelepülési polgármesterek
kivétel nélkül jónak ítélték az ingatlan vétel kezdeményezését, a
társulási saját vagyon növelése, a
különbözõ pályázati pénzforrások
elérése és bonyolítása szempontjából, közös fejlesztési elképzelések
megvalósítása céljából, de a pénzügyi forrás megteremtésérõl ekkor
még nem döntöttek.
A társulás 2008. március 31én tartott Társulási Tanácsülésén a települések polgármesterei
tárgyalták a vétel lehetõségét,
úgy ítélték meg, hogy jó lenne
kistérségi központnak és így az
egész kistérség érdekeit szolgálhatná.
Egyhangúlag elfogadott határozatban nyilvánították ki a vásárlási szándékot.
Idõközben a társulás felújítási
pályázatot is összeállított a fõépület eredeti állapotnak megfelelõ
visszaállítására és ehhez állami támogatást is nyert.
Nem tartjuk kívánatosnak a társulás jogszerû döntéseinek összekeverését a város mûködésével
kapcsolatos döntésekkel.
A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása Bizottságai,
Elnöksége nevében tisztelettel:
Dr. Surdi Krisztina,
Grabant János,
Dr. Tóth László,
Pavlicz Lajos
ben kimondta, hogy a Heves Megyei Közgyûlésnek a dr. Kovács József magasabb vezetõi megbízás
visszavonásáról szóló 2005. június
24-i határozata jogellenes. A fõigazgató felmentésekor felhozott indokok nem voltak valósak és okszerûek és a bizalomvesztés indokolásra
sem bizonyultak alkalmasnak.
Az elsõ fokú döntés ellen a Heves Megyei Önkormányzat fellebbezést nyújtott be. A Heves Megyei
Bíróság a másodfokú határozatában elutasította dr. Kovács József
keresetét, aki emiatt a Legfelsõbb
Bírósághoz fordult jogorvoslatért.
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága a II. fokú bíróság ítéletét megváltoztatta: az I fokú ítéletet
jogerõre emelte, megerõsítette, hogy
a Heves Megyei Közgyûlés dr. Kovács József magasabb vezetõi megbízását jogellenesen vonta vissza.
Dr. Kovács József, a Markoth
Ferenc Kórház jogellenesen
felmentett fõigazgatója

2008. október 30.

A pontosítás
pontosítása
Tisztelt Polgármester Úr, ezúton
pontosítjuk a Kanizsa Hetilap múlt
heti számában az ön által leírtakat.
Egyetlen mondatunkban sem
vádoltuk a hivatalt és az ott dolgozókat az eddig elmaradt beruházásokkal kapcsolatban, bármennyire
is szeretné ezt erõs csúsztatással
elérni a sajtótájékoztatón elhangzottakra adott válaszában.
Nem nagyon kell ezt nekünk bizonygatni, mert akik átélték a folyamatot, és közremûködtek abban, hogy megteremtsük a feltételeket az építések indítására, pontosan tudják, hogy az a hatáskörrel
rendelkezõ személy nem élt a lehetséges eszközökkel, aki nem tartotta fontosnak a mûfüves pályák
és útfelújítások ez évi megvalósulását, vagyis ön tisztelt polgármester úr.
A költségvetés módosítását nem
nekünk kellett volna szeptemberben kezdeményezni, hanem annak,
aki napi szinten év közben látja, ha
látja, hogy mi módon lehet a forrást elõteremteni az elhatározott
feladatok végrehajtására, vagyis
önnek tisztelt polgármester úr.
Nem ezt tette, hanem a fejlesztések visszavonására készíttetett elõterjesztést, amelyet a testület nem
fogadott el.
Ezek a tények tisztelt polgármester úr.
Tisztelettel arra kérjük, hogy a
hitelességünk szavatolására kísérletet se tegyen, mert az eddigi tapasztalatunk alapján önmagunk
ezt a feladatot sokkal hihetõbben
és eredményesebben meg tudjuk
oldani. Így talán több ideje marad
saját hitelességének eredményes
megjelenítésére, amihez sok sikert
kívánunk.
Karádi Ferenc, Jerausek István

Két év negatív
tanulságai
– Ismét beigazolódott, hogy Marton István olyan polgármester, akinek nem volt, és jelenleg sincs elképzelése Nagykanizsa város jövõjérõl –
mondta sajtótájékoztatóján Bogár
Ferenc, az MSZDP színeiben
tevékenykedõ
önkormányzati
képviselõ. – Önjáróként külön utat
követ, cselekedeteit nem a város érdekei, csak saját boldogulása és a
bosszúállás vezérli. Kiszámíthatatlan utasításaival lehetetlenné tette a
város intézményeinek, a Polgármes-

teri Hivatalnak a normális mûködését. Cirkuszporonddá, politikai hadszíntérré változtatta a közgyûlést,
botrányos megnyilvánulásaival országos nevetség tárgyává tette Nagykanizsát. Kétéves ámokfutására csak
a gazdasági hanyatlás, a luxus
beszerzések, kirúgások, és diktatórikus intézkedések polgármestereként
fog emlékezni majd az utókor. Marton István intrikáival megosztotta a
Fidesz frakcióját. De éket vert az
MSZP közgyûlési frakciójába is azzal, hogy politikai menedékjogot kért
tõlük, és több alkalommal is a frakció egyes tagjainak segítségével vitte
át akaratát a közgyûlésen. Politikai
kútmérgezõként gátja lett a helyi
erõk normális együttmûködésének.
Marton István személye napjainkra
vállalhatatlanná vált minden jóérzésû, Nagykanizsáért tenni akaró politikai erõ számára. Marton Istvánnak
mennie kell!

Polgári balsiker
– A demokrácia álarca mögött a
Marton-FIDESZ-KDNP együttmûködés túl gyakran lépett át normákon,
értékeken és embereken – hangzott el
Bárdosi Gábor és Tóth László szocialista képviselõk sajtótájékoztatóján.
– Az elmúlt két esztendõ eseményei
egyértelmûen nyilvánvalóvá tették,
hogy Marton Istvánnak és a FideszKDNP frakciónak elképzelése sincs
arról, hogy mit kellene csinálni a városban és hogyan. A Közgyûlésben és
a Polgármesteri Hivatalban kialakult botrányos helyzet tarthatatlan!
Értelmes párbeszédre tulajdonképpen nincsen mód, mert a „városvezetés” a nyilvánosság tereit leszûkítette, kezdve a Kanizsai Dél-Zalai Hetilappal, a közgyûlési napirendi pontokkal bezárólag. Stílus és irányváltásra lenne szükség, morális és minden egyéb lehetséges értelemben. Elvárásunk a FIDESZ-KDNP képviselõcsoportjától, hogy mutasson rá a
kialakult bizalmi válság gyökereire,
és vonja le belõle a megfelelõ következtetéseket. Ez nem csupán erkölcsi
kötelessége.
Elhangzott még: – Téves minden
olyan következtetés, hogy az MSZP
önkormányzati frakciójának bármi
köze lenne Bicsák Miklós képviselõtársunk önálló és önmagát képviselõ
közéleti tevékenységéhez. Ellenben
szilárd az álláspontunk a tekintetben,
hogy a Magyar Szocialista Párt önkormányzati frakciója Marton Istvánnal semminemû együttmûködést
nem tud elképzelni. Eljött az idõ,
Marton Istvánnak távoznia kell
Nagykanizsa közéletébõl!
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Kimutatták
a foguk fehérjét

Középpontban a környezetvédelem

Marton István polgármester a
minapi sajtótájékoztatók kapcsán
az alábbi sajtóközleményt jutatta
el lapunk szerkesztõségébe:
Mód felett megörültem Tóth
képviselõ délelõtti sajtótájékoztatójának, ugyanis az elmúlt hetek
meglehetõsen egysíkú, már-már
unalmas ellenzéki megnyilvánulásaihoz képest egy egészen új gondolatot is megosztott a nyilvánossággal. Kérem, mindenki jegyezze
meg az MSZP következõ állásfoglalását: a városvezetéssel semminemû együttmûködést nem tud elképzelni. A tény szûk körben eddig
ismert volt, számtalanszor frakciófegyelemmel kényszerítették tagjaikat a közgyûlésben, hogy az elõterjesztéseim ellen szavazzanak,
amiért az érintettek négyszemközt
kértek bocsánatot. Most, hogy egy
képviselõjük nem volt hajlandó –
lelkiismerete ellenére – a felelõtlen pártpolitizálásra, elhatárolódnak tõle.
Kérem – miután kimutatták a foguk fehérjét – képviselõik a jövõben tartózkodjanak az „összefogás szükségességének” hangoztatásától, amit a múltban eddig oly
sokszor megtettek, álságosan azon
keseregvén, hogy a városvezetés
milyen rugalmatlan.
Egész egyszerûen azért tartózkodjanak, mert hiteltelenek.
Marton István, polgármester

A nagykanizsai Kaán Károly
Természetvédõ Egyesület szervezésében a dél-zalai város volt
a helyszíne a Természet- és Környezetvédõ Tanárok Egyesülete
(TKTE) idei közgyûlésének és
három napos találkozójának. A
Benedek Miklós fõszervezõ által
vezetett – zalai, somogyi és szlovéniai természeti és kulturális
értékeket bemutató – határon
átnyúló szakmai kirándulások
felejthetetlen élményt nyújtottak az ország minden részébõl
érkezett pedagógusoknak. A találkozó alkalmával elegyedtünk
szóba Vida Gábor akadémikussal, a TKTE tiszteletbeli elnökével.
– Egyesületünk fontosságát
fémjelzi, hogy a természet-és környezetvédelem manapság mindenhol az egész világon a figyelem
középpontjában van, s ezen belül
a tanárok tudnak a legtöbbet tenni, hiszen – az ifjúság nevelésével
foglalkozva – ezt a gondolatot
már fiatal korban beleültetik a
gyerekekbe – vélekedett a profeszszor. – Nos, mirõl van szó? Sokan
nem tudják még azt, hogy fenntartható fejlõdésrõl beszélve, már
nem fenntartható az egész világunk, mert tulajdonképpen a természeti tõkénket fogyasztjuk, tehát
a jövõ generációtól vesszük el a

PEN munkatársa ajánlott kutatási
sémát a Vécsey programhoz a három szakbizottságnak (Munkahelyteremtés, Idegenforgalom, Városmarketing), majd a marketing
és idegenforgalmi témakörökben
meghirdetett pályázatról volt szó,
melyet mindenki beadhat az alábbi
kategóriákban: Ötletek a nagykanizsai turizmusfejlesztéshez –
amelyek városunk idegenforgalmi
helyzetét lényegesen javítják;
Imázskampány – 30 másodperces
reklámfilm, amely városunkat, illetve annak marketing elképzeléseit attraktív módon mutatja be. A
pályázatokat november 24-ig lehet
benyújtani, további információ:
kellerkrisztina@uni-pen.hu.
A nyerteseket pénzjutalomban
részesítik.

részt pedig a hatékony napenergia
hasznosításnak, amibõl tulajdonképpen az ember is részesül, hiszen mindenféle gazdasági javunk
voltaképpen a napenergia konvertálásából származik.
– Miként látja Magyarország jövõjét a biodiverzitás és az ökológia
szempontjából?
– A biodiverzitást tekintve Magyarország jól áll az Európai Közösségen belül, mert viszonylag
több a megõrzendõ értékünk, de
éppen ezért a felelõsség is sokkal
nagyobb! Tulajdonképpen mindenhol vannak jelei a romlásnak, bár
az EU-ban történt egy célkitûzés,
hogy 2010-re megállítjuk a biodiverzitás pusztulását, de sajnos még
nem mutatkozik ennek a célkitûzésnek az eredménye, sõt, úgy tûnik, hogy nem is fog sikerülni.
Ezért kell nekünk már most megtenni olyan intézkedéseket, melyek
révén az ifjúság is felismeri, hogy
meg kell védenünk a változatosságot, és sok esetben éppen a gazdasági érdekek ellenében kell ezt a
biológiai változatosságot megõrizni, ami nem könnyû döntés manapság.
– Ez azt jelenti például, hogy
még több nemzeti parkot kellene
létrehozni?
– Nem feltétlenül nemzeti parkból kell több, hanem jobban oda
kell figyelni és jobban vigyázni kell
arra, ami érték ma az országban
megvan. Igaz, hogy – mondjuk –
egy autópályaépítés például itt
Nagykanizsán és térségében is biztos, hogy nagyon sokféle gazdasági növekedési tényezõt segít elõ, de
azt kell sajnos látnunk, hogy a gazdasági növekedésnek korlátjai
vannak. Be kell látnunk, hogy egy
olyan Földön élünk, amit nem tudunk nagyobbítani, és hogyha meg
akarjuk õrizni a jövõ generációnak az élet- és mûködõképességét
az ökoszisztémában, akkor ezekre
már most úgy kellene reagálni,
hogy – bizonyára sokaknak nem
tetszõ érvet mondok ki – vissza kellene fogni a gazdasági növekedést.
Ez bizony mostanában nem egy divatos kifejezés, hiszen mindenütt
arról beszélünk, hogy a gazdasági
növekedést kell fokozni, holott valójában ezáltal a jövõnket fogyasztjuk el – fejtette ki Vida Gábor akadémikus.

S.E.

Gelencsér Gábor

különbözõ természeti javakat.
Ezért egy másféle szemlélettel kellene ehhez a kérdéshez hozzányúlni: valahogy azt kellene megoldani, hogy a fogyasztás ne legyen a
gondolatok középpontjában. Nem
szabad annyira anyagiasnak lenni, nem szabad csak a pénzre gondolni, hanem egy kis mértéktartásra, szerénységre, természethez való közeledésre kell nevelni az ifjúságot.
– A pedagógusokat miként lehet
„megfertõzni” ezzel a pozitív
szemlélettel?
– Rendezvényeinken mindig
vannak elõadások, magam is tartottam már vagy hat alkalommal,
ahol elmagyarázom azt, hogy milyen a jelenlegi helyzet a világ egészében, mit tudunk ezen belül a tudomány mai állása szerint tenni,
mit kell továbbadni az ifjúság felé.
Például az úgynevezett élõvilág
sokfélesége – a biodiverzitás – ami
manapság szintén sokat szerepel
különbözõ fórumokon – , ezzel
kapcsolatosan nem tudja senki
sem igazán, hogy akkor most tücsköt, bogarat kell megvédeni, vagy
pedig valami fontosabb dologról
van szó. A tudósok rájöttek manapság arra, hogy az élõvilágnak
ez a sokfélesége tartja életben ezt
az egész bolygót, mert a változatosság az alapja egyrészt a jövõbeli evolúciós változásoknak, más-

Munkahelyteremtés, turizmus, városimázs

A Jövõ Bizottságának vendége volt a minap dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevõszék
elnöke, a Magyar Közgazdasági
Társaság (MKT) elnöke, valamint dr. Halm Tamás, az MKT
fõtitkára.

Az ülés elõtt a vendégek, dr.
Polay József, az MKT Nagykanizsai Szervezetének elnöke, valamint Birkner Zoltán, a PEN oktatási igazgatója sajtótájékoztatót
tartottak. Kovács Árpád szerint
nehéz helyzetben sem lehet lemondani a jövõvel való foglalkozásról, de ennek feltétele, hogy a
jelen problémáit is megfelelõképpen vegyük számításba, és törekedjünk a megoldásra. A Bizottság programjának egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a civil
szféra szerepe kiemelkedõ helyet
foglal el, hiszen ötleteivel, javaslataival bárki jelentkezhet Nagykanizsa jövõjének javításában, fejlõdésében, arculatának kialakításában.
A Bizottság napirendjén két
megvitatásra váró pont szerepelt.
Elsõként Fehérvölgyi Beáta, a

9

36.qxd

2010.12.14.

10

9:01

Page 10

Kanizsa – Színes

2008. október 30.

Perzsa dallamok a Plakátházban
Szûnni nem akaró vastapssal
hálálta meg a közönség a SzõkeSzalai-Tóth trió koncertjét a
Plakátházban. Szõke Szabolcs a
zenekar vezetõje jól ismert muzsikus, készséggel válaszolt kérdéseinkre.
– Ön már a Kolinda és a Makám
együttesben elkalandozott más
kontinensek, más népek zenei világába. Ma a varázslatos keletre
utazhatott a közönség a zene szárnyain.
– Omar Khajjam megzenésítésre inspiráló versei már 1999-ben
a kezembe kerültek. Annyira jók
voltak a fordítások, hogy óhatatlanul megéreztem bennük a dallamot. A költemények dallama szinte
követte a perzsa dallamvilágot.
Néhányat akkoriban megzenésítettem, ebben az idõszakban Paya
Beával együtt adtuk elõ a Szindbád dalokat. Aztán évekig nem

dolgoztam énekesnõvel. Majd
2002-ben ismerkedtem meg Tóth
Evelinnel, akkor megalakítottuk
az Ektár együttest. E zenekar
hangzásvilága már hasonlatos
volt a ma este elõadott produkcióhoz, de ott a nõi hang instrumentálisan szerepelt, vagyis nem énekelt szöveget, verset. Egyre inkább
fontosnak tartottam, hogy tartalommal, szép gondolatokkal töltsük meg kompozíciónkat, annál is
inkább, mert az énekesnõ a közvetítõ médium. Ezek a versek zömében a XI. században íródtak, de
még napjainkban is aktuálisak. A
ma este hallott verseket igyekeztem egy bizonyos koncepció, gondolat köré gyûjteni. Így kapott helyet a produkcióban néhány Gita
Govinda vers, Weöres Sándor fordításában. Az életrõl az elmúlásról szólnak ezek a versek. Hallható és érezhetõ, hogy az emberiség
ma is hasonló gondokkal, problé-

mákkal küzd, mint annak idején az
archaikus világban. Ezekben a
szövegekben fellelhetõ a vallásos
hit, annak ellenére, hogy borról,
szerelemrõl, elmúlásról is szó
esik. Mégis valamiféle istenhez
való törekvés érzõdik ki belõlük.
Ezekhez a versekhez próbáltam új
ritmikában, meditatív zenei formát
komponálni, miközben kifejezetten
archaikus hangszerekben gondolkoztam.
– Ha már az archaikus hangszereknél tartunk, hogy lesz valaki
gadulkás?
– Eredetileg hegedûs voltam,
klasszikus zenét tanultam. A
Kolinda zenekarba hegedûsként
kerültem, majd a hetvenes években egy bulgáriai tanulmányúton
ismerkedtem meg és szerettem
bele a gadulkába. Ez a fõ hangszerem, amelyen ma este játszottam, harminchárom éve van nálam.

A jövõ záloga a testi-llelki egészség

Jubileumához érkezett a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ által szervezett Négyévszak
Kupa, amelyet a Mindenki
Sportpályáján tartottak.
Elsõ alkalommal, még 2006 augusztusában csupán három csapat
(5+1 fõ) jelentkezett a megmérettetésre, legutóbb hét csapat versengett egymással, de volt már rá példa, hogy tizennégy.
A szervezõk azoknak a 18 év
alatti gyerekeknek hirdetik meg a
programot, akik Nagykanizsán, illetve a környéken élnek, szociális

és kulturális szempontból hátránynyal küzdenek, földrajzilag, valamint társadalmilag perifériára szorultak. Mindezek mellett fontos
szerepet tölt be az integrációszegregáció kérdése, hiszen a
sportot, így a futballt sem lehet etnikai vagy vagyoni kérdéshez kötni.
– Megpróbálunk a gyermekek
életében rendszert kialakítani,
amely esetünkben az évszakokhoz
rendelt sporteseményt jelenti –
árulta el lapunknak Kondákor
András, a Családsegítõ Központ
munkatársa, a Kupa fõ szervezõje.
– Párhuzamot szeretnénk vonni a
sport szabályai és a társadalmunk
által felállított kritériumok között,
hiszen fõ elvárásunk és funkciónk
a jogok és a kötelezettségek érvényesítése és tiszteletben tartása.
Fontos momentum a csapathoz, illetve egy csoporthoz való tartozás,
illetve az egymásért való küzdés
élménye.
A rendezvény célja, hogy a gyerekek értékesen töltsék az idejüket,
barátságokat kössenek, ismerkedjenek a közösségi léttel, mindezt
az alapvetõ normák betartása mellett, valamint nem utolsó sorban,
hogy a sport adta lehetõségeket kiaknázzák. A gyerekek maguk szervezik a csapatokat, önállóan, fel-

nõtt irányítás nélkül. A versenyen
szakemberek felügyelete alatt
ténykednek: a szociális munkásokat és szociálpedagógusokat megkereshetik bármiféle problémával,
testi épségükre a védõnõk vigyáznak, s sportszakemberek is a segítségükre vannak.
Minden résztvevõ gyermek csokoládét és gyümölcsöt kapott, az
elsõ három helyezett érmet, csapatonként kupát, és minden versenyzõ oklevelet vihetett haza. Ez bizony nem kevés költség a pályabérlettel együtt, amelyet az idén a
Családsegítõ Központ a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása segítségével oldott meg.
– A jubileum tiszteletére gálamérkõzést is szerveztünk a gyerekeknek – mondta Kondákor András. – A nevezett csapatok tagjaiból kiválasztottuk a tizenkét legügyesebb gyereket, akik az 199394-es bajnoki idényben az NB II
Nyugati csoportjának elsõ helyezettjével, a Nagykanizsai Olajbányász akkori együttesével játszhattak. Az eredmény 7:2 lett a vendégeink javára.
A dobogósok idén a következõ
csapatok lettek: 1. Csontdarálók,
2. Sluca, 3. Csapi.
Steyer Edina

– Mikor debütáltak a ma este
elõadott programmal?
– Egy új mûsorról van szó, egy
hónapja a Nyitott Mûhelyben
adtunk elõ elõször. A Nyitott Mûhelyrõl tudni kell, hogy nem csak
Budapest, hanem az ország legizgalmasabb kulturális találkozóhelye. Mûvészek találkozóhelye, de
mindenki számára nyitva áll, mint
ahogy a neve is jelzi. A befogadó,
a hallgató, a nézõ is lényeges része
az alkotásnak. Ha a hallgató a nézõ nem gondolkozik, lélegzik
együtt az alkotással, akkor önmagában a mûvészet semmit sem ér.
Ma este Nagykanizsán nagyon jó
közönségünk volt.
– További tervek, hol mutatják
be legközelebb ezt a produkciót?
– Nagyon friss még az anyag,
még nem rögzítettük lemezen sem.
Az idén már csak Budapesten lépünk fel különbözõ helyeken, a legendás Bem Rakparttól kezdve a
Millenárisig. Tavasszal pedig
Olaszországba utazunk.
Czene Csaba

Óvónõk a Zrínyiben
A Zrínyi Miklós Általános Iskola a korábbi hagyományoknak
megfelelõen ismét lehetõséget teremtett a város óvodáinak arra,
hogy a tõlük intézményünkbe kerülõ gyerekek beilleszkedését, fejlõdését az óvónõk figyelemmel kísérhessék. Tanórai munka közben
figyelték meg a gyerekeket, majd
kötetlen beszélgetés során egymással, a tanítókkal és az iskolavezetéssel is megbeszélték a látottakat.

Bolyai János
Matematikaverseny
Idén tizennyolcadik alkalommal
került sor a Bolyai János Általános
Iskola névadójáról elnevezett matematikaversenyre az iskola szervezésében. A legjobb eredményt
elérteket az intézmény az október
23. tiszteletére rendezett ünnepségen jutalmazta. Tizenöt nagykanizsai és városkörnyéki iskola 129
kisdiákja vett részt a harmadiktól
nyolcadik osztályig meghirdetett,
egyfordulós versenyen. Elsõ helyezettek: Szinyéri Bence (3. osztály, Rozgonyi), Hegedûs Ákos (4.
osztály, Hevesi), Kósa Dániel (5.
osztály, Bolyai), Kovács Gergõ (6.
osztály, Zalakaros), Szilágyi András (7. osztály, Kõrösi), Szilágyi
Dezsõ (8. osztály, Kõrösi).
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Jó hangulatú, sikeres rendezvények
a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban
Az õsszel lezajlott beltéri és kültéri szabadidõs események
megerõsítették a szervezõkben, hogy a programokat érdemes folytatni
Az õszi és tavaszi modellautó versenysorozat még csak két fordulón van túl, hátravan a november 8-i és a december 6-i
esemény is az idei évbõl. Nagyon sok szülõ és gyermek látogatta meg nem csak
versenyzõként, hanem nézõként is a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont belsõ folyosóját. A Canissa Modellezõ Klub részvételével izgalmas volt nem csak a verseny, hanem a fantasztikus modellek kiállítása és a kivetítõs szimulátoros bemutató is.
A modellautó versenyek érdekessége, hogy
nem kell hozzá semmilyen elõképzettség, nevezhet bárki, aki elmúlott 8 éves. Így lehetséges, hogy fiú, lány, nõ és férfi, de a nagymama
és nagypapa is kipróbálhatja a szerencséjét.
Lehet egyéniben és családi kategóriában is
nevezni. Amíg a családból valaki bevásárol az
Intersparban vagy elintézi dolgait a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpont valamelyik üzletében (drogéria, cipõjavítás, kulcsmásolás, virág, divat, játék, szoftver, dohány, lottó, ajándék, tolóajtók, Kínai Büfé, Kölyökpark, bútoráruház, könyváruház, cipõáruház, pénzváltó,
férfi-nõi fehérnemû, hírlap, magazin, látványpékség, lakástextil, mobiltelefon és kiegészítõk, bõrdíszmû, gyógyszertár), addig a család
tagjai megnyerhetik az érmek egyikét. Lehet
nyerni 8-16 évesig, 16 év felett és családi kategóriákban, mindezt férfi és nõi változatban.
Az õszi szlalom versenyen sokan indultak
és nagyon sok nézõ szurkolt nekik. Az Addi-

nol Hungária Kft., mint a rendezvény névadó
szervezõje immáron harmadszor indította el
Popovics László rallyeversenyzõ és a Kanizsa
Rádió segítségével a vetélkedést. Kiderült,
hogy a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
hatalmas parkolója kiválóan alkalmas többek
között technikai sportok megvalósítására. A
gyõztes kiérdemelte, hogy egy igazi rallye versenyautóban a Mikulás Kupán szédületes
tempójú tesztúton vehet majd részt.
Itt került sor a Kanizsa Centrum-Interspar
StreetBall Kupa (utcai kosárlabda) megrendezésére is, amelyen több mint 40 négy fõs csapat indult el. A csapatok között voltak iskolák
által delegáltak, de jöttek szép számmal baráti társaságokból verbuválódott kosarasok is.
A versenyben volt egy külön érdekesség, az
iskolaigazgatók kosárra dobó versenye, melyet Kalamár Márta a Bolyai Általános Iskola
vezetõje nyert meg, ahol többek között a Batthyány Lajos Gimnázium vagy a ZsigmondySzéchenyi Szakképzõ Iskola férfi vezetõjét is
sikerült legyõznie. Az iskolák közötti szurkolók versenyét szintén a Bolyai nyerte, de fantasztikusan szerepeltek a Kõrösisek is. A kosárlabda esemény megszervezésében fáradhatatlan segítséget nyújtottak Nagykanizsa
kosárlabdás életének „anyjai”, Gábor Erzsébet és Kovács Magdolna.
A parkoló adott otthont a Kerékpáros
Ügyességi versenynek és a lopás elleni
bicikliregisztrációnak is. A kerékpáros
ügyességi verseny lebonyolítója a Nagy-

kanizsai Rendõrkapitányság volt, akik a
Teker Egyesület (Termál Út – Kis-Balaton
Kerékpáros Egyesület) és a Scwinn-Csepel Kerékpárszaküzlet közremûködésével igazán kellemes perceket okoztak a
biciklis látogatóknak. A lopás elleni regisztráció a Kanizsa Centrum által biztosított szoftver és technikai eszközök segítségével valósulhatott meg. Az ingyenes regisztráció során fénykép készült a
kerékpárokról, amely mellé rögzítették a
bicajok alvázszámát és ismertetõjeleit, a
tulajdonos adatait. Ez az adatbázis Nagykanizsán kívül még csak Szegeden létezik csíráiban, mindkét esetben a kerékpárosok kezdeményezésére. Ezt a kezdeményezést a Nagykanizsai Rendõrkapitányság is örömmel üdvözölte és kész átvenni az adatokat a saját rendszerébe,
amint belsõ informatikai rendszere fogadó kész lesz.
A kerékpáros versenyen két nagy értékû kerékpárt is kisorsoltak, az egyiket
az Interspar vásárlói között, a másikat
pedig az ügyességi versenyen induló
több száz versenyzõ és túrázó között.
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Vidovics Ferencék valahol Csehországban a júliusi U19-es EB-n

2008. október 30.
szinte számomra egy szeminárium,
melynek keretében az élsportra
nyílhat rálátásom.
S ha már Zágráb a célállomás,
rögtön beugorhat az abszolút kényelem, hiszen…
– … tényleg szenzációs, hogy
120-150 kilométeren belül nívós
férfi Euroliga-párharcokra válthatunk jegyet – így Zoltán. – Bocsánat, nem is jegyet, hiszen valamennyien bérletesek vagyunk, ami
további kedvezményekkel is bír.
No, és az sem utolsó szempont,
hogy akár kirándulásként is felfoghatjuk a dolgot, mivel volt már rá
példa, hogy karácsonyra a horvátoknál vásároltunk be.

Meccs-ffaktor, avagy irány Európa
Rendben, ha az idõközben kultfilmmé vált olasz Ultra, vagy éppen az angol Futballfaktor alkotását vesszük alapul, nem teljesen
modellezzük azt a megszállottságot, mely néhány kanizsai baráti
kört rendszeres meccs-látogatásra sarkall, de a szerelem közös:
labdarúgó- és kosárlabda-mérkõzések becserkészése – külföldön.
A brit mû Tommy nevû fõhõse
ugyan nem él mintaéletet, kulcsmondata találó: „Tottenhammeccs idegenben? Imádom…”
Nos, sok szegmensében ez jellemzi a mi jóval konszolidáltabb
drukkereinket is – vadászat a csapatsportok utánozhatatlan lelátói
hangulatára, no és a színvonalas
játéktéri produkciókra.
– … 4500-an biztosan voltak a
csarnokban, pedig az interneten
ezerrel kevesebbet írtak – vágott
rögtön a közepébe Kereskai Péter,
aki ismerõseivel rendszeresen
Zágrábba ruccan át a Cibona
Zagreb euroligás kosár-meccseire,
ilyenkor õsszel akár kéthetente. –
Mindenesetre legutóbb óriási mérkõzés volt az izraeli Maccabi Tel-

Aviv ellen, melyet végül két ponttal
nyertek a hazaiak.
Pontosan annyival, ahány éve a
kanizsai sportélet vezetésében is
ismert Péter rendszeresen kijár a
horvát fõvárosba. Az élmény nem
mindennapi, hiszen Zágrábban a
kontinens top-csapatai vizitálnak
hétrõl-hétre, s ha a dél-zalai kosárrajongóknak szerencséje van, a
Cibona továbbjut a csoportkörbõl,
jöhet az újabb meccs-élmény. Bár
addig is lesznek történések:
– Következõ héten például a görög Olympiakosz érkezik, mely
egyértelmûen Euroliga-elsõségre
tör, s ezért nagyon megerõsítette
keretét – elemzett Péter. – De a
Cibonát sem kell félteni, idõközben
jött még hozzájuk két amerikai, és
a zágrábiaknak nem csupán az európai, hanem a hazai porondon is
bizonyítaniuk kell, mivel nem õk
lettek a bajnokok.
– Elsõ alkalommal pont egy
Cibona–Maccabi párosításon voltam a társasággal, s onnantól
egyetlen meccsrõl sem hiányoztam
– veszi át a szót Gondi Zoltán, a
dél-zalai baseballosok vezetõje. –
Testnevelõ tanárként egyébként ez

Mátyás király és a reneszánsz
Mátyás királynak, a reneszánsz kor kulturális mecénásának a tiszteletére lett 2008. a
reneszánsz éve. Ez alkalomból
rendezett mûveltségi és könyvtárhasználati vetélkedõt a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium a 10.
osztályos diákjai számára.
Az eseményt egy Balassi-vers
megzenésített elõadásával kezdték

a diákok, majd a témakörhöz illõ
feladatokat oldottak meg. A vetélkedõk a tanév során tovább folytatódnak majd a többi évfolyam
részvételével. A gyõztes csapatok (1. 11.A, 2. 10.C, 3. 10.B) egy
budapesti tanulmányi kiránduláson vesznek részt, melynek keretei között meglátogatják az Országos Széchenyi Könyvtárat is.
S.E.

Ebbõl a szemszögbõl jóval komolyabb útra kelésekrõl tart élménybe-

doltuk, hogy váltunk válogatott
szintre – szólt a magyarázat a felsõbb szintre lépésrõl. – Én elõször
’98-ban voltam a mai kereteink között válogatott meccsen, s a mostani következõ túránk november 19én Belfastba lesz, ahol az északírekkel játszunk. Mondanom sem
kell, nagyon várjuk.
Az igazi sztratoszféra azonban a
labdarúgás világában a Bajnokok
Ligája, de errõl már Kuzma László
beszél, aki „civilben” postás. Az õ
„körzete” Kanizsán kívül leginkább Milánó, ahová legtöbbször
kiskanizsai barátaival utazik:
– Legutóbb pont szerencsénk
volt, mivel két BL-meccset is össze
tudtunk kötni – fejtegette a „Nyulas” becenévvel is bíró foci-szerelmes. – Kedden a szenzációs hangulatú Juventus–Real Madrid derbin
voltunk, majd egy, a torinói stadiontól tíz percre lévõ szálláson alud-

Kuzma László (balról) tavasszal még Milán szurkolókkal korzózott

számolót Vidovics Ferenc, aki barátaival a magyar labdarúgó válogatott
idegenbeli fellépéseire kerekedik
fel, általában egy piros-fehér-zöld
Nagykanizsa feliratú lobogóval.
– Utoljára Stockholmban jártunk a
VB-selejtezõn, de a közelmúlt hatalmas
élménye volt a júliusi csehországi U19es Európa-bajnokság – vág bele az
egykori ultra, vagyis fanatikus, aki annak idején a Nagykanizsai Olajbányász
mellett szervezõdött Arancia Meccanica oszlopos tagja volt. – Ilyenkor 3-4
napra tervezünk, s végiglátogatjuk a
helyszín környékbeli nevezetességeit is.
Na jó, azért némi sör is fogy ilyenkor…
– teszi hozzá mosolyogva.
Ferenc, ahogy fentebb írtuk,
egykor a nagy divatját élõ szurkolói csoport-alakulások kellõs közepén találta magát, de ehhez azért
némi futball-szint is elengedhetetlen feltétel volt... Ebbõl alakult aztán ki idõvel jelenlegi „hobbijuk”:
– Mivel a labdarúgás iránti rajongásunk töretlen volt, úgy gon-

tunk. Másnap aztán irány Milánó,
ahol az Inter találkozóját néztük
meg a San Siróban. Az észak-olasz
területnél talán csak a német stadionok a jobban elérhetõek. Róma
kocsival már messze van, így a múlt
szezonban az AS Roma-Manchester
United párosításra repülõvel mentünk. Hát, mit mondjak, a gépen
fogtam erõsen „a karfát”, úgyhogy
autóval jó nekem Milánó is…
Aztán, lám, néha a futballtól is
lehet már csömört kapni, ez Horváth Ferenc szavaiból tûnik ki:
– No, igen, volt ez a két BLmeccs, hazafelé pedig szólt az
egyik haver, be kellene mennünk
Udinébe az Udinese – Tottenham
Hotspurs UEFA Kupa-meccsre.
Na, ekkor mondtam, hogy elég volt
a fociból, irány haza…
Azért ne legyenek kétségeink,
futballõrültjeink ezt be fogják pótolni…
Polgár László
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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
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III.21.–IV.19. Kos

DÉL-ZALAI
MOZAIK

A csillagok jó hatással lesznek önre. Kezdeményezõkészsége ismét a régi, nem jár kudarccal semmilyen vállalkozása sem. Továbbra is céltudatosan menetel elõre, s ehhez otthon is megkap minden segítséget.

A Kanizsa Rádió
közéleti magazinja
vasárnaponként
18:05-tõl

Figyeljen jobban oda pénztárcája tartalmára. Kétszer is gondolja meg, hogy mire ad
ki pénzt. Ha egyedül nem tud megbirkózni anyagi gondjaival, kérdezze meg ismerõseitõl, õk hogyan takarékoskodnak.

IV.20.–V.20. Bika

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

V.21.–VI.21. Ikrek
Ön is tudja, a rossz után a jó következik.
Ha most éppen gondjai adódnak a családjával, legyen türelmes, mert hamarosan jó
dolgok következnek. A csillagok nagy tettek véghezvitelére tartják alkalmasnak.

VI.22.–VII.22. Rák
Legyen optimista. Nemcsak a csillagok
segítik élete jobbra fordításában, hanem
saját maga is, ha nem hagyja, hogy a
pesszimizmus uralja mindennapjait. Így
minden könnyebben sikerülhet.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Még nincs is itt a karácsony, az ajándékvárás ideje, önnek mégis folyamatosan
vannak titkos álmai. Ez nem baj, csak legyen türelemmel, hogy a családjának legyen ideje megvalósítani azokat.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Egy mozgalmas idõszakot tudhat maga
mögött, ezért megérdemli a pihenést. Ha
néha ingerült, és nem úgy sikerülnek a
teendõi, ahogyan szeretné, annak nincs
más oka, mint a fáradtság.

IX.23.–X.22. Mérleg
Mozgalmas, eseménydús napokra számíthat. Sõt, ha jobban odafigyel a zajló
eseményekre, érzékelheti, hogy szerencsecsillaga felfelé-jövõben van, és meglepetéseket tartogat önnek.

X.23.–XI.22. Skorpió
Az érzelmek terén gyakran alkot valótlan
véleményeket, s ezeknek saját maga látja
kárát. Éppen ezért gondolkodjon, mielõtt
beszél. Jó szervezõkészségének köszönhetõen képes minden rosszat jóra fordítani.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Bizonyára a csillagok állása az oka annak,
hogy rossz oldalról, negatívan közelíti meg
ismerõseit. A hozzáállása miatt csak önmagának árthat, mert barátai óvatosságból
megtartják a három lépést önnel szemben.

XII.22.–I.20. Bak
Amit egyszer elhatároz, vagy eldönt, abban legyen kitartó és tántoríthatatlan. Az
akadályokban nem elesni kell, hanem le
kell gyõzni valamennyit. Ha még szingli,
jobban hívja fel magára a figyelmet.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha kitartó, pozitív lehetõségekre számíthat
mind a munkája, mind a magánélete terén.
Ha egyenesben vannak a dolgai, akkor is
ügyeljen jobban pénzügyi helyzetére. Érzelmi életébe is vigyen színt, megújulást.

II.20.–III.20. Halak
A borongós õszi napok visszafogják tettvágyát, hajlamos lesz a begubózásra, elvonulásra. Ne hagyja el hosszú idõre magát. Hallgasson kellemes zenét, s elõbbutóbb visszaáll belsõ harmóniája.
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INGATLAN

Nk belvárosában 600 négyzetméteres terület – társasház építésére is alkalmas – eladó! Érd.: 30/227-3294,
30/448-6072
Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári lakás jó állapotban eladó. Érd.: 93/321906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM autókereskedés bérbe kiadó vagy építési teleknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)
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)
Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6315K)
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)
Kiskanizsa központjában kétszintes családi ház eladó (140 m2, udvar,
garázs, kert). Tel.: 30/358-1435
(6348K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófûtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)
Garázs (18 m2) eladó vagy kiadó a
Kisfaludy utcában. Tel.: 93/313-099
(6370K)
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.
Belvárosban a Király u. 19. szám
alatt raktárnak is alkalmas garázs eladó. Érd.: 93/321-497 (6386K)
Sormás központjában 2+2 félszobás
családi ház, gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel eladó. Irányár: 13

2008. október 30.

millió Ft. Érd.: 70/653-9550 (6387K)
Keleti városrészben IV. emeleti, kétszobás, egyedi gázas lakás (ötletesen
átalakított fél szobával bõvíthetõ)
igény szerint bútorokkal vagy anélkül
eladó. Ár megegyezés szerint. Tel.:
70/419-9883 (6388K)
Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás
garázzsal rendezett, szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ kétszintes
palini családi házra értékegyeztetéssel.
Tel.:
93/315-861,
30/851-7255
(6389K)

BÉRLET
Téglagyári garázssoron aknás garázs hosszú távra kiadó. Érd.: 18 óra
után: 93/323-451 (6375K)
Egyszobás albérlet kiadó. Kaució
szükséges. Érd.: 93/324-735 (6390K)

Televízió javítást vállalok kiszállással Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530
(6356K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (6372K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
20/510-2723 (6373K)
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)
Biztonsági õr fegyveres vagy anélküli szolgálatot vállal fõállásban vagy
helyettesként Nagykanizsán, illetve annak 25 km-es körzetében. Érd.:
20/254-2679 (6286K)

JÁRMÛ

TÁRS

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

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.)

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)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú kapu, ipari méretû állványok,
gyári satupad olcsón. Érd.: 20/9591-157
(6331K)
Almaértékesítés termelõtõl 50 Ft/kgtól, Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma fajtákból házhoz szállítással. Nk., Kisfaludy 2/c., 93/312-479, 20/570-7717
(6357K)

 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),

 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST
(Word, Excel, QuarkXPress,
Adobe Indesign, Adobe Photoshop
programokkal)

NYOMDAI
ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK
Tel.: 30/9932-534

Olajipari Természetbarát
Egyesület - TÚRAAJÁNLAT
Tátika vár
Indulás: 8 óra Kögáz-parkoló, érkezés 18 óra ugyanide. Útvonal:
Tátikahidegkút - Tátika vár - Szebike
völgy - Hubertus Turistaközpont.
Táv: 14 km. Részvételi díj: 500 Ft.

Köszönjük minden magánszemélynek, aki adója 1%-val a
Nagykanizsai Ifjúság Sakkoktatásáért Alapítványt támogatta.
Tavaly a 2007. évi adózás alapján 368.365 Ft folyt be, melyet
eszközbeszerzésre, versenyeztetésre fordítottunk.

SZOLGÁLTATÁS
Takarítást vállalok. Érd.: 93/325759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/968-8184 (6288K)

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

A LUDVIG NEMZETKÖZI
MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
"GYERMEKEK A
NAGYVILÁGBAN"
Böröcz Zsolt fotókiállítása
November 3-7.
"VERESPATAK MÚLTJA,
JELENE, JÖVÕJE KÉPEKBEN"
országos vándorkiállítás
November 8. 15 óra
JÁTSZÓHÁZ - Karkötõk készítése bõrbõl
MEDGYASZAY HÁZ

November 7. 18 óra
PRÍMA PRIMISSZIMA

November 8. 18 óra
VÁJT KORTÁRS ZENEI
MÛHELY KONCERTJE
MAGYAR PLAKÁT HÁZ

Október 30. 17 óra
MAGYAR PLAKÁT-RETRÓ
válogatás 30 év plakátmûvészetébõl
Megnyitja: Feledy Balázs mûvészeti
író. Kurátorok: Vörösmarty Magda,
Kõfalvi Csilla
MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

November 1. 8 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM
November 2. 8.30 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM

KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA

November 6. 11 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat

DÍJKIOSZTÓ GÁLAMÛSOR
"VARÁZSLATOS INDIA"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása

KUGLÓF KIRÁLY
UDVARÁBAN
A Szeleburdi Színház gyermek
mûsora. Belépõdíj: 600 Ft
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Orsola junior bajnok
Nagyüzem van az ökölvívók
korosztályos mezõnyében, hiszen
sorra érik egymást az egyes országos bajnokságok, melyek közül
Orsola Norbert a juniorok között
indult. A nyári Európa-bajnoki

ezüstérme után egyértelmûen esélyesként indult a Kanizsa Box
Klub öklözõje, s nem is cáfolta
meg Norbert a papírformát. Négy
mérkõzés várt rá Dombóváron, s
mindegyiket sikeresen abszolválva

A hét tehetsége: Orsola Norbert
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1992. 05. 01.
Sportág: ökölvívás. Súlycsoport: 60 kg.
Klubja: Kanizsa Box Klub (1999-)
Eddigi legnagyobb sikerei: junior Eb-2. (2008; 60 kg), junior ob-1. (2008;
60 kg), 3-szoros korosztályos ob-2. (2005; 52 kg, 2006-07; 57 kg), 2-szeres diákolimpia-1. (2006; 54 kg, 2007; 57 kg), diákolimpia-3. (2005; 48
kg), korosztályos válogatott (2005-)

Csupa-c
csupa gyõzelem
A férfi kosárlabda NB I B Nyugati csoportjában szereplõ Kanizsa KK – DKG East folytatta elsöprõ bajnoki szereplését, hiszen
hazai pályán verte 101-92-re a
Bonyhádi KSE együttesét. Pedig
nem kezdõdött egyszerûen hazai
szempontból a találkozó, hiszen a
vendégek nyerték a mérkõzés elsõ negyedét a mintegy százötven
fõs nézõsereg kisebb meglepetésére. Igaz, azt nem árt hozzátenni, hogy a meccs rangadónak minõsült a két gárda eredménysora
alapján, viszont a második negyedtõl már átvette az irányítást a
Kovács Nándor edzette Kanizsa

KK. Nagyon elhúznia azonban
azután sem sikerült, s még az
utolsó percekben is volt bõségesen izgalom a pályán, míg
megszólalt a végsõ dudaszó. A siker mindenesetre az elsõ hely
megtartását jelentette, melyhez
mint legeredményesebb dobók
Koma Dániel 25, míg Kiss Zoltán
22 ponttal járult hozzá.
Idõközben a nõi NB I B-s mezõnyben is megkezdte szereplését
a Kanizsai Vadmacskák csapata, s
rögtön két gyõzelemmel nyitott.
Elsõként az MKB Euroleasing
Sopron „kisebbik” formációját
gyõzték le idegenben 71-62-re Fe-

Vasárnap lesz a csúcs
Megkezdõdtek a sakk csapatbajnokság küzdelmei, s elsõként az
Aquaprofit NTSK makói ellenfeléhez utazott. Nos, a bemelegítés az
elkövetkezendõ nagy versenyfutásra 8,5:3,5-es gyõzelemmel kezdõdött, s azt majd a késõbbiek döntik
el, hogy ez a siker mit jelenthet a jövõben. A friss igazolású szlovén állampolgárságú Alekszander Beljavszkij mindenesetre az elsõ táblán

rögtön csak döntetlennel nyitott, s
más váratlannak tekinthetõ vereség
is becsúszott. Ha a kanizsai együttes
erõsorrendjét tekintjük, az oroszszlovén játékos szinte még az elsõ
hat táblához sem „férhet”, tehát
bombaerõs az alakulat. Az más kérdés, hogy akár a Makó, akár a Csuti
ellen gyõz valaki, a siker ugyanúgy
egy-egy pontot ér. S ha már az
egerszegi Csuti szóba került: no-

Alaposan beleszaladtak
A férfi kézilabda NB II DélNyugati csoportjában szereplõ
Nagykanizsai Izzó SE legénysége a 7. fordulóban Mecseknádasdra látogatott, ahol a helyi
Mecsekvidéke Takarék SE
együttesével mérkõzött. Bár,
helyesebb úgy fogalmazni,

hogy macska-egér játék kerekedett a találkozóból, s a kanizsaiak nem Jerry-t alakították, mivel 19-14-es hazai vezetés után
37-26 kaptak ki. A vendéglátók
egyébként kispadjukon azzal az
edzõvel, név szerint Czimmer
Tamással fogadták az izzósokat,

nyerte meg a 60 kg küzdelmeit.
Nincs azonban megállás a kanizsai
bokszolók háza táján, hiszen következik az ifjúsági országos bajnokság, majd már decemberben a
felnõttek között léphet szorítóba a
dél-zalaiak képviselõje. Persze,
nem csak országos szinten, hanem
a régiós verseny keretein belül is
versenydömping van. A KBK képviselõi a Horváth Géza Emléktorna elnevezés alatt rendezett hetedik fordulót is megnyerték, s öszszesítésben is az elsõ helyen állnak
csapatban. E versengés utolsó fordulójára Nagykanizsán kerül sor
november 22-én a plaza falai között.
Polgár László
kete Csilláék. A találkozón a Zala
Volán ZTE NB I A csoportosainál
is szereplõ Varga Zsófia sziporkázott, hiszen 39 pontjával a kanizsai
össztermés 54 százalékát szerezte.
Második párharcuk alapján biztosan állíthatjuk, hogy a Lõvérek lábánál nyugodtan ijesztegethetnek
a Vadmacskák csapatával, mert a
másik soproni hölgykoszorút, a
SMAFC-ot is alaposan helybenhagyták, immár az NTE-csarnokban, 86-54-re. A legeredményesebb hazai pályán Horváth Bianka
volt 21 pontjával.
S ami talán nem annyira szokványos: a világhálón szörfözve azt
láthatjuk, hogy mindkét kanizsai
csapat a táblázat élén áll…
P.L.
vember 2-án a Halis István Városi
Könyvtárban kerül sor a rangadók
rangadójára, s nagy-nagy küzdelem
várható az összecsapáson. Egy biztos, aki hadra fogható, ott lesz kanizsai oldalon, köztük, még ha minimális is rá az esély, az indiai világbajnok Viswanathan Anand is. Sok
függ attól, hogy a lapzártánkkor
még tartó világbajnoki páros mérkõzése Vlagyimir Kramnyikkal
Bonnban meddig húzódott el…
P.L.
akivel az 1988/89-es NB I B-s
bajnokságot veretlenül nyerte
meg a kanizsai gárda, s jutott
fel azzal a legfelsõ osztályba.
No, de vissza a mába, Mecseknádasdon a legtöbb gólt kanizsai oldalon Ányos József (11)
szerezte, s az Izzó a hatodik helyen áll a táblázaton.
P.L.

15

Idegenbõl három pont. A férfi
vízilabda OB I B küzdelmeinek keretében a XIV. kerületbe, a Szõnyi
úti uszodába látogatott a CWG Kanizsa VSE gárdája, ahol a MAFCMM együttesével mérkõzött. A
mindvégig kiélezett összecsapáson
végül a dél-zalai egység nyert 1211-re úgy, hogy bizony mindvégig
nagy szükség volt Kiss Csaba bravúrjaira a kapu elõtt. Elöl Persely
Tamás (3), Kaszper Gábor (3), Szabó Gábor (2), Ujházi Andor (2) és
Gulyás Ábel (2) rendezte le a történéseket, ezzel újabb értékes gyõzelemhez segítve Simonka Ferenc legénységét a tabellán. Jelenleg a harmadik helyen állnak kilenc megszerzett ponttal, s az ASI-Vasas és a
Kaposvári VK elõzi meg õket.
Szombaton is Belgium… A VII.
Ugróköteles EB-t rendezték október 25-én Nagykanizsán a Zsigmondy-csarnokban, ahol a magyar
színeket tíz sportoló, köztük két kanizsai (Hárs Gergõ és Szakáll Péter) képviselte. Az esemény keretében ünnepelte ötéves fennállását a
hazai ugrókötelesek szövetsége, s
színvonalas eseménnyel koronázták meg a hazai szervezet kisebb
jubileumát. A hölgyek mezõnyében
harmincöten, míg a férfiaknál tizennyolcan veselkedtek neki a különbözõ idõ intervallumú gyakorlatoknak, s ezt követõen derült fény a
végsõ gyõztesek kilétére. A nyolc
ország versenyzõit felvonultató
mester-tornán végül a belga egység
örülhetett igazán, hiszen míg a férfiak mezõnyében a gyõztest, addig
a nõknél valamennyi dobogóst a
flamandok és vallonok országa adta. Az Alfa-Top Sport Kötélugró
Eb-n a Szan-Dia FSC két ugrókötelese közül Hárs Gergõ a nyolcadik,
míg Szakáll Péter a tizenkettedik
helyen zárt. A versengést nagyszabású gála zárta, melyen a helyi fellépõk mellett részt vettek a szombathelyi és mórahalmi csapatok is.
Városi versenyek indulnak.
November 3-án rajtol és december
22-ig tart a sakkozók országos bajnoksága, melynek meccsnapjait a
Sabján utcai belvárosi sakkteremben tartják, svájci rendszerben –
kilenc alkalommal. Nevezni is november 3-ig lehet a nagy hagyományokkal bíró versenyre.
November 8-tól indul a Lakófoci torna. Lakóközösségek számára szervezik a városban. Nevezéssel kapcsolatos információkat a
webhazmester.hu oldalán lehet beszerezni, s a torna helyszínéül az
NTE-csarnok szolgál majd egészen január végéig.
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Hirdetés

Ez év nyarán nyitotta meg kapuit Zalaegerszegen, az Európa téren a
Kyokei RelaxPont Masszázsstúdió, melynek profiljába a kézi és a gépi
masszázson túl a Kyokei gépek értékesítése is beletartozik. A stúdió e
lap hasábján tervezi rendszeresen tájékoztatni mindazokat, akik érdeklõdnek a szolgáltatás iránt.
– Honnan jött az ötlet? – kérdeztük Balaskó Katalint, a Kyokei
RelaxPont Masszázsstúdió vezetõjét.
– Egy keleten tett utazás során ismerkedtem meg a gépimasszázs jótékony hatásával. Ott szinte természetes, hogy napközben bármikor betérhetnek az emberek egy efféle üzletbe és rövid idõ alatt felfrissülhetnek. Mondhatni: személyes
meggyõzõdésemmé vált, hogy egy napi tizenöt perces gépi testmasszázs menynyire jó hatással van a szervezetre, az ember egészségére.

Kyokei masszázsstúdió Zalaegerszegen
– A stúdióban kizárólag Kyokei masszázságyak és masszázsfotelek
találhatók. Miért pont erre a gyártóra esett a választás?
– Mielõtt belekezdtem a vállalkozásba, alaposan szétnéztem ezen a piacon, és ár-érték viszonylatban a Kyokei termékeit találtam a legmegfelelõbbnek. A kapcsolatfelvétel után beigazolódott a döntés helyessége, ugyanis minden igényt kielégítõ csapat áll a cég mögött.

– Miért hirdeti magát Nagykanizsán egy zalaegerszegi cég?
– Elsõsorban a masszázságyak és masszázsfotelek értékesítését szeretném
a kanizsaiak figyelmébe ajánlani. Hosszabb távon azonban bízom abban,
hogy – átutazóban Zalaegerszegen – a gépi masszázs-lehetõséggel is élnek az
itt lakók. Bejelentkezni telefonon és interneten keresztül is lehet, elérhetõségeink: Tel.:06/30/4117641, 92/317-087 – www.kyokeimasszazs.com.

Jó, ha tudja…
A gerincvelõben találhatóak a belsõ szervek vegetatív idegeinek irányítására
szolgáló központok, a központi idegrendszer részei. Szakaszai egy funkcionális egységet képeznek az irányítása alatt álló belsõ szervekkel. Ez azt jelenti, hogy minden
rész reflektórikus módon befolyásolja a többit. Tehát, ha egy meghatározott bõrzónát masszírozunk, akkor ez a zóna gyógyító masszázsingereket küld a hozzátartozó
megbetegedett szerv felé. E mellett a masszázsingerek a vérkeringést is erõsítik, hatékonyabbá teszik, melynek eredményeként a vér több oldott salakanyagot képes
szállítani. A testünk és annak bonyolult rendszerét rendszeresen kezelni, ápolni
kell. Ennek része a rendszeres és átfogó izom átmozgatás. Ha elhanyagoljuk,
akár komoly szervekre kiható problémákkal kell szembenéznünk!

A masszázs…
…egy olyan kezelés, amelynél kézzel és az ujjak segítségével közvetlen hatást
gyakorolnak a bõrre és a test izmaira. A masszázs a legõsibb gyógymód. Az ókorban a kínaiak képesek voltak masszázzsal sikeresen gyógyítani, kezelni olyan betegségeket, mint a végtagok bénulása, eszméletvesztés, szervek vizesedése, láz stb.
A jade kõ…
…folyamatos energiát képes sugározni, amivel erõsíti a szívet, tüdõt, és az egész immunrendszert ellenállóbbá teszi. Javítja a vesemûködést és a vérkeringést, tisztítja a
szervezetet. A mindennapi élethez szükséges energiát adja, ezen felül negatív töltésû ionokat termel, ami segíti, gyorsítja a sejtek anyagcseréjét, regenerációját, ezáltal lassítva
az öregedési folyamatot. Csökkenti a magas vérnyomást, növeli a termékenységet.

