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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Gyermekrák Alapítvány 7,2
millió forint értékben vásárolt
hiánypótló orvostechnikai eszközöket a Kanizsai Dorottya
Kórháznak. A teszt analizátort
és háttértárolást biztosító hûtõt
2008. november 11-én, 11 órakor
adja át Balogh István, az Alapítvány elnöke Dr. Kovács Józsefnek, a Kórház fõigazgatójának.

Az új, automatikus tesztanalizátornak nélkülözhetetlen szerepe
van daganatos gyermekek diagnosztikája és ellátása során. A betegség megállapításakor a tesztanalizátorral végezhetõk el a szükséges antitest szûrések. A kemoterápiás kezelés során a gyermekeknek
több alkalommal lehet szükségük
vérátömlesztésre: a transzfúzió ki-

Adomány a kórháznak
Az adomány a legjobbkor érkezik, hiszen a súlyponti kórház transzfúziológiai állomásán az orvosok egy tizennégy éves, gyakorlatilag használhatatlanná vált készülékkel kénytelenek ellátni a betegeket. Az elavult készülék cseréjét
a kórház gazdasági helyzete nem
tette lehetõvé.

Elutasított feljelentés

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

Kattintson rá!

Ismeretlen személy „Kiss István, Nagykanizsa, Zemplén utca
2/b.” fiktív adatokkal tett feljelentést Nagykanizsa polgármestere ellen, mert a testület felhatalmazása nélkül mondott le egy
Arany János utcai ingatlan elõvételi jogáról. A feljelentõ szerint a
polgármester ezzel „hivatali kötelességét megszegte és polgármesteri hatáskörét túllépte”.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság elõbb a feljelentés kiegészítését rendelte el, majd a
lefolytatott eljárás során bûncselekmény elkövetésének gyanúját nem állapította meg, a feljelentést elutasította.

zárólag választott vérrel történhet,
a vérválasztáshoz, a keresztpróbák
elvégzéséhez szükséges az új berendezés. A készülékhez tartozó
szoftver biztosítja az archiválást és
a keresztpróbák biztonságos kiértékelését: a computeres rendszer kizárja a szemmel való leolvasás
szubjektív tévesztési lehetõségeit,

XX. évfolyam 37. szám
2008. november 6.

ugyanakkor az eredmény szemmel
is kontrollálható. A készülék kapacitása természetesen a daganatos
gyermekeken kívül lehetõvé teszi a
felnõtt betegek ellátását is.
A készülék továbbá alkalmas
még az immunizált anyák újszülöttjeinek direkt antiglobulinteszt
vizsgálataihoz is.
A XXI. század igényeinek mindenben megfelelõ mûszert a Gyermekrák Alapítvány a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyt támogatásból tudta megvásárolni!
A kórház mûszerparkjának fejlesztését a Gyermekrák Alapítvány
az idén tavasszal már támogatta:
áprilisban egy négy és félmillió forint értékû korszerû kriosztátot vásárolt a kórháznak.
K.H.

Meggyorsítják a hídépítést
Egy tragikus baleset, illetve
annak az önkormányzatra háruló teendõivel foglalkozott sajtótájékoztatóján Marton István
polgármester.
A múlt héten történt tragikus
baleset miatt használhatatlanná
vált a Sánc elõtti híd. Ismeretes,
már tervezés alatt áll a Hevesi utcát a Csónakázó-tóval összekötõ
kerékpárút. A tervek engedélyezésre várnak.
A polgármester bízik benne, a
héten kiadják az építési engedélyt
az új hídra. Ez technikailag más
lesz, lévén a gyalogút és a kerék-

párút egymás mellett halad majd.
Elemi kötelessége az önkormányzatnak – hangsúlyozta Marton István – , hogy a veszélyforrást amilyen gyorsan csak lehet, megszûntesse. Véleménye szerint legkésõbb
öt héten belül, Mikulásra az új híd
állni fog. Addig is körültekintõ közlekedést kért mind a gyalogosoktól,
mind a gépjármûvezetõktõl.
Lapunk kérdésére a polgármester elmondta, az új híd megépítése
a közbeszerzési értékhatár alatt
marad, azaz a tizenötmillió forintos költséghatáron belül.
B.E.
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Kanizsa – Fidesz a bérleti díjakról

Fidesz: A kilépõkrõl
Októberben két képviselõ is kilépett a Fidesz-frakcióból. Erre reagálva tartott sajtótájékoztatót
Bene Csaba, frakcióvezetõ és Tóth
Nándor, képviselõ.
Bene Csaba elmondta, hogy egy
rövid, mindössze kétsoros levélbõl
értesült Polai József kilépésérõl, s
hogy a részleteket a megyei napilapból tudta meg. Bár régóta érlelõdött már ez a dolog, ennek ellenére sajnálja képviselõtársa távozását a Fideszbõl. Több alkalommal kérte már a frakció, hogy foglaljon nyíltan állást, hajlandó-e
együttmûködni a frakcióval, vagy
sem. Mindezidáig kitérõ választ
adott.
– Úgy gondolom, hogy Polai József és Horváth István képviselõtársaim kiválásában közrejátszott
Marton István polgármester tevékenysége – tette hozzá Bene Csaba. – A frakció és a polgármester
között felmerülõ vitákat a frakcióval kellett volna megbeszélni, és
nem egyes képviselõtársakat meggyõzni az igazáról. Így egészen
más eredményre juthattunk volna.
Tóth Nándor reméli, hogy a
kiskanizsai részönkormányzatban
ezután is együtt tudnak majd mûködni Polai József képviselõvel.
Mindketten egyetértettek abban,
hogy igazán tisztességes az lett
volna, ha – mivel mindketten a
párt színeiben indultak a választásokon – visszaadják a mandátumukat is.

Szóba kell állni
az itt élõkkel
Egy, a legutóbbi közgyûlésen el
nem hangzott elõterjesztésrõl beszélt sajtótájékoztatóján Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ,
melyhez véleményével Jerausek István képviselõtársa is csatlakozott.
A sajtótájékoztatón részt vett
Cseresnyés Péter alpolgármester
is, aki bevezetésként többek között
elmondta:
– A mintegy egy hónapja kirobbant pénzügyi és gazdasági válság
elsõ elszenvedõi – az egyének mellett – valószínûleg az önkormányzatok lesznek. Ettõl függetlenül az
önkormányzatnak kutya kötelessége, amikor a problémák megoldásával foglalkozik, hogy ne a megszorítás legyen a célja, hanem az, hogy
lehetõleg munkát adjon a vállalkozóknak, a lehetõségeihez mérten mi-

nél több pénzt fordítson beruházásokra, mert csak ebben az esetben
enyhíthetõ, mérsékelhetõ az a kár,
amit a remélhetõleg rövid ideig tartó helyzet okoz. Ez a szempont
vezérli a Fidesz-frakciót. Ha bajban
vagyunk, közösen kell megoldást találnunk. Az önkormányzatnak is kell
hozni bizonyos áldozatot a közös cél
érdekében, azért, hogy az itt élõ emberek jól érezzék magukat, és itt találják meg a megélhetésüket. Ezért
szóba kell állni az itt élõ emberekkel, mert nélkülük nem lehet jó döntést hozni.
Ezt követõen Karádi Ferenc
vette át a szót:
– Sajnálom, hogy a 30-án megtartott közgyûlésen sokkal fontosabb volt a néhány képviselõ és az
ülést vezetõ polgármester számára
az egymás elleni küzdelem rendkívül mélyre süllyedõ diskurzusa,
mint a jelentõs elõkészítést igénylõ,
a város tulajdonában lévõ üzlethelyiségeknél alkalmazott bérleti
díjak felülvizsgálata. Az új munkahelyet teremtõ támogatással – amelyet megszavaztunk már, és számtalan vállalkozás igénybe is vett –
egyenértékûnek tartom azt is, ha a
mai gazdasági környezetben a vállalkozók meg tudják õrizni likviditásukat, és nem lesznek kénytelenek
alkalmazottaikat elbocsátani. Ennek az óhajtott célnak az egyik lehetséges eszköze az, ha a város
csökkenti a tulajdonában lévõ üzlethelyiségek havi bérleti díját. A
járulékokat, a központi adókat és az
üzemeltetés más költségét nem tudjuk befolyásolni, de ezt a kiadási
tételt – amely néhány bérlemény
esetében havonta több százezer forint is lehet –, közös elhatározással
meg tudjuk változtatni úgy, hogy a
város tulajdonát képezõ üzleteket
ne zárják be a bérbevevõik, és a ma
üresen állókat is ki tudja adni a jelenlegi hasznosító, az Ingatlan Kezelõ Intézmény. Ha ennek eredményeként ez utóbbi cél is teljesül, vagyis új bérlõk jelentkeznek, akkor a
következõ évi költségvetésben nem
kell jelentõs bevételcsökkenéssel
számolnunk. Érdemes elõre gondolkodni annak, aki a várostól kíván üzlethelyiséget bérelni, hogy az
egyeztetések során elmondhassa a
véleményét az általa elfogadható

feltételekrõl. Jelenleg 4000 forint/hó körül van a belvárosi bérlemények négyzetméterenkénti ára,
amit minden évben az inflációval
automatikusan felszorzunk. Ez a
szám egy száz négyzetméteres üzlet
esetében 2010-re elérheti a félmillió forintot is havonta. Kevés remény van tehát arra, hogy ennek a
gyakorlatnak a fenntartása hosszú
távú gondolkodást tegyen lehetõvé
a bérlõk számára. A könnyítés életszerû és szükséges. Errõl szeretném
meggyõzni képviselõtársaimat, ami
az elõzetes bizottsági vélemények
ismeretében nem lesz nehéz.
Jerausek István így folytatta:
– Képviselõtársamnak engem
nem kell meggyõznie a bérleti díjak csökkentése ügyében. Úgy
látom, máris késésben vagyunk
ezügyben. Mivel a külsõ körülmények jelentõsen megváltoztak, felül
kell vizsgálni az egész szabályzórendszert. Ezek a változások az üzletek esetében még inkább igazak.

2008. november 6.
A városba települt multinacionális
cégek, a fizetõképes kereslet csökkenése olyan helyzetbe hozta a helyi vállalkozókat, hogy képtelenek
a magas bérleti díjat kitermelni.
Nem tartom jó megoldásnak azt
sem, miszerint az üzlet bérleti díja
a négyzetméter növekedésével arányosan növekszik. Például a 40
négyzetméteres üzletben nem
dupla jövedelem képzõdik a 20
négyzetméteressel szemben. Meg
kell találni a helyes arányt. Egy
sor ilyen, és ehhez hasonló kérdés
újraszabályozása a feladat. Úgy
gondolom, egy vállalkozóbarát önkormányzatnak mindenképpen a
bérleti díjak csökkentésében kell
gondolkodnia, ami nem jelent okvetlen bevételkiesést, mert ezáltal
az üres üzletek is bérlõre találnak.
Nem utolsósorban városképileg is
kiábrándítóak a papírral befedett
mocskos kirakatok.
B.E. - SE. - K.H.
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Szép az erdõ õsszel is... Emlékkereszt a hajdani
görögkeleti temetõ helyén

Az önálló est programjairól Major Lajos elnök és Varga Zoltán,
médiakapcsolatokkal megbízott
vezetõ tartott sajtótájékoztatót.
– A mûsorban ismert és új nótaösszeállítások is szerepelnek –
kezdte Varga Zoltán. – Elhangzanak erre az alkalomra megtanult,
gyûjtött anyagok, amelyeket nótamûsorokban sem lehet hallani, és
a kottájával, szövegével sem lehet
találkozni. Kamarakórusuk operett slágereket és nótaszólókat ad
elõ. Kuriózum lesz egyik nótástársuk szerzeménye is. Idén egy
alkalommal lépnek fel, egy mûsort
adnak, mert a tavalyi két önálló
est dupla kiadást és fáradtságot
jelentett a klub számára. Soha
nem merték remélni, hogy a kanizsai nótakedvelõ közönség ennyire
a szívébe zárja õket. A belépõjegyekért szinte közelharc folyt ismerõseik körében. Ezt mutatja,
hogy két héttel az est elõtt már
csak harminc szabad belépõjegyük maradt.
Még egy újdonságról tettek említést a sajtótájékoztatón: a nézõk
tapasztalni fogják, hogy a színpad
mögött megjelenik a „Nagykanizsa a nóta városa” felirat, s ez némi magyarázatra szorul. Ez év tavaszán Major Lajos, a Tüttõ János
Nótaklub vezetõje, bejegyeztette
és levédette az ARTISJUS Magyar
Szerzõi Jogvédõ Irodánál ezt a címet városunk részére. A szép és
nagyon hangzatos cím azonban
kötelezettségeket is jelent. Többek
között azt, hogy negyedévenként
szeretnének nótás vacsorákat szervezni valamelyik vendéglõben,
ahova vendégmûvészeket is meghívnak. A most nyolc éves klub a
tizedik évfordulójára egész napos
nótafesztivált tervez a városban,
különbözõ amatõr csoportok fellépésével.
A klub történetérõl szólva
elhangzott: nótakedvelõkbõl álló
baráti társaság hozta létre azzal a

céllal, hogy a méltatlanul mellõzött magyar nótakultúrát ápolják
és népszerûsítsék. Régi, kevesek
által ismert darabok gyûjtésével,
és mai szerzõk mûveinek megismerésével, megtanulásával kezdõdött. Mára már több száz olyan
magyar nótát énekelnek, amelyeket színpadon is bemutatnak. Az
utóbbi öt évben ötvennyolc helyszínen, közel kétszáz elõadást
tartottak. Sikereiket igazolja,
hogy a legjelentõsebb nagykanizsai és városkörnyéki kulturális
programokon kívül már több fõvárosi rendezvényre is meghívást
kaptak. Öt alkalommal léphettek
fel a Stefánia Palotában, ahol a
legnagyobb nótaénekesekkel egy
színpadon mutathatták be produkcióikat. TV- és rádiófelvétel
is készült velük. Rendszeres szereplõi a Duna TV Kívánságkosár
címû mûsorának. Az országos
terjesztésû Nótás Újság ünnepi
számában egész oldal foglalkozott a klub tevékenységével.
Olyan nagyszabású országos és
nemzetközi seregszemléken képviselték régiónkat, mint az
Abasári Nemzetközi Nóta és Katonadal Fesztivál, vagy a Szentendrei Borünnep. Bemutatkoztak
Szlovéniában a Lendvai Szüret
rendezvényein. Havi rendszerességgel szerepelnek különféle budapesti rendezvényeken is.
A 2008-as év nagy feladatok
elé állította a lelkes csapatot. A
többszöri szlovéniai vendégszereplés után Nagykanizsa testvérvárosi kapcsolatai lehetõvé tették, hogy az erdélyi Kovásznán,
Csomakõrösön, és Székelyudvarhelyen is bemutatkozzanak, s
eddig mindenhol komoly sikert
arattak.
Olyan országos hírû rendezvényekre készülnek, mint a Villányi
Bornapok, a Keszthelyi Város
Napja, és több kórustalálkozóra is
invitálják a csapatot.
Mûködési feltételeiket a befizetett tagdíjakon kívül a mûfaj iránt
elkötelezett városunkban élõ támogatók biztosítják. Fontos támogatójuk a város önkormányzata is.
Kitûzött céljaik között elsõ helyen
szerepel a Tüttõ hagyaték ápolása,
névadójuk munkásságának megismertetése a nótakedvelõ közönséggel.
Bakonyi Erzsébet

zatának hivatalvezetõje mondott
beszédet, melyben köszönetet mondott az emlékhely kialakításáért.
– Nagykanizsa példaértékû tevékenységet végzett abban, hogy saját költségén kialakította az emlékhelyet. Van már hagyománya a görög és magyar kapcsolatoknak –
hangsúlyozta –, s büszkén mondhatják, a mai nappal még jobban
öregbítik a két nép barátságát.
Végezetül emléklapot adott át
Marton István polgármesternek és
Tarnóczky Attilának a lelkiismeretes munkájáért.
Kalota József görögkeleti esperes, érseki vikárius, a konstantinápolyi fennhatóság követe a köszönet, a hála és a remény kifejezésével áttért az egyházi szertartásra,
majd Marton István, Alexandros
Desipris, a Magyarországi Görög
Nagykövetség katonai attaséja és
Kanakisz Lefterisz koszorút helyezett el az emlékkereszt talapzatánál. A megemlékezésen Horváth
István Radnóti-díjas versmondó és
Farkas Tibor énekmondó mûködött közre.

November 1-jén avatták fel a
hajdani görögkeleti temetõ helyén, a Tripammer utca elején, a
temetõi híd délkeleti sarkánál
felállított emlékkeresztet.
A kereszten, melyre Draskovics
György gravírozta a szöveget, a
város egykori görögkeleti vallású
lakosainak neve fölött ez áll:
1962-ig létezett itt Nagykanizsán
görög és szerb származású polgárok temetõje. A kicsiny ortodox
sírkertbe a 18 század alkonyától
temetkeztek.
Beszédében Czupi Gyula, a
Halis István Városi Könyvtár igazgatója az egykoron Nagykanizsán
fontos szerepet betöltött görögökre
emlékezett, akik közel kétszáz
évig, a 18-19. században voltak jelen a város életében. Létszámuk
néhány tucat családra tehetõ. Fõként kereskedelemmel foglalkoztak, de volt köztük tanító is. Elõször a török területekrõl behozott
termékeket értékesítették, hiszen
akkoriban még török fennhatóság
alatt állt Görögország. Késõbb
más termékekkel is kereskedtek.
Történetüket sokrétûen feldolgozták a nemrégiben megjelent Nagykanizsa Monográfia második kötetében. A kanizsai elsõ boltok tulajdonosai közülük valók lehettek, de
a reformkorban is fontos szerepük
volt. Elég csak arra gondolni, hogy
1845-ben az Axenti-házban alakult
meg a nagykanizsai takarékpénztár. Az itteni görögségnek és mindazoknak, akik görögkeleti vallásúak voltak, temetõjük is volt ezen a
helyen. Halis István megjegyezte
egy írásában, hogy a térképen
1916-ban a görögrõl átnevezték
ráctemetõnek. Aztán eltûnt a görögség a város életébõl. Egy részük asszimilálódott, többen elköltöztek. Az árván maradt temetõt
egy idõ után felszámolták. Valójában nyoma sem maradt, csupán
néhány fénykép emlékeztet a keresztre. Tarnóczky Attila pedagógus a görögkeleti temetõ közelében nõtt fel, az õ ötlete nyomán
alakította ki az emlékhelyet az önkormányzat.
A keresztet Marton István polgármester leplezte le, majd
Kanakisz Lefterisz, a Magyarországi Görögök Országos Önkormány-

B.E.

amatõr felvétel

„Szép az erdõ, õsszel is szép”
címmel november 8-án, szombaton, 16.30 órai kezdettel tartja
egész estés nótamûsorát a Tüttõ
János Nótaklub a HSMK színháztermében. A mûsorban fellép
Szentendrei Klára, Kerekes Katalin és erdélyi nótákkal Vásárhelyi Prodán Miklós nótaénekes.
Kísér a Liszt-díjas Szalai Antal
zenekara.

Bencze Lajos, kiskanizsai olvasónk hívta fel a figyelmünket,
hogy hétfõ estére ellopták a Szt.
Flórián téri kápolna Mária szobrát
(képünkön balról). A városrész közössége hálás lenne, ha visszajuttatnák az amúgy csak eszmei értékkel bíró, 40 cm nagyságú, kék
palásttal ábrázolt zöld-fekete talapzatú gipszszobrot.
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Fegyelmi vizsgálat, jogi szakértõvel
Az elõterjesztés hiányossága
miatt ismét levette napirendjérõl
a zárt ülésre javasolt, második alpolgármester választására és illetményének megállapítására elõterjesztett javaslatot a október
30-án megtartott közgyûlés.
A testület Marton István polgármester kérésére nyílt ülésen tárgyalta Röst János önkormányzati
képviselõ Arany János út 8. számú
ingatlanra bejegyzett elõvásárlási

jogról történõ lemondás törvényességi vizsgálatára elõterjesztett javaslatát, valamint Bogár Ferenc
képviselõ önálló indítványát, melyet a Bajza utca 2. szám alatti ingatlan megvásárlásának törvényességi vizsgálatára terjesztett elõ. A
testület végül hosszas vita után úgy
döntött, hogy mindkét ügyben
vizsgálóbizottságot állít fel. (Lásd:
Ingatlankeringõ címû írásunkat)
Az Arany János utcai ingatlan
megvásárlásának törvényességét

Kedves Olvasók, Tisztelt Választópolgárok!
Noha Önök közül bizonyára sokan, sokféle forrásból értesültek már
az október 30-i soros közgyûlés történéseirõl, úgy gondolom, nem mehetek el mellette szó nélkül. Nem mehetek, mert igazi mérföldkövet jelentett a város életében, elvégre az elmúlt 18 évben nem volt példa hasonló eljárásra. Ezek után már semmi sem folyhat tovább a régi mederben.
Történt, hogy botrányos körülmények között, koholt vádak alapján – a nyilvánosság kizárásával is próbálkozva – a közgyûlés fegyelmi vizsgálatokat indított ellenem. Hiába érveltem nyilvánvaló
igazam mellett, hiába próbáltam hatni a képviselõkre, hiába példálóztam ehhez hasonló koncepciós perekkel, csak lehajtott fejek, lesütött szemek, monoton gombnyomogatás, és a fegyelmik megindítása volt a válasz. Aki látta a közgyûlést – miután egy órán keresztül kellett küzdenem azért, hogy ezeket a napirendi pontokat egyáltalán nyílt ülésen tárgyalják – meggyõzõdhetett ártatlanságomról,
és az erkölcsi bizonyosságra sem kellett sokat várni. Alig egy nappal késõbb a rendõrség bejelentette, hogy a fiktív azonosságú Kiss
István által tett feljelentést – melynek tárgya alapján Röst János indítványára a testület fegyelmit indított ellenem – alapos vizsgálat
után elutasította.
A feljelentés-kiegészítés keretében ugyanazokat a dokumentumokat
vizsgálták, melyekbõl a fegyelmi bizottság is dolgozni fog, s megállapították, hogy „A lefolytatott eljárás során beszerzett adatokból bûncselekmény elkövetésének gyanúja nem volt megállapítható, ezért a
feljelentés elutasítására került sor.” Magyarán: már a gyanú sem volt
megalapozható…
Természetesen nincsenek illúzióim, a közgyûlés ha boszorkányüldözésbe kezdett, égetni is akar majd! A sors igazságossága, hogy ezt a
célt már most túlteljesítette, no nem engem, hanem saját magát sikerült leégetnie minden jóérzésû választópolgár elõtt. Az a hazug propagandagépezet, mely az elmúlt több mint egy évben a vesztemért dolgozott, aznap dõlt saját kardjába, vált teljesen hiteltelenné, amikor már
végsõ gyõzelmi torára készült. Hátradõlve várom a közgyûlés nyilvános bocsánatkérését, vagy a további pereket ámokfutásuk újabb bizonyítékaként!
Persze meglehet, hogy Bogár Ferenc, Röst János, Szõlõsi Márta
(megannyi rendíthetetlen, velem szemben elfogulatlan városatya
illetve városanya ) ott is ellenem szóló bizonyítékokra lel, ahol a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya szakértõinek sem sikerült. Az persze nem kérdés, hogy ki veszi õket komolyan a
továbbiakban annál is inkább, mert lehet, hogy koncepciós perek Kanizsán manapság is elõfordulnak, de a diktatúrának már vége, így ha
szükséges, bírósági eljárás keretében bizonyítom be igazamat, efelõl
senkinek ne legyen kétsége! Óva intem ettõl a testületet, kár lenne
ilyen felelõtlenül felesleges költségekbe hajszolniuk a várost.
Nagykanizsa, 2008. november 5.
Marton István, polgármester

Ingatlankeringõ

vizsgáló bizottság tagjai: Bogár
Ferenc, Szõlõsi Márta és Röst János. A Bajza utca 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatban felállt vizsgáló bizottság tagjai: Tóth László,
Bogár Ferenc és Szõlõsi Márta. A
bizottságok jogi szakértõt is igénybe vehetnek a munkájukhoz. Az
egyenként 300 ezer forintos tiszteletdíj összegét a gépkocsivásárlásra tervezett keretbõl fizetik ki.
B.E.

Célpontban
az egykori
óvoda
épülete
Ülésezett Tóth Nándor elnökletével a Kiskanizsai Településrészi Önkormányzat, melyen a
négy napirendi ponton kívül az
ötödiknek jelölt „Egyebek” jelentette az igazi vitás témák
tömkelegét.
S addig mi történt? Egyebek
mellett a tûzgyújtási rendeletrõl,
a lerágott csontként sokadszor
elõcitált tájház és az ott létesítendõ lejáró kérdésérõl értekeztek a
részönkormányzat képviselõi, illetve a helybeli lakosok. Aztán a
(talán a messzi jövõben) megvalósuló délkeleti körgyûrûrõl is
véleményt formáltak, de a parázs
hozzászólások csak azt követõen
jöttek. A fõ csapásvonal a
kiskanizsai óvoda egykori –
amúgy patinásnak tekintett –
épületének további sorsa volt,
melyet a környékbeliek egyszerûen csak a városrész „szégyenének” tekintenek. Megmenteni és
valamilyen módon hasznosítani,
vagy
(durván
fogalmazva)
eldózerolni, s helyére rendben
tartott parkot kialakítani – e körül formálódtak a különbözõ álláspontok. Ehhez már tényleg
csak melléktémaként csatlakozott az egészségház ügyének jelenlegi állása, no és az új
kiskanizsai ravatalozó szükségessége.
P.L.

A Marton István ellen indított
fegyelmi eljárásokat megtárgyalta mind a Pénzügyi, mind az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság.
Arany János u. 8.
Röst János önálló indítványa az
Arany János u. 8. ingatlanra bejegyzett elõvásárlási jogról történõ
lemondás törvényességi vizsgálatára irányult.
Az ÜJKB az elõterjesztés kapcsán megállapította, hogy a közgyûlés 2007. március 27.-i ülésén,
az Arany J. u. 8. ingatlanra bejegyzett elõvásárlási jogról történõ lemondás kéréssel kapcsolatban
Marton István polgármester csupán
az elõvásárlási jogról való lemondásra vonatkozó elõterjesztést
nyújtotta be a közgyûlésnek. Holott
a közgyûlés korábbi döntéseibõl
(elõvásárlási jogról szóló rendelet,
szabályozási terv) az lett volna az
adott helyzetben elvárható, hogy a
város által történõ megvásárlásra
vonatkozóan készít elõterjesztést.
Másodsorban határozott arról is,
hogy az elõvásárlási jogról történõ
lemondással kapcsolatban a közgyûlés azon határozatát követõen,
melyben nem fogadta el a polgármester elõvásárlási jogról történõ
lemondási indítványát, Marton István polgármester újabb szavazást
rendelt el. A határozati javaslata
ellentétes értelmezésével és forrás
megjelölése nélkül.
Az SZMSZ szerint a javaslatnak
a képviselõk számára egyértelmûnek kell lennie, jelen esetben
pedig nem volt megjelölve, hogy
mibõl vásárolható meg, így elfogadása esetén sem lett volna végrehajtható. Ezért Marton István polgármestertõl a közgyûlés döntését
követõen az lett volna az adott
helyzetben elvárható, hogy a város
által történõ megvásárlásra vonatkozóan készít elõterjesztést, ám ez
nem történt meg. Annak ellenére,
hogy az illetékes szakmai bizottság
a közgyûlés elõtt majdnem egyhangú határozatával úgy döntött, hogy
az ingatlant meg kell vásárolni.
Ugyancsak megállapította a
bizottság, hogy Marton István polgármester, miután a közgyûlés nem
fogadta el javaslatait, a közgyûlés
döntésével ellentétes tartalmú okirat készítésére utasította a hivatal
dolgozóját, miután az okirat tartalmával kapcsolatban a hivatal dolgozója kifejtette egyet nem értését.

37.qxd

2010.12.14.

9:03

Page 5

Kanizsa – A mi ügyeink

2008. november 6.
A bizottság véleménye szerint
megállapítható, hogy alapos a gyanú arra vonatkozóan, hogy Marton
István polgármester az Arany J. u.
8. ingatlanra Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata javára
bejegyzett elõvásárlási jog gyakorlása során mind az elõterjesztésével, mind a meghozott közgyûlési
döntések jogszerûtlen és a közgyûlés határozatával szembehelyezkedõ módon történõ végrehajtásával,
valamint a valótlan tartalmú nyilatkozat kiadásával – amely a Földhivatal számára felhasználásra került
az ingatlan-nyilvántartásban történõ adatok átvezetésére – tisztségébõl, illetõleg foglalkoztatási jogviszonyából eredõ kötelezettségét
vétkesen megszegte.
A bizottság megállapította,
hogy e kötelességszegés kérdésében a vizsgálat a munkáltató, jelen
esetben a közgyûlés hatáskörébe
tartozik.
Bajza u. 2.
Bogár Ferenc képviselõ önálló
indítványa a Bajza u. 2. szám alatti – ingatlan megvásárlása tárgyában hozott közgyûlési döntés végrehajtásának törvényességi vizsgálatára irányult.
Ennek során az Ügyrendi, Jogi
és Közrendi Bizottság a Bajza u. 2.
számú ingatlan megvásárlása tárgyában hozott közgyûlési döntés
végrehajtásának törvényességi
vizsgálatát tartalmazó képviselõi
elõterjesztés kapcsán megállapította, hogy a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994. évi
LXIV. Törvény 13.§-ával alkalmazni rendelt, a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 37. § (1) bekezdés szerint a köztisztviselõ feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak és az irányító testület döntésének megfelelõen, szakszerûen,
pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint
köteles ellátni.
Másodsorban rámutatott, hogy
alapos a gyanú arra vonatkozóan,
hogy Marton István polgármester
a Bajza u. 2. szám alatti ingatlan
megvásárlására vonatkozó közgyûlési határozat végre nem hajtásával a közgyûlés határozatával
szembehelyezkedõ módon tisztségébõl, illetõleg foglalkoztatási
jogviszonyából eredõ kötelezettségét vétkesen megszegte, valamint ezzel a városnak kárt okozott. A bizottság ez esetben is
kimondta, hogy a kötelességszegés kérdésében a vizsgálat a munkáltató, jelen esetben a közgyûlés
hatáskörébe tartozik.

Jó mókának indult?
Hát, nem az lett…
Ha rám is sütik az internacionalista gondolkodás vádját, akkor is azt írom, a legfájóbb üzenetet a múlt heti,
dunaszerdahelyi futballmérkõzéshez kapcsolódó brutalitás okán egy helyi nyugdíjas
bácsi fogalmazta meg, mondván: a focimeccs apropóján
kirobbant balhé, vagy inkább
magyarverés, nekik, akik ott
élnek, jelenti majd az igazi
hátrányt. A történésekkel
ugyanis újabb adalékot szolgáltathatnak ottani, némely
igencsak szalonképtelen politikai köröknek.
Kinek volt erre szüksége? Miért kellett ez? Akár a szlovák
rendõrség fellépését, akár a látványos – és felettébb nagy létszámú – szurkolói felvonulást is
érthetném ez alatt…
Mindenesetre tekintsünk viszsza kicsit a történelemben, s
nyomatékosítsuk, hogy a Felvidék területén és attól északra
élõ szláv nép nem sátántól fajzott, hiszen a Magyar Királyság
területén évszázadokig erõs volt
a hungarus tudat, s a nemzeti
öntudat általános, XIX. századi
ébredése sem változtatott alapvetõen e felfogáson – egy ideig…
No, de vissza a mába – egy
biztos, a Nagy-Magyarország
drapériá(k) mögött ritka nagy
(és szinte semmilyen téren
sem látott) magyar összefogást tapasztalhattunk, ami
már nem nyerte el az ottani
rendvédelmi szervek tetszését.
De vajon az erõsen illuminált,
„beszívott” állapotban lévõ
drukkerek a magyarság igazi
védelmezõi? Hiszen ezt láthattuk két meginterjúvolt esetében is, akik bõszen hajtogatták, nekik a DAC 1904 – Slovan meccsen küldetéstudatuk
volt…
Nem köszönöm, szerintem
ilyen alakok ne akarják meghatározni két nemzet viszonyát, de
még csak Vladimír Meciárok és
Ján Sloták se…
Bár, ha jobban belegondolunk a magyarországi divathuligánok és a szlovák nacionalista politikus idõnkénti viselkedésében van némi hasonlóság…
Polgár László

5

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

Embertípusok
„Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna”. Tételmondat Kövér Lászlótól. Az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy vajon
a jobb- és a baloldalon milyen embertípusok vannak.
Kezdjük a baloldallal. Végtelenül jó szándékú, a szegénység ellen
harcoló, önön maguk tragédiáit félretevõ emberek garmadája. Hisznek
abban, amiben már egyre kevesebben a golóbison, hogy az odafigyeléssel megválthatják a világot. Pedig nem. De nem lehet és nem is szabad haragudni rájuk. Régóta vallom, hogy a Munkáspárt tagjai számomra sokkal becsületesebbek, mint a karriervágyból emeszpéssé
vedlett egykori emeszempések többsége. Embertípus: átvedlõ. Gy. Ferenc és Thürmer Gyula között zongorázható a különbség.
A kommunista embertípus külön mûfaj. Talán a nemrég eltávozott,
90 éves korában elhunyt Alekszander Szolzsenyicinnek tulajdonított
mondat fejezi ki a leginkább: „A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem”. Amennyiben õ írta, akkor a GULAG és elõzményei hitelesítik mondatát.
Amennyiben nem, akkor is igaza van a szerzõnek. Aki egy kicsit is élt
ebben a világban, az pontosan tudja, hogy rasszok nélkül is van különbség az embertípusok között. Ott van a szocialista. Jót akar, de egy diktatórikus párton belül nem tud tenni semmit. Hiába akarja képtelen rá.
Ott van a jobboldali. Hasonlóan nehéz helyzetben van, de legalább a
templomi imádságaival megpróbálhatja a jobbítást. Embertípus: az átvert.
Ott van a szélsõbaloldali. Gondolkozásmódja a chicagoi nõtüntetéshez és a bostoni tealázadáshoz vezet vissza. Igaz, az elnyomott indiánokról fogalma sincs, csak a pártvezér elve dirigálja. A szélsõbaloldali nem szereti sem Gy. Ferencet, sem Orbán Viktort. A szélsõbaloldali
gondolkodásmódba az sem fér bele, hogy valakik ultraliberális
és/vagy neokonzervatív gazdasági-modellt fogadják-e el. De a jobboldallal szemben is megvan a fenntartás. Nehéz velük, de ez várható volt.
Ott van a szélsõjobboldali. Gondolkozásmódjuk nevettetõ. A részben
provokátorokból, részben csekély IQ-jú emberekbõl álló csuklyás bagázs
kacagtató „érveket” szolgáltat. Senki nem jó. Gy. Ferencet bitóra, Orbánt
gyehennatûzre. Ez így elég átlátszó. A Szilvássy-féle tikosszolgálat jó pénzért megvett egy-két hangadót. Laborc KGB-elvtárs jól dolgozott. „Kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna”. Tételmondat Kövér
Lászlótól. Ennyi. És nem Kövér a szélsõjobboldali. Õ csak rávilágított a
Fideszre-tolt hepciáskodókra. És igaza van. Ha a baloldali gondolkodásúak alaposan elemzik a történteket, akkor rájönnek: minden balliberális
propaganda-hadjárat ellenére Kövérnek igaza van. És Gy. Ferencnek
nincs. A bitófa és a gyehennatûz között lényeges különbség van.
És ott van a „polgárikörös”. Szépen megvezették õket. Magam is az vagyok. Orbán így akarta mozgatni szavazótáborát. Majd hátat fordított. Elõbb
mozdulásra szólított „majd, ha mondom”, de eltûnt. Sok szavazót veszített.
Emberek ezrei saját költségükön szervezték a megbeszéléseket, könyvbemutatókat, zsíroskenyér-partikat. És felülrõl nem kaptak támogatást. Semmit.
Behülyítették õket és õk – jó szándékkal – behülyültek. Pedig hihetetlen szervezõmunkájukra – szórólapok, személyes meggyõzések – óriási szükség van.
Esze Tamás sem ment volna semmire talpasai nélkül. Sajnálatos.
Ott vannak, embertípusként, a celebek. A kereskedelmi emberbutító
– szó szerinti – csatorna magyar „sztárokkal” erõsített, olasz mintáról
másolt mûsora hívatott kifejleszteni a „homo magyariencus sapienst”. Istenem, visszasírom a Való Világ szexuális jeleneteit. A csatorna
„sztárjainak” mondott figurái – az olimpiai bajnokokon, érmeseken
túl – semmiféle valós teljesítményt nem tudnak a hátuk mögött. Viszont
bolondot csinálnak a nézõkbõl.
Végül ott vannak az okosak, akik látják ezeket a halmazokat és kívülrõl szemlélik vergõdésüket. Egyre többen vannak.
Az utolsó embertípus hazánkban a medikusok tárgyát képezõ Gy.
Ferenc. Orvosi eset. Tetteirõl e hasábokon – sem – lehet mit írni.
Csúri Ákos

37.qxd

2010.12.14.

6

9:03

Page 6

Kanizsa – Városháza
Versenytárgyalás - Ipari Park 4378/29.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 4378/29. hrsz-ú, Nagykanizsa Ipari Parkban elhelyezkedõ, melynek kikiáltási ára 59.332.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás idõpontjai: november 21. és 28. 10:00 óra.
Az ingatlan az Ipari Park területén a 74 sz. út mellett helyezkedik el, nevezetesen a Nagykanizsa belterület 4378/29 hrsz-ú, 1.4833 m2 nagyságú „kivett
beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. A terület a 4378/12 hrsz.-ú útról
megközelíthetõ. Közmûcsatlakozások adottak. A felmerülõ igényeket a szolgáltatókkal kell egyeztetni.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámokon lehet: 93/310-256
és 93/536-365

Álláspályázat - szociális gondozó 2.
Az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot
hirdet az intézmény segítségnyújtás ágán szociális gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 40/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: feladatai ellátása során az ellátást igénybe vevõnek saját lakókörnyezetében segítséget nyújt szociális, mentális, fizikai szükségletének biztosításában.
Feladata továbbá: segítõ kapcsolat kialakítása, alapvetõ ápolási, gondozási feladatok ellátása, közremûködés a személyi és környezeti higiéné megtartásában, háztartásának vezetésében, segítségnyújtás környezetével való kapcsolattartásához. Az elõírt dokumentációk naprakész és pontos vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó- és szervezõ, gerontológiai gondozó, ápoló, általános betegápoló,
felnõtt szakápoló, szociális területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, 18. év feletti
életkor.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: középiskola/gimnázium, szociális
végzettség, szociális területen szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat, empátiás készség, jó kommunikációs készség, megbízhatóság, csapatmunkában való részvétel, konfliktus kezelésének képessége, tûrõképesség,
jó szervezõ készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, arcképes
szakmai életrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008.
december 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
november 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Csarankóné Gyergyói Judit nyújt, a 93/312-774 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 162/2008., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által összehívott szakmai bizottság elõtt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 25. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap – 2008. november 8., Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap – 2008. november 12., Nagykanizsa MJV honlapja
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2008. november 3. A pályázati kiírás
közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ tájékoztatja Önöket,
hogy 2008. októberében megalakult a Lisztérzékenyek Egyesülete. Az
Egyesület 2008. november 11-én 16 órakor a Nagykanizsa, Zrínyi
Miklós u 51. szám alatt a glutén mentes termékekbõl, vásárlással
egybekötött termékbemutatót szervez a Mester család részvételével.

2008. november 6.

Nyitott tornaterem akció
A Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztálya koordinálásával 2008.
november 08, 15, 22, 29, december 06 és 13-án szombatonként hét tornaterem nyitja ki kapuit, hogy díjtalan használat mellett fogadja a sportolni vágyókat, szervezett csoportokat az óvodás korosztálytól az idõsebbekig.
Délelõtti idõszakok (kivétel Palin): 9.00-10.30, 10.30-12.00, 12.00-13.00
Délutáni idõszakok: 14.00-15.30, 15.30-17.00, 17.00-18.00
A sportolás az alábbi helyen és idõpontban lehetséges:
- Hevesi Sándor Általános Iskola, Hevesi u. 2. Tel: 311-265. Szabad délelõtt és
délután: november 8, 15, 29, december 6, 13-án.
- Zrínyi Miklós Általános Iskola, Zrínyi M. u. 38. Tel: 312-078. Szabad: 12.00
- 13.00-ig november 8, 22 és december 6, 13-án
- Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa, Bajcsy-Zs.u. 67. Tel: 319-217. Szabad. 9.00 - 13.00-ig november 8, 15, 22, 29, december 6, 13-án.
- Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin, Alkotmány u. 81. Tel: 313737. Szabad. 8.00 - 12.00-ig november 8, 15, 22, 29, december 6, 13-án
- Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Csokonai u. 1. Tel: 313-026. Szabad.
9.00 - 13.00-ig november 8, 15, 22, 29, december 6, 13-án.
- Péterfy Sándor Általános Iskola, Attila u. 2. Tel: 311-099. Szabad. 14.0018.00-ig november 8, 15, 22, december 6, 13-án.
- Rozgonyi Úti Általános Iskola, Rozgonyi u. 25. Tel: 311-543. Szabad. 9.0013.00-ig november 8, 15, 22, 29, december 6, 13-án
A tornatermek használatára (idõpontokra) elõzetesen bejelentkezni a feltüntetett telefonszámokon lehet.

Álláspályázat - karbantartó
Az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot
hirdet karbantartó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Teleki út 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény telephelyein elvégzendõ karbantartási feladatok: szerelvények, nyílászárók javítása, udvar, kert, járda takarítása, hó eltakarítás, fûnyírás, villamos berendezések, kazánok felügyelete, szükség esetén ebédszállítás
az intézmény gépkocsijával, meghibásodott szerelvények beszerzése, postázandó anyagok kézbesítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: szakmunkásképzõ intézet, gáz-,víz-, központi fûtés szerelõ, villanyszerelõ, kazánfûtõ, B kategóriás gépkocsivezetõi engedély, a felsorolt szakmák valamelyikében szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: középiskola/gimnázium, több szakmában való jártasság – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008.
december 15. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
november 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Zsuzsanna
nyújt, a 93/312-175 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 162-1/2008., valamint a munkakör megnevezését: karbantartó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által összehívott szakmai bizottság elõtt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 3. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap – 2008. november 8., Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilap – 2008. november 12., Nagykanizsa MJV honlapja
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: A pályázati kiírás közzétevõje a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
(KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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2008. november 6.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

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

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)

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.

Kanizsa – Városháza
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Idõsügyi tanács - fogadóóra
Értesítjük a város idõs lakóit, hogy november 11-én (kedden) 10 órától 12
óráig a Családsegítõ Központ irodájában (Zrínyi M. u. 51.) fogadóórát tartunk.
Hívjuk mindazokat, akik információkat kérnek, tanácsot, segítséget várnak.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsa

Versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz/Megnevezés
Kikiáltási ár (Ft)
Versenytárgy.idõp.
Eötvös tér északi tömb
50.000.000
11.12. 09.00
961, Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000
11.12. 09.30
131/2, Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa
11.12. 11.30
4372/1, Lazsnaki kastély
65.000.000
11.12. 10.30
2190/A/3, Csányi u. 8. - iroda
10.700.000
11.12. 11.00
3817, Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa
11.12. 08.30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Versenytárgyalás - Ipari Park (649/41.)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/41. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen területen lévõ ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa.
Versenytárgyalás idõpontjai: 11.05, 11.19. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyonkezelõ és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay
u. 21. Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/310256 és 93/536-365

Pályázat osztályvezetõi munkakörre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport Osztály osztályvezetõ munkakörének betöltésére.
Ellátandó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sport Osztályának vezetése, az osztály részére meghatározott szakmai feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok, hivatali belsõ szabályzatok és testületi
döntések szerint. Az önkormányzati oktatási, kulturális és közgyûjteményi intézmények vonatkozásában szakmai felügyelet, a tulajdonosi döntések végrehajtásának koordinációja.
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 mellékletének I/15. Kulturális, közoktatási feladatok ellátása pontja szerinti képesítési elõírás, jogi vagy közigazgatási szakvizsga.
Elõnyt jelent: egyetemi végzettség, pedagógus szakvizsga, illetve közoktatás vezetõi diploma, önkormányzati gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, a pályázónak a
munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseit, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt, a pályázatban feltételként
elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát 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, elõnyként megjelölt gyakorlatok 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. november 14. A
pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 28. A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
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Szociális segélyekrõl,
13. havi nyugdíjról
Rendkívüli ülést tartott Nagykanizsán a Nyugat-Dunántúli
Regionális Szociálpolitikai Tanács, melyet követõen Korózs
Lajos, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium államtitkára, az
Országos Idõsügyi Tanács titkára és Vass Péter, a Tanács elnöke
tájékoztatták a sajtó képviselõit
az „Út a munkához” nevû programról, valamint a Szociálpolitikai Tanács rendeletmódosítási
koncepciójáról.
A programmal szeretnének javítani a segélyezettek munkaerõ-piaci helyzetén, növelni a foglalkoztatottságot, illetve mérsékelni a segélyezés munka ellen ösztönzõ hatásait. Fontosnak tartják, hogy a
munka világában (is) közösen jusson érvényre az egyéni felelõsség
és a társadalmi szolidaritás, vagyis
aki képes dolgozni, az így járuljon
hozzá a közteherviseléshez, mert ez
mindnyájunk érdeke. A rendszer át-

2008. november 6.

A hõsi halottakra emlékeztek

alakításával nem szûnik meg a segélyezés, a rászorulók – egészségügyi, mentális állapotuk miatt – továbbra is fognak kapni szociális segélyt, de a jelenleg körülbelül 230
ezer fõbõl 100 ezer fõt szeretnének
bevonni közfoglalkoztatásba.
A sajtótájékoztató után Korózs
Lajos a nyugdíjasokat érintõ aktuális és várható kormányintézkedésekrõl tartott elõadást a Halis István Városi Könyvtárban. A 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban elmondta, hogy idén még mindenki megkapja, jövõre azonban csak azok,
akik nem korkedvezménnyel mentek nyugdíjba, illetve a rokkantnyugdíjasok, az özvegyek és az árvák. Az összeg mértékét is meghatározták: akik 80 ezer forintot,
vagy annál kevesebbet kapnak,
azok a teljes összeget kézhez kapják, a többiek 13. havi nyugdíját 80
ezer forintban maximalizálták.
S.E.

Pályázat vezérigazgatói posztra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésére
Szerv megnevezése, székhelye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garai u. 21
A zrt. tevékenységi köre megegyezik a jogelõd Nagykanizsa Régió Ipari Park
és Logisztikai Központ Kft., és Nagykanizsai Ingatlankezelési Intézmény tevékenységi körével.
A vezérigazgató fõ feladatai: A Gt., által és a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása. A vezérigazgatói tisztség 2009. január 1. naptól tölthetõ be. A megbízás
határozott idõre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek: egyetemi, fõiskolai végzettség, büntetlen elõélet, vezetõi
gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött legalább 3 év gyakorlat: piacgazdaság, vagyonkezelés, mûszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági terület
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: a zrt. vezetésére
vonatkozó koncepció, a pályázó szakmai önéletrajza, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, a feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat
hivatalos igazolása. (Az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak
nincs helye.)
Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban történik, a megbízási
díj havi 530.000 Ft. A megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a
feleket kölcsönösen megilleti az indoklás nélküli rendes felmondás joga azzal,
hogy a felmondás kimondásától számított 4 hónap elteltével szûnik meg a
szerzõdés. Saját gépkocsi használat és mobiltelefon használat biztosított.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 24. 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)

A hagyományoknak megfelelõen november 1-jén délelõtt koszorúzást tartottak
civil szervezetek a városi köztemetõben lévõ Doni és a II. világháborús emlékhelynél. Akopjafánál elsõként a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja, majd a Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Nagykanizsai Szervezete
helyezte el a megemlékezés virágait és gyújtott mécsest, gyertyát.

Álláspályázat – szociális gondozó
Az Egyesített Szociális Intézmény – Nagykanizsa a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján pályázatot
hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala megye, 8856 Surd, Kossuth utca 35/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
önmaguk ellátására részben képes idõskorúak idõsek klubjában történõ napközbeni gondozása, közösségi-, kulturális-, szabadidõs programok szervezése, étkeztetés kulturált körülmények közötti lebonyolítása, kulturált környezet, higiénés rend megteremtése, segítségnyújtás a klubtagoknak egészségi-, szociális ellátásokhoz való jutásához, az elõírt dokumentációk pontos vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szociális gondozó és szervezõ,
szociális gondozó és ápoló, felnõtt szakápoló, általános ápoló, a felsorolt szakmák valamelyikében szerzett gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: középiskola/gimnázium, a felsorolt
szakma/szakmákban szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
empátiás készség, jó kommunikációs készség, megbízhatóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008.
december 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
november 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss
Zsuzsanna nyújt, a 93/312-175 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Szociális Intézmény – Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800
Nagykanizsa, Teleki út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 162-2/2008., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatása a munkáltató által összehívott szakmai bizottság elõtt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. november 25. A pályázati kiírás
további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap - 2008. november 08.,
Nagykanizsa MJV honlapja, Surd Község Önkormányzat faliújságára történõ
kifüggesztés. A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja: 2008. november 3. A
pályázati kiírás közzétevõje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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2008. november 6.
A huszonegyedik században
összezsugorodott világunkban
már szinte fel sem kapjuk a fejünket azon, ha a világ hét kontinensét járó Hivekovics Ákos két
útja között hazaugrik egy villámlátogatásra a szülõi házba
Nagyrécsére, hogy aztán ismét
útnak induljon a kék bolygó másik felére. A tudományos ökológiai és madártani projektek kutatóját ezúttal az antarktiszi élményeirõl kérdeztük.

utazásokat?
– Mivel ennyiféle iparágban vagyok érdekelt: ugye tanulmányutakat szervezünk az alapítványnál,
tudományos konferenciákra kell
utazni, emellett dolgozom még madártani elõadóként a sarki területekre induló hajókon és jégtörõkön, ezért gyakorlatilag már nem
én tervezem az éveket, hanem úgymond az iparágak terveznek engem. Nem panaszként mondom, de
abban a stádiumban vagyok, amikor már választanom kell, hogy mi
az, ami egyáltalán belefér egy
naptári évembe. Most egy tanulmányutat vezetek Nyugat-Afrikába, ahol síkvidéki gorillákat szeretnénk megfigyelni Kongóban, a
Közép-Afrikai Köztársaságban és
Gabonban. Egy 12 fõs – fõleg
amerikaiakból és nyugat-európaiakból álló csoportot viszek, azután
Costa Ricában egy projekten dolgozom körülbelül egy hónapig, és
aztán kezdõdik az antarktiszi szezonom. Egészen márciusig ott leszek, aztán onnantól kezdve 10-12
tanulmányutat viszek gyakorlatilag a világ hét kontinensére, úgyhogy csak három-négy napra tudok hazajönni közöttük, tehát
rendkívül feszített a munkatempóm.
– Melyik volt a világ legtávolabbi zuga, ahol honfitársunkkal találkozott?
– Két sztorit említek: az egyik
Brazíliába vezet, a másik a csendes-óceáni szigetekre. Brazília
Pantana nevû mocsárvidékén nem
túl sok a szálláslehetõség, az országon belül is csak négy-öt repülõúttal lehet eljutni Pantana területére, ahol újabb többórás autóúttal lehet elérni egy haciendára,
ahol ökoturisztikai vendégként
megszállhatunk. Ahogy délután

ma már több magyar utazási iroda is ajánlja ezeket a hajóutakat,
és szerintem tíz-tizenöt fõ jut el
évente a Déli-sarkvidékre. Jómagam kétszer vagy háromszor találkoztam eddig olyan magyarokkal, akik befizettek ezekre az utakra. Visszatérve a kérdésre: számomra teljesen felemelõ érzés
volt az elsõ találkozás a pingvinekkel, illetve kis gumicsónakokkal megközelíteni a bálnákat egy
olyan területen, ahol ötven-hat-

Világjárás felsõfokon
– 2000-ben volt az elsõ ajánlatom Kanadában, amikor – lévén
madártan, illetve populáció biológia a szakterületem – a diplomamunkámon dolgoztam a Canadian
Wildlife Services-nél két-három
hónapon át. Az ottani professzorom felvetette, hogy egy hajón kellene elõadásokat tartani fõleg
pingvinekrõl és albatoroszokról
egy antarktiszi utazáson. Köztudott, hogy az Antarktisz mint ökoturisztikai terület egyre népszerûbb és számos utazási iroda szervez oda utakat. Szívesen beugrottam az elõadói utazásra a profeszszorom helyett. Torontóban elmentem az állásinterjúra, s két hónap
múlva már egy Antarktiszra tartó
hajón elõadásokat tartottam angolul a pingvinekrõl és albatroszokról az ökoturistáknak.
– Milyen volt az elsõ találkozás
az Antarktisszal?
– Szinte leírhatatlan, fõleg magyarként! Utánanéztem könyvtárakban, hogy én voltam a tizenhetedik magyar állampolgár, aki valaha is az Antarktisz földjére tette
a lábát. Nyolc évvel ezelõtt ez
még ritka dolognak számított, de

van évvel ezelõtt összeomlott a
bálnavadászat mint iparág, tehát
ezek a bálnák tudják, hogy most
már semmi sem háborítja nyugalmukat. Bármily meglepõ, de ezek
a bálnák nagyon másképp viszonyulnak a turizmushoz és az emberi fajhoz, mint mondjuk az északi társaik, ahol az eszkimók még
ma is vadásszák õket, mert joguk
van a bálnavadászathoz. Tehát
csodálatos érzés megközelíteni a
bálnákat és látni, hogy milyen barátságosak, és legalább annyira
érdekli õket, hogy kik vagyunk,
mint bennünket az, hogy milyen
például egy hosszúszárnyú bálna.
Hiába néz meg az ember 30-40
dokumentumfilmet, testközelbõl
kell érezni a hideget, látni és szagolni azt az állatot, ahogy feljön a
tenger mélyérõl, vagy látni egy
hosszúszárnyú bálnát, ahogy a
szemedbe néz, és tíz perc múlva
meg egy pingvintelep szélén állni
és bámulni a kolóniát, ahol húszharmincezer (!) pár pingvin fészkel, hallgatni a zajokat és érezni a
szagokat – mindez teljesen leírhatatlan!
– Hova tervezi a következõ nagy

9

visszaértünk a szállásra és leültünk enni, egy volt professzorom
Budapestrõl egy másik csoport
élén egyszercsak besétál a kapun.
Döbbenetes volt látnom, amint a
világ elõl teljesen elzárt és távol
levõ pantanai szálláshelyen az a
jó ismerõsöm lép be a kapun, akitõl madártan terén talán a legtöbbet tanultam. A másik történet:
amikor Fidzsin éltem egy jó ideig,
mindig szerettem volna eljutni
Vanuatura. Leginkább a sziget déli
részén levõ Tana vulkán érdekelt,
ami a világ egyik legmegfigyelhetõbb aktív vulkánja, mert a kürtõben fortyog a láva, de mindig viszszaesik a kürtõbe, tehát ott lehet
állni a szélén és figyelni a mûködését. Port Villában leszállok a repülõrõl és sorban állok vízumért,
hogy bejussak Vanuatura, és mit
hallok, az elõttem álló két ember
folyékonyan kezd beszélni – magyarul! – meséli még most is ámulattal Hivekovics Ákos, a világjáró
ornitológus és tudományos kutató.
Gelencsér Gábor

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Verespatak múltja, jelene, jövõje képekben
Nagykanizsára érkezett a – Kelemen József kezdeményezte – valaha jómódú kis bányaváros, Verespatak múltját, jelenét és jövõjét fotókon bemutató országos vándorkiállítás. Az elmúlt év eleje óta már
83 magyarországi városba kapott
bebocsátást. A HSMK színházi elõcsarnokában látogatható kiállítást
Balogh László, az OKISB elnöke
nyitotta meg. A vándorkiállítás képeit Hornok Ernõ, Kocsis Tibor,
Szász András és Dr. Ioana BogdanCataniciu készítette. Szövegét Kelemen József és Prof. Dr. Visy Zsolt
írta.

Mindenszentek és Halottak
Napja alkalmából porcelán képpel gazdagodott a város elsõ
polgármestere, Halvax József
síremléke.
A nemes gesztust a városban
lokálpatriotizmusáról ismert Dr.
Károlyi Attila önkormányzati
képviselõ gyakorolta, aki a kivitelezés költségeit is magára vállalta. Csakúgy, mint a Rózsa utcai feszület kerítésének – lapzártánk idején történõ – felújítását.
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A hit pajzsa

November 12-ig látható Bálványos István grafikusmûvész
kiállítása a Halis István Városi
Könyvtárban. A kiállítást Varga
Andrea újságíró, a Somogyi Hírlap munkatársa nyitotta meg. Vagány. Így jellemzi magát Bálványos István, aki 1972-ben hagyta
el Magyarországot, hogy harminc év múlva ismét visszatérjen. Dolgozott újságíróként, zenei szerkesztõként, de volt
anyagmozgató segédmunkás is.
A Leuven-i Egyetemen doktorált
mûvészet- és zenetörténetbõl.
Fuvolamûvész. Tanított, koncertezett, 2002-tõl Kaposszerdahelyen él. Ma csak rajzolni akar,
egyre nagyobb szenvedéllyel.
Fegyelmezett vonalak futnak a
papíron, amik látszólag nyugalomról árulkodnak. A képek címébõl azonban kiderül: a világ
kérdéseit feszegeti a mûvész, témái családhoz, hithez, bûnhöz,
Istenhez, belsõ békéhez és gyûlölethez kapcsolódnak. Nem lehet egyetlen pillantást vetni grafikáira, el kell gondolkodnunk
elõttük.
B.E.

Nemrégiben a piaristáknál
járt Olofsson Placid atya, aki a
róla szóló, A hit pajzsa – Olofsson Placid atya élete címû, Ézsiás
Erzsébet által írt kötetet is dedikálta. A 92 éves bencés szerzetes,
egykori gulágrab kirobbanó sikerû elõadást tartott a piarista
gimnazistáknak.

FIRKIN koncertajánló
A régi M.É.Z. együttes legjobb
hangulatait idézi fel a 2008 nyarán
megalakult Péter János fuvolás zenekara. Azzal a nem titkolt szándékkal állt össze a kitûnõ képességû, kirobbanó energiájú csapat,
hogy lazítson, kikapcsoljon, megtáncoltasson mindenkit, aki a modern ír kocsmazene féktelen világára vevõ. A FIRKIN együttes a
makói nagysikerû bemutatkozás
után november 14-én 19 órától ad
koncertet a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.
Cz.Cs.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Bálványos István
grafikái a könyvtárban

Szólásért való ének
A Honvéd Kaszinó tükörtermében mutatták be Horváth István Radnóti-díjas versmondó és
Farkas Tibor énekmondó Szólásért való ének címû közös CD-jének anyagát.
A lemez címét Buda Ferenc költõ egyik versének címe adta. A
mûvek abban a kronológiai sorrendben szerepeltek, ahogy Horváth István haladt versmondói pályafutásán. A lemez címét Farkas
Tibor választotta. Véleménye szerint a Szólásért való ének cím mindenre ráillik. Igaz lehet a szerelemre, a vidám dolgokra, a hazafias megnyilvánulásokra és a vívódásra. Ez kimondottan azért lett kitalálva, hogy lehessen szólni –
hangsúlyozta az énekmondó a bemutatót követõ beszélgetésen.
– Legalább szólni lehessen! Elmondani a fájdalmakat, az örömöt,
a bánatot. Fontos, hogy legyen
még rá közönség, aki meghallgatja, legyen még rá ember, társ, barát, aki felfigyel rá, mert ez van
leginkább veszélyben. Kérdéses,
hogy lehet-e, meddig lehet mondani, mi az, amit még nem tiltanak,
vagy nem vesznek rossz néven.
Most nem tiltanak, mint húsz éve,

most rossz néven veszik. – mondta
Farkas Tibor. – A mûsorban elhangzó dalokat már évekkel ezelõtt
megírtam, többnyire feldolgozásra
várnak az Igricekkel. Együttmûködésünk Horváth Istvánnal hosszú
idõre nyúlik vissza, hiszen a 80-as
évek közepétõl adtunk közös mûsorokat a versmondókkal, Bedõ Csabával, Bali Judittal, Vincze Ferivel
és a Valival. Sokat jártunk versekkel a 90-es években Erdélyben,
Felvidéken és a Vajdaságban.
– A CD már áprilisban elkészült
– vette át a szót dedikálás közben
Horváth István. – Úgy döntöttünk,
egy kicsit az ünnep jegyében, októberben mutatjuk be, hisz e témakörhöz kapcsolódó versek is elhangzottak.
A bemutatón a különbözõ témaköröket Németh Ferenc hegedûjátéka hidalta át.
A közönség érdeklõdését mi
sem mutatja jobban, mint hogy a
közelmúltban a Merlin Színház
Stúdió Színházában megrendezett
Versfesztiválon is sikerrel hangzott el a CD-én található számokból válogatott negyven percnyi összeállítás.
B.E.

Improvizáció képben és zenében
2008. november 8-án, 19 órakor a Kiskastélyban hallgathatjuk meg az Acoustronic együttes
mûsorát.
Fellépnek: Wettl Mátyás - zongora, Kovács Péter - ütõ, Pálfi
Csaba - basszusklarinét, Kiss
Ákos - vizuál, és nem utolsó sorban városunk szülötte, sokunk
számára már ismert, rendkívül te-

hetséges Vizeli Máté - hegedû,
brácsa, gitár.
Az együttes ez év februárjában
azzal a céllal alakult, hogy a kortárs zene improvizatív változatát
igyekezzen népszerûsíteni. Emellett az elektronikus zene effektusait próbálják imitálni akusztikus
hangszereken. Az együttes tagjai
olyan mûvészeknél tanultak kamarazenét, mint Csalog Gábor,

Klenyán Csaba, Rácz Zoltán és
Dukay Barnabás.
A koncepció szerint az elõadáson a zenészek improvizációja
közben Kiss Ákos (Mûszaki Egyetem) látványtervet kever a számítógépen, melyet a hallgatók-nézõk
kivetítõn kísérhetnek figyelemmel.


„Érdekes ez az Isten. Ide küldött
nekünk egy katolikus papot, hogy
amikor nem tudunk megbékélni a
helyzetünkkel, nem tudunk megbékélni saját magunkkal se, akkor legalább az Istennel béküljünk meg. A
légkör változott meg ott a halál-kamrában.” – számolt be Placid atyának
egy életben maradt rabtársa. „Nekem
tartanom kellett a lelket a fogolytársaimban, a kétségbe esõ, talajt vesztett fogolytársaimban. Nekem a tíz
esztendõ milliószorta könnyebb volt,
mert nekem ott hivatásom volt, nekem ott feladatom volt.” – folytatta a
piaristák örökifjú vendége.
„A túlélésnek négy szabályát állítottuk föl a tíz esztendõ alatt, ez a
négy szabály tartott minket életben
– mert a poklot túl akartuk élni. Elsõ szabály: A szenvedést nem szabad dramatizálni. Attól csak gyengébb leszek, márpedig a szenvedés
elviseléséhez minden energiámra
szükségem van. Mi ezt úgy csináltuk, hogy nem engedtük, hogy valaki is elkezdjen panaszkodni. Ha valaki elkezdett panaszkodni, akkor az
elsõ fél mondat után leállítottuk, és
azt kértük, hogy beszéljen a szakmájáról. A tíz év alatt annyi szakmát tanultam, hogy borzasztó. A
méhészetet, a pulykatenyésztést, a
szõlészetet, a bányászatot, a könyvkötészetet, a kutyafülét. A második
szabály: Keresni kell az élet apró
örömeit. Észre kell venni, és meg kell
örvendezni. Csak egy példát mondok. Mínusz húsz fokban erdõirtás
volt. Kimentünk az erdõre dolgozni,
de bennünket örökké motoztak, mert
a kék parolis belsõ õrök átadtak a piros parolis külsõ õröknek, és akkor
megmotoztak. Ilyenkor a pufajkánkat szét kellett tárni, megtapogattak,
hogy sugárhajtású repülõ, vagy
atombomba nincs-e a hónunk alatt.
De ha a katona elfelejtette levenni a
vattasapkámat, micsoda öröm volt,
mert mire õ azt kikutatta volna, addigra én megfáztam volna. A versenyt úgy csináltuk az öröm észrevételére, hogy összeálltunk reggel,
hogy máma lesni fogjuk, milyen ap-
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Nemrégiben Kanizsán járt
Papp Gyula az egykori Mini,
Skorpió, Dinamit együttes billentyûse és felesége Sárdy Barbara énekes. A házaspár készségesen válaszolt lapunk kérdéseire.

ró örömök érnek, és este, ha a káposztalevest meg a zabkását megettük, összejöttünk, és aki többet tud
mondani, az lett a gyõztes. Egyszer
volt egy olyan bajnokunk, aki 17-et
sorolt föl. A végén azt mondta:
„Gyerekek, hát én nem értem rá ma
szenvedni, nekem örökké lesni kellett
az apró örömöket, és örökké mondogatnom kellett magamban, hogy föl
tudjam mondani.” A politikai foglyoknak van egy szakmai ártalmuk:
mindig ártatlanok. Mindenkiben az
volt, hogy engem, az ártatlant ezek a
géppisztolyos gazemberek tönkre
akarnak tenni. Én sose mondtam,
hogy ártatlan vagyok. Engem azzal
ítéltek el, hogy antibolsevista propagandát ûztem. Naná, hogy ûztem! Jó
vicc! Nem rózsacsokorral vártam a
szovjet tankokat, édes jó Istenkém! De
a politikai fogoly az mind ártatlan.
Ott volt a négy õrtorony a golyószóróval meg a katonákkal, nem tudtunk
sehova se menni. Félre kellett tenni
azt a fogalompárt, hogy „ártatlan” és
„gazember”, és rá kellett állni arra,
hogy „kicsi gyenge” – „nagy erõs”.
Most jön a harmadik szabály: Ha
nem értek egyet azzal, hogy én hangya vagyok velük szemben, akkor nekem ebben a szituációban kell megmutatnom, hogy igenis többet érek,
igenis értékesebb vagyok, igenis nemesebb vagyok, igenis emberibb vagyok, különb vagyok, mint az a géppisztolyos. Ez mozgósítja az energiákat. A negyedik szabály így szólt:
Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb elviselnie a szenvedést. Nekünk, hívõ embereknek volt
hová kapaszkodnunk: a Jóistenbe,
és ezért nekünk könnyebb elviselni
a szenvedést. Hozzáfûztük még azt
is, hogy Õ, a hatalmas Isten, Õ is
akarja, hogy túléljük, és ez valami
nagyon nagy dolog volt.”
P.J.

– Ön idestova negyven éve aktív
zenész, hiszen 1970-ben már az
akkor nagyon népszerû Syrius
együttes Csanád utcai klubjában
láthattuk, hallhattuk, többek között
Demjén Ferenc, Török Ádám társaságában. Már akkor nyilvánvaló
volt, hogy tartós kapcsolat szövõdik az említett zenészekkel?
– Ezek örömzenélések voltak.
Nagyon sok muzsikus gyûlt ott
össze, kik késõbb úgymond sztárokká váltak. A szakma két részre
oszlik nálam, akikkel játszottam,
és akikkel majdnem játszottam. Lényegében ott a Syrius bulikon ismertem meg azoknak a zenészeknek többségét, akikkel késõbb akár
zenészként, akár szerzõként együtt
dolgoztam. A Mini együttest teljesen átszerveztem belépésemkor,
csak Török Ádám maradt. Késõbb,
Frenreisznek az LGT-bõl való távozása után, én szerveztem meg a
Skorpiót.
– Miért adta fel az akkori undergrund, jazz-rock irányzatot egy
populárisabb mûfajért? Igaz-e,
hogy sztár akart lenni?
– Igen. A Mini együttes zenéje
mindig rétegzene marad, ez
lebegett a szemem elõtt. Ahogy a
Freinreisszel összeálltam, a legjobb barátaim is hátat fordítottak
egy idõre, azt hangoztatva, hogy
eladtam magam. Presser, Laux, és
Bartha is le akart beszélni arról,
hogy a Karesszal alakítsak zenekart, de mindhiába, mert õ nem
csak kitûnõ zenész, hanem kitûnõ
menedzser is egyben. A Skorpióval évente több mint négyszáz
koncertet adtunk itthon és külföldön. Már a hetvenes évek elején kijutottunk Amerikába, Nyugat-Németországba és még sorolhatnám. Rengeteget voltunk távol,
ha itthon koncertezünk nem lett
volna Piramis-jelenség. Mi meg

„Feketelistán vagyunk”
Beszélgetés Sárdy Barbarával és Papp Gyulával
akartuk szerezni Révészt a Generálból, de az ORI nem engedte,
mivel Karesz testvérének, Latinovics Zoltánnak akkoriban nagyon komoly antiszemita megnyilvánulásai voltak. Sok tekintetben
gúzsba voltunk kötve, annak ellenére, hogy akkoriban hetvenötezer ember elõtt játszottunk a
Népstadionban.
– Pályafutása során játszott bluest, jazzt, pop, rock, és klasszikus
zenét. Melyik mûfaj, stílus áll a
legközelebb önhöz?
– A jó zenész nem lehet olyan,
mint az egyszeri bádogos, hogy
ereszcsatornát nagyon jót készítek,
de nehogy locsolókannát kérjenek,
mivel arra képtelen vagyok.
– Ha már szóba került a sztárság, ma miért nem hívják különbözõ TV-mûsorokba?
– Feketelistán vagyunk, oly
annyira, hogy még a Hír TV sem
hív meg bennünket – mondta Sárdy
Barbara. – A Pannon Rádióban
szerkesztõként dolgoztunk és ott
bizony jobbosnak mondott politikusoknak is tettünk fel kellemetlen
kérdéseket.
– A politika ebben az országban
úgy eltolódott, hogy a jobbközép a
balszélen van – vette át a szót Papp
Gyula. – Olyan a helyzetünk, mint
egy rossz futballmérkõzés. Mi csak
az ötösig mehetünk el, és ott is
csak háttal játszhatunk.
– Musicalt, rockoperát írtak,
úgy tudom a darabok elõadásával
több színházat felkerestek. Milyen
visszajelzések érkeztek?
– Az ember tragédiáját, és az
Ármány és szerelem címû darabjainkat elküldtük az összes vidéki, öt
fõvárosi, és tíz határon túli színházhoz – válaszolt Barbara. – Semmilyen visszajelzést nem kaptunk.
Az ármány és szerelem címû mûvet
’98-ban zenésítette meg Gyula,
Demjén Ferenc dalszövegeivel, a

Magyar Plakát-R
Retro
Feledy Balázs mûvészeti író
nyitotta meg a Magyar PlakátRetro címû kiállítást a Magyar
Plakát Házban.
A tárlat kurátorai Kõfalvi Csilla
intézményigazgató és Vörösmarty
Magda.

11

A Plakát-Retro az elmúlt évtizedek
munkáit gyûjti csokorba, ahol 21 alkotó közel 120 plakátja szerepel. Az
ötvenes évek generációjának alkotásaiban fellelhetõk a kor képzõmûvészeti sajátosságai. A hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években a magyarországi plakátmûvészet virágkorát él-

Békéscsabai Jókai Színház felkérésére. Én ezt mûvet nem éreztem
egészen kereknek. A huszonegy betétdalhoz írtam egy teljesen új történetet. De nehéz errõl röviden beszélni.
– Úgy tudom Barbara, hogy kanizsai kötõdései is vannak…
– Igen, ebben a városban éltek
és praktizáltak a nagyszüleim. Dr.
Sárdy István és Dr. Kocsán Katalin. A helyi kórházban voltak fõorvosok. Úgy érzem, nagyapám a lelkébõl átmentette belém a megalkuvást nem tûrõ magyarságot. Tõle
örökölhette apám, majd én, hogy
ha kell, egzisztenciálisan is perifériára sodródunk az elveinkért.
– Mondjon néhány szót szólólemezeirõl.
– Mivel szövegírója vagyok dalaimnak, így ideológusa is. Az
imént említett családi hozomány
minden dalomban benne van. Elsõ lemezem kétezerben jelent
meg. Sajnos a kultúra nagyon veszélyes terület. Kiadják a jelszót,
hogy a mûvész ne politizáljon.
Egyébiránt az egész kultúra a balliberálisok kezében van. Amitõl
igazán félnek, arról mélyen hallgatnak. Az egyik szólólemezem címe, Forr a dalom, a másiké Valóban nem álmodom. Most készül, a
Magyar akarok maradni címû albumom.
– Gyula, év elején volt egy nemzetközi dalszerzõ verseny. Milyen
helyezést ért el?
– Tizenötezren indultunk a világ
minden részérõl. A zsûriben olyan
nevek voltak, mint John Mayall,
Jerry Lee Lewis, Joe Satriani. Az
Ember tragédiájából összeállítottam egy hét és fél perces darabot,
azzal indultam, és a tizennegyedik
helyen végeztem. Na, errõl bezzeg
nem írt a liberális sajtó.
Czene Csaba
te, ebbõl az idõszakból látható a legtöbb mû. A nyolcvanas évektõl kezdték átvenni a plakátok helyét más tömegkommunikációs
médiumok.
Feledy Balázs szerint ez leginkább a
filmplakátok esetében érhetõ tetten,
hiszen a mai filmplakátok nem bõvelkednek rajzos elemekben, a legtöbbön egy részlet látható az adott filmbõl.
S.E.
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tuk, hogyan került ilyen közelségbe a Rubik-kockával:
– Egy matematikatáborban,
Balatonberényben tetszett meg a
kockázás még négy évvel ezelõtt.
Egy finn cserediák nagyon gyorsan, egy-másfél perc alatt rakta ki,
ez nagyon érdekes és szemléletes
volt számomra. Ezután édesapám
tanította meg nekem – mivel ez tanulható. Hamar sikerült elsajátítanom a trükköket, és nemsokára saját módszert találtam, amely még
gyorsabbá tett. Interneten keresztül megismerkedtem más Rubikkockásokkal külföldrõl is, belföldrõl is, felvettem velük a kapcsolatot, elkezdtük megbeszélni a tapasztalatainkat, és kerestük a megoldásokat, hogyan lehetne ezt a logikai játékot minél gyorsabban
megoldani. Az a módszer, amelyiket most használom, nem saját: az
Interneten bukkantam rá egy oldalon, és megtanultam. Ez jelenleg a
leggyorsabb, de egyben nagyon
bonyolult is, amivel a 3x3-as koc-

Szokás szerint taroltak a rubikosok
Sikert sikerre halmoznak a kanizsai „Rubik-kockások”. Így történt ez október 25/26-án is az elsõ
Rubik’s Hungarian Openen, a
Budapesten megrendezett 2008as Rubik Kocka Nyílt Bajnokságon is. Baticz Milán, Daróczi János, Horváth Máté, Nyári Domonkos és Placskó Nikolett remekül
szerepeltek – eredményeiket
alább olvashatják.
Nemzetközileg vegyes volt a paletta: a magyarok mellett érkeztek
játékosok többek között Franciaor-

szágból, Szlovákiából, Szerbiából
is. A versenyen különbözõ logikai
versenyszámokban kellett megmutatniuk a résztvevõknek, hogy mit
tudnak – a hagyományos 3x3-as
kockától kezdve a Rubik’s Magicen át a vakon való kirakásig. Magát a bajnokságot az nyeri, aki a
3x3-as hagyományos kockát elsõnek rakja ki, ugyanis ez az eredeti
Rubik-kocka. A legelsõ versenyen,
1982-ben Budapesten csak ez szerepelt.
Baticz Milánt, az egyik városunkbeli versenyzõt arról faggat-

kát 9,28 másodperc alatt raktam ki
egy versenyen, most ez a hivatalos
magyar rekord.
Milántól azt is megtudtuk, milyen a „vakon”-kirakás: a játékosok kapnak egy kevert kockát,
amelyet tanulmányozhatnak, majd
ezután kell nekik szemkötõvel egy,
a nézõtér felé nyitott dobozban kirakni. Ez utóbbi teljesen kizárja
azt, hogy a versenyzõk lássanak
bármit is, mivel ebben van a kocka
és a kezük is. Az eredménybe a
memorizációs idõ is beleszámít,
ezért a cél minél kevesebb ideig tanulmányozni a megkevert kockát.
Körülbelül 150 mozdulatot kell
megtervezni és megjegyezni. Nem
a gyorskirakásnál alkalmazott
módszerrel dolgoznak, mert az 60
mozdulat körül is lehet, de ebben
az esetben menet közben kell dönteni a többféle forgatási kombináció választásáról. Ha közben egyetlen mozdulatot rosszul csinálnak,
nem lehet már kijavítani. Ebben a
számban Milán 1 perc 42 másodperccel a 2. helyen végzett, az elsõ
helyet 1,28-cal nyerték. A magyar
rekord 1 perc 16 másodperc, amelyet Milán tart, ez nem dõlt meg a
Hungarian Openen.
Két hét múlva Guinness rekordkísérletet tehetnek városunk reménységei, ha úgy döntenek, hogy
megpróbálják. A kísértés nagy, de
a veszély sem kicsi. A 24 órás koc-

kázás – ahol egyfolytában kell minél többször kirakni a kockát ugyanis könnyen tönkreteheti az
ízületeket a kézen. Már történt
ilyen, s az illetõ nem folytathatta
többet szenvedélyét. A három fiatal – Baticz Milán, Horváth Máté
és Örkényi Róbert – csak néhány
nappal a kísérlet elõtt közösen
döntenek majd. Kettõs rekordkísérletrõl van szó, hiszen egyesével
és csapatban is összemérik tudásukat, energiájukat azok, akik részt
vesznek a megmérettetésen. Az
egy ember által 24 óra alatt kirakott kockák nem hivatalos rekordja jelenleg 3500 darab körül van.
A jövõbeli tervek között szerepel a külföldi szereplés, többek között Belgiumban, Németországban, de a legfontosabb a Japánban
megrendezésre kerülõ világbajnokság. Ez utóbbira való kijutáshoz még keresik a szponzorokat,
hiszen nem kevés költséggel jár a
szomszéd kontinensre való eljutás
és a nevezés.
Eredmények:
Nyári Domonkos: Square-1 (ez
egy kocka, ami forgatáskor formátlan alakzatokat vesz fel) 3.
hely.
Placskó Nikolett: 3x3 klasszikusban középmezõny (nõknél második lenne, de ezt sajnos nem
jegyzik).
Horváth Máté: 5x5-ös kocka: 1.
hely; 3x3-as kocka egy kézzel: 2.
hely; 2x2-es kocka: 2. hely;
Master Magic (karikavarázs 12
elemû): 3. hely; 3x3-as kocka lábbal: 3. hely.
Daróczi János: 3x3-as klasszikus: 2. hely (élete elsõ versenyén).
Baticz Milán: Rubik’s Master
Magic: 1. hely; 3x3-as kocka egy
kézzel: 1. hely; 2x2-es kocka: 1.
hely; 4x4-es kocka: 1. hely; és a legfontosabb, mert az nyeri a versenyt,
aki ezt nyeri: 3x3-as klasszikus kocka: 1. hely. További dobogós helyezései: 7x7-es kocka (ez egy új találmány, még nem hivatalos versenyszám): 1. hely. Square-1: 2. hely;
5x5-ös kocka: 2. hely; 3x3-as kocka
vakon való kirakása: 2. hely;
Rubik’s Clock (rubik óra): 3. hely;
Megaminx (12 oldala van és így 12
színe is): 3. hely; Rubik’s Magic (8
elemû karikavarázs): 3. hely.
További érdekességeket olvashatnak többek között a versenyszámokról, valamint a kocka típusairól a www.rubikstudio.hu
weboldalon, valamint a hivatalos
honlapon: www.speedcubing.com.
Steyer Edina
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III.21.–IV.19. Kos

REHABILITÁCIÓS
ÁLLÁSBÖRZE
ÉS INFORMÁCIÓS NAP
A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ
tájékoztat minden megváltozott munkaképességû érdeklõdõ személyt,
hogy a munkahelyeket és információkat ajánló munkáltatók részvételével a

Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)

2008. november 12-én 10-12 óráig
ÁLLÁSBÖRZÉT SZERVEZ
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

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

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Jobbnál jobb ötletekkel rukkol elõ
mostanában, a véghezvitelükhöz azonban nincs meg a kellõ energiája. Szedje
össze a bátorságát, és vágjon bele. A
töprengéssel nem jut elõbbre.

IV.20.–V.20. Bika
Idõnként úgy érzi, nemcsak anyagi, hanem
erkölcsi válságban van. A bizonytalanság
és a megfutamodás helyett foglalja el
magát valamivel. Hívja meg ismerõseit
például sakkozni, vagy kártyázni.

V.21.–VI.21. Ikrek
Az elkövetkezõ nyugodt, gondtalan perceit
használja ki tanulásra, új tevékenységek
elsajátítására. Mindennek nemcsak ön, hanem
a családja is hasznát veszi. Ha van párja,
beszélgessen vele többet õszintén.

VI.22.–VII.22. Rák
A számtalan egyhangú feladatok után
most sikerélményre, elismerésre vágyakozik. Ezt csak úgy tudja elérni, ha nemcsak
a Hold kedvezõ fényeire vár, hanem kreatívabban veszi kezébe az ügyeit.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A Merkúr azt jelzi, békés beszélgetésre,
hasznos együttgondolkodásra számíthat
környezetében. Ez mindenképpen jó jel,
mert uralkodásra vágyó természete egy
idõre háttérbe szorul.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A csillagok azt jelzik, pörgõ életritmusából visszavehetne egy kicsit. Idõnként
önnek is szüksége van némi pihenésre,
ellazulásra, hogy bírja a mindennapokkal
járó apró zördüléseket.

IX.23.–X.22. Mérleg
Fel van villanyozva mostanában. Alkotókedve régóta óhajtott magasságokban
röpköd. Élvezze ezt az állapotot, ne
hagyja visszatántorítani magát a hétköznapok szürke valóságába.

X.23.–XI.22. Skorpió
Kedvezõ idõszakra számíthat. Szerelmi
életében is fordulat következhet be, ami
szárnyakat ad még a hétköznapokon is.
Ha nem fogná vissza valaki, legszívesebben elrepülne otthonról.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Nagyon hallgatag ezekben a napokban.
Kollégái kíváncsian fürkészik megnyilvánulásait, de emiatt ne legyenek álmatlan éjszakái. Építgesse tovább kitartó,
szívós munkával a karrierjét.

XII.22.–I.20. Bak
Gyakran mondták önnek, a bátraké a
szerencse. Bár korábban nem fogadta
meg a biztatást, most nem ártana a
fontos döntéseinél elõvenni a bátorságát.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A Plútó most azt üzeni, figyeljen jobban
oda magára. Eddig megelégedett az erkölcsi elismeréssel, de végre rájött, hogy
ennyivel nem lehet beérni. Kamatoztassa
a jó szervezõkészségét.

II.20.–III.20. Halak
Azon tûnõdik, hogyan tudna anyagi helyzetén javítani. Ha nem talál rá ennek titkára,
keressen egy klubot, vagy egy vidám társaságot. Egy másfajta környezetben akár a
gondjairól is megfeledkezhet.
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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.: 93/321-906 (6200K)
Nk belvárosában a TANDEM
autókereskedés bérbe kiadó vagy
építési teleknek eladó. Tel.:
30/481-2323 (6260K)
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.: 93/323737, 20/398-1455 (6312K)
Nagyrécsén hét éves, 100 m2es, cirkófûtéses családi ház eladó.
Érd.: 30/633-9545, 20/403-9785
(6285K)
Sormás központjában 2+2 félszobás családi ház, gazdálkodásra
alkalmas melléképületekkel eladó.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 70/6539550 (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,

2008. november 6.

nagy aknás garázzsal rendezett,
szép, kicsi udvarral eladó vagy elcserélhetõ 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)

JÁRMÛ
Lada Samara 1500, nagyon jó
mûszaki állapotban eladó. Érd.:
93/371-075,20/341-8023 (6355K)
Skoda Octavia 1,4-es, 2003.
áprilisi, eladó. Tel.: 30/916-1600
(6391K)

VEGYES
170 literes prés eladó. Tel.:
30/448-6072 (6278K)
Eladó jó állapotú, zárt faborítású, kétszárnyú kapu, ipari méretû
állványok, gyári satupad olcsón.
Érd.: 20/9591-157 (6331K)
Almaértékesítés termelõtõl 50
Ft/kg-tól, Golden, Idared, Gála,
Gloster, zöldalma fajtákból házhoz
szállítással. Nk., Kisfaludy 2/c.,
93/312-479, 20/570-7717 (6357K)
3 m3 kuglira vágott tüzifa házhoz szállítva 35.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 30/827-1966 (6392K)

vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)
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)
Nagykanizsán hamarosan nyíló
gyógyszertár keres személyi jogos, beosztott gyógyszerészeket
és szakasszisztens munkatársakat.
Kiemelt fizetés, cégautó, szükség
esetén lakásmegoldást biztosítunk. Érd.: tibor.tamas@argussolutions.hu illetve a 06/20-2423928 telefonon.

Biztonsági õr fegyveres vagy
anélküli szolgálatot vállal fõállásban vagy helyettesként Nagykanizsán, illetve annak 25 km-es körzetében. Érd.: 20/254-2679 (6286K)
 GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
 SZÁMÍTÓGÉPES
SZERKESZTÉST (Word, Excel,
QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)
 NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK  Tel.: 30/9932-534

TÁRS
Középkorú, magas, jó megjelenésû özvegy férfi keresi azt a vidám, csinos, egyedülálló hölgyet (50 éves korig), aki társa lenne. Levelek: „Együtt”
jeligére a Szerkesztõségbe (Pf. 154.)

november 6-tól – december 15-ig

SZOLGÁLTATÁS
Takarítást vállalok. Érd.:
93/325-759 (6279K)
Magyar nyelv és irodalomból
korrepetálást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, valamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gépelését

A Nagykanizsa és Térsége TISZK
Szakképzés-sszervezési Kiemelkedõen
Közhasznú Nonprofit Kft.
Pályázati felhívást hirdet az alább megjelölt munkakörök
betöltésére:
1. Vezetõ projektmenedzser: 1 fõ
Pályázati feltételek: egyetemi/fõiskolai végzettség, infrastrukturális
fejlesztések terén szerzett legalább 5 éves tapasztalat, 2 éves vezetõi gyakorlat

2. ERFA projektmenedzser: 1 fõ
Pályázati feltételek: egyetemi/fõiskolai végzettség, 5 éves szakmai tapasztalat
infrastrukturális beruházási támogató vezetõként

3. Gazdasági projektmenedzser: 1 fõ
Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelõi
végzettség, EU-s forrásból finanszírozott projekt pénzügyi (elszámolási)
vezetõjeként legalább 5 éves szakmai tapasztalat

4. Gazdasági asszisztens: 1 fõ
Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú vagy mérlegképes könyvelõi
végzettség, 3 éves szakmai tapasztalat
A megbízás határozott idõre, 24 hónapra szól. A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló
okiratok másolatát. A pályázatok benyújtásának helye: Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. 8800. Nagykanizsa, Erdész u. 30. A pályázatok benyújtásának
határideje:2008. november 14. A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. november
28. Részletes információ kérhetõ: telefon 06/93/510-251, illetve www.kanizsatiszk.hu

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

November 9. 19 óra
Vágó Zsuzsi és Mészáros Árpád
Zsolt musical estje
Belépõdíj: 2 500 Ft
November 10. 17.30 óra
Ifjú tehetségek sorozat:
Harangozó Hajnalka festõ
kiállítása.
Megtekinthetõ: 11.08
November 10. 19 óra
Hevesi - bérlet
Shakespeare: HAMLET
Belépõdíj (pótszék): 2 500 Ft

Elõadó: Durgó László tanár
November 14. 19 óra
A FIRKIN együttes (Budapest)
koncertje. Belépõdíj: 1 200 Ft
MEDGYASZAY HÁZ

November 14. 17 óra
Festménykiállítás Tóthné
Tokorics Ilona alkotásaiból
KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA

November 14. 14 óra
80 év mûvészete - kiállítás
megnyitó. Z. Soós István kiállítása
MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

November 11-12. 19 óra
Bródy - bérlet, Rátkai - bérlet
John Kander-Fred Ebb-Bob Fosse:
CHICAGO - musical
Belépõdíj (pótszék): 2 500 Ft

November 6. 11 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat:
Kuglóf király udvarában
A Szeleburdi Színház gyermek
mûsora.
Belépõdíj: 600 Ft

November 12. 15 óra
Olaszország - útiélmény-beszámoló.

November 15. 18 óra
HASTÁNC GÁLA
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Kupatovábbjutás
Amire kíváncsiak voltunk a nõi
kosárlabdázók Kanizsai Vadmacskák – Zala Volán ZTE II másodosztályú megyei rangadója kapcsán, hogy Varga Zsófia vajon melyik csapatban fog pályára lépni?
Netalántán egy félidõt itt, egyet az
ellenfélnél? Persze, ezt csupán tréfának szántuk, hiszen a Zala Volán
elsõ számú együttesénél kölcsön-

ben foglalkoztatott Zsófia ezúttal a
kanizsaiakat erõsítette. A szóhasználat nem véletlen, hiszen a volánosok kosarát 31 ponttal terhelte
meg, s ebben a mezõnyben is húzóember. A mérkõzést 85-49-re nyerték a dél-zalaiak, akikre hétfõn már
Magyar Kupa mérkõzés várt a legjobb tizenhatba kerülésért a
Savaria BC Szombathely ellené-

A hét sportolója: Varga Zsófia
Születési hely, idõ: Ajka, 1989. 01. 15.
Klubjai: Kanizsa DKK/Kanizsai Vadmacskák (2000-; utánpótlás,
NB I B, NB I A), Zala Volán ZTE (2008-; NB I A, kölcsönben).
Eddigi legnagyobb sikerei: NB I A-csoport 3. legjobb pontátlaga
(16,9 pont; 2008), legjobb országos kadett játékos (2003), Zala megye
legjobb leány ifjúsági kosarasa (2004), Zala megye legjobb nõi
kosarasa (2006), országos ifjúsági-1. (2004).

Anand nélkül is biztosan
Sakk csapatbajnoki rangadó
helyszíne volt a Halis István Városi Könyvtár, ahol az Aquaprofit
NTSK együttese fogadta a Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp csapatát. Nos, a találkozóval kapcsolatban, mint kiderült, nem fogadhattuk meg az egyik fórumozó javaslatát, aki felvetette, célszerû lenne
az érdeklõdõket a tudósításban név
szerint felsorolni. Az ötlet mókás

volt, de ezúttal valóban tévedtek be
szurkolók a könyvtárba, hogy láthassák a „mega-derbit”, melyen a
régi-új világbajnok, az indiai
Viswanathan Anand egyelõre még
nem volt jelen. Így sem volt azonban „mezítlábas” a mérkõzés, s kanizsai oldalon Polgár Judit ülhetett
le az elsõ asztalhoz. Aztán kiderült,
ezúttal sem élete formájában sakkozott, hiszen nem bírta el az Igor

ben. Farkas József edzõ tanítványai
ezt az akadályt is leküzdötték, s 8478-as végeredménnyel jutottak a
következõ körbe. Nagy meglepetést nem árulunk el, ha idebigygyesszük, a legeredményesebb játékos Varga Zsófia volt 32 ponttal.
Zsófia már 2005-ben bemutatkozhatott az NB I A-csoportjában,
ahol a harmadik idényében vette
fel igazán a ritmust. Játéka letisztult, s mind eredményesebbé vált.
Ugyan technikai képzettségén
még lehet javítani, de koncentrációban és lendületben szinte már
kész játékos. A hév ugyanakkor
idõnként még elviszi, s ennek köszönhetõen többször is idõ elõtt
pontozódik ki, viszont nem véletlenül vitte el kölcsönbe a Zala Volán, ahol szintén a legeredményesebb kosaras.
Polgár László
Khenkin által diktált iramot… Természetesen érzõdött a hangulaton a
feszültség, hiszen óriási a presztízse a párosításnak. Legutóbbi alkalommal éppen a Csuti szakította
meg a kanizsaiak másfél éves veretlenségi sorozatát, most pedig
ezért vághatott vissza az Aquaprofit egysége. Végül ez sikerült, hiszen 7,5:4,5 arányban nyertek a
dél-zalaiak, s két forduló után 16
pontot gyûjtve vezetik a tabellát.
P.L.

Értékmérõ meccs a láthatáron
Az OB I B-s férfi vízilabda-bajnokságban ötödik mérkõzésén is
túlvan a CWG Kanizsa VSE együttese, mely hazai környezetben fogadta a Tatabánya legénységét. Az
erõviszonyokról annyit, már a kezdeti percek hûen tükrözték, melyik
a jobb társulat, hiszen a kanizsaiak
4-0-ra is elhúztak ez elsõ negyedben. A továbbiakban is csak fokozták a tempót Simonka Ferenc játékosai a szélsõséges szereplésre képes vendégek ellen, a harmadik játékrészt például 5-1-re nyerték Karácsony Tiborék, így nem volt
meglepõ, hogy a végén 20-11 lett –
ide. Ennek fényében (illetve az ed-

dig letudott öt találkozójuk alapján) voltunk kíváncsiak arra, hogy
mire lehet képes a dél-zalai gárda?
„A felsõházi rájátszás a minimális elvárás – mondta a tréner,
Simonka Ferenc. – Persze, nem a
legutóbbi meccshez hasonlóak az
igazán értékmérõk, hiszen azokat
az eredményeket visszük tovább,
melyeket a top-csapatok ellen
érünk el. Ilyen lehet például az
ASI-Vasas, a Kaposvár, vagy éppen a MAFC elleni párharc.”
Az ASI-Vasashoz éppen az elõttünk álló hétvégén látogatnak Kiss
Ádámék, tehát izgalom akad majd
bõségesen. A Kanizsa VSE amúgy

Változó teljesítmény
Mindenbõl egy keveset, vagyis az
NTE 1866 labdarúgóinak az NB III
Dráva-csoportjában jutott minden
eredménybõl, mióta nem számoltunk be róluk. Elsõként a nagybajo-

miakhoz látogattak, s a meccs érdemi része gyorsan lezajlott, hiszen a
hazaiak a 3. percben megszerezték a
vezetést, ez pedig el is döntötte a
mérkõzést. A Pécsi Vasutas Sport

egy mérkõzéssel kevesebbet játszott riválisainál, s a Tatabánya ellen Persely Tamás és Virt Mátyás
volt a legeredményesebb 4-4 góllal. Találataikra a Komjádiuszodában is nagy szükség lesz.
Az utánpótlás terén a gyermek
II. (1996-ban és késõbb születettek) bajnokságának második fordulójában mindkét kaposvári
együttestõl kikapott az újonc délzalai társaság, így még nyeretlenek. Két legeredményesebb pólósuk Hóman Barnabás és Böjti Dávid volt hét, illetve hat góllal.
P.L.
Klubbal már hazai pályán játszottak
Visnovics László játékosai, és mindkét oldal gólképtelen maradt. Legutóbb pedig Komló volt az úti cél,
ahol a 13. forduló elõtt harmadik helyen álló együttes székel. Neccesek
voltak tehát az elõzetes kilátások, ehhez képest a Nagykanizsai Torna
Egylet futballistái hengereltek, hi-

15

Az alsóbb osztályban jobban
megy. Újabb két Extraliga-mérkõzésen van Kanizsa Sörgyár SE
nõi asztalitenisz-együttese, s
mindkétszer itthoni környezetben
játszottak: elsõként a FastronTolnával, majd az Orosházával.
Az egyelõre pont nélkül álló kanizsaiak két egypontos csapattal
mérkõzhettek, ezért a kalkulációk
nem voltak alaptalanok a pontszerzést illetõen. Nos, a tolnaiak
ellen Ackermann Erika és Ladányi Dóra nem tudta elbírni, hogy
Óber Andrea nem hozott meccset,
és ennek, ha nem is tragikus, de
4:6-os vereség lett a vége. Két
nap múlva az Orosháza érkezett, s
ekkor már csak Ackermann tudott
felnõni a feladathoz, hiszen egyéniben mindhárom ellenfelét legyõzte, de ez sajnos kevés volt az
üdvösséghez (3:6). Hogy azért
örömteli eredményekrõl is beszámoljunk, a nõi NB II Nyugati
csoportjában a KSSE II a listavezetõ. A férfiaknál alsóházi rangadón a Dunaújvárost gyõzte le a
KSSE I-es legénysége (11:7),
igaz, utána a Hévíz már jobb volt
a kanizsaiaknál (7:11). Egyelõre a
bennmaradást jelentõ hely megvan, de a továbbiakban is jól kell
koncentrálni, hogy három csapatot maguk mögött tudjanak tartani. S arról se feledkezzünk el,
hogy Ladányi Dóra, az AlpokAdria sorozat ljubljanai helyszínén az U19-es korosztályban harmadik lett.
Megszakadt a veretlenség.
Hazai pályán elvesztette veretlenségét a nõi kézilabda NB II
Délnyugati csoportjában szereplõ Nagykanizsai Izzó SE
együttese. A vendég a Kaposvár
volt az NTE csarnokban, s mivel a héten a férfi meccs kimaradt, ezért szépszámú közönség
elõtt mérkõzhettek László
Renátáék. A sikerélmény azonban ezúttal elmaradt, hiszen a
vendégek 34-32-re gyõzték le
vendéglátóikat. A legtöbb gólt
kanizsai oldalon Kiss Melitta
szerezte, aki tízszer volt eredményes, s ezek közül mindöszsze egy esett büntetõbõl.
szen a három pontot három rúgott
góllal (1-3) hozták el Baranyából. A
találatokon Nagy Roland (2) és
Ujvári Máté osztozott, de remekül
játszott Boros Zoltán, Cs. Horváth
Gábor és a kapuban jól védett Horváth Gábor. Az NTE 22 pontnál tart.
P.L.
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LAKÓFOCI
LAKÓKÖZÖSSÉGEK FOCIBAJNOKSÁGA
A torna megrendezését gyermekkori élmények motiválták. Akkoriban sokkal izgalmasabb volt más lakóközösségek ellen focizni, mint
csak magunk között. Ilyenkor azt éreztük, hogy egy csapat vagyunk,
és egy közös célunk volt a játék idején legalább. Városi szinten nem
egyszerû ilyen bajnokságot rendezni, viszont a technika fejlõdésével
már nem kell, hogy a lakóközösségek ismerjék egymást. Az Internet
által kínált lehetõségeket kihasználva a közös képviselõk visszaigazolhatják számunkra, hogy a leendõ csapat valóban az adott
lakóközösséghez tartozik-e. Létrehoztunk egy honlapot, ahol a
lakóközösségek ingyenes regisztrációját fogadjuk (www.webhazmester.hu), és lehetõséget biztosítunk a közösségi élet erõsítésére.
A bajnokság minden korcsoportot érint. Minden induló a saját
lakóközösségének a nevére kiállított mezt kap. A rendezvény hétvégi
idõpontokban, több fordulóban kerül megszervezésre november nyolcadikai kezdéssel az NTE Ady úti csarnokában.
Az elsõ mezek kiosztását követõen jó volt látni a fiatalokat, akik
érezték, hogy valami komoly dologban vesznek részt olyan szinten, ahol nem csak magukat, de a lakókörnyezetüket is képviselik
majd.
Minden mezre nagy betûkkel fogjuk ráírni, hogy NAGYKANIZSA.
A rendezvénysorozat célja, hogy az adott lakóközösségben jobban
érezzék magukat az ott lakók. Ez a kiterjesztett lakóközösségünkre, a
városunkban is igaz kell hogy legyen.
(x)

