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Ünnepekhez érkeztünk, születésnapok sorozatát éljük át. Húsz éve történt a rendszerváltozás és húsz évesek azok a pártok is, amelyek ennek részesei voltak. Mi is
ehhez az évfordulóhoz érkeztünk. Ünnepelhetnénk tehát magunkat, de értékrendünktõl ez távol áll. A krónikás ne magáról írjon históriás éneket, ám elõdei elõtt fõt kell,
hogy hajtson. Róluk szóljon hát az emlékezés, az ünneplés! E sorokkal ajánlom
figyelmükbe az újság születésénél legtöbbet bábáskodó Horváth Tamás írását.
Dóró János fõszerkesztõ
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Többet kell tenni az idõs emberekért
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ, valamint a város
Idõsügyi Tanácsa az „Idõsekért
Nagykanizsán” ünnepi hét keretén belül Idõsügyi Kerekasztal
Konferenciát szervezett a Honvéd Kaszinóban. A konferencia
témája: Közös állásfoglalás készítése Nagykanizsa idõskorú
népessége életkörülményeinek
javítása érdekében.
Az idõsekkel foglalkozó szervezetek képviselõi a város idõskorú népessége életkörülményeinek javítása érdekében végzett
munka összehangolásáért megalakították az Idõsügyi Kerekasztalt.
A vállalt feladat érdekében szükség szerint, de évente legalább
egyszer tanácskozást tartanak.
Célul tûzték ki egy idõseknek
szóló információs füzet összeállítását a Nagykanizsán igénybe vehetõ szociális ellátásokról, amely
segítséget nyújt a szolgáltatásokban, támogatásokban történõ eligazodáshoz. A Kerekasztal idõszakonként áttekinti a hatáskörébe tartozó szervek, szervezetek
(Szociális Osztály, Idõsügyi Tanács, Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat) fogadóóráinak tapasztalatait. Tevékenységérõl, határozatairól rendszeresen tájékoztatja a város önkormányzatát, valamint az illetékes szerveket,
szervezeteket.
A konferencia résztvevõit az elnöki tisztet betöltõ dr. Borka Beáta, a hivatal Szociális Osztályának
vezetõje köszöntötte. Vitaindítójában Büki Pálné, az Idõsügyi Tanács társelnöke beszámolt a hét
éve megalakult testület munkájáról, eredményeirõl. Többek között
elmondta, mintegy háromezer idõs
emberrõl tudják, hogyan élnek, mit
szeretnének, de hogy mi van a többivel (kikkel tartanak kapcsolatot,
és mire van szükségük), arról
nincs információjuk. Nagykanizsán 10.800 fõ a 60 éven felüliek
száma.
Bírálatként elfogadják, s tudják,
hogy az idõs embereknek a kvalifikáltabb rétege jár az Idõsügyi Tanács bázisát jelentõ klubokba.
A 2008-2009-es év fordulóján
készített felmérésükbõl kiderül,
nem lehetünk nyugodtak. Az országos havi átlagnyugdíj 76.251
forint, városunkban 76.550, és
Zala megyében 74.000 forint. A

jelenlegi 60-70 éveseknek van lakása, de mi van az utánuk következõ generációval, akik közül már
nem is egy nyugdíjban van, vagy
rövid idõn belül nyugdíjas lesz?
Aggasztó elõrejelzések vannak.
Csökkenõ gyermeklétszám, egyre
kevesebb unoka, növekvõ rászorultság, növekvõ számú egyedül
élõ, és az élet kihívásaival szemben csökkenõ adaptációs képesség. A nyugdíjjal kapcsolatban,
mindenki tudja, a 90-es évektõl átalakulóban van a foglalkoztatási
profil. Magas inaktivitás, tartós
munkanélküliség, kevesebb járulékfizetés, alacsonyabbak a nyugdíjak, a biztosítottak 30 százaléka
jelenleg a minimálbér alapján fizet
járulékot. 2010 után az idõskori
szegénység tömegessé válásának
kockázata valószínûsíthetõ. 2008ban 100 aktív befizetõbõl 76
nyugdíjat kellett finanszírozni,
2030-ban 100-ból 85-öt, és 2050ben a 100 aktív befizetésbõl 103
nyugdíjat kell finanszírozni az
elõrejelzések szerint. Nem azért
hozták ide a konferenciára az említett trendeket, hogy riogassák a
jelenlévõket, hanem ezzel szeretnék illusztrálni, hogy minden itt
ülõ szervnek, szervezetnek feladata van, fel kell készülni. Tudják,
hogy Nagykanizsán minden szervezet, legyen az ÁNTSZ, Szociális Osztály, Vöröskereszt, Máltai
Szeretetszolgálat, egyházak, rendõrség, a saját munkaterületén
nagyszerûen elvégzi a dolgát. Nagyon jó a szociális háló, de a jövõre nézve a jelenleginél sokkal öszszehangoltabb tevékenységre lesz
szükség, s erre hivatott a Kerekasztal Konferencia.
Dr. Buzás Judit kistérségi
tisztifõorvos két témát hozott fel
az idõsekkel kapcsolatban, az életminõség javításáról, valamint a
fertõzõ betegségekrõl és a járványokról beszélt.
Balog István, az Idõsügyi Tanács titkára hozzászólásában
hangsúlyozta, nem ért egyet azzal, amikor átlagnyugdíjról beszélnek. Véleménye szerint azo-

kat kell támogatni, akiknek nagyon kevés a nyugdíja és a megélhetés határán küszködnek. Szeptemberben a Regionális Nyugdíjas Konferencián kérték a Nemzeti Idõsügyi Karta ennek megfelelõ
módosítását is.
Orosz László klubvezetõ a kórházi betegszállítással kapcsolatban
említett meg néhány konkrét esetet. Például arra kényszerítik a
hozzátartozót, hogy szállítsa be a
mindkét lábát levágott embert kötözésre a kórházba.
– Hogy kerül a kocsiba, van-e
segítsége, mert egyedül nem képes rá! Miért van betegszállítás?
Ha reggel 9 órára odaviszik azt a
szerencsétlen embert, este kerül
haza. Se egy ebéd, ráadásul cukorbeteg is. Ott ülhet egészen estig, míg összeszednek még néhány
embert, és hazaviszik. Milyen
gondoskodás ez? Törõdik valaki
azzal, hogy ne így legyen? Hogy
azt a beteg embert ne tartsák ott
egész nap csonkán, bénán, éhesen! Ebbõl kéne kilépni, és segíteni valahogy ezeken az embereken,
mert a családtag sem képes arra,
hogy hazavigye amikor készen
van, fõleg ha 12-13 órára kerül
be az orvoshoz. Hatékonyabban
kellene odafigyelni erre az önkormányzatnak. Problémát jelent a
megterheltség, de határozottabb
intézkedés kell az idõsek, a betegek, a nyugdíjasok érdekében. A
kórház fõigazgatója hiába mondja azt, hogy rendben van minden!
Uraim, nincs miden rendben! Sokat járunk kórházba az egyesületi
tagokat látogatni, és látom, milyen a helyzet, milyen állapotok
vannak, ami visszataszítja az embert attól, hogy jót mondjon.
Többet kell tenni az idõs emberekért, mert a család sem képes arra, hogy mindent elintézzen úgy,
ahogy elvárható lenne. Megoldást
kell keresni rá!
Antal Istvánné, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezetének területi vezetõje együttmûködést kért a jelenlévõktõl. A január 1-tõl induló „Segítség gomb-
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nyomásra” jelzõrendszeres házi
segítségnyújtó szolgáltatás igénybevételére idõs emberek jelentkezését várják november közepéig.
Koller Jutka, az Egyesített Szociális Intézmény vezetõje megjegyezte, nem biztos, hogy mindenkinek kell segíteni. Az idõs ember
autonóm személyiség, minél tovább meg kell tartani az aktivitását, és fontos a család segítõ szeretete.
Dr. Lukácsa Erzsébet megkérdezte, miért kell a csontritkulás
vizsgálat miatt Kanizsáról Hévízre, érszûkület – érvizsgálatra pedig
Zalaegerszegre utazni. Ha nem
tudja egy fiatal megoldani otthon
az idõs hozzátartozója ápolását, ne
sújtsuk még azzal, hogy kivesszük
a munkából.
A tanácskozáson még elhangzott, hogy a Máltai Szeretetszolgálat szívesen látna a soraiban segítõ
nyugdíjasokat. Az információáramlás hiányosságát többen is felvetették. A család kötelessége az
idõs hozzátartozón segíteni, nem
csak az örökségért kell sorba állni.
Az onkológián a XXI. században
már nem lehetnek ilyen méltatlan
körülmények ami tapasztalható.
Kritikán aluli, hogy nincs vetkõzõöltözõ.
Cseresnyés Péter alpolgármester
a hozzászólásában összegezte: Azt
tapasztalta, Nagykanizsán nincsenek nagyon komoly problémák, sõt
azt is el lehet mondani, hogy a szociális ellátórendszer jól mûködik. A
kritikai megfogalmazásokra jó,
hogyha odafigyelünk, de ebben a
helyzetben arra kellene nagy figyelmet fordítani, hogy az információ
folyamatosan eljusson az emberekhez. Akik rászorulnak, és segítséget
akarnak, akkor eljuthassanak ahhoz
a segítségnyújtó szervezethez, ahol
a problémáját vagy teljes egészében, vagy részben meg tudják oldani. Ha az információt el tudják juttatni, akkor túlságosan nagy gond
nem lehet, mert annyi anyagi forrás
mindig van, amennyi mindennapi
életükhöz szükséges. Nagykanizsán a szociális ellátórendszer jól
mûködik, aki akar, a lehetõséghez
képest kaphat segítséget.
B.E.
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iztos vagyok abban,
hogy lesz majd idõ és
arra vállalkozó, alkalmas ember, aki megírja a rendszerváltás elsõ húsz évének
nagykanizsai eseménysorozatát.
Ebben helyet kell kapnia a „Kanizsa” újság történetének is,
amelynek indulásáról mint az elsõ szerkesztõbizottság elnöke,
most a lap születésének huszadik évfordulóján megemlékezem.

Kanizsa – 20 éves lettem én

ják, és akiknek írják. Építsen városunk hagyományaira, gazdasági és
kulturális értékeire. Legyen karaktere, szellemisége és helyi íze. A
mi nyelvünkön szóljon hozzánk,
félszavakból is értsük, de ne kényszerüljön félszavakra. Értsék meg
gyermekeink és szüléink, és szívesen forgassák lapjait. Oldalain
kapjanak teret vélemények és ellenvélemények, de bántó, igaztalan, emberi méltóságot sértõ szavak számára ne jusson hely.

felidézni, akkor elsõként az örömteli tervezgetésrõl szólhatok. A kiadvány megjelenése negyvenévi
hiánynak vetett véget, fogadtatása
csak növelte a szerkesztõi felelõsséget a téma, hangnem és stílus
szempontjából – ezt át is éreztük.
Természetes volt az útkeresés
bizonytalansága is, a más lapokkal
való összevetés kényszere, az olvasók véleményének, a megjelent
írások visszhangjának figyelemmel kísérése.

Születésnapi köszöntõ
Az 1989-es év bõvelkedett a
sorsfordító jellegû eseményekben. 1956 népfelkeléssé minõsítése, az Ellenzéki Kerekasztal létrejötte, a vasfüggöny lebontásának
kezdete, az EKA tárgyalások
megindulása, Nagy Imre és társai
újjátemetése, a köztársaság kikiáltása a rendszerváltás meghatározó történései voltak, sajátos,
megismételhetetlen légkört is teremtve.
A változások gyorsasága okozta
döbbenet, a szorongás és a remény,
az optimizmus és a bizonytalanság
érzése keveredtek a közhangulatban, az emberek gondolat- és érzésvilágában városunkban is. A
politikai szándékok programokká
formálódtak a különbözõ pártokban, új fórumok, orgánumok jelentek meg országszerte.
Ebben a lüktetõ, pezsgõ, illúziókkal és bizonytalanságokkal teli
idõszakban indult útjára a „Kanizsa„ városi hetilapként. Alapításában meghatározó szerepe volt
Zsoldos Ferenc tanácselnök úrnak.
Személyének, munkásságának –
ma már emlékének – adózom tisztelettel és elismeréssel, amikor az
elsõ lapszámban /1989.okt.27./
megjelent beköszöntõjébõl idézek:”
„… Új lapunk a „Kanizsa”, elõdei szellemét, hitvallását, a város
érdekeinek képviseletét és szolgálatát vállalja. A hetilap a nagykanizsaiak lapja akar lenni. Az itt élõknek, az itt élõkrõl kíván írni, véleményüket, gondolataikat közvetíteni.
Kívánjuk, hogy a „Kanizsa”
pártatlan lap legyen, önálló, becsületes és megbízható. Legyen színes
és ötletes, szórakoztató, közvetlen
és szellemes. Legyen higgadt, tárgyilagos és szókimondó. Legyen
olyan, mint ahol írják, nagykanizsai, és legyen olyan, mint akik ír-

Hatalmaskodást ne tûrjön, elvtelenséget, hazug érdekeket soha ne
szolgáljon, mindig a többség igazát hangoztassa.
A város lapjaként a józanul, felelõsséggel gondolkodó, az elõrelátó, a holnap építését szorgalmazó
kanizsaiak érdekeit szolgálja.
Új lapunk a helyi önkormányzat, a helyi közösségek becsületes
szándékainak hordozója és igazának következetes képviselõje legyen. Segítse a demokratikus közélet fejlõdését, szolgálja és ösztönözze a város polgárainak tevékeny részvételét Nagykanizsa fejlesztésében.”
Ezek ma is vállalható, vállalandó célok.
A lap alapításához, megjelenéséhez szükséges mintegy
három millió forint biztonságos,
ám szerény mûködési kereteket
biztosított. Az újság nyomtatását a Zalai Nyomda, terjesztését
a Magyar Posta vállalta. Az elsõ
lapszám impresszumából tudható, hogy a felelõs szerkesztõk
Mihovics József és Takáts Sándor, a Zalai Hírlap munkatársai
voltak. A bizottság tagjai: Horváth Tamás elnök, a várospolitikai rovat gazdája, Kápolnás
Zoltán sport, Pék Pál mûvelõdéspolitika, Szakony Attila fotó
és Z. Tamás István gazdaságpolitika.
Molnár László, Dobó László,
Lehota János, Tiszai Szilárd, Szalai László, Hercz Gábor, Balogh
Antal, Büki Pálné, Bakonyi Erzsébet, Dónay Nóra, Horváth Zsolt
írásai jelentek meg az elsõ lapszámokban, s a szerzõk lassan bõvülõ köre biztosíthatta a folyamatos megjelenést, a válogatás lehetõségét kínálva az ebben oroszlánrészt vállaló Pék Pál tanár úrnak.
Ha a szerkesztõbizottság munkáját, ennek jellemzõit kísérlem meg

Nyomasztó volt néha az idõ
szorítása, tudniillik, hogy minden
írás idõben kerüljön leadásra. Teljes mértékben érvényesülhetett a
szerkesztõi szabadság, nyitottak
voltunk minden jó ötletre, javaslatra.
Témaválasztásaiban a lap elsõsorban a Nagykanizsán történtekkel foglalkozott. Hangvételében mértéktartó volt, az idõnként
elõforduló érdesebb, ritkábban
bántó stílust követnie kellett a jogos helyreigazításnak, bocsánatkérésnek, erre kényesek voltunk.
Az elsõ lapszámokat követõen
megnyugodhattunk a lap iránti
igény állandóságában, de nem
voltunk elégedettek magával az
újsággal. „Elevenebb, színesebb,
informatívabb hetilapot kell szerkesztenünk, mert ez a lap még
nem jó újság” – írtuk önkritikusan az elsõ hónap elteltével. Fontosnak tartottuk, hogy szélesedjen azoknak a köre, akik írásaikkal vállalkoznak a közéletben való részvételre, s a megjelenõ cikkek közérdeklõdésre alapozódjanak.
Természetes, hogy voltak vitáink a szerkesztõségi megbeszéléseken, de tudtuk, hogy a „profik, félprofik és amatõrök” közti
disputáink a jobbítást szolgálhatják.
Az állandó rovatok kialakításával, majd ezek bõvítésével,
változtatásával próbáltunk meg
arculatot adni az újságnak, saját
hangot találni. A saját hang leginkább a fiatalok rovatában érvényesült, akiknek a lapban kezdettõl fogva állandó helyük, szerepük volt.
Izgalmas idõszakként maradt
meg számomra is a lap indítása,
sokat tanulhattam másoktól, de ez
már a múlt része.
Mit kívánhatnék ma – kanizsai-
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ként, olvasóként – a születésnapját
ünneplõ újságnak?
A lap szükségességét fennmaradása igazolja. Fontos ezt megemlíteni, hiszen a nyolcvanas –
kilencvenes években gombamód
szaporodtak az új alapítású lapok
országszerte, s tûntek is el szép
számmal.
A „Kanizsa” újság megmaradt,
immár húsz éve folyamatosan informál a város köz- és kulturális
életének szerves részeként. A benne megjelenõ írások egy korszak
tükrét tartják elénk. Az újság felvállaltan, deklaráltan lokálpatrióta. Ennek a szerepkörnek akkor
képes megfelelni, ha saját dolgainkról tudósít korrekt, független
módon.
Ma országszerte közállapotunk egyik jellemzõjeként a
médiában a negatív hír a hír, a
botrány az érdekes, a torzsalkodás az izgalmas. Ritka a
nyugodt hangú, higgadtan
elemzõ, tartalmas és tanulságos értékelés mindarról, ami
körülöttünk és velünk történik.
A piaci és politikai erõk szorítása, a társadalmi normák lazulása, a bulvárosodás iránti fogékonyság erõsödése, az internet térhódítása közepette persze nehéz ma az igényességet
még értékként tekintõ szerkesztõk, újságírók dolga. Vitathatatlan viszont a felelõsségük abban, ahogyan az eseményeket bemutatják, láttatják,
kommentálják. A médiát negyedik hatalmi ágként is emlegetik, okkal, mert óriási a befolyásoló, orientáló hatása. A
jó újságot jó újságírók teszik
élvezhetõvé, tartalmassá.
Ha az újságíró nem téveszt szerepet, ha érzi felelõsségét, a leírt
szavak súlyát, következményeit,
ha független értelmiségiként szól
hozzánk, s lokálpatriótaként kiegyensúlyozott arányban tudósít a
reményteli eseményekrõl, pozitívumokról is – akkor jól szolgálja a
közösséget.
A „Kanizsa” újság húszévi mûködése alatt rengetegen írtak a lapban. Városlakó „civilek” is.
Olvasóként újabb és újabb húsz
éveket kívánok a lapnak és munkatársainak.
Elkötelezettséget és felelõsséget
a lap indításakor megfogalmazott
célok, elvárások jegyében.
Horváth Tamás
nyugalmazott
gimnáziumi tanár
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Pannon Nap Még mindig csak a bizonytalanság
Több, mint harminc tudományos
elõadást hallgathattak meg az érdeklõdõk a Pannon Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Pécsi és Veszprémi Területi Bizottsága által közösen rendezett konferencián, a Pannon Tudományos Napon.
A rendezvény célja, hogy a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredményeket
bemutatassák és közelebb hozzák a
hétköznapi emberekhez, illetve a piac
szereplõihez, valamint hogy a tudósok
kiléphessenek saját területükrõl, s
megismerhessék más ágazatok munkáját. Amegjelentek meghallgathatták
többek között az atomkutatás, az irodalomtudomány, a gazdaság, a mezõgazdaság, az informatika, a genetika,
és a történelem jeles képviselõit.
Katona Tamás, a Paksi Atomerõmû Zrt. tudományos igazgatója a
plenáris ülések közti szünetben bejelentette, hogy a Zrt. és az említett
akadémiai bizottságok a következõ
alkalomtól kezdve Pannon Tudományos Díjat osztanak ki azoknak a jeles tudósoknak, akik hasznos tevékenységükkel hozzájárulnak/hozzájárultak a tudomány fejlõdéséhez.
S.E.

A Tungsram Dolgozók Független Szakszervezete, a Nagykanizsai Fényforrásgyár Demokratikus Szakszervezete és a Tungsram Dolgozók Szabad Szakszervezete demonstrációt tartott a GE
Nagykanizsai Fényforrásgyár területén, munkásgyûlés formájában – tudtuk meg Hederics Istvántól, az NFDSZ elnökétõl.
Az európai uniós szabályoknak
megfelelõen a GE elõbb-utóbb be
fogja szûntetni a hagyományos iz-

zók gyártását – türelmi idõ 2012-ig
van –, s az autólámpa-gyártás sorsa
is kétséges. Ez nem csak a nagykanizsai telephelyet érinti, hanem a GElánc többi magyarországi telephelyét is – mindegyikük maga döntött a
demonstráció formájáról. A demonstrációt megelõzõ rendkívüli küldöttgyûlésen eldõlt, hogy Nagykanizsán a gyár területén munkásgyûlés
formájában, ahol petíciót fogalmaznak meg a munkáltató felé a munkahelyek megõrzése érdekében. Ez
meg is történt.

S.E.

Soron kívüli közgyûlés a leépítések miatt
A nagykanizsai MSZP vezetõsége felkéri az MSZP frakciót,
hogy kezdeményezze soron kívüli közgyûlés összehívását – tudatta lapunkkal Lelkó Tamás, a
párt városi alelnöke.
Mint mindenki elõtt sajnos már
ismert, a város legnagyobb munkáltatójánál a piaci körülmények
átrendezõdése miatt, nagy számú
munkavállalói leépítés valósul
meg két éven belül.
Városunk életére minden téren
kiható leépítés miatt, a közgyûlés-

nek soron kívül tájékozódni kell
Nagykanizsa foglalkoztatási helyzettrõl, a térségünkben azonnal
indítható fejlesztési lehetõségekrõl, központi segítséggel a térségbe telepíthetõ vállalkozások lehetõségeirõl. Tájékozódni kell az
adóbevételek radikális csökkenésének hatásáról, intézményeink
finanszírozásának fenntarthatóságáról.
Javasoljuk, hogy a közgyûlés kezdeményezze egy operatív bizottság felállítását, melynek feladata a munkahelyte-

Fideszesek a GE sorsáért aggódnak
Tett-e bármilyen lépést is a kormány annak érdekében, hogy a GE a
fényforrásgyártást ne szüntesse meg
magyarországi gyáraiban? – kérdezte
még szeptemberben a gazdasági minisztert Cseresnyés Péter, városunk
alpolgármestere. A szakszervezetek
Phil Marshall elnök-vezérigazgatóhoz írt – lapunkban is közölt – levelét
idézte: Önöknek tudniuk kell, hogy
az uniós piacon kívül van egyéb piaci lehetõség is a normállámpa számára, amit üzleti szempontból is hatékonyan lehet kihasználni. Üzletileg is
megalapozatlannak, elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a magyarországi autólámpa gyártást, lineáris fénycsõgyártást, a speciális fényforrásgyártást, bármiféle formában megszüntessék, vagy Magyarországról eltelepítsék. Ám a miniszter elbújt a válasz
elõl, a GE-re hivatkozott, mely vállalat még nem közölte a kormánnyal
ezirányú döntését. A nagykanizsai országgyûlési képviselõ kérdése azonban – akárcsak a szakszervezeteké –
a döntés befolyásolására irányult. A

Hederics István azt is elmondta, hogy a szakszervezetek és a
vállalat vezetõsége között folyamatos tárgyalások folynak. A GE
felülvizsgálja a globális kapacitásokat, több alternatíva is felmerült, azonban döntés még nem
született. A szakszervezeti elnök
ígéretet tett lapunknak, hogy
amint biztosat tudni, tájékoztatja
szerkesztõségünket a fejleményekrõl.

múlt csütörtökön országszerte tartott
izzós demonstrációkkal egyidõben az
Országgyûlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága is napirendre vette
a kérdést, Bernáth Ildikó, a testület
fideszes alelnöke szerint– mint a Magyar Hírlap tudósított róla – az ülés
botrányos véget ért. – Szerettük volna
megtudni, hogy a recesszió hatására
melyek a General Electric tervei Magyarországon. Leépítés esetén hány
embert, milyen ütemben és melyik
gyárból bocsátanának el. Minderrõl
azonban semmilyen érdemi tájékoztatást nem kaptunk. Gúr Nándor, a bizottság MSZP-s elnöke pedig nemes
egyszerûséggel berekesztette az ülést,
mielõtt a testületben helyet foglaló
képviselõk kérdéseket tehettek volna
fel. Nagy István, a bizottság fideszes
tagja így érvelt: – Húsz év után kivonulnak Magyarországról, ugyanakkor, amikor annakidején az értékesítés megtörtént, semmiféle rendelkezés nem volt arról, sem a szerzõdésekben, sem a késõbb megkötött kollektív szerzõdésben arra vonatkozó-

lag, hogy mi van akkor, amikor a cég
kivonul Magyarországról. Az újpesti
alpolgármester hasonlóságot érzett a
házassági szerzõdés esetével, ott sem
mindegy, a szakítást követõen hogyan válnak szét a felek. Hangsúlyozta, hogy amennyiben ez a kivonulás elkerülhetetlen, akkor is európai módon kell történnie. Rövidtávon, sõt középtávon biztosítani kell
az elbocsátott munkavállalók egzisztenciáját.
Európai módon: akikrõl mostanság
szó sem esik, a lámpagyártás kooperációs dolgozói, azaz a kölcsönzött munkaerõ, a bétések – ebben õk még nem is
reménykedhetnek. Kik õk? Kezdetben
voltak a szerzõdésesek, a határozott
idejû, legtöbbször egy-egy hónapra
szóló szerzõdéssel dolgozó, még GE állományú munkások. S mert a törvény
szerint ezeket a szerzõdéseket idõvel
határozatlan idejûvé kellett tenni, a lámpagyártás szezonalitása, a rendelések
hullámzása miatt egyre több dolgozót
nem a GE, hanem egy munkaerõ kölcsönzõ cég alkalmazott. Egyikük társa-

remtéssel kapcsolatos folyamatok közvetlen irányítása, ellenõrzése és kormányzati tárgyalások lefolytatása városunk országgyûlési képviselõivel közösen.
Megkérünk a közgyûlésben helyet foglaló minden képviselõt,
hogy Nagykanizsa jövõjének érdekében a város életét jelentõsen befolyásoló változás miatt, támogassa a soron kívüli közgyûlés összehívását.
K.H.
sági formája kezdetben még betéti társaság (bt.) volt, innen ezeknek a többségében elkötelezett, jól dolgozó lámpagyáriaknak a bétés elnevezése. S bár sokan hosszú év óta ugyanazt a munkát
végzik, mint GE állományú kollégáik –
helyzetük munkajogilag is, keresetileg
is hátrányosabb.
Az újpesti demonstráción részt vett
Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek
elnöke is, szerinte: – Remélem, a magyar kormány picit magába száll, és
elõveszi azokat az eszközöket, amelyekkel a foglalkoztatást biztosítani lehet, mivel nem a betelepítésnek kell elsõdlegesnek lenni, hanem az ilyen
múlttal rendelkezõ termelési kultúra
megõrzésének.
Selmeczy György
TDFSZ elnök a Magyar Nemzetnek
azt nyilatkozta: – Meggyõzõdésünk,
hogy a GE-nek kötelezettségei vannak
hazánkkal szemben, cserébe a többek
között igen olcsón megszerzett Tungsram gyárért és a húsz év alatt itt megtermelt nyereségért. Majd a kormánnyal
szembeni elvárásának adott hangot: határozott kiállást azon magyar emberek
mellett, akiket az üzletág leépítése érint.
K.H.
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Békesség, kiegyezés...
A Szeressük egymást gyerekek… cím találóbb lett volna a
múlt heti írás élén – állapította
meg több olvasó is. S azt is, mostanában lazítok. Nem is én írom
e jegyzeteket, csak idézeteket teszek közzé. De hát mit tegyek, ha
elõttem már mások jobban megfogalmazták?
Ismét terítéken hát a béketeremtõ kezdeményezés. Sinkó Ferenc
írását az Alsóvárosi Harangszó
2009. július-augusztusi számában
találtam:
„A farkas már annyi birkát falt
fel, hogy a gyapjas nép kétségbe
esett.
– Ha ez így folyik tovább, nem
marad belõlünk hírmondó sem.
Tenni kell valamit.
Törték a fejüket, tanácskoztak,
vitatkoztak, míg végül az egyik tekintélyes birka kiötlötte.
– Békítsük meg! Válasszuk meg
királyunknak, talán megenyhül a
szíve. Járuljunk eléje mindnyájan,
és kiáltsuk ki uralkodónak!
A birkák sokasága elfogadta a jó
tanácsot, a farkas elé vonult, hogy
hódoljon neki.
– Mit akartok? – kérdezte az ordas meglepõdve.
A tekintélyes birka elõlépett,
megköszörülte a torkát, hogy annak rendje s módja szerint elmondja hódoló beszédét:
– Nagyságos és nemzetes tekintetes és kegyes, alsó és felsõtoportyánréti Toportyán herceg. Mi
ezennel belátjuk és elismerjük,
hogy jogosan és méltán tápláltál
haragot nemes kebledben megvetésre méltó nyájunk iránt. Jóvá
tesszük vétkünket. Meghódolunk
elõtted, megválasztunk királyunknak.
Tovább is folytatta volna beszédét, az ordas azonban közbemordult.
– A hódolatot elfogadom, királyotok leszek. A koronázást holnap
megtartjuk. Az ünnepi ebédre száz
birkát kérek…
– Vendégül?
– Nem. Megenni, vendégeimmel… De addig a megegyezés
örömére, hadd faljalak fel téged.”
www.szentjozsef.plebania.hu
És mert ma egy igencsak megtépett Toportyán herceg próbálkozik
a hatalom átmentésével, a többször idézett júniusi helyzetértéke-

lés idevágó része jut eszembe:
„Hallgatva a szocialisták nyilatkozatait az elmúlt négy-öt
napban, nem tudom elhessegetni
magamtól fiatal korom egyik
kedvenc filmjének, a Gyalog galoppnak legemlékezetesebb jelenetét. Ide is idézem elétek. Ti
is emlékezhettek rá, amikor
Arthur király küzd a Fekete Lovaggal, akinek már két karját levágta, de az nem akar félreállni,
hanem tovább ugrál elõtte, rugdossa és provokálja. Mire a király:
– Na elég! – felkiáltással lenyisszantja a jobb lábát.
A Fekete Lovag azonban karok
nélkül, fél lábon is szökdécsel, és
azt kiabálja:
– Ezért meglakolsz!
Arthur király nem hisz a fülének:
– Mit csinálok én?
A fél lábon ugráló lovag, akibõl mindenhonnan dõl a vér,
nem tágít, egyre csak ezt hajtogatja:
– Gyere csak! Vagy talán félsz?
Mire a király:
– Mitõl? Hogy összevérzel?
Vagy hogy rám lehelsz?
A Fekete Lovag csak mondja a
magáét, és azt mondja:
– Legyõzhetetlen vagyok!
A király sajnálkozva csóválja a
fejét, és azt mondja:
– Nem, te hülye vagy! – és ezzel
levágja a másik lábát is.
Ekkor a Fekete Lovag – immár
végtagok nélkül imbolyogva a
porban – hangot vált:
– No, jó, egyezzünk ki döntetlenben!”
orbanviktor.hu
És hogy a szocialisták békülés közben azért rágalmaznak
is, itthon és a fõvárosban egyaránt? Hogyan is írta a minap
Bayer Zsolt? „Mert ezeknek
már tényleg nincs más választásuk. Lassan valóban össze tudnak állítani egy MSZP-s börtönválogatottat, s hamarosan eltakarodnak. Hogy Arany Jánost
idézzem: az anyjuk keservébe.
Ennyi maradt tehát. Hazudozni,
rágalmazni, ellehetetleníteni
közülünk is mindenkit, bárkit,
minél többeket. S a módszerek
nem fontosak. Sõt! Bármi megengedett!”
Papp János
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Albert Camus:
A magyarok vére

Nem tartozom azok közé, akik
azt kívánják, hogy a magyar nép
újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésre, a
nyugati világ szemeláttára, amely
nem takarékoskodnék sem tapssal
sem keresztényi könnyel, hanem
hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futballszurkolók vasárnapi kupa mérkõzés után.
Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar
vér oly nagy értéke Európának és
a szabadságnak, hogy óvnunk
kell minden cseppjét.
Azok közé sem tartozom, akik
úgy hiszik, alkalmazkodni kell,
ha átmenetileg is, bele kell törõdni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának nevezi magát,
nem több jogon, mint ahogy az
inkvizíció hóhérai keresztényeknek mondták maguknak.
A szabadság mai évfordulóján
szívembõl kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erõsödjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi
közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon
is erõtlen és önzõ ahhoz, hogy
igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a
magyar ellenállás megmaradjon
addig a pillanatig, amíg keleten az
ellenforradalmi állam mindenütt
összeomlik ellentmondásainak és
hazugságainak súlya alatt.
A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik

nép a világon az elmúlt húsz esztendõben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömõ, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett
elhullnia – s ez a vérfolyam most
már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában,
csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol
el nem áruljuk, amiért a magyar
harcosok életüket adták, és soha,
sehol – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni
ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erõfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülõ Európában. Hisszük, hogy valami bontakozik a világban, párhuzamosan az
ellentmondás és halál erõivel, amelyek elhomályosítják a történelmet,
– bontakozik az élet és meggyõzés
ereje, az emberi felemelkedés hatalmas mozgalma, melyet kultúrának nevezünk, és amely a szabad
alkotás és szabad munka terméke.
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen
bánattal állunk ma, tudják mindezt,
s õk azok, akik mindennek mélyebb
értelmét velünk megértették. Ezért,
ha szerencsétlenségükben osztoztunk, – miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és számûzöttségük ellenére királyi örökséget
hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet
õk nem nyertek el, de egyetlen nap
alatt visszaadtak nekünk!
(1957)
(Forrás: 1956 Gloria Victis, 195686, Nemzetõr kiadása, Bécs, 1986.)
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A Zrínyi iskola norvég kapcsolatáról

Tíz évre nyúlik vissza a Zrínyi
Miklós Általános Iskola kapcsolata a Norvégiában található
holmestrandi Botne Scholl-lal.
Ezt a kapcsolatot erõsítendõ, és
a továbbiakban kiterjesztendõ
utazott egy tíz fõs delegáció városunkból szeptember közepén a
norvégiai városba: Faller Zoltán,
a Zrínyi igazgatója, Marton István polgármester, Cserti Tibor
önkormányzati képviselõ és
Szmodics Józsefné, a Mûvelõdési
és Sport Osztály vezetõje, valamint négy pedagógus, egy gyógypedagógus és egy angol nyelvû
tolmács.
Lapunkkal Szmodics Józsefné
osztotta meg élményeiket a
Holmestrandban töltött idõrõl, s
Faller Zoltán mesélt a tíz éves kapcsolatról a Botne Scholl-lal, melynek mind a tíz évében aktívan részt
vett a kapcsolat megõrzésében és
továbbépítésében.
– Nagyon szép élményekkel, pozitív tapasztalatokkal gazdagodtunk a
látogatás során – kezdte beszámolóját az osztályvezetõ asszony. – Az
elsõ nap két iskolában is látogatást
tettünk. Az egyikben, egy nagyothallókat és siketeket képzõ iskolában
megtapasztalhattuk, mit jelent számukra az integráció. A tárgyi és személyi feltételek maximális biztosításával az elért eredmények példaértékûek, s a sikerességet a tanítási
óra látogatása is megerõsítette számunkra. A másik iskolában szembesültünk az egyéni és kiscsoportos
foglalkozások eredményességével.
Ez egy, 13 és 16 év közötti gyerekekkel foglalkozó iskola, õk úgy nevezik, hogy alsó középiskola. Másnap
találkoztunk a Zrínyi iskola partneriskolájával, a nevelõtestülettel és az
iskolavezetéssel. Idén ünnepli az is-

kola a fennállásának negyvenedik
évfordulóját, ez alkalomból, s a kapcsolat tizedik évfordulójának alkalmából felköszöntöttük õket. A kapcsolat továbbfejlesztését az a közös
nemzetközi pályázat adja, melyrõl
utolsó nap tárgyaltunk az ottaniakkal. Ennek eredményeként a két város tanulói találkozhatnának egymással közös kulturális programok
keretében, s nem kevés fontossággal
bír, hogy gyakorolni tudnák az angol nyelvet.
– A két partneriskola már dolgozik a pályázaton – a Zrínyiben
Gálné Gaál Lívia, a norvég kapcsolatok koordinátora irányítja a
munkát, aki az utazáson is részt
vett – tudtuk meg Faller Zoltántól.
– Határidõ nincs, folyamatosan lehet beadni a pályázatokat. Ha
minden terv szerint valósul meg,
akkor Norvégiából a Város Napját
megelõzõ héten érkezhet egy delegáció, s elindulhat a diákok közös
produkciója, mellyel a norvég és
magyar diákok a Város Napján
mutatkozhatnak be együtt. A pályázat lényege ugyanis éppen az,

hogy a kapcsolat ezentúl leginkább
a diákokról szóljon, hogy kulturális és egyéb területeken együtt tudjanak mûködni, s tíz év után végre
a zrínyis diákok is eljussanak Norvégiába.
Az iskola igazgatóját a kapcsolat létrejöttérõl faggattuk, õ a következõket mondta el:
– A megkeresés a norvég fél részérõl jött. Egy közvetítõ – az akkori igazgatónõ megbízásából – magyar kapcsolatot keresett a Botne
Scholl-nak, s mi természetesen nem
zárkóztunk el. Elõtte már volt kapcsolatunk egy osztrák iskolával, s
akkor, ’99-ben úgy gondoltuk – a
tantestülettel közösen –, hogy szívesen nyitnánk Európa más országai felé is, még ha olyan messze is
van földrajzilag, mint Norvégia. Az
elmúlt tíz év bebizonyította számunkra, hogy nem döntöttünk roszszul, fõleg, hogy azóta a technika is
nagyon sokat fejlõdött, és a gyerekek is tudják egymással tartani a
kapcsolatot – most már nem csak
postán, hanem az Interneten is. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a tantestületek között, s elmondhatom,
hogy rengeteg dolgot tanultunk is
egymástól megismerve egymás oktatási rendszerét, módszereit. Leg-
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inkább õk jöttek hozzánk, s a pályázat, melyet közösen adunk be, most
egyfajta lehetõség is lesz számunkra, hogy a mi diákjaink is meglátogassák a norvég diákokat. Azokon
a látogatásokon, melyeket õk tettek
hozzánk, minden alkalommal sikert
könyvelhettünk el magunknak, hiszen a delegációknak nagyon tetszettek a bemutatóink, szimpatikus
volt nekik a Zrínyi iskola sokszínûsége, a mûvészeti oktatásunk, s a
tanórán kívüli programjaink. Az
utazás részeként elõfordult az is,
hogy a norvég tanárok tartottak
órákat a diákjainknak, többnyire
tolmács segítségével. Próbáltunk
nyitni a város felé is, amikor itt
jártak a norvég vendégek, ezért a
kulturális programon, melyet a
tiszteletükre adtunk, egy alkalommal – egészen pontosan a tavalyi
évben – részt vettek óvodások, és
volt Zrínyisek is, akik most a város
különbözõ középiskoláiba járnak.
Õszintén remélem, hogy a pályázat
sikeres lesz, s ezzel tovább tudjuk
fejleszteni a két iskola közti kontaktust. Az utazás során felmerült,
hogy ezt a kapcsolatot gazdasági
szintre lehetne emelni, s így nem
csak a két iskola, hanem a két város is kapcsolatba kerül egymással.
Ennek mi természetesen nagyon
örülünk.
Steyer Edina

Egy hét gyermekeink biztonságáért
Hatvanegy osztály közel kétezer tanulója vett részt a fenti
címmel jelzett idei, jubileumi
bûnmegelõzési akadályversenyen. Immár tíz éve rendezik
meg Simánné Mile Éva vezetésével a bûnmegelõzésben és a segítõ szférában dolgozó szervezetek
a város középiskoláinak 9. és 10.
évfolyamosai körében az információszerzéssel, képzéssel egybekötött versengést.
A diákok kilenc akadályt teljesítettek, minden akadálynál egy-egy

szervezet várta õket, ismertetve az
õket érintõ problémákat: a rendõrség, a gyámhatóság, a CKÖ és a
Technika Autósiskola munkatársai,
a családsegítõk és a védõnõk felvilágosítást adtak az adott témában,
így a diákok számára világossá vált,
hogy ha problémájuk adódik, kihez,
melyik szervezethez fordulhatnak.
A négy napos program gálamûsorral zárult, melyen kulturális fellépõk szórakoztatták a HSMK
Színháztermében helyet foglalókat, s akik egytõl egyig vastapsot
kaptak a közönségtõl.

A verseny a következõképpen alakult: a kilencedik évfolyamosoknál
elsõ helyezést ért el a Batthyány 9./E
osztálya, második helyen a szintén
BLG-s 9./F végzett, míg harmadik a
Thúry 9./D osztálya lett. A tizedikeseknél az elsõ helyet a Mezõ 10./D
osztálya szerezte meg, második lett a
Zsigmondy-Széchenyi 10./B osztálya, harmadik pedig a Cserháti 10./C
osztálya. A dobogósok pénzjutalomban részesültek, melyet közösségi
célokra fordíthatnak.
S.E.
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Kanizsa Antológia 10.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír
ki Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk,
valamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 10.
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 betûnagyság, palatino linotype
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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. Abeérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pályamunkák a
Kanizsai Antológia 10-es számában a "Karácsonyi Könyvhét" alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban részesülnek. A pályázat beadásának határideje: 2009.
október 30. (péntek) 13.00 óráig

Versenytárgyalások
Hrsz.
3071.

Helye, jellemzõi
Kikiáltási ár / Versenytárgyalások idõpontjai
Nagykanizsa, Bartók B.u.1.
Tízemeletes, 48 lakásos lakóépület, és mellette lévõ orvosi rendelõk.
72.500.000 Ft + ÁFA
okt. 26. 08:00 óra
4378/29
Ipari Park területén, 1 ha, 4833 m2 nagyságú, beépítetlen terület
59.330.000 Ft + ÁFA
okt. 26. 09:00 óra
11.460.000 Ft + ÁFA
okt. 26.10:00 óra
4378/32
Ipari Park területén, 3015 m2 nagyságú, beépítetlen terület
649/93
Ipari Park területén, 6389 m2 nagyságú, beépítetlen terület
25.560.000 Ft + ÁFA
okt. 26. 11:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolg. Zrt., 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.
Az eljárás kezdetéig a versenytárgyalás kiírója változtatási jogát fenntartja!
A versenytárgyalás kiírója jogosult a szerzõdés megkötéséig ajánlatától elállni, ez esetben a vevõ által befizetett árverési elõleg kamatfizetési kötelezettség nélkül visszafizetésre kerül.
További információk, iratbetekintési lehetõség elõzetes telefonos egyeztetést követõen, munkaidõben: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolg. Zrt. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) Telefon: 93/311-241. 16-os mellék.

Építéshatóság - 03-5
518-2
2009.
Ügyiratszám: 03-518/2009. Ügyintézõ: Tóthné Õri Ibolya. Telefon: 93/540 091. Tárgy: Varga és Társa Bt. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám, 3051/21/A/1
hrsz. alatti meglévõ üzlet átalakítás és rendeltetés megváltoztatás építési engedély ügyében eljárás megindításának közzététele
Végzés
Varga és Társa Bt. kérelmére eljárás indult Nagykanizsa, Batrók B. u. 6. szám,
3051/21/A/1 hrsz. alatti meglévõ földszinti üzlet átalakítás és rendeltetés megváltoztatás – 13. és 15. körzeti orvosi rendelõ kialakítás – építési engedély ügyében. Az
eljárás megindításáról az alábbiak szerint értesítem:
Az ügy tárgya: Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám, 3051/21/A/1 hrsz. alatti
földszinti üzlet átalakítás és rendeltetés megváltoztatás építése ügye, iktatási száma: 03-518/2009. Az eljárás megindításának napja: 2009. október 01. Az adott
ügyfajtára irányadó ügyintézési határidõ: 45 munkanap. Az ügyintézõ neve:
Tóthné Õri Ibolya. Az ügyintézõ hivatali elérhetõsége: földszint/ 02 szoba, telefon: 93/540-091 vagy 93/340-100/123. mellék. Az ügyfélfogadás idõ: Hétfõ:
8.00 -12.00 óra, 12.30-14.00 óra, kedd: 8.00-12.00 óra, szerda: 8.00-12.00 óra,
12.30-14.00 óra, csütörtök: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00-12.00 óra.
Az ügyben érintettek: az ingatlannal rendelkezni jogosult tulajdonosok: 3051/21.
3051/46hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai.
Az ügyintézési határidõbe nem számító idõtartamok:
- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság
kijelölésének idõtartama,
- a jogsegélyeljárás idõtartama, továbbá a nyilvános, vagy olyan adatnak, amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból
történõ beszerzéséhez szükséges idõ,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére
irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedõ idõ,
- a szakhatósági eljárásának idõtartama,
- az eljárás felfüggesztésének idõtartama,
- a bizonyítékok ismertetésének idõtartama,
- a hatóság mûködését legalább egy teljes napra ellehetetlenítõ üzemzavar
vagy más elháríthatatlan esemény idõtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idõ,
- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás idõtartama,
- a szakértõi vélemény elkészítésének idõtartama,
- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedõ idõtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történõ közlés idõtartama.
A hatóság írásban (postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítõje útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, továbbá a törvényben meghatározott módon, elektronikus
úton), vagy szóban, a törvényben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot.
Az ügyfél a kérelmére induló eljárás során és az eljárás egyéb résztvevõje egy
alkalommal indokolás nélkül, további esetekben méltányolható indokolással
megváltoztathatja a kapcsolattartás általa addig alkalmazott módját.
Varga és Társa Bt. az eljárás során nyilatkozatot tehet vagy a nyilatkozattételt

megtagadhatja. Az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, Tóthné Õri Ibolya ügyintézõnél, elõzetes egyeztetést követõen,
ügyfélfogadási idõben, személyesen, illetve képviselõje útján. Az iratbetekintés
során másolatot, kivonatot készíthet vagy - illeték lerovása mellett - másolatot
kérhet. A másolat illetéke oldalanként 100,- forint. A másolatot és a kivonatot a
hatóság kérelemre hitelesíti. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke oldalanként 100,- forint, az iraton levõ aláírás után aláírásonként 500,- forint.
Nem lehet betekinteni:
- a döntés tervezetébe, az eljárás jogerõs befejezéséig,
- az olyan iratba, amelybõl következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a
lakcím zárt kezelését rendelte el,
- betekintési vagy megismerési engedély hiányában az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba,
- az egyéb védett adatott tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában.
Döntésem ellen önálló fellebbezésének nincs helye. Végzésem csak az ügy érdekében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntetõ végzés elleni fellebbezésben támadható meg.
Indoklás
Varga és Társa Bt. kérelmére eljárás indult hatóságomnál a Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. szám, 3051/21/A/1 hrsz. alatti földszinti üzlet átalakítás és rendeltetés megváltoztatás építési ügyében.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL törvény (Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja szerint az eljárás megindításáról a kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve - az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétõl számított öt munkanapon belül értesíteni kell.
Erre figyelemmel értesítettem Varga és Társa Bt. kérelmezõt az építési eljárás
megindításáról. Az értesítés tartalmát a Ket. 29. § (5) bekezdése és a 33. § (3) bekezdése alapján határoztam meg.
A Ket. 28/A. § (3) bekezdésére figyelemmel hívtam fel Varga és Társa Bt. figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira és adtam tájékoztatást a kapcsolattartásra szolgáló elérhetõségrõl, valamint az elektronikus tájékoztatás elérhetõségérõl. Az iratokba való betekintésrõl a Ket. 68. § (1) bekezdése, a 69. § (1) és (5)
bekezdése, míg a nyilatkozattétel lehetõségérõl a Ket. 51. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény IV. számú
melléklet 1. pontja szerint a másolat illetéke 100,- forint, a VI. számú melléklet
szerinti hitelesítés illetéke 100,-, ill. 500,- forint.
Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam.
Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetõségérõl a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtam tájékoztatást.
Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak
megállapításáról és viselésérõl nem rendelkeztem.
Hatóságom hatáskörét a Ket. 29. § (3) b) pontja, illetékességét az építésügyi
és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a állapítja meg.
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Önkormányzati bérlakások - Garzonház

Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 32/2001. (VI. 27.) számú, a Garzonházakról szóló helyi rendelt alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II.em 9.

Nyugdíjasházi lakások
Pályázati hirdetmény a Nagykanizsa Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2 db lakás bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot hirdet a: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. em. 5., 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em.
11. szám alatt található Nyugdíjasházban lévõ bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 26. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2009. november 3. (kedd ) 9.00. Helye: Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. A pályázat célja: az alább
megjelölt ingatlanok bérleti jogának elnyerése, határozott idõre. A bérlemények
nem örökölhetõk!
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, bérleti díja: önkormányzati
bérlakást leadó pályázó esetén 18.167 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség. A lakások megtekinthetõk: 2009. október
14. (szerda) 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas há-
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2009. október 22.

A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 +1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
9. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 13.490 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
10. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
11. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II.em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: legfeljebb 60 hónap.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. október 12. (hétfõ) 14.00-15.00-ig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 26.
zaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/. öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történõ licitálást elfogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt
ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati bérlakását térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból illetve életveszély miatt
lebontásra kerülõ önkormányzati bérlakás bérlõje.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel
kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét,
csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra
kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi
bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban
foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is
képviselheti.
A licitálás induló összege:
1. Nk, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 5.
2.200.000.-Ft
2. Nk, Kodály Z. u. 10/B. I. em. 11.
2.200.000.-Ft
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkormányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon belül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti szerzõdést nem ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti
szerzõdés megkötésének lehetõségét elveszíti.
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Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Pályázati hirdetmény Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális
és Egészségügyi Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló helyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres, felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
2. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 30.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
3. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 9.
A lakás alapterülete: 62 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 29.016 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2009. október 9. 8.00-9.00-ig
NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN:
1.Nagykanizsa, Csengery u. 78. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 102 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 40.188 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 13. 14.30-15.30-ig.
2. Nagykanizsa, Király u. 34. 2. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 12. 9.30-10.30-ig.
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/1.
A lakás alapterülete: 94 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 51.136 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 12. 10.30-11.30.
SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN BÉRLAKÁSSAL NEM RENDELKEZÕ ILLETVE JELENLEG IS BÉRLAKÁSBAN
ÉLÕK RÉSZÉRE:
1. Nagykanizsa, Péterfai u. 37. C/1/2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1+2 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009. október 14. 8.00-9.00-ig.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8. C/2/1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: II. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 14. 9.00-10.00-ig
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 17.232 Ft. A lakás állapota: felújított
e.) A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 12. 14.00-15.00-ig.
4. Nagykanizsa, Deák tér 2. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 35 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 16.765 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009. október 12. 11. 30-12. 30-ig.

5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/14/fsz. 1.
A lakás alapterülete: 69 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 18.078 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009.
október 12. 14.00-15.00-ig
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/E/5.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.838 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009. október 12. 8.00-9.00-ig
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 13.
A lakás alapterülete: 47 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.314 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009. október 12. 8.00-9.00-ig.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/6.
A lakás alapterülete: 44 m 2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A
lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009. október 12. 10.00-11.00ig.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos)
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése:
földszinti lakás. Bérleti díj összege: 14.148 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A
bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009.
október 12. 8.00-9.00-ig.
11. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 12. 9.00-10.00-ig.
12. Nagykanizsa, Liszt F. u. 1/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 20.784 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009.
október 14.11. 00-12.00-ig
13. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. 8/52.
A lakás alapterülete: 64m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: VIII. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 26.240 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 13. 14.00-15.00-ig.
14. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. 1/1.
A lakás alapterülete: 61m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti lakás. Bérleti díj összege: 27.816 Ft. A lakás állapota: felújított.
A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2009.
október 14. 10. 00-11. 00-ig
15. Nagykanizsa, Rákóczi u. 5/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: földszinti lakás. Bérleti díj összege: 12.608 Ft. A lakás állapota: helyreállított
e.) A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja:
2009. október 13. 10.00-11.00-ig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 26. (hétfõ)
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Kanizsa – A mi ügyeink

Citromszigeti
fórum

20év

A fórumon szó esett a járõrözõ
polgárõrök tevékenységérõl, útépítésrõl, a lakások téliesítésérõl, a
Halis István Városi Könyvtárban
kezdõdõ ingyenes számítógépes
tanfolyamról, és a januárban kezdõdõ korrepetálási programról. A
lakossági fórumon részt vett
Kámán László, a Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. igazgatója, aki a Citromszigeten élõ 74
család lakhatási lehetõségeirõl, lakáspályázatokról, valamint a szociális bérlakások cserelehetõségeirõl adott tájékoztatást, és válaszolt
az elhangzott kérdésekre.
B.E.
Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
2009.10.30-án 16 órakor
hétvégi

11.03-án 16 órakor
hétközi elõadásokkal
személyautó, motor és segédmotor
kategóriákban.

11.02 16 óra ADR
11.04 16 óra “C” és “C+E”
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Lakossági fórumot tartott Orsos
Imre, a Hajléktalanok és Hátrányos Helyzetûek Zala Megyei Kiemelten Közhasznú Szervezetének
elnöke a Dózsa György út 73-75.
alatt található közfürdõben.

Az idõseket ünnepelték
Az „Idõsekért Nagykanizsán”
ünnepi hét második napja képzõmûvészeti kiállítással kezdõdött a
Halis István városi Könyvtárban.
A kiállítást Cseresnyés Péter alpolgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg.
– Hét éve rendezzük meg városunkban az Idõsekért Ünnepi hetet.
Azt láthattuk külsõ szemlélõk, látogatók, hogy szinte minden évben
egy-egy újdonsággal álltak elõ a
szervezõk. Így most generációkat
megmozgatva, nagyszülõk az unokákkal, és külön-külön is megmutathatták, mit tudnak, és mit szeretnek tenni azért, hogy a családon belül örömet szerezzenek egymásnak.
Két generáció mutatkozik be tehát,

nagyszülõ és unoka, mesemondással, zenéléssel, képzõmûvészeti alkotással és irodalmárkodással.
A Nagymama újra mesél címû,
nagyszülõk és unokák délelõttjén,
valamint az irodalmi és képzõmûvészeti pályázaton 120 gyermek
vett részt. Az eredmény szenzációs, az „Együtt- egymással” szlogen bevált – összegezte a rendezvény házigazdája, Büki Pálné.
A HSMK színháztermében megrendezett ünnepi mûsor Farkas Tibor versmondásával kezdõdött. Az
önkormányzat nevében a megjelent
mintegy 400 nyugdíjast Marton István polgármester köszöntötte:
„Nagykanizsán mintegy 12 000
idõskorú ember él. Ez a lakosság
egyötöde. Nem tudom, hogy ez más

XIV. Négyévszak Kupa
Kicsit több, mint három éve, hogy a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ belekezdett az évszakonként megrendezésre kerülõ
Négyévszak Kupa elsõ bajnokságának szervezésébe. Az azóta eltelt
idõrõl kérdeztük a bajnokság felelõsét, Kondákor Andrást.
– Szerencsére a program ismert és
elismert lett ez alatt a három év alatt.

2009. október 22 - december 10-ig

A gyerekek várják, és készülnek a
mérkõzésekre. Emlékszem, 2006
nyarán mindössze három csapat indult, az elmúlt hétvégén már 14 csapat jelentkezett. Nem véletlen, hogy a
mottónk a következõ: „A jövõ záloga
a testi-lelki egészség”, hiszen hihetetlen feszültség, harag levezetõje lehet a testmozgás. A kezdetektõl célunk volt, hogy a testi és lelki harmóniát biztosítsuk ezeknél a gyerekeknél. Nehéz dolgunk van, mivel a
szakemberek heti két-három, jobb
esetben tíz-tizenkét órát töltenek a
gyerekekkel, de magatartásuk, gondolkodásmódjuk alakításához nagyban hozzájárul az õket körülvevõ
(sokszor nem megfelelõ) környezet
is. Ha abból a 90-100 gyerekbõl,

2009. október 22.

városokhoz viszonyítva sok vagy
kevés, azt azonban bizton állíthatom, hogy itt az idõsek ellátására
sokrétû, sokféle gondoskodás alakult ki. Csak kérni kell. Segítsenek
bennünket abban, hogy aki rászoruló és önmagától nem jut el az
igénylésig, azt fogják kézen. Mindig
is lesz az idõsek számára támogatás, erkölcsi és anyagi egyaránt.”
Beszéde végén a színpadon köszöntötte a 97 éves Kálovics
Ferencné Margit nénit, és a 100
éves születésnapját a közelmúltban ünneplõ Leveli Pált.
Az idõsek szórakoztatásában
közremûködött a Kanizsa és Kis
Rozmaring Táncegyüttes Vizeli
Dezsõ és Vizeliné Paksi Valéria vezetésével, valamint Nagykanizsa
Város Vegyeskara Hajdú Sándor
vezényletével. A fogadáson
Tarnóczky Attila, Nagykanizsa Oktatásáért kitüntetettje mondott pohárköszöntõt. A nap bállal zárult.
Az idõseket Nagykanizsa városrészein is megünnepelték. Miklósfán a Mindenki Házában Karádi Ferenc önkormányzati képviselõ és
Köteles Mihály, a Nyugdíjas Klub
elnöke mondott köszöntõt. Palinban
Bicsák Miklós, Bagolán Marton István polgármester, Bajcsán Marton
István és Polai József önkormányzati képviselõ, Kiskanizsán Tóth Nándor és Polai József, Fakoson pedig
Jerausek István önkormányzati képviselõ köszöntötte az idõseket.
B.E.
akik részt vettek, részt vesznek a tornákon, csak egyet sikerült megfelelõ
gondolkodásra ösztönözni, már
megérte. Megteszünk annak érdekében mindent, hogy megbízzanak bennünk, és valóban elhiggyék, hogy
akarunk nekik segíteni. A gyerekek
értékként kezelik, ha megfelelõ hangnemben, stílusban beszélünk velünk,
s ha így állunk hozzájuk, õk is megfelelõképpen viselkednek velünk, s a
többi emberrel is. Összegezve az elmúlt három évet, biztos vagyok benne, hogy nem dolgoztunk hiába, hogy
a befektetett energia megtérül, és
ezek a gyerekek társadalmunk hasznos tagjává növik ki magukat.
Az elmúlt hétvégén megrendezett
XIV. Négyévszak Kupa eredményei
a következõképpen alakultak: elsõ
helyen végzett a Josi barár, a második helyet a Somogyi válogatott szerezte meg, s a dobogó harmadik helyére a Puma FC lépett. A következõ
találkozóra januárban kerül sor.
S.E.
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Az Apáczai Kiadó bázisiskolája lett a Rozgonyi

Az avatási ünnepséget megnyitó
Jeszenõi Csaba igazgató beszédében többek között kiemelte:
– Ünnepélyünk apropóját a bázisiskolai szerzõdés aláírása adja. Mit
is ad ugyanakkor ez a kapcsolat a
Rozgonyinak és a kiadónak? – tette
fel a kérdést az igazgató, majd így
folytatta: – Anyagi elõnyökkel is jár.
Nem azért rendeltünk sok tankönyvet
a kiadótól, hogy elõnyeink származzanak belõle, hanem a kiadó figyelt
fel arra, hogy milyen sok terméket
használunk választékukból, s ezért
ajánlotta fel a szorosabb kapcsolatot. A kiadó soha nem kért, és nem is
kapott állami támogatást. Nem véletlen, hogy az Apáczai nevet vette fel.
Egy elhivatott, a szellemi, kulturális
és nemzeti értékeket mindenek felett
ápolni óhajtó könyves vállalkozás
nem igazán találhat jobb névadót.

Apáczai Csere János rövid élete
alatt olyat alkotott, ami joggal emeli a magyar kultúra legnagyobbjai
közé. Olyan pezsgést vitt kora pedagógiai és filozófiai gondolkodásába
és gyakorlatába, amely bizony nem
nyerte el mindig az uralkodó körök
tetszését. Ostorozta kora „magyaroknál való barbár állapotait”. Ennek okán elsõként vázolta fel a hazai iskolarendszer megújult teljes
épületét, egészen az Akadémia felállításának gondolatáig eljutva. Miként Kõrösi Csoma Sándor, úgy õ is
egy kis székely faluból indult, de az
õ osztályrésze nem a keleti nyomor,
hanem a hollandiai egyetemek világszintû képzésében való részvétel
volt. Ott szerezte meg azt a muníciót, amellyel nemzetét kívánta szolgálni. A doktori címet, a 10 beszélt
nyelvet, a rendszerezõ gondolko-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Rozgonyi úti Általános Iskola az Apáczai Kiadó bázisiskolája
lett. A bázisavató ünnepséget Apáczai Csere János szellemiségének
jegyében állította össze az intézmény. A mûsorral a XVII. század
hangulatát idézték fel a tanulók a Medgyaszay Házban tartott rendezvényen, ahol egyben a nagy tanítóról és filozófusról is megemlékeztek. Az iskola galériájában pedig kiállítás nyílt életérõl, munkásságáról.

dásmódot, a nyelvújítás képességét,
a természettudományos és a vallásos gondolkodás legkorszerûbb
szintézisét. Korszakos lángelme
volt. Az akkori politikai elit azonban sajnos nem tette lehetõvé számára mûve gyakorlati beteljesítését,
ami viszont legalább nyomtatott
formában fennmaradt, és halhatatlanná tette a csak 34 évet élt Apáczait s nevét.
Az Apáczai Kiadó hazánk második legnagyobb kiadója. A pedagógusok szabad választásának ered-

Comenius-ttalálkozó Kanizsán
ország – egy-egy iskolájának diákjaival és pedagógusaival. Az elsõ
találkozó alkalmával – 2008. november 9. és 15. között Berlinben
– összeállították azokat a kérdõíveket, melyeket aztán hazaérkezésük után kitöltettek, ki-ki a saját iskolája 14-18 éves tanulóival. Ezek
a kérdések többek között az életmódra, a szabadidõre, a politikára,
a tanulási módszerekre, a kultúrára
és a gazdaságra irányultak. 2009
márciusának végén Törökországban, a második találkozó alkalmával értékelték ki a diákok ezeket a
kérdõíveket, rámutattak az egyes
Két találkozón vannak túl a
Comenius program „EUtópia,
Kedv egy új Európához” címû
projekt résztvevõi, köztük a nagykanizsai Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola tanulói.
November közepén kerül sor a
harmadik találkozóra, mégpedig
itt nálunk, Nagykanizsán fognak
ismét együtt dolgozni a diákok.
Lapunk hasábjain – tavaly decemberben, illetve idén áprilisban

– már olvashattak a projektrõl, de
lássunk egy kis visszatekintõt azok
számára, akik nem emlékeznek rá,
mi is történt eddig:
A Tempus Közalapítvány pályázatán 18 millió forint támogatást
nyert a Thúry SZKI a 2008-2010es idõintervallumra, melynek keretében lehetõségük nyílt a diákoknak és tanáraiknak közös projektet
elõkészíteni és megvalósítani öt
másik ország – Franciaország,
Katalónia (Spanyolország), Németország, Olaszország és Török-

ményeként az általános iskolákban
minden ötödik tankönyv apáczais,
de az alsó tagozatban ez az arány
sokkal magasabb. Nem véletlenül
érdemelte ki a kiadó 2007-ben a
Magyar Örökség Díjat.
Esztergályos Jenõ, a kiadó igazgatója bázisavató beszédét követõen a bázisiskolai zászlóval együtt
egy Apáczai Csere Jánost ábrázoló
dombormûvet adott át Jeszenõi
Csaba igazgatónak.
B.E.
népek különbözõ és hasonló szokásaira, melyek markáns különbségeket mutattak.
November 8. és 13. között érkeznek a Thúry projektpartnerei az öt
országból, hogy közösen felülvizsgálják az eddigi értékeléseiket –
tudtuk meg Rábavölgyi Attila projektmenedzsertõl. A végsõ cél az
Európai Charta összeállítása lesz,
melyet a tervek szerint gazdasági
és politikai szervezeteknek fognak
továbbítani. A Charta témaköreit is
a nagykanizsai projekttalálkozó hivatott kijelölni, az összeállításra jövõ év áprilisában Grossetoban,
Olaszországban kerül sor.
S.E.

Multifokális lencse AKCIÓ -30%  Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ!
Az akció november 31-ig érvényes!
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Ismét mozgásba lendül a kanizsai mozi

– Amennyiben észrevehetõek az
újítási törekvéseink, annak örülünk,
hiszen nem titkolt célunk, hogy szeretnénk megújítani a kanizsai „mozgóképes világot” – kezdte Maresch
Dániel, a CINENUOVO Kft. ügyvezetõje. – Azután, hogy tudomásunkra jutott, lenne lehetõség a
nagykanizsai mozi átvételére, gyorsan cselekedtünk, s az elõzõ üzemel-

meglepetéssel szolgálni a mozikedvelõknek?
– Igen, hiszen októberben a Csiribiri és a Vakító fehérség azok a filmalkotások, melyek gyakorlatilag abszolút újak, és már mi is vetítjük
õket ebben a hónapban, novemberben pedig két filmet is az országos
premierrel egyidõben vetítünk.
– Technikai újításoknak is részesei lehetnek a terembe beülõk?
– Az úgynevezett E-Cinema rendszerünk novembertõl lép mûködésbe,
ami azt takarja, hogy – egyes filmek
esetében – nem kópiával dolgozunk
majd, és ezek a filmek mindig az országos bemutatóval egy idõben kerülhetnek közönségünk elé. November
12-tõl két ilyen alkotással is találkozhatnak látogatóink., a Don Quijote és
a Holdhercegnõ címû filmeket már
így vetítjük. Idõvel pedig olyan 3D-s
rendszerû digitális filmvetítéses rendszerre is szeretnénk áttérni, amelyet a
fõvárosi termek mellett egyelõre csak
Szegeden élvezhetnek a nézõk, ami
természetesen még nagyobb élményt
kölcsönözne a hozzánk betérõknek.
Mivel a filmkópiák a következõ években egyre inkább ki fognak szorulni,
nagyon fontos lenne a teljes digitális
rendszer kiépítése, ám ez nagyon sokba kerül és egyelõre még nem tudom,

tetõtõl sikerült zavartalanul, leállás
nélkül átvenni az itteni egységet. A
tapasztalatok adottak, hiszen korábban a salgótarjáni és gödöllõi mozit
is személy szerint én vittem jó ideig,
valamint saját üzemeltetésû kertmozim is volt korábban Balatonfüzfõn
és Vonyarcvashegyen.
– Melyek a leglényegesebb tényezõk a kanizsai mozi megújításában?
– Talán a legfontosabb a filmkínálaté, mely alatt azt értem, hogy szeretnénk újabb, frissebb filmeket mûsorra
tûzni. Ehhez mindenképpen fel kívánom használni bejáratott és jól mûködõ kapcsolatrendszereinket, s szeretnénk elérni, hogy az országos bemutató után legkésõbb 3-6 héttel a sikeres
filmek is láthatóak legyenek a kanizsai
moziban. Az elkövetkezendõkben havi
lebontásban kínáljuk mûsorainkat,
programjainkat, ami azt jelenti, hogy
ez alapján bárki elõre tervezhet. Harmadsorban úgy kell megjelennünk a
város életében, hogy tudják, létezünk, s
remek kikapcsolódási lehetõséget kínálunk az itt élõknek. Ezért jelenünk
meg jóval több és új típusú hirdetéssel,
mozimûsorral, hamarosan pedig saját
honlapunk is elindul.
– Ha már a premierek szóba kerültek, indításként is tudnak már

hogy honnan lesz erre forrásunk. Mindenesetre egy-két éven
belül a kanizsai mozit is digitalizálni
kell, mert a jövõben majd csak így tudunk filmekhez jutni. A digitális vetítõt
egyébként egy másik teremben lenne
célszerû megnyitni, ami azt jelentené,
hogy a mozi két teremmel mûködne
tovább, és azt is lehetõvé tenné, hogy
akár óránként indítsuk az újabbnálújabb film-alkotásokat.
– A nagyszabású tervek mellett
azt hiszem, a közönséget a jegyárak alakulása legalább ugyanolyan mértékben érdekli...
– Nos, az alapár 890 Ft, de a nem
korhatáros filmekre vannak gyermekjegyeink 12 éves korig, emellett már
az indulástól létezik a klubkártyánk,
amelyet törzsvendégeink 500 Ft-ért
válthatnak ki. Ez egy évig érvényes,
és korlátlan, kedvezményes belépõvásárlásra jogosítja tulajdonosát. Beindult az a kezdeményezésünk is, melynek keretében szerdán egységesen
650 Ft-ért kínáljuk a belépõket, amivel szeretnénk meghonosítani, hogy
Nagykanizsán hétköznap is járjanak
moziba, amennyiben az emberek ideje engedi. S amit szintén nem szabad
elfelejtenünk, hogy igyekszünk a jövõben az iskolák kedvében is járni
kedvezményeinkkel és filmvetítési lehetõségeinkkel, ezzel is visszahozva a
kanizsaiak moziba járási kedvét.
Polgár László

Zöld sör – most már palackozva is
Újabb állomásához érkezett
Szabó Béla, Béci bá’ zöld sörének története. Legutóbbi írásunkban már olvashatták, hogy
folynak a tárgyalások a palackozásról egy serfõzõ mesterrel,
most elérkezett a palackozott
zöld sör, új nevén Smaragd Zöld
Sör bemutatásának ideje is.
Az ünnepélyes bemutatóra a
Halis István Városi Könyvtárban
került sor, melyen a zöld nedûrõl a
városban elsõként tudósító kollégánk, a Zalai Hírlapban publikáló
Benedek Bálint ismertette a sör
életútját, majd Marton István polgármester mondott köszöntõ beszédet. Jelen volt a palackozó családi vállalkozás ügyvezetõje,
Starcsevics László, s fia Péter is,
aki elmondta, hogy 1992-ben
kezdték meg a sörfõzést, amikor
még nagy teret kaptak a mini sörfõzõk, de sajnálatos módon az akkori közel hatszáz vállalkozásból
mára csupán annak a tizede maradt

Fotó: Steyer Edina

Október 1-tõl a kanizsai plaza
épületében mûködõ mozinak új
üzemeltetõje van, amit már a városképben is érzékelni lehet, hiszen úton-útfélen jóval több mûsorplakáttal találkozhatunk a
belvárosban, illetve az is árulkodó, amilyen küllemben a hirdetési anyagok a filmeket tálalják.

2009. október 22.

meg. Eddig õk nem palackoztak,
Béci bá’ találmánya számukra az
elsõ, s bíznak a sikerben.
Szabó Béla ezúton fejezte ki hálás köszönetét feleségének, Ilonának, aki nélkül a magyar, illetve az
európai szabadalom nem valósulhatott volna meg, hiszen mindvégig mellette állt mind lelkiekben,
mind anyagilag. Örömmel mesélt

arról is, hogy rövid életû, mindössze másfél éves statisztikája arra
enged következtetni, hogy a zöld
sör leginkább a hölgyek kedvelt
itala, s bizony vissza is járnak hozzá, hogy újra s újra megkóstolják.
Ez mutatja találmánya népszerûségét.
Steyer Edina
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

KÖSZÖNJÜK,
HOGY
ENNYIEN
MINKET
HALLGATNAK
AZ ÖN RÁDIÓJA

Kanizsa Rádió
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Szórakozottan telnek a napjai. A munkahelyén is feldobja a hangulatot vicces történeteivel. Még a legmorcosabb kollégája sem tudja
elvenni a jókedvét. Biztonságban érzi magát,
mert tudja, mindig számíthat a családjára.

IV.20.–V.20. Bika
Továbbra is azon töri a fejét, hogyan tudná bõvíteni a szakmai ismereteit. Bár a
környezetében mindenki a pénzügyeivel
foglalkozik, ön szerencsére higgadt és
türelmes marad.

V.21.–VI.21. Ikrek
Érzékenyebben reagálhatna a környezetében
élõk gondjaira. A jótanács nem kerül pénzbe,
ellenben hasznos lehet. Esténként gyakrabban nézzen ki az ablakon. A Hold nyugtató
hatásával romantikus hangulatba ringathatja.

VI.22.–VII.22. Rák
Sok teendõje miatt fáradtabbnak érezheti
magát, de nyugalomra továbbra sem számíthat. Tartalék energiájával könnyedén
túllép a napi teendõkön, és jöhet a lazítás.
Gyûjtse a közös élményeket szeretteivel.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Szinte élvezi, ha kihívások elé állítják.
Inspirálja minden megoldott feladat, és
elismerés. Ha meglepetést akar szerezni
párjának, találja ki a gondolatait és segítsen megvalósítani õket.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Vidám hangulatban telnek a napjai. Szívesen társalog ismerõseivel, sõt kifejezetten
jól érzi magát, ha a társaság középpontjában
lehet. Uralkodó bolygója, a Merkúr arra
ösztönzi, az apróságokra is figyeljen oda.

IX.23.–X.22. Mérleg
Változékony lehet a hangulata. Mostanában szeretne minél több idõt eltölteni a
kedvesével, a sok munka miatt azonban
nehéz idõpontot egyeztetni. Egy kis fantáziával minden akadály legyõzhetõ.

X.23.–XI.22. Skorpió
Otthon nyugalomra és pihenésre vágyik, a
párja meg azt szeretné, ha õvele foglalkozna. Érthetõ, hogy a fárasztó egész napos
munka után legszívesebben belezuhanna az
ágyba. Ha teheti, ne egyedül zuhanjon.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Folyamatosan arra vágyik, hogy úgy alakuljanak a dolgai, ahogyan eltervezte. Megnyugodhat, uralkodó bolygója a Jupiter mostanában szerencsével kecsegteti. A jó híreket
igyekezzen megosztani a családjával is.

XII.22.–I.20. Bak
Úgy érzi, eljött az az idõ, hogy határozottabban vegye kezébe életének irányítását.
Szilárd elhatározásától ne hagyja lebeszélni magát. Céljait ne erõszakkal, hanem kedvességgel igyekezzen elérni.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Többletenergiáját használja fel anyagi gyarapodására. A munka lázában szakítson idõt
a párkapcsolatára is. S ha netán elhamarkodott megjegyzésével megbántaná a kedvesét, gyorsan kérjen tõle bocsánatot.

II.20.–III.20. Halak
Ahhoz, hogy meg tudja valósítani elképzeléseit, szüksége van összefogásra. Továbbra is az
egyenrangú, tiszta kapcsolatokhoz ragaszkodik. Ha ennek ellenére kudarccal végzõdik a
próbálkozása, ne adja fel, kezdjen mindent újra.
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Nk-án a belvárosban, a Hunyadi
úton 700 m2-es, társasház építésére alkalmas ingatlan eladó! Érd.: 30/2273294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz, szennyvíz,
villany.) Érd.: 30/227-3294
Városközpontban három szobás, 76
m2-es, egyedi fûtéses, 4. emeleti lakás eladó. Érd.: 30/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2-es,
kétszobás, egyedi gázas lakás (pince, padlás, kert) eladó. (7096K)
Miklósfán a Szentendrei úton 800
négyszögöl közmûvesített telken 58 m2-es,
bontásra ítélt ház eladó. Érd.: 30/621-4117
(7106K)
Deák téri patinás épület I. emeleti galériás stúdiólakása – akár irodai hasznosítással – eladó vagy kiadó. Érd.: 30/9019013 (7112K)

BÉRLET
Üzlet kiadó! Vendéglátásra alkalmas
(de más célra is használható), kb. 100

négyzetméteres (két terem, raktár, közlekedõ, személyzeti- és nyilvános helyiségek) üzlet teljes felszereléssel, havi
150.000 Ft-ért kiadó. Érd.: 30/227-3294
(7116K)

VEGYES
170 literes, újszerû állapotban lévõ
prés eladó. Érd.: 30/448-6072 (7061K)
50 mázsa léalma (20 Ft/kg), valamint
50 mázsa kiváló minõségû étkezési alma
(70 Ft/kg-tól) eladó Letenyén. Ugyanitt
vajkörte eladó 85 Ft/kg áron. Érd.:
30/9932-534.
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)
Almaértékesítés termelõtõl több fajtából Nagykanizsa, Kisfaludy u. 2/c. alatt.
Eladási ár: 75 Ft/kg-tól. Tel.: 312-479,
20/570-7717 (7114K)

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában!
(A szolgáltatás belépõjegy nélkül is igénybevehetõ.) Teljes testre, 30 perces lazító
masszázs 1500 Ft. Szolgáltatások: alakfor-

20év

máló-, talp-, egyéb masszázs, fényterápia,
méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni és bejelentkezni a 30/4812323 telefonszámon lehet (6273K)
Az Elektro Mix TV szervíz a Kórház
u. 3-ból az Ady u. 11. szám alá költözött
(Fodrász kombinát épülete)! DVD, TV
távirányító javítás Balaskó István. Nyitvatartás – H-P: 8.30-12, 13-17 óra, Szo: 912 óra. Érd.: 30/597-1530
Ha elmúltál 25 éves és szeretnél jó
munkahelyen, átlag felett keresni, egy jó
csapat tagja lenni, akkor jelentkezz a
30/3651-780-as számon, ha van legalább érettségid és jogosítványod.
(7117K)

2009. október 22.

TÁRS

174/69/58 értelmiségi férfi keresi 37-50
(+8, -1) éves, jó alakú, nett hölgy társaságát. Ha beteg vagy, meggyógyítalak, ha
szomorú vagy, felvidítalak, ha nincs semmi
gond, élvezzük az életet. Fényképes, telefonszámos és/vagy postafiókszámmal ellátott bemutatkozó leveledet „Mûvészlélek”
jeligére a Szerkesztõségbe várom. (7094K)
48 éves független, mackós alkatú férfi,
rendezett egzisztenciával keresi tartós
kapcsolat céljából korban hozzáilló hölgy
ismeretségét. Gyermek nem akadály. Jelige: „Együtt”. Leveleket a Szerkesztõségbe kérem: Pf. 154. (7118K)

Osztálytalálkozóra fel!
55 éves találkozóra várják egymást (ebéddel egybekötve) az 1954ben végzett Zrínyi iskolai 8/B-s tanulók a Kiskakas Vendéglõben
(Múzeum tér).
Idõpont: 2009. október 30. (pénteken) 13 órakor.

Október 27. 14 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Indiánfonat készítése
Október 29. 14 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Õszi díszek készítése

Október 22. 19 óra
"…Elõtted uram, a hon java,
S hulljon a lomb, csak éljen a fa…"
SZENTPÉTERI ESZTER, a Hír
Televízió mûsorvezetõje önálló estje
Belépõdíj: 500 Ft
Október 23. 10 óra
EMLÉKMÛSOR AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC HÕSEINEK
TISZTELETÉRE
Emlékbeszédet mond:
Marton István polgármester.
Szerepelnek: a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
diákjai. A mûsort szerkesztette:
Dávidovics Mária
A belépés díjtalan

Október 24. 19 óra
HEADBANG-LÁBCSÁB
AFTERPARTY
Rockbuli Halival és Pásztival
Közremûködik. a Feszültség
és a Lost Circus együttes
Belépõdíj: 500 Ft

"ÁLMOK ITÁLIÁBAN"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet alkotásaiból
"UTCÁK, TEREK, VÁROSOK"
Retrospektív kiállítás Z. Soós István
alkotásaiból

"BOLDOG BÉKEIDÕK"
plakátkiállítás
"NAGYKANIZSA A
DUALIZMUS KORÁBAN"

Október 22. 10 és 14 óra
SZEGÉNY EMBER
GAZDAGSÁGA - Batyu színház
Belépõdíj: 600 Ft
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Baseballosok húsz esztendeje Nagykanizsán
Megoszlanak a vélemények
ugyan alapításának évérõl, de a klub
életében gyakorlatilag már a kezdetektõl résztvevõk úgy tartják, a kanizsai baseball egyesület 1989-ben
alakult. Nos, ennek már húsz esztendeje, vagyis egy kisebb mérföldkõhöz érkezett a Nagykanizsa Ants
csapata. „Annak idején amerikai
ösztönzésre a Thúry György Kereskedelmi Iskola tanárainak és diákjainak összefogása nyomán jött létre”
– olvasható az egyesületrõl még
2004-ben készült összeállítás bevezetõjében. 2004-et nem véletlenül
hangsúlyoztuk, hiszen elõtte tíz évvel végzett elõször dobogós helyen
a bajnokságban a története során (a
támogatóktól is függõen) számos
néven szerepelt dél-zalai legénység.
Az aranykor aztán 1996-tól köszöntött be, s tartott 2004-ig, melynek
során a Gondi Zoltán vezette és számos japán által is edzett csapat 5
bajnoki elsõséget és ugyanennyi kupagyõzelmet zsebelt be.
Fordulópontok, fontos események:
 Tulajdonképpen nem véletlen,
hogy most emlékezünk meg a
„Hangyák” évfordulójáról, mivel
1991. október 23-án játszották
Magyarországon az elsõ hivatalos
mérkõzést a Nagykanizsa Ants és a
Gyõr Dark Horses között. Akkor

talán még sötét lónak titulálták a
sportágat, viszont…
 …1992-ben már kiírták az elsõ bajnoki pontvadászatot, melyben
a kanizsaiak ötödikként zártak.
 1996 az igazi áttörés éve, amikor a kanizsai gárda elõször szerzett bajnoki címet, s mellé az újonnan kiírt Magyar Kupát is elhódították.
 1999-ben a kanizsai baseballozók a városban rendezett B-csoportos KEK küzdelmeiben az elsõ
helyen végeztek, ezzel a következõ esztendõben az európai kupasorozat legfelsõ osztályában indulhattak, melyen hetedikek lettek.
 a máig felejthetetlen Interligagyõzelmet 2002-ben vívta ki a Torony Szõnyegház Thúry Ants gárdája Zágrábban.

találkozót a kanizsaiak és a házigazda HASK gárdája vívta, s a fináléra
a helyi Dinamo futball ultrái is kilátogattak. Nem is kis létszámban, hiszen vagy félezren állták vagy épp
ülték körbe az új-zágrábi baseball
pályát, majd a harmadik játékrészben 4-0-s vendégvezetésnél éktelen
füstbombázásba és petárdázásba
kezdtek. Természetesen „füst-szünet” következett, majd azt követõen
Ivanics Istvánék csináltak még tíz
pontot, így nem volt kicsi az öröm
azon a 130 kilométeres hazaúton…
Egy legenda szerint akadt olyan
baseball pálya (talán még ma is létezik), melyen azért kellett megszakítani az idegenben játszó kanizsaiak mérkõzését, hogy megvárják, míg átkerekeznek az emberek
a közért és a temetõ felé…

Ilyenek is megtörténtek:
Még a ’90-es években egy fõvárosi
meccshelyszínre igyekezvén telefonbejelentésre szirénázó rendõrségi autókból pattantak elõ a rend éber õrei, s
szegezték a kanizsaiaknak a kérdést:
„Maguk meg mit akarnak azokkal a
kéziszerszámokkal?” Néhány percbe
telt érzékletesen elmagyarázni, hogy a
különítmény valójában egy baseball
meccsre tart, s úgy tudjuk, a találkozó
végül nem maradt el…
A 2002-es Interliga zágrábi négyes döntõjében a mindent eldöntõ

A csúcsév: 2002
Abban az évben nem véletlenül
volt baseball-fõváros Nagykanizsa.
Elsõ hely a bajnokságban és a kupában, a már említett Interliga küzdelemsorozatának megnyerése, no
és a szövetség a júliusi B-csoportos
Európa-bajnokság megrendezését
is a kanizsai baseball-központnak
adta. A finálét majd 400 nézõ tekintette meg, de a magyar válogatott
meccseire is valamennyi alkalommal legalább kétszázan látogattak
ki, igaz, Barbalics Lászlótól Dara-

Ez történt (október 22-2
28.)…
Mivel lapunk 1989. október
27-én jelent meg elõször, így
visszatekintõnkben
röviden
már azzal az idõszakkal is foglalkozhatunk.
… 20 esztendeje: a labdarúgó
NB II 10. fordulójában 2500 nézõ
elõtt Olajbányász – Sopron 1-0, a
hazaiak gólját Zrínyi Miklós szerezte
a Keszei Ferenc edzette vendégek ellen. A nõi asztalitenisz ETTU Kupában Kanizsa Bútorgyár SE – Ragusa
(olasz) 4:5, így a kanizsaiak kiestek
a további küzdelmekbõl.
… 15 esztendeje: az NB I 11.
fordulójában Olajbányász SE –
BVSC 2-1, a gyõztes gólt Fehér
Csaba szerezte a 89. percben a
3000 nézõ legnagyobb örömére. A
Tungsram SE kézisei a nyíregyházi
vereség (16-31) után az Ózd KC el-

len javították Szergej Kuzmicsov (5
gól) vezérletével hazai környezetben (23-19). Abonyban elõször rendeztek sportakrobatika diákolimpiai döntõt, ahonnan a kanizsaiak
négy arannyal tértek haza. Kilencedik mérkõzésén elszenvedte elsõ
vereségét a MÁV NTE a nõi NB I
B-s bajnokságban (– Ikarus 65 –
77). A rally ob A/9-es kategóriájában Ferencz Sándor/Ferencz József (BNB FF Rally Team) , míg az
N/3-oknál a Martin László/Dr.
Izsák Attila páros (Stoll-Vektor
Rally Team) végzett az élen.
…10 esztendeje: a PNB aktuális
fordulójában Olajbányász FC –
Gyõri ETO FC 2-0, s a szerbek napján Dragan és Dejan, vagyis
Crnomarkovics, valamint Marinkovics osztoztak a gólokon, mintegy
4000 szurkoló legnagyobb örömére.

… 5 esztendeje: a baseball Magyar Kupa-döntõjében Dr. Padló
Thury Ants – Óbuda Brick Factory
3:2. A „mafc-os” hétvégén a vízilabda OB I B-ben MAFC – CWG
Kanizsa VSE 13-7, a nõi kosárlabda NB I B-ben MAFC – Kanizsa
DKK 79-100, ezzel õrizte veretlenségét a kanizsai együttes.
Mihovics Szabina (NTE 1866
MÁV Rt.) bajnok lett a cselgáncsosok diák A korcsoport 50 kgsok mezõnyében. A nõi kosárlabda Magyar Kupa-selejtezõjében
egy igazi kuriózum, nevezetesen
kanizsai városi derbi volt a programban, Peugeot Kampf Nagykanizsai TE 1866 – Kanizsa DKK
65-93, a legjobb dobók Szélessy,
Muk, Toma, illetve Varga Zs., Németh A. Völgyi voltak.
Polgár László

bos Gáboron át Hajdu Lászlóig
megannyi dél-zalai játékos húzhatott válogatott mezt.
Nem csoda, hogy év végén Gondi Zoltán csapatvezetõ így értékelt:
„Akkor örülnék igazán, ha a júniusi
B-csoportos BEK kanizsai küzdelmeiben is a legjobbaknak bizonyultunk volna. E véleményemet azért is
tartom, mivel klubunknak az európai baseball-porond a mérce. Szeretnénk mindig ellenfeleink elõtt
járni, hiszen munkánknak csak úgy
van értelme és hitele, ha azt bajnoki
címmel tudjuk hitelesíteni.” (Nemzeti Sport, 2002. október 10.)
P.L.
 Megvan az elsõ nyert
meccs. Szombathelyi ESE (10.) Nagykanizsai Izzó SE (12.) 2532 (14-14). NB I B Nyugati csoport nõi kézilabda-mérkõzés, 5.
forduló. Szombathely, 50 nézõ.
Presztízsmeccsnek ígérkezett a
találkozó, hiszen az átigazolások
alkalmával többen is a vasi megyeszékhely együttesétõl érkeztek Kanizsára, s ez érzõdött is a
hölgyek harci kedvén, mivel félidõig fej-fej mellett haladtak a
csapatok. Az idõ elõre haladtával
kedvezõ jelként mutatkozott a
vendégeknél, hogy sikeresen lõtték a büntetõket, aminek hiányára joggal panaszkodott a korábbiakban Zsigmond György edzõ. A
második játékrész aztán jobban
indult az Izzó számára, hiszen sikerült két góllal ellépni, s összeszedettek voltak támadásban is
László Renátáék. gyõzelmükkel
a kanizsai nõi kézilabdázók nem
csupán elsõ pontjaikat, egyben
elsõ idegenbeli sikerüket is jegyezték.
 Két fronton is sínen vannak. A labdarúgó NB III Drávacsoportjában folytatta jó szériáját
a Nagykanizsai TE 1866 együttese. Nem túl színvonalas mérkõzésen Csepregi Tamás 74. percben
szerzett góljával nyert a kanizsai
együttes a tolnaiak ellen, s ezzel a
tabellán a 6. helyre lépett elõre.
Az elõzõekbõl kiderülhetett, nem
csupán a kanizsai legénység, de
egyben a dél-zalaiak friss igazolása, a támadó Csepregi is tartja kiváló formáját, hiszen az elmúlt
fordulóbeli két találata után most
is gyõztes gólt jegyzett.
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„Örökhagyó könyvtárunk –
a HALIS” címmel indult útjára
a városi könyvtár programsorozata, mely a „Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon
lehet!” Országos Nagyi Könyvtári Napokhoz, valamint a magyarországi könyvtárak „Öszszefogás a társadalomért” címû
projektjéhez kapcsolódva azt
az alapgondolatot tûzte ki célul, hogy a város idõs lakosai,
az õket tömörítõ szervezetek
örökül hagyják emlékeiket –
digitalizált fotók, iratok, filmfelvételek formájában – az utókornak a www.nagykar.hu
weboldalon.
A programsorozat négy állomásból állt. Elsõ alkalommal,
október 6-án a vasutasok számára nyílt lehetõség, hogy tájékozódjanak a vasutas nyugdíjas
szervezetek, valamint az Idõsügyi Tanács munkájáról. A második program október 11-én a
Könyves Vasárnap volt, melyen
a nyugdíjas könyvtárlátogatók
vallottak mai olvasási és könyvtárhasználati szokásaikról. Október 15-én az erdészeti dolgozók találkozójával folytatódott a
sorozat, õk a könyvtárban elérhetõ, a zalai erdészetrõl, erdõkrõl szóló dokumentumokkal ismerkedhettek meg. Zárásként az
október 16-i „Nagymama mesél” címû programra került sor,
melyet a város Idõsügyi tanácsával együtt rendezett meg a
könyvtár.
A kistérség
két
faluja,
Nagyrécse és Surd is csatlakozott
a hét eseményeihez: a szépkorú lakosok régi fotókat, iratokat vittek
magukkal a találkozóra, melyeket
a könyvtári dolgozók beszkenneltek, feldolgoztak, s melyek a sorozat többi állomásához kapcsolódó
emlékekkel, fotókkal, interjúkkal
együtt felkerülnek a könyvtár honlapjára.
S.E.

Fotó: Steyer Edina

Örökhagyó
könyvtári
napok a
Halisban
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Ez alkalommal mutatták be azt a
kötetet is, melyben Vadas Ernõ
mellett számos magyar fotográfusnak állít emléket a Magyar Távirati
Iroda. Kálmán Kata, Langer Klára,
Reismann Mariann és Sándor Zsuzsa fotóiban gyönyörködhet az, aki
az Elfelejtett képek címû könyvet
forgatja, melyben a mai generáció
elõdei kaptak helyet – amit a fotósok ma tudnak, tõlük tanulták meg.
A kiállítás ötlete Pálfalvi János
fotográfusban merült fel, aki dr.
Károlyi Attila önkormányzati képviselõvel közösen dolgozott a terven. Bemutatták városunk közgyûlésének a fotómûvész életútját,

Kiállítás Vadas Ernõ emlékére
110 év, 110 kép címmel nyílt kiállítás Vadas Ernõ fotómûvész munkáiból születésének száztizedik évfordulója alkalmából szülõvárosában, Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házban. A kiállítást egykori tanítványa, a Prima Primissima díjas Keleti Éva, valamint a Plakát Ház
intézményvezetõje, Kõfalvi Csilla nyitotta meg, köszöntõ beszédet
mondott városunk polgármestere, Marton István.
Keleti Éva szerint egy szépen
megrendezett, emelkedett hangulatú kiállítás részesei lehetnek
azok, akik megtekintik a tárlatot.
Az itt bemutatott fotók elõképei a

ma is élõ fotográfusoknak. Hozzátette, Vadas Ernõ nem csak Magyarországon, de az egész világon ismert és elismert fotómûvész.

melynek eredményeképpen a
Kecskeméti Magyar Fotográfiai
Múzeumból Nagykanizsára került
az életmû. Következõ lépésként
szeretnének egy albumot összeállítani Vadas Ernõ fotóiból, mely felöleli ennek a világhírû fotósnak a
mûvészetét.
A tárlat november végéig tekinthetõ meg.
S.E.

„Oly távol vagy tõlem, és mégis közel...”
Wass Albert születésének 100. évfordulója kapcsán tûzte mûsorára a
Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház az író Erdõk könyve címû mûvébõl készült, Erdõk meséje (nem csak
kicsinyeknek szóló) mesejátékát. A
minden részletében tanulságos, elgondolkodtató mesét Körmöci Petronella
és Kálló Béla keltette életre szombaton délután a HSMK színpadán. A társulat ismét a Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományõrzõ Egyesület
meghívására érkezett városunkba.
Az elõadás rendhagyó módon játékos történelmi és földrajzi kérdésekkel
kezdõdött, majd a közel egyórás színpadi mûben életre kelt az erdõ. Tündérek, manók segítségével ismerhettük
meg a különbözõ emberi tulajdonságokat, típusokat. A gyermekeiket az
elõadásra elkísérõ szülõk, nagyszülõk
vélhetõen felismerték, a kicsinyek
megismerhették a rontóember, a gyûjtõember és a látóember jellemét és
fõbb tulajdonságait. Megállhattunk,
idõzhettünk az Angyalok Tisztásán,
ahol szinte észrevétlenül csempészik
az angyalok szívünkbe a legnagyobb
kincseket, a jóságot, a szeretetet és a
békességet. E kincsek kizárólagos birtokosai csak a látóemberek. A látóem-

bereknek azonban nem szabad félniük
a rontóemberektõl és nem szabad hallgatniuk a gyûjtõemberekre sem. Hiábavaló az õ gonoszságuk, ha a látóember jósággal viszonozza azt és szeretettel van mindenki iránt, békével és
derûvel a homlokán.

Nos, akinek az elõadás után észrevehetõ a két jel homlokán, az valóban az Angyalok Tisztásán járt.
Akién nem, az is remekül szórakozhatott.
Cz.Cs.

Testvérvárosi Alapokmány
“Nagykanizsa város és Magyarkanizsa Község ennek a testvérvárosi alapokmánynak az aláírásával kötelezettséget vállal: gondoskodni fog arról, hogy
a szervei és a területén mûködõ szervezetek képviselõi, valamint a lakossága
– testvérvárosi kapcsolatok kibontakozását szolgáló hosszú távú gazdasági,
mûvelõdési, tudományos, sport-, nevelési-oktatási és egyéb együttmûködés kialakítása céljából – kölcsönös kapcsolatot ápoljon egymással.
Nagykanizsa város és Magyarkanizsa község közösen kinyilvánítja
készségét és kívánságát, hogy a két település partnersége és együttmûködése létrejöjjön, és teljesüljenek az alapokmány aláírásával meghatározott célok.
Legyen ez az alapokmány bizonysága a Nagykanizsa város és Magyarkanizsa községben élõ lakosság abbéli vágyának és törekvéseinek,
hogy az élet és a munka minden területén kölcsönösen segíteni kívánják egymást, együtt kívánnak mûködni, ily módon teremtsenek a mai és
az eljövendõ nemzedékeknek jobb, szebb és gazdagabb életet, másoknak pedig követendõ példát mutassanak.
Ez az alapokmány a képviselõ testületek jóváhagyó határozatával
lép életbe.
Marton István, Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere
Nyilas Mihály, Magyarkanizsa község polgármestere”

