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Megszépült a Sánci Kultúrház udvara
Befejezõdött a sánci kultúrház
és orvosi rendelõ udvarának
parkosítása.

ÜNNEPI MEGJELENÉS
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy ez évi utolsó lapszámunk december 17-én, majd azt követõen
az elsõ, január 7-én jelenik meg.

A beruházás Jerausek István és
Cserti Tibor képviselõi keretének
felébõl, összesen egymillió forintból valósult meg. A kivitelezési
munkák elvégzésére három árajánlat ékezett be a hivatalhoz, közülük a legkedvezõbb árajánlattevõ,
a Musztács Kert Kft. kapott megbízást.
A kiírás szerint megtörtént a
4000 négyzetméteres terület tereprendezése, a fûmagvetés és a növényesítés. Többek között elültettek

100 tuját, árnyékolás céljából néhány lombos fát, illetve díszítõ
cserjesort, valamint a bejárat mellett kialakítottak egy törpetuja-sort.
A mûszaki átadáson Jerausek István önkormányzati képviselõ megköszönte a vállalkozó és a Szívbetegek Egyesületének munkáját, hiszen eleinte egymás tudta nélkül,
késõbb pedig közösen tevékenykedtek azért, hogy megszépüljön
az épület környezete. A sikeres
munka annak is köszönhetõ, hogy
ebben az önkormányzati ciklusban
idén elõször kaptak a képviselõk
önálló képviselõi keretet. A kerítés
felújítása és a parkoló kialakítása

ebbe az összegbe már nem fért bele, de a jövõ évi költségvetési koncepcióban szerepel. A vállalkozó
tavasszal még két alkalommal lenyírja a füvet, és ha szükséges, a
fûmagpótlást. Továbbá elvállalta a
kerítés elkészülte utáni tereprendezést és füvesítést. A HSMK képviselõje megköszönte minden jelenlévõ munkáját. Az intézmény
együttmûködési szerzõdést köt a
Szívbetegek Egyesületével, akik
rendben tartják az udvart, és ennek
fejében használhatják az épületet,
programokat szervezhetnek.

Egy kattintás, és naponta friss híreket, tudósításokat,
riportokat olvashat. Képeslapküldõ, fórum, fotógaléria,
ingyenes apróhirdetés!
Az ünnepek alatt is olvasson minket!
(93)

www.kanizsaujsag.hu

B.E.
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Bormustra rendõröknek

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara az elmúlt héten
több programra is invitálta tagjait s az érdeklõdõket.
Kedden fórumra várták az építõipari szakembereket, építõipari vállalkozókat. Boros László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Építésügyi Kollégiumának tagja köszöntötte a résztvevõket, ezután következtek a szakmai elõadások. A
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Építésügyi Szabályozási Osztályáról két elõadó érkezett:
Dr. Bálint Krisztián az építõipari kivitelezõk nyilvántartásáról, dr. Papp
Ferenc a lánctartozások felszámolási módjáról, a fedezetkezelõ intézményrõl beszélt. Építõipari kivitelezõi tevékenységet 2010. január 31.
után csak azok a cégek végezhetnek,
amelyek regisztráltatták magukat a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál. A lánctartozások, a sorozatos
csõdök, a tisztességtelen piaci magatartás, a közbeszerzéseknél kialakult irreálisan alacsony vállalási
árak miatt ugyanis a parlament új
törvénycsomagot fogadott el az építõipari beruházások kivitelezése terén. A törvénymódosítás része a kötelezõ nyilvántartás, amelytõl a jogkövetõ magatartás felértékelõdését,
részben a szabálytalankodók szankcionálását várják. Ezen regisztráció
gyakorlati tudnivalóit Ay János, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Koordinációs és Marketing Igazgatóságának igazgatója ismertette.
Déri Miklós, a Nyugat-dunántúli
Munkavédelmi Felügyelõség felügyelõje, egyben tanácsadója az
építési munkahelyek munkavédelmi
elõírásait mutatta be, megosztotta a
tapasztalatokat a jelenlévõkkel.
Szerdán két elõadó érkezett a
Kamara meghívására az adó szakmai napjára. Turzó György, a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Zala
Megyei Szervezetének elnöke a
2009. évközi és a 2010. évi
adójogszabály-változásokról,
Németh Ferenc, a First United General vezérigazgatója A pénz válsága, a válság pénze címmel tartott
elõadást, a lehetséges megoldásokat
mutatta be mind a vállalkozók,
mind a magánszemélyek számára.
S.E.

Elsõ alkalommal került megrendezésre a Nagykanizsai Rendõrkapitányság által, rendõrségi
kötelékben, a kanizsai illetékességi területen egykor s ma szolgáló borászok számára szervezett bormustra november 28-án,
pénteken.
Az ország más területein rendszeresen vannak ilyen versenyek a
rendõrök körében, s ez a mostani
is hagyományteremtõ céllal indult
útjára. Szakmai megmérettetés közepette lehetõségük volt a résztve-

võknek a továbbfejlõdésre, az elõrelépésre, mert mindamellett, hogy
a bírók értékelték a nedûket, felhívták a borászok figyelmét az apróbb hibákra is – mindezt nyílt
borbírálattal, mely a közönségnek
is nagyon tetszett.
Tíz termelõtõl húszféle minta
érkezett, tizenhat fehér- és négy
vörösbor fajta. Neves bírák döntöttek az eredményrõl: Németh Csaba pohárnok, a DA BIBERE Zalai
Borlovagrend alapító tagja, Wolf
Sándor a Területi Borászati Felügyelõségtõl, Kovács Ottó, a DA

BIBERE Zalai Borlovagrend tagja, valamint két, borászatban civilnek számító tag, dr. Molnár József
rendõrkapitány és dr. Farsang
Boglárka, a Vizsgálati Osztály vezetõje. A mustra végeredményeként aranyérmet kapott Tislér Zoltán 2009-es évjáratú olaszrizlingjével, id. Szekunda Jenõ 2009-es
vegyes vörösborával és Szabó József, szintén 2009-es kékfrankosával. Minden „versenyzõ” szívesen
fogadta az építõ jellegû kritikákat,
s nem csak szakmailag volt hasznos ez a délután a megjelenteknek,
hanem a kollegalitást, az összetartást is erõsítette.
S.E.

A városi DÖK programjairól
Immár nyolcadik alkalommal
rendezte meg a Városi Diákönkormányzat a MikulÁsz Kupát,
mellyel ismét összekötötték a
szervezõk a városi karácsonyfa
feldíszítését is.
Tizenhárom iskola bevállalós diákjai versengtek egymással a hideg
idõben, s bizony mindenkinek jól
esett az elõre elkészített meleg tea a
megmérettetés után. A csapatverseny végeredménye a következõ-

képpen alakult: elsõ helyen végeztek a péterfysek, a második helyet a
rozgonyisok szerezték meg, s a harmadik hely a batthyánysoké lett.
A versenyszámok után néhány
iskolásnak lehetõsége nyílt a tûzoltókkal közösen, a tûzoltóautó
kosarából feldíszíteni a város karácsonyfáját, melyet ezúttal is az Erzsébet téren állítottak fel.
A karácsonyhoz kapcsolódik a
Diákönkormányzat
következõ
programja is: ezen a héten keddtõl

csütörtökig a városi diákirodában
a fiatalok ajándékokat készítenek
délutánonként, melyeket aztán december 16-án 17 órától a Karácsonyváró Jótékonysági esten lehet megvásárolni a Medgyaszay
Házban. A befolyt összegbõl az arra rászoruló diákoknak használati
cikkeket vásárolnak, ezért is a
program szlogenje: „Diákok a diákokért”.
S.E.

Hadiárvákról, városi ünnepségekrõl
A Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetsége Nagykanizsai Szervezete
közgyûlést tartott a Vasemberház Tükörtermében.
Elnöki beszámolójában Görcsi
Frigyes elsõsorban arról szólt,
hogy hiába harcol tizenhét éve a
hadiárvák megsegítéséért, bárhol
bármit mond, félrelökik. Az apa
nélkül felnevelkedett hadiárváknak nem volt karácsonya, húsvétja. A városi emberek tudják, hogy
dolgoznak, részt vesznek minden
városi megmozduláson, nemzeti
ünnepélyen, holott az õ ünnepükön sajnos senki, még véletlenül
sem vesz részt. Sajnálkozással
közölte, hogy a II. világháborús

emlékmûvet nem nyilvánítják városi emlékmûnek, nem rendeznek
ott városi ünnepséget. Csak a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák egyetlen egy koszorúja
díszeleg a talapzatán. Ez nagy
szégyen egy katonavárosra nézve, hiszen még a lengyel menekülteknek is van városi ünnepségük – hangsúlyozta az elnök. A
II. világháborút semmisnek nézik
sok helyen az országban. Ha nem
lenne a polgármesteri hivatal,
nem tudna mûködni a szervezetük. Végül megköszönte a karácsonyi ünnepségükhöz segítséget
nyújtó Bicsák Miklós segítõkészségét.
Az összejövetelen megjelent
Gelencsér Tibor, a polgármesteri

hivatal nemzetközi és társadalmi
kapcsolatokkal foglalkozó munkatársa, aki két jó hírt is megosztott a
tagsággal. A Civil Alap támogatásából 30 ezer forintot, míg a polgármesteri alapból 50 ezer forintot
utaltak a számlájukra.
A jövõ évi munkaterv kiosztása
elõtt Gerencsér József elnökhelyettes bejelentette lemondását e
tisztségérõl, mivel május 29-én
Budapesten megválasztották a
HONSZ ellenõrzési bizottsága elnökének. Új megbízatása sok utazással jár, ezért nem tudja mindkét feladatát ellátni, de továbbra
is tag marad, és segíti a szervezetet.
B.E.
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Nagykanizsa 7 csodája, és civil díjak
„Nagykanizsa 7 csodája” projektnyitó értekezletre és a „Köszönet Napja” eseményeivel
kapcsolatos tájékoztatóra hívta
a sajtó képviselõit a Halis István
Városi Könyvtárba a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület.
Budavölgyi Kálmán az egyesület ügyvezetõ elnöke és Lengyák
István, a Nagykanizsai Közmûvelõdési Tanács elnöke elmondták,
hogy a Zalai Hírlappal közösen
meghirdetett Zala Megye 7 Csodája akciójuk finisénél elérkeztek arra pontra, amikor el kell indítani a
Nagykanizsa 7 Csodája címû akciót, hogy márciusra befejezõdjön.
Decembertõl lehet javaslatokat leadni a természeti-, és az ember által épített értékekre. A helyi tévé
honlapján a Nagykanizsa 7 Csodája emblémára klikkelve lehet ajánlatokat tenni, és szavazni.
Nagy Imre, a Kanizsa TV ügyvezetõ-fõszerkesztõjének véleménye
szerint december 20-tól január végéig lehetne javaslatokat tenni a
tévé honlapján. Február 10-tõl in-

dulna március végéig elsõ körben a
szavazás, amikor kiválasztják a 2020 legtöbb szavazatot kapott javaslatot, s majd egy végsõ szavazás során dõl el, mely természet által létrehozott, vagy ember által alkotott
érték kapja meg a Nagykanizsa 7
Csodája címet. Az eredményt a Város Napján jelentik be, és a csodákat
táblákkal jelölik meg a szervezõk.
Budavölgyi Kálmán a Köszönet
Napjáról kiemelte, harmadik alkalommal rendezik meg december
18-án 15 órakor a visszatérõ programot, melynek elsõ részében a társadalmi felelõsségvállalásról tartanak konferenciát, a második részében pedig átadják a civil díjakat.
A NCK egyesület felhívással fordul a város polgáraihoz és civil közösségeihez, hogy az általa alapított
Köszönet Napján átadásra kerülõ civil díjak odaítélésében szavazatukkal segítsék a munkájukat. E nap, a
Civil Kerekasztal közösségei által
szervezett bensõséges összejövetel,
melynek során az alapító szervezet
visszaemlékezik az elmúlt esztendõ
legjelentõsebb civil megmozdulása-

ira. Az ünnepség keretében a szavazatok alapján megválasztott legaktívabb civil személyeknek „Az év civil önkéntese”, „Az év civil embere”, a legtöbb és legjelentõsebb civil
tevékenységet végzõ csoportnak pedig „Az év civil közössége” erkölcsi
díjakat adja át. Ekkor köszöni meg
az alapító a nagykanizsai civil klubokat, egyesületeket, szervezeteket,
civil megmozdulásokat legnagyobb
mértékben támogató személyeknek
és közösségeknek a munkáját,
szponzori, mecénási tevékenységét,
és adja át számukra „A civilek mecénása”, valamint „A civilek szponzora” erkölcsi díjakat.
Aszavazatokat december 10-ig lehet
leadni a Halis István Városi Könyvtár
alagsorában lévõ Civil Irodán, vagy a
civilkerekasztal@gmail.com e-mail címen.
Balogh István, a Civil Kerekasztal soros elnöke mindenkit arra
kért, szavazzanak minél többen
Kanizsára az év települése versenyben.

Körmendi Viktória, az Egyesített
Bölcsõde intézményvezetõje ünnepi
beszédében többek között elmondta: a sószoba az Egészségvédelmi
Alap pályázaton elnyert forrásból és
a bölcsõde költségvetésébõl való-

sult meg. A tornaszoba Bárdosi Gábor önkormányzati képviselõ képviselõi keretének felajánlásával készült el, melyhez a szülõk játékok
vásárlásával, egy ottani dolgozó,
Musztács Gézáné pedig bordásfallal
járultak hozzá. Most már az Egyesített Bölcsõde mindhárom intézményében található sószoba. A Kertvárosi óvoda és a bölcsõde között kialakult jó kapcsolat révén, az ovisok
is látogathatják a sószobát szüleik
kíséretében.

Búcsú Tüskés Tibortól
A múlt hónapban, 79 éves korában
hunyt el városunk díszpolgára, Tüskés Tibor író, irodalomtörténész, a Jelenkor címû irodalmi folyóirat egykori szerkesztõje.
Hamvainak felét már december 1jén elhelyezték a pécsi köztemetõben,
Nagykanizsán december 8-án vettek
végsõ búcsút tõle családtagjai, barátai,
pályatársai, egykori tanítványai. A ravatalozónál Marton István polgármester, a sírnál Balogh László OKISBelnök búcsúztatta Tüskés Tibort (beszédüket honlapunkon www.kanizsaujsag.hu teljes egészében olvashatják.)
Tüskés Tibor teljes életmûvet hagyott az utókorra. Tanulmányai,

monográfiái nagyfokú érzékenységrõl árulkodnak, megnyilvánul bennük az alkotás iránti alázat. A Jelenkor fõszerkesztõjeként erõteljesen
érvényesítette esztétikai értékítéletét a hivatalos irányzattal szemben,
az ellenzékinek számító írók közlése miatt leváltották. Azonban ezután is könyvsorozatokat szerkesztett, majd a Somogy címû folyóiratot.
Tüskés Tibort 1976-ban tüntették ki
József Attila-díjjal, 1998-ban Arany
János-díjat kapott, 2002-ben pedig
életmûve elismeréseként az elsõk között vehette át a Szabó Zoltán-díjat.
S.E.

Segítség
gombnyomásra
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül, az Európai Unió támogatásával és az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósult meg a nagykanizsai, a
zalakarosi és zalaszentgróti kistérségekben a fenti névvel ellátott projekt, melyet a Magyar
Vöröskereszt Városi Szervezetének nagykanizsai telephelyén dr.
Baracskai Józsefné megyei igazgató, Antal Istvánné területi vezetõ és dr. Dömötör László, a kanizsai kirendeltség munkatársa
mutattak be a sajtónak.

Marton István polgármester
avatóbeszédében kiemelte:
– A város legrégebben épült bölcsõdéjében ünneplünk. Az intézmény a múlt évben új férõhelyekkel
bõvült, és visszakapta mindhárom
pavilonját. A gyermekek számának
növekedése az itt dolgozó szakembereket is a fejlõdésre, fejlesztésre
ösztönözte. A magas színvonalú
szakmai munkát olyan új létesítmények segíthetik, ahol a kisgyermekeket egészséges életmódra nevelik. A sóbarlangban már egy hete élvezhetik a gyerekek a
sóterápia gyógyító hatásait a ficánkoló tornaszobát most vehetik
birtokba a mozogni vágyó gyermekek. Bárdosi Gábor, az intézmény
alapítványának kuratóriumi elnöke arról beszélt, amikor felajánlotta képviselõi keretének egy részét,
azt kívánta, az arcok mindig mosolyogjanak, legyenek egészségesek
a gyerekek, mert így válhatnak
majd sikeres felnõttekké. Nekünk
felnõtteknek az a dolgunk, tegyünk
meg mindent, hogy ez a cél megvalósuljon.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete a programmal Zala
megye jelentõs részén, az említett
kistérségek összesen hetven településén nyolcszáz jelzõkészülék telepítésével egy korszerû szociális
szolgáltatási formát valósít meg.
A szolgáltatás lényege, hogy
szükség esetén – egészségügyi
vészhelyzet, rosszullét, otthoni baleset, mozgásképtelenség, pánikroham stb. – az ellátásban részesülõnél elhelyezett távfelügyeleti kommunikációs egység, valamint testen
is hordozható jelzõkészülék segítségével, egyetlen gombnyomással riasztás küldhetõ, valamint hangkapcsolat létesíthetõ a diszpécserközponttal. A rendszer automatikusan
azonosítja a segélykérõt, a diszpécser pedig értesíti a készenlétben lévõ szociális gondozót. A gondozó a
riasztás alapján haladéktalanul indul a segélykérés helyszínére, kiérkezésének idõtartama nem haladhatja meg a riasztástól számított 30
percet. A szociális gondozó a helyszínen elvégzi a szükséges intézkedéseket, elsõsegélyt nyújt, illetve
további segítséget (pl. mentõt) hív.
A segélyhívó rendszer hétköznap,
hétvégén és ünnepnapokon is 24
órában folyamatosan mûködik.
A jelzõrendszeres készülékek jelenléte az ellátást igénybe vevõk
számára fokozott biztonságérzetet
nyújt, és segítségükkel akár életmentõ beavatkozásra is sor kerülhet. A szolgáltatást a 65 év feletti,
vagy életkorra tekintet nélkül a súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek szociális rászorultság alapján vehetik igénybe.

B.E.

S.E.

S.E.

Sóbarlang és tornaszoba a bölcsiben
Sóbarlangot és tornaszobát
adták át ünnepélyesen a Napraforgó Bölcsõdében. A megjelenteket Némethné Németh Ildikó,
az intézmény vezetõje köszöntötte.
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Kanizsa – Közgyûlés

2009. december 10.

Zsinórban: soros, soron kívüli és közmeghallgatás
Határozatképtelenség miatt
fél órás késéssel kezdõdött meg a
folytatólagos közgyûlés, melyen
az elõzõ közgyûlés elmaradt
négy napirendi pontját vitatta
meg a testület.
Elsõként a 2010. évi fejlesztési
feladatokra, a fejlesztések lehetséges finanszírozására, és a hoszszú lejáratú adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalásokból
adódó tõke- és kamatfizetések
ügyében adott Marton István
polgármester
összefoglalót.
Hangsúlyozta, nagyon óvatosan
kell bánni mindenféle fejlesztéssel, mert mérhetetlen terheket rónak az önkormányzatra. Nem engedhetjük meg, hogy a törvény
által diktált „plafont” az önkormányzat kötelezettségvállalása
átlépje. Az elõerjesztést egyhangú 15 igen szavazattal a közgyûlés elfogadta.
Az interpellációk, kérdések sorában a kiskanizsaiak nevében
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ a város nyilvánossága elõtt
köszönetét fejezte ki Egri Gyula
tûzoltóparancsnoknak és az állománynak a városrészben végzett
példaértékû munkájáért.
Halász Gyula városatya a polgármesterhez intézett kérdéseire
írásban kapott válaszokra reagált.
Nem tudta elfogadni a palini
zajvédõfalra, a GE Hungary létszámleépítésére, és a Thúry Laktanya ingatlanértékesítésével kapcsolatos válaszokat.
Balogh László interpellációját a
képviselõ egyéb elfoglaltsága miatt Bene Csaba frakcióvezetõ
nyújtotta be írásban.
Karádi Ferenc a miklósfai járdaépítés akadályairól kérdezett,
valamint a bolhapiac után kialakuló áldatlan állapotok megszüntetésére mondott javaslatot. Véleménye szerint egy év alatt
több, mint ezer köbméter szemét
érkezik Ausztriából, a környezõ,
illetve a távolabbi településekrõl
Nagykanizsára. Marton István
polgármester javaslatot tartalmazó önálló képviselõi indítványt
vár Karádi Ferenctõl a témával
kapcsolatban. A járdaépítés
apropóján Tárnok Ferenc osztályvezetõ elmondta, állami közutat érint az építés, jogcím nélküli építtetõként a város önkormányzata nem járhat el ebben a

kérdésben. Keresik a lehetõséget
a járda megépítéséhez.
Dr. Károlyi Attila képviselõ három kérdést vetett fel. A
Közterületfelügyeletnek nem kellene pénzbehajtóként mûködni az
iskolák környékén. Bakonyi
Tamás szakosztályvezetõ válaszában elmondta, a Közterületfelügyelet törvényben elõírt kötelessége, ha szabálysértést észlel, akkor intézkednie kell. Vagy helyszíni bírságot szab ki, vagy szabálysértési feljelentést tesz. Más
lehetõsége nincs. Dr. Károlyi Attila a továbbiakban tájékoztatást
adott arról, hogy két fõ körzeti
megbízott kezdi meg áldásos tevékenységét januártól a keleti városrészben, a kisposta közelében
kialakított új körzeti megbízotti
irodában. Végül megkérdezte a
polgármestertõl, történt-e valami
elõrelépés az M7-es autópálya elkerülõ szakaszának díjmentessé
tételében. Marton István elmondta, az idõközi tárgyalások eredményeként reméli, az év elejére
biztosan meg tudnak állapodni
ebben a kérdésben.
Bicsák Miklós képviselõ a buszmegállók tisztántartására hívta fel
az illetékesek figyelmét.
Halász Gyula a volt határõrséggel kapcsolatban felvetette,
januártól a Nemzeti Vagyonkezelõ veszi át, és attól tart, hogy hasonló sorsra jut, mint az egykori
Kossuth és a Gábor laktanya.
Szerinte egy nagyon jó barnamezõs beruházást meg lehetne valósítani a teljes infrastruktúrával
rendelkezõ 7,5 hektáros területen.
Ezen kívül a Városkapu körút és
a Munkás utca keresztezõdésének
balesetveszélyes helyzetére hívta
fel a figyelmet a képviselõ. Zebra
felfestését, vagy tükör elhelyezését javasolta.
Papp Ferenc segítõ szándékkal
a rendezvények hatékony, jobb
koordinálására hívta fel a figyelmet, mivel az elmúlt fél-, háromnegyed évben több jelentõs rendezvény zajlott egyidõben a városban. Véleménye szerint ezeket a Kanizsai Kulturális Központon belül is lehetne koordinálni. Marton István megjegyezte, számára elfogadhatatlan,
hogy a KKK ezeket nem tudja
koordinálni. Azért van, és azért
van létszámban is bõségen eleresztve a közgyûlés által, de

ugyanez fellelhetõ a sportrendezvényeknél is.

Soron kívül
A 16.30 órára meghirdetett soron kívüli ülés két napirendi
pontot tárgyalt.
Az intézményekben keletkezett
bérmaradvány felhasználásával
kapcsolatban Tóth László, a Pénzügyi Bizottság elnöke azt javasolta, vegyék le a napirendrõl és decemberben tárgyalják meg, mert
arcpirító, egy egyoldalas elõterjesztés alkalmatlan erre, ez a vicc
kategóriája. A testület nem szavazta meg az elõterjesztés levételét.
Tóth László módosító javaslata
alapján azt a határozatot hozták,
hogy a közgyûlés engedélyezi az
intézmények számára: adó-, és járulékmentes egyéb természetbeni,
és béren kívüli juttatásra használják fel a 2009. évi költségvetésükben keletkezõ bérmaradványt a
polgármester írásos engedélye
alapján.
Az önkormányzati bérlakásokról szóló rendelet módosításával
azonban nem értett egyet a testület. A közgyûlés november 26-i
ülésén döntött arról, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság
minden évben – pályáztatási eljárás nélkül, határozott idõre, legfeljebb 5 év idõtartamra – dönthet
tíz bérlakás bérlõjének kijelölésérõl. Az elõterjesztett módosító javaslat szerint rendkívüli élethelyzetekben a döntési mechanizmus
meggyorsítása érdekében, a közgyûlés a polgármestert is felruházza e feladat- és hatáskörrel.
Ezt azonban nem szavazták meg a
képviselõk.

Közmeghallgatás
A 17 órakor kezdõdött, két
órás közmeghallgatáson Ferincz
Jenõ szólalt fel elsõként.
Tizenhét éve tartó vesszõparipáját ismételte meg most is. Megkérdezte, miért mûködik törvénysértõen és alkotmányellenesen a hulladékszállító cég, és ezt miért nem
tárgyalta meg a közgyûlés.
Dr. Kolonics Bálint, az ÜJKB
elnöke válaszában megjegyezte, a
bizottság nem gazdasági versenyhivatal, nem fognak ezzel a kér-

déssel foglalkozni. A Gazdasági
Versenyhivatalhoz, vagy egyéb eljáró hatóságokhoz kell fordulni.
Válaszában Marton István polgármester elmondta, a kérdés túlhaladja a testület kompetenciáját,
egyben írásos választ vár a jegyzõtõl.
Kiskanizsáról Rodek Györgyné,
Magdics János és Horváthné Polai
Mária szólalt fel. Õk a Szent Flórián téri óvodával, az egészségházzal, a ravatalozóval, a tájházzal, a
Gördövényi utca, a Március 15. tér
és a Bajcsy Zsilinszky utca által
határolt terület fejlesztésével kapcsolatban tettek fel kérdéseket.
Gudlin Györgyné az önkormányzati bérlakásrendelet egy
mondatát kifogásolta, mely arról
szólt, hogy a pályázó legkorábban
a nyilvántartásba vételét követõ
hat hónap múlva vehet részt a pályázaton, ami vonatkozik a szociális bérlakásra is. A problémát meglátása szerint egyetlen mondat kiiktatásával meg lehetne oldani.
Megkérdezte, például mi történik
azzal az emberrel fél évig, akinek a
feje fölül eladják a bérlakást, tönkremegy, vagy munkanélkülivé válik. Ma leszel hajléktalan, fél év
múlva gyere vissza – tette hozzá.
Hajléktalan szállóról járjon félállásban tanítani? Életidegen a rendelet – hangsúlyozta, ami olyan,
mint az egészségügyben a volumenkorlát. Marton István válaszként elmondta, valami türelmi idõre szükség van. Lehet, hogy sok a
hat hónap, de ebben a pillanatban
nem lehet eldönteni.
Egy Alsó-Szabadhegyi úti lakos
azt sérelmezte, hogy a vízvezetéket csak 200 méterig, a lucernatábláig vezették be az utcájukban, és
õk kimaradtak. Kassai Zoltán, a
Vízmû Zrt. vezérigazgatója válaszában elhangzott, a város fejlesztési tervében egyelõre ennyit engedélyeztek, de van lehetõség a továbbépítésre. A kérdést megvizsgálják.
A további felszólalók a
Nagyváthy utca parkolási gondjait,
a Zárda utcában a járda hiányát, és
a magas szemétszállítási díjakat
vetették fel.
Gilincsek Lajos a Hunyadi utca
és az Eötvös tér sarkán lebontott
régi házak környékének átmeneti
rehabilitációjáról érdeklõdött.
B.E.
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Bagolasáncért és Somogyországért?
A Sánci Városszépítõ Egyesület
megszüntetésére szóló cégbírósági
felszólítás és egyéb problémák
megbeszélése szerepelt az egyesület ülésén. Az összejövetelen a
sánci lakók mellett részt vett dr.
Károlyi Attila önkormányzati képviselõ és Jerausek István, a városrész önkormányzati képviselõje.
Beszámolójában Dávid Zoltán
egyesületi elnök elmondta, a Zala
Megyei Fõügyészség levélben tájékoztatta arról, hogy október 7-én keresetet nyújtott be a Zala Megyei Bírósághoz az egyesület megszûnésének megállapítására. Az elnök ezt
örömmel vette, és azt javasolta hozzanak létre egy új egyesületet „Bagolasáncért és Somogyországért” Egyesület néven. Tette ezt mindazért, mert
nem szeretne tovább Nagykanizsához
tartozni! Nem kérünk Nagykanizsából
– hangsúlyozta. Arra kérte a jelenlévõket, szavazzák meg az elképzelését,
mert azt képviseli majd a megyei bíróságon. Az egyesületnek a késedelmi
kamatokkal együtt mintegy 48 ezer
forint adóssága van a számlavezetõ
pénzintézet felé. Többször felkereste
a polgármestert, de amikor a számladíj kiegyenlítésére kérte, azt a választ
kapta, hogy nem ad.
Ezután dr. Károlyi Attila képviselõ néhány jogi észrevétellel egészítette ki az elhangzottakat. Megtekintette a megyei bíróságon az iratokat,
és kiderült, hogy az ügyészség – akinek törvényességi felügyeleti joga
van az egyesületek mûködése felett
–, azért kezdeményezte az egyesület
megszüntetését, mert az utóbbi években nem fejtett ki tevékenységet.
Kétféle választási lehetõségre hívta
fel a sánciak figyelmét: Olyan megállapodás is születhet a megyei bíró-

ságon, hogy nem szüntetik meg az
egyesületet, hanem szüneteltetik az
eljárást, és kimondja az egyesület,
hogy tovább folytatja a tevékenységét, van elnöke, elnöksége, programja, anyagiakkal is rendelkezik, a tagdíjat befizették. Akkor semmi akadálya annak, hogy a továbbiakban is
mûködjön. A képviselõ megjegyezte,
mint volt Csengery utcai gyerek,
irigységgel vegyes csodálkozással
tekintett mindig a sánciakra, a sánci
emberekre, azok szorgalmára, városszépítõ tevékenységére.
Jerausek István képviselõ hozzászólásában elmondta, kicsit csodálkozik az elhangzottakon, mert mindezekrõl semmit nem tudott. A nyári
és a mostani összejövetelre sem hívták meg, csak véletlenül értesült az
idõpontról egy itt lakótól. Szívesen
jön mindig Sáncba, és örömmel számolt be róla, hogy mindaz amit megígért, meg fog valósulni. Többek között a temetõi út is. Sánc Nagykanizsa város része, ha akarjuk, ha nem!
– tette hozzá. – Az utak, járdák felújítását csak az önkormányzattól várhatjuk, és remélhetjük.
Az elnök arra a kérdésre – hogy
hogyan gondolta a Somogy megyéhez csatlakozást, és beszélt-e már errõl valakivel –, azt válaszolta, még
nem beszélt, a történelemre támaszkodik, hagyományteremtõ szeretne
lenni. A mostani helyzeten szeretne
változtatni. „Somogy országhoz szeretnénk tartozni – folytatta, ahol a
király egyenlõ arányban osztja el a
népek között a javadalmakat. S hogy
hol található ez a király, arra az volt
a felelet, hogy majd megválasztjuk a
Balaton jegén!”
A sánciak közül Major János megjegyezte, Sánc mostohagyereke a városnak. Megépítették a ravatalozót,

de utat nem építettek hozzá. Esõs idõben bokáig érõ sárban járnak. A József Attila és az Ilona utcában a gödröket a lakók foltozzák be rendszeresen. A csatornaépítést követõen a
helyreállítási munkák bizonyos szakaszokon elmaradtak, nyáron a házak
elõtt elhaladó személykocsik akkora
port vernek, hogy nem lehet nyitva
hagyni az ablakokat. Felújították az
óvoda épületét, de a postát kihagyták,
pedig ez is az önkormányzat tulajdona. Balesetveszélyes a lépcsõje, az
oszlop majdnem kidõl. Latin János
véleménye szerint maradjon tovább a
Sánci Városszépítõ Egyesület név,
csak toborozni kell tagokat.
Hegedûs Györgyné az elnök beszámolójához fûzte hozzá a gondolatait.
Mint a Szívbetegek Egyesületének elnöke, tapasztalatai alapján felvázolta,
hogyan kell mûködnie egy egyesületnek. Megkérte az elnököt, mondja el,
mit teljesítettek Sáncért az 1993 óta eltelt idõben. Megvan az oka, hogy miért szüntette meg a bíróság az egyesületet – hangsúlyozta. „Ez pedig az,
hogy nem csinált semmit, anyagilag
ellehetetlenítette magát. Az elnöknek
kötelezettségei vannak, amit nem teljesített. (A kritikus megjegyzésekkel
egyetértett az elnök.) Nem a polgármestert és a képviselõket kell hibáztatni. Ha tett volna érte valamit, akkor
Sánc nem így nézne ki. Hegedûs
Györgyné azt is szerette volna tudni,
mire alapozza azt az elnök, hogy Somogy megye ide fog csatlakozni? Most
probléma van, nem azt kell nézni, mi
volt a múltban, hanem tenni kell! Az
elnök úrnak az lett volna a feladata,
hogy pályázzon, mert lehetett volna
pénzt szerezni a pályázatokon.”
Dr. Károlyi Attila összefoglalta, az
egyesületnek van lehetõsége arra,
hogy tovább folytassa a tevékenységét, ha tetszhalott állapotából fel lehet
éleszteni. Az egyesület saját magát
törvényen kívül helyezte azzal, hogy
nem fejtett ki tevékenységet. De akár
egy másik egyesületet is alakíthatnak.
Jól hangzik a Bagolasánc, Somogyország név, de a közigazgatási határ
itt van. Úgy látja, vannak olyan emberek, akik szívesen tennének a városrészért. Végül azt javasolta, az elnök álljon a mozgalom élére, lehetõség szerint a régi keretek között.
Dávid Zoltán ígéretet tett rá, azzal megy el a bíróságra, hogy szüneteltetik az eljárást, és újraéleszti
a Sánci Városszépítõ Egyesületet.
B.E.

5

Ki a proletár?
Támadás érte több (?) oldalról
is múlt heti jegyzetemet, melyben Csurka Istvánnak a Jobbik
szocialista gyökereirõl mondott
szavait idéztem. A minap önmagát még a proletariátus élcsapatának nevezõ alakulat különösen
sértõnek tartotta Csurka István
jelzõjét: a Jobbik az új proletárpárt. E sorok írója közelrõl ismeri városunk legnagyobb foglalkoztatójának számos dolgozóját,
így tanúsíthatja: nem a foglalkozás és nem a jövedelem, nem az
iskolai végzettség és nem a lakóhely dönti el: ki a proletár? Akkor mi? A becsaphatóság és
megvásárolhatóság. Becsapható,
tehát be is csapják, megvásárolható, tehát meg is vásárolják.
Legtöbbször csak ígéretekkel.
Nézem a TV2 felvételét, a Bajnai Gordont miniszterelnökké
jelölõ MSZP kongresszust. Az
önmaga elleni kollektív bizalmatlansági indítvánnyal továbbkomédiázó MSZP-t. Befejezésül
énekeljük el közösen az Internacionálét! – szólít fel Havas Szófia, miután színpadra hívta az
addigi levezetõ elnököt, Attilát
(Mesterházy Attila – P.J.) is. Föl,
föl, te éhes proletár! – harsog a
hangszórókból. A friss jelölt a
kevésbé friss pártelnöknõ jobbján kisfiúsan csodálkozó tekintettel fölnéz, talán a födém teherbírását vizslatja. Legközelebb
akkor emeli fel a fejét, idegesen,
amikor Ez a harc lesz a végsõ
strófát bömböli a megafon. Mitõl nyugtalan? Jókai óta ismeretes a Szegény gazdagok – Gazdag szegények ellentétpár. Egyértelmû, õ melyikbe tartozik. S
ha nem is éhes, de nagyon is proli. A Merjünk kicsik lenni szemléletet elutasító amerikai-magyar
retinasebészt idéztem nemrég.
Piarista öregdiák, s alapítványával hazája iránti hálából magyar
fiatalok amerikai tanulmányait
segíti. Jelmondata: Keress jól, élj
mértékletesen, és adj vissza a
környezetednek! Az idén 15 éves
Calasanctius Training Program
küldetése, hogy hozzájáruljon a
felelõsen gondolkodó magyar fiatalok szakmai és erkölcsi neveléséhez, akik a jövõ társadalmi
és gazdasági vezetõi lehetnek.
Úgy látszik, Forgách Pétert (az
elõbb idézett sebészt) más fából
faragták.
Papp János
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Református
programajánló
és elhatárolódás
A héten december 9-én szerdán
18 órától, Nagykanizsán, a Kálvin
téri református templomba mindenkit szeretettel hívunk Mága
Zoltán SZÁZ templom – SZÁZ
koncert programsorozat részeként
tartandó ingyenes, adománygyûjtõ
adventi koncertjére. Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi karácsonya – „Pakkot kaptam…”, a
nagykanizsai vöröskereszt Hajléktalanok karácsonya és a helyi CKÖ
tanodája programok támogatására
szánjuk. Mindenkit szeretettel vár
a református gyülekezet.
Az újságba úgy tettette bele Fodor képviselõ úr, hogy ez egy tudományos konferenciának a szerves része. Errõl sem engem, sem a
református egyházközséget nem

Figyeljen rám,
Papp János!

tájékoztatták. A lényeg, hogy lesz
egy szép jótékonysági adventi
koncertünk, ahol a világhírû Mága
Zoltán és kísérete fog hegedülni.
A Nagykanizsai Református Egyházközség is csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat
Nyilas Misi karácsonya – „Pakkot
kaptam…” címû programhoz. Sõt
gyûjtõhely is vagyunk, ami azt jelenti, hogy a Dunántúlon egyike
vagyunk annak a hat gyûjtõhelynek, ahol várják a csomagokat.
Bõvebb információ a www.jobbadni.hu címen található. Várjuk a
kanizsaiak adományait is.
Karácsonyi kézmûves foglalkozást szervezünk családok részére, a
református gyülekezeti teremben
(Kálvin tér 1.) 2009. december 12én és 19-én, szombaton délelõtt 10
órától Lengyák István tanár úr vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk!
Hella Ferenc
református lelkipásztor

Általában a „Tisztelt …!” megszólítás dukál hasonló esetben, de pillanatnyilag ez az érzés teljes mértékben hiányzik belõlem magával (más
személy esetén Önnel) kapcsolatban.
„Marton a Jobbikba tart?” címû
meghatározhatatlan mûfajban íródott
rohamát úgy kezdi, hogy „Bár az
érintettek tagadják, makacs a szóbeszéd: a polgármestert s frakcióját jövõ õsszel a Jobbik indítja.” Nos, a leírtak szerint két érintett van az ügyben, Marton István polgármester és a
Jobbik, melynek én vagyok a nagykanizsai és megyei elnöke is, azaz
nyilatkozattételre jogosult vezetõje.
Ön (maradjunk mégis ennél) sem
Marton Istvánt, sem engem nem kérdezett meg az üggyel kapcsolatban,
ami egy újságíró – tehát egy újságíró
– esetében jogos elvárás lehetett volna. Ön egy bértollnok a rosszabbik
fajtából, aki nem átall még egy
Szokolay Sándor nagykanizsai vendégeskedésbõl sem Jobbikot rossz
színben feltüntetõ hangulatkeltést
fabrikálni. A hiteltelenség ez utóbbi
esetben is tetten érhetõ, tudniillik
senki jelenlévõ – még a házigazda

Kiviszüret: másfél mázsa
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sem – emlékszik a Kossuth díjas zeneszerzõ, egyetemi tanár Jobbikot
érintõ mondatára, amire pedig ön képes volt kihegyezni irományát.
Marton István jelenleg éppen a Fidesz 2006-os jelölése eredményeképpen ül a polgármesteri székben. Ön a
város pénzén, a város lapjában egyfajta szitokszó gyanánt alkalmazza hetek
óta a Marton nevet. Õt ismerem tizenkét éve, önrõl meg már ismeretlenül is
megvan a véleményem. Üzenem a
köreinek, hogy a Jobbik saját tagdíjaiból tartja fenn magát, a szocialistákhoz meg semmi közünk sincs. Engem, minket a tiszta lelkiismeretünk
hajt, nem a haszonszerzés szándéka.
A pártban nálunk tilos egyszerre parlamenti képviselõnek és egyben önkormányzati képviselõnek, polgármesternek, alpolgármesternek lenni,
nem vehetünk fel volt MSZMP-s,
MSZP-s tagot sem. Marton Istvánt
nem tervezzük indítani az õszi választásokon. Csurka István – akit olyan
hosszasan citált – 1998-ban a Fidesztõl óvta az országot, most a Jobbiktól.
Mire kíváncsi még? Kérdezzen! De
ne írjon, mert ahhoz biztosan nem ért.
Zakó László
elnök, Jobbik Nagykanizsa,
Jobbik Zala megyei
választmány

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Gratulálunk az ifjú zongoristának

A háztatarozás, csatornázás,
ablak- és kapufestés miatt kissé
megkésett a kiviszüret a 82 éves
Joó Péter Szemere utcai udvarában. Bár jégverést is kapott a terület, a termésre nem panaszkodhat így sem. Közel másfél
mázsa vitaminokban gazdag
gyümölcsöt szedett le a saját maga által szerkesztett, örökölt és
átalakított eszközökkel. Nem értékesít semmit, amire nincs
szüksége, azt elajándékozza ismerõsöknek, civil szervezetnek.
Húsz éve ültette el a három palántát, és három éven keresztül nagyítóval figyelte apró, szinte azonnal lehullató virágait. Már éppen
ki akarta vágni õket, amikor hetven kivi mosolygott rá az ágakról.
Erõszakos a növény, felkúszott a

fenyõ-, a körte és a cseresznyefára.
Nem csonkítja, nem permetezi,
nem metszi az ágait, a természetre
bízza, hogy végezze el ezt a munkát.
Péter bácsi egészséges életmódot folytat. Reggel megiszik egy
fél pofa olívaolajat, eszik hozzá
pár szelet vörös- és fokhagymával
megszórt mangalicazsíros kenyeret. Hetente kétszer jár uszodába,
és négy alkalommal végez otthon
fekvõtámaszt, de most már 30-40nél leáll. Kocsija a garázsban pihen, kerékpárral közlekedik. A kisebb méretût helyijáratnak, a magasabbat távolságinak nevezi.
Minden napra tervez magának
mozgást. A kiviszedés is terápia
számára.
B.E.

A december 4-6-ig Budapesten megrendezett IV. Országos Ferenczy
György Zeneiskolai Zongoraversenyen Horváth László, a Nagykanizsai
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola növendéke
DICSÉRET-díjban részesült. Eredményével egyben részvételi jogot is
szerzett a márciusban Budapesten rendezendõ III. Chopin Nemzetközi
Zongoraversenyre. Felkészítõ tanára: Dr. Erdõs Lászlóné.
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Mechatronikai mérnök-kképzés
Zalaegerszegen
Kedves továbbtanulni szándékozó Fiatalok!
A Nyugat-magyarországi Egyetem FMK Gépészeti és Mechatronikai
Intézete nappali tagozatú MECHATRONIKAI MÉRNÖKI BSc. szintû képzést
folytat Zalaegerszegen. A zalaegerszegi képzés nappali tagozatú, kreditrendszerben mûködõ, 3,5 év (7 félév) idõtartamú.
Az elméleti képzések a volt laktanya helyén kiépült felsõoktatási központban, az NYME FMK Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központjában, míg a gyakorlati képzések iparvállalatoknál és a zalaegerszegi mûszaki
szakközépiskolákban a magas mûszaki színvonalra fejlesztett laborokban folynak.
A NYME FMK Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központja várja
a jelentkezõ és érdeklõdõ diákokat! A cél olyan mérnökök képzése, akik képesek a mechatronika nemzetközileg elfogadott definíciója szerint a gépészet, az
elektronika/elektrotechnika és az informatika tudományterületeinek egymást
segítõ integrációja révén komplex termékeket és gyártórendszereket tervezni és
üzemeltetni. Tipikus mechatronikai termék például a videokamera, vagy egy
integrált gyártócella. A hallgatókat a NYME és a BME egyetemi oktatói mellett a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola tanárai, illetve gyakorló üzemi szakemberek tanítják.
A mechatronika nem egyszerûen csak egy új tudományterület, hanem
mérnöki szemléletmód. Ez egy kiemelten mûvelt szakterület mellett feltételezi
a másik kettõ alkalmazási szintû ismeretét is. A kredit rendszerû képzés a természettudományos és a mûszaki alapozó ismeretek oktatásával kezdõdik.
Kiemelten kezeljük a számítástechnika és a mûszaki ismeretek oktatását. A
választható tantárgyak lehetõvé teszik speciális mûszaki és gazdasági ismeretek
elsajátítását.
A képzés tanterve biztosít továbbá 4 féléves testnevelési lehetõséget (kosárlabda, foci, úszás, kondi, lovaglás, íjászat, jégkorcsolya, tánc) és 5 féléves
ingyenes nyelvoktatást. A gyakorlati képzés során - amely lényeges része az
oktatásnak - a hallgatók megismerkedhetnek a városban vagy környékén
mûködõ igen korszerû iparvállalatokkal és vállalkozásokkal, amelyek kölcsönös elégedettség esetén elhelyezkedési lehetõséget is jelenthetnek számukra. A térség ipari fejlõdése garancia arra, hogy egyre nõ az igény a mechatronika területén jártas szakemberek iránt.
A szakon a továbbtanulás lehetõsége adott a NYME, a BME és más egyetemek mûszaki vagy informatikai mesterszakjain.
Fontos, hogy minden igénylõ hallgató számára kollégiumi elhelyezést és
ingyenes Internetes hozzáférési lehetõséget tudunk biztosítani. A támogató
megyei és városi önkormányzatok, valamint ipari partnerek segítségével törekszünk ösztöndíjakkal csökkenteni az oktatás anyagi terheit.
A jelentkezés határideje 2010. február 15.
További információk: 2010-es felvételi tájékoztató (NYME-FMK), Hallgatói ügyintézés (Máté Ildikó): E-mail: zalagepesz@mail.bme.hu, Tel.: 92/596490, Fax: 92/596-489. Kustánné Fitos Amália oktatásszervezõ
(kustan.fitos@pszfz.bgf.hu, tel.: 92/509-948). Honlap: www.felvi.hu. Dr.
Németh Árpád egyetemi adjunktus, képzési igazgató (arpinem@eik.bme.hu,
tel.: 1/463-1386, 92/596-490)
Az egységes felvételi rendben maximum 480 pont érhetõ el a középiskolából
hozott eredmények és/vagy az érettségi vizsgák eredménye alapján. A jelentkezõ számára elõnyösebb módon számított pontszámhoz a többletpontokat
(max. 80) hozzáadják. Az adott intézménybe (karra, szakra, tagozatra) jelentkezõk felvételérõl egységes rangsorolás alapján történik a döntés.
A felvételi összpontszám meghatározása a következõképpen történik: tanulmányi pontok (max. 200) és az érettségi pontok (max. 200) összegzésével,
vagy az érettségi pontok (max. 200) megkettõzésével.
A két számítási mód közül automatikusan a jelentkezõ számára kedvezõbb
pontszámítást alkalmazzák.
A tanulmányi pontokat (max 200) az osztályzatokból számítják: a magyar
nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a matematika, egy választott tantárgy
valamint egy választott idegen nyelv utolsó - tanult - két év végi érdemjegyeibõl (25-25) és ez a szám kerül megkettõzésre (max. 100). Ehhez jön még
az érettségi tárgyak százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve
(max. 100).
Reméljük elnyerte tetszéseteket a zalaegerszegi mechatronikai mérnöki
képzés!
Nyílt napok:
2009. december 16. 1400 óra és 2010. január 29. 10.00 óra. Zalaegerszegi
Felsõoktatási Központ (Pénzügyi és Számviteli Fõiskola, BME, NymE közös
telephelye), Nyugat-magyarországi Egyetem Zalaegerszegi Mûszaki Képzési
és Kutatási Központja, vezetõ: Prof. Dr. Varga Mihály Zalaegerszeg, Gasparich
Márk u. 18/A, "F" oktatási épület, III. emeleti elõadótermek.
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

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

Építéshatóság - 6/1976-2
28/2009.
Ügyintézõ: Gerencsér M. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagykanizsa,
Szemere u. 4. sz. alatti építési ügyben. Szám: 6 /1976-28/2009.
Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási
Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje 6/1976-9/2009. számú Nagykanizsa, Szemere u. 4. szám alatti építési ügyben hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása után felügyeleti
jogkörében eljárva döntését meghozta.
Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal közvetlenül határos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma jelentõs az eljáró másodfokú
hatóság kérésének megfelelõen a további ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az
alábbiak szerint.
A hirdetmény 2009. december 3-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján.
Az eljáró hatóság megnevezése: Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltsége, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10., ügyszáma: ZH/1245-4/2009., tárgya: építéshatósági engedély ellen benyújtott fellebbezés elbírálása. A kérelmezõ ügyfél neve: Kanizsa Trend Kft.,
Nagykanizsa, Szemere u. 4.
A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 2097/17. hrsz-ú ingatlan valamint a 2097/16., 2097/14., 2097/13., 2097/11., 2097/10., 2097/9.,
2100., 2106/3., 2110., 2114., 2115., 2119. hrsz-ú ingatlanok, a 2099., 2112.,
2113., és 2111. hrsz-ú társasházi ingatlanok.
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a másodfokú építésügyi hatóság fenti ügyben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 1317, péntek: 8-12.
A Ket. 109. § (1) bekezdése elõírására figyelemmel az eljáró hatóság a keresetindítás lehetõségét biztosította.
A jegyzõ megbízásából:Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÁLLÁSHIRDETÉS
A FARKAS FERENC ZENE- ÉS ARANYMETSZÉS
MÛVÉSZETI ISKOLA (8800 Nagykanizsa Sugár u.18.) állást
hirdet gazdasági titkári munkakör betöltésére.
Minimum feltételek: középfokú szakirányú képesítés, magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. World, Excel, Internet
felhasználói szintû ismerete. Bér a Kjtv. szerint. A pályázattal egyidejûleg benyújtandó: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, elképzelések a
munkakör betöltésével kapcsolatban. A pályázathoz mellékelni kell a
pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul. A munkakör legkorábban 2010. január 1.
napjától tölthetõ be. A benyújtás határideje 2009. december 29. A
pályázat elbírálásának határideje 2009. december 30.
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A Prima Primissima Díjas kórusról és karnagyáról

A Batthyány Lajos Gimnázium Virág Benedek Ifjúsági Kórusa november 27-én megkapta
a Demján Sándor által alapított Prima Primissima Díj Zala
Megyei Díját, egyben elnyerték
a VOSZ Díjátadó Gálájának
Közönségdíját is. A kórus november 29-én részt vett Budapesten a Kodály Zoltán V. Magyar Kórusversenyen, ahol
Ezüst diplomát szereztek az ifjúsági vegyeskarok kategóriában.

A Virág Benedek
Ifjúsági Kórus
rövid története
Elõdje az 1966 õszén alakult nõi
kar, melyet Dr. Stimecz Jánosné
vezetett. Az azóta eltelt idõben
számos helikoni versenyen szerepeltek sikerrel. 1981-ben felvették
az intézmény egykori kiválóságának – Virág Benedeknek – a nevét,
és ezután rendszeresen szerepeltek
1985-ig az Éneklõ Ifjúság minõsítõ hangversenysorozatán is, ahol
arany minõsítéseket szereztek, sõt
egyszer megkapták az „Év kórusa”
kitüntetõ címet. 1987-ben elnyerték az Éneklõ Ifjúság emlékplakettet. Koncerteztek Ausztriában, Németországban.
1986-ban a vegyeskarból megalakult a fiúkórus, akik Szolnokon
ez évben nívódíjat kaptak, majd a
KÓTA javaslatára 1988-ban
Olaszországban (Gorizia) képviselték hazánkat (3. és 4. díj).
1996-ban Zala Megye Közgyûlése nívódíjban részesítette a vegyeskart. Ugyanebben az évben
Dr. Stimecz Jánosné nyugdíjazása-

kor Cseke József vette át a vegyeskar irányítását.
1998-ban a Helikonon ezüst
oklevelet szereztek. 1999 tavaszán erdélyi (Háromszék) turnén
vettek részt nagy sikerrel, majd
ez év októberében a Bárdos-évfordulón a vegyeskarból alakult
nõi kar sikeresen szerepelt a Zeneakadémián Bárdos Thúry
György kapitány címû mûvével.
1999-ben a KÓTA minõsítõ
hangversenyén a vegyeskar ezüst
minõsítést szerzett. 2000-ben a
Helikonon a vegyeskar bronz, a
nõi kar ezüst oklevelet kapott.
2001. április 27-én a Felsõtemplomban a vegyeskar és a nõi kar
is önálló koncerten minõsült a
KÓTA zsûrije elõtt, amelyen a
nõi kar arany, míg a vegyeskar
Fesztiválkórus minõsítést szerzett.
A 2002. május elején megrendezett Helikoni Fesztiválon mindkét kórus arany minõsítést kapott,
míg karnagyuk, Cseke József
„Karnagyi különdíj”-ban részesült.
A Virág Benedek Ifjúsági vegyeskar rendszeresen tart edzõ-, illetve felkészülési tábort június
utolsó hetében. Itt a kikapcsolódás
és a vidám együttlét mellett jut idõ
a mindennapi gyakorlásra, új mûvek tanulására.
2003. április 4-5-én a Dunántúl négy, egészen kiváló ifjúsági
kórusa adott közös koncertet
Veszprémben. A veszprémi
Lovassy Gimnázium vegyeskara,
a pécsi Leõwey Gimnázium vegyeskara, a veszprémi Vetési Gimnázium vegyeskara, illetve a
nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnázium Virág Benedek ifjúsági vegyeskara.

2003 decemberében az énekkar
újabb nagy megmérettetésen, a
Kodály Zoltán III. Magyar Kórusversenyen, ifjúsági vegyeskari kategóriában III. helyezett lett.
2004 tavaszán a Helikoni ünnepségeken vegyeskari kategóriában arany, nõi kari kategóriában
szintén arany minõsítést kaptak, illetve vezetõjük, Cseke József Karnagyi Díjas lett.
2005 tavaszán CD-bemutatóés országos minõsítõ hangversenyt tartottak, ahol a vegyeskar
„Fesztiválkórus” minõsítést, a
nõi kar pedig ezüst minõsítést kapott. Ugyanezen a napon jelent
meg ezer példányban a kórus
„Cantemus, quia amantis est!” címû 74 perces CD-je, amely nagy
sikert aratott mind a szakma,
mind a zeneszeretõ közönség körében.
2006 tavaszán a Helikoni ünnepségeken vegyeskari kategóriában arany, nõi kari kategóriában
szintén arany minõsítést kaptak, illetve vezetõjük, Cseke József Karnagyi Díjas lett.
2006. november 26-án a vegyeskar részt vett a Kodály Zoltán
IV. Magyar Kórusversenyen ifjúsági vegyeskari kategóriában, ahol
„Ezüst Diplomát” nyert kiemelkedõ teljesítménnyel a nehéz mezõnyben.
2008 áprilisában a Helikoni
ünnepségeken egyedülálló teljesítményt ért el a vegyeskar. Három kategóriában is – vegyeskar,
nõi kar, kamarakórus – arany minõsítést értek el, karnagyuk pedig ismét Karnagyi Díjas lett.
2008. július 9-14. között a
Virág Benedek ifjúsági vegyeskar részt vett a Grazban megrendezett V. Kórusolimpián.
Ezen az egész világra kiterjedõ
versengésen két kategóriában –
ifjúsági vegyeskari és szabadon
választott egyházzenei – indultak. A nehéz mezõnyben nemzetközi zsûri elõtt, mindkét kategóriában „Ezüst Diplomát” értek el a kvalifikációs szinten, ifjúsági vegyeskariban a legmagasabb fokozatúban. Itt egész életre szóló élményben részesült az
énekkar.

A karnagy
Cseke József 1964. március
27-én született Nagykanizsán.

Már kisiskolás korában vonzódott a zene iránt, nyolc évesen
már fagottozni tanult. Hatodik
osztályos korától az érettségiig a
város szimfonikus zenekarának
második fagottosa volt. Mindeközben aktívan részt vett a
Landler Jenõ (ma Batthyány Lajos) Gimnázium vegyeskarában.
Érettségi után a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola történelem – ének-zene
szakát végezte el. A fõiskolai
évek alatt olyan kiváló szakemberektõl tanulhatott énekelni és
karvezetést, mint Für Éva, Horváth Rezsõ és Vinczeffy Adrienne. Az utóbbi irányítása alatt
álló énekkarral számos hazai és
külföldi sikert értek el a 80-as
évek közepén. Versenyeken és
kurzusokon vett részt ez idõ alatt.
(Róma, Loughborough – Anglia,
Cork – Írország, Assisi – Olaszország, Debrecen).
1987-ben a Nagykanizsától 20
kilométerre lévõ Gelse községben kezdte el pedagógusi pályáját. Hét évet tanított ott, majd
1994-ben Nagykanizsán kapott
állást, mint városi népmûvelõ.
1997-ben elnyerte a Batthyány
Lajos Gimnázium énektanári állását. Rögtön a nagyhírû Virág
Benedek Ifjúsági vegyeskar vezetését kellett átvennie. Irányítása
alatt egyenletesen fejlõdõ, magas
színvonalat elérõ együttest sikerült összekovácsolni. Számos hazai versenyen, fesztiválon, önálló
mûsoron bizonyították rátermettségüket. Jelenleg „Fesztiválkórus” minõsítéssel rendelkeznek.
1988 óta foglalkozik behatóbban
a magyar népzenével. Együttesével, a Patkó Bandával nagy elismertséget vívtak ki itthon és külföldön egyaránt az elmúlt huszonegy évben. Kétszer kapta
meg a Zala Megyei Közgyûlés
Kulturális Nívódíját.
1996-ban lakóhelyén, Újudvaron létrehozta a falu felnõtt lakóiból álló Bárdos Lajos kamarakórust, akikkel szép sikereket ért el
regionális szinten. Õk jelenleg
KÓTA arany minõsítéssel rendelkeznek.
1998-tól 2006-ig tanári munkája mellett a Magyar Rádió
Nagykanizsai Regionális Stúdiójának volt a zenei szerkesztõje. Munkáját 2005 márciusában Kondor Katalin elnök asz-
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szony Elnöki jutalommal díjazta.
2000 áprilisa óta vezet a
szlovéniai Muravidéken két
népdalkört, akikkel Vass Lajos
arany fokozatokat, míg a Muravidéki Nótázókkal Vass Lajos
„Nagydíjat” ért el. E munkája
elismeréséül a Szlovén Köztársaság és a Muravidéki Magyar
Közösség Nívódíját kapta meg
2005. január 21-én, majd 2007.
január 21-én ugyanezen közösség Kulturális Különdíját adták
át számára, mint a Muravidéken dolgozó külföldi állampolgárnak adható legnagyobb kitûntetést.
2008. január 25-én a Zala Megyei Közgyûlés „Közmûvelõdési
Díjjal” tüntette ki.
2008 júliusában a Virág Benedek ifjúsági vegyeskarral részt vett
az V. Kórusolimpián Grazban,
ahol két „Ezüst Diplomát” szereztek.
2009. április 27-én a Muravidéki Nótázókkal megnyerte a KÓTA
„Aranypáva Nagydíját”.
Együtteseivel,
énekkaraival
többször készített CD-felvételt,
önálló albumot, amelyeknek nagy
sikere volt itthon és külföldön
egyaránt.

9

Ezüst díj harmadik helyezéssel
November végén a Farkas Ferenc Énekegyüttes ezüst diplomával nyert III. díjat a Kodály
Zoltán V. Magyar Kórusversenyen vegyes kamarakórus kategóriában. Mint azt Baráth Yvette
karnagytól megtudtuk, kimondottan magyar kórusversenyen
még nem vettek részt, bár nemzetközirõl már nem egy díjat
hoztak haza.
– Minden ilyen verseny számunkra egyben tapasztalatgyûjtés
is, hiszen amennyiben lehetõség
van, mindig meghallgatjuk a többieket. Ilyenkor látszik igazán,
hogy a fiatalok közül is nagyon sokan foglalkoznak magas szinten az
énekléssel. – mondta el lapunknak
a karnagy. – Ezen a találkozón különösen jól éreztük magunkat, már
ha csak a helyszínre gondolunk is.
A budapesti Szent Imre Gimnázium dísztermében zajlottak az elõadások, mely egy patinás épületben található barokk stílusú terem, kiváló akusztikával. Ez is
hozzájárult mindannyiunk sikeréhez.

A vegyes kamarakórus kategória szabályai szerint az Énekegyüttesnek Kodály Zoltán Norvég leányok címû mûvét, valamint két különbözõ korszakból való egy-egy
dalt kellett elõadni. A szabadon választott mûvek ezeken felül maximum 12 percet tehettek ki: az
énekkar Monteverdi egy madrigálját adta elõ, egy-egy dalt Hajdu
Mihálytól és Kocsár Miklóstól, valamint Miškinistõl a 120. zsoltárt.
A Kodály Zoltán Kórusversenyt
megelõzõen szeptemberben járt az

Énekegyüttes Szardínia szigetén,
ahol egyedüli magyarként vettek
részt a nemzetközi egyházzenei
kórusfesztiválon. Lehetõségük
nyílt a tagoknak megismerkedni a
helyiek vendégszeretete mellett a
szárd kórusmuzsika rejtelmeivel
is, úgy gondolják, ugyan a harmadik album elkészítése emiatt háttérbe szorult, ez az utazás szakmailag nagyon nagy lehetõség volt
számukra.
S.E.

Kedves Szülõk!
Szeretnénk megköszönni a Platán sori
Vackor Óvoda szülõk-nevelõk bálján
végzett aktív munkájukat, a bálon
való részvételüket és önzetlen támogatásukat. A bál bevétele az Alapítvány számláját jelentõsen gazdagította. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy
Alapítványunkat továbbra is támogassák,
hogy gyermekeink nevelési feltételeit folyamatosan korszerûsíthessük, javíthassuk.

Köszönettel: a Platán sori Vackor Óvoda dolgozói
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Semjén: A róka, a holló és a sajt...

A TISZK
a szakképzési
hozzájárulásról
Sajtótájékoztató keretében
számolt be a nyilvánosságnak a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Non-profit Kft. az elmúlt év eszközbeszerzéseirõl.
Mintegy 50 millió forint értékben
vásárolt a TISZK partneriskolái számára a szakoktatáshoz szükséges
eszközöket a szakképzési hozzájárulásnak köszönhetõen, így hat középiskola gyarapodott különféle, az oktatáshoz szükséges kellékekkel.
Az alapozó és szakképzéshez
szükséges bemutató makettekkel és
fizikai kísérleti eszközökkel gyarapodott a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola egészségügyi szakmacsoportja.
Informatikai eszközöket kapott a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola a közgazdasági szakmacsoport eszközeinek fejlesztése érdekében. A Cserháti Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium két szakmacsoportja, a
közlekedési és elektrotechnikaelektronika jutott korszerû eszközökhöz: elõbbi gépjármû-diagnosztikai eszközökhöz, utóbbi a mérésekhez szükséges mûszerekhez (tesztpanelek, elektro-pneumatikai eszközök). A számítógépes fejlesztés mellett a vendéglátó-ipari szakképzés
korszerûsítésére konyhai eszközöket
kapott a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
Szakközépiskola. A ZsigmondySzéchenyi SZKI könnyûipari szakmacsoportja varrógépekkel és vasalóasztallal, a környezetvédelem mérõmûszerekkel, a gépészet korszerû
informatikai eszközökkel, az építészet a szakmai képzéshez szükséges
eszközökkel (lézeres szintezõ, lézeres távolságmérõ) lett gazdagabb.
Konyhai eszközökkel és a kõmûves
képzéshez szükséges szerszámokkal
gyarapodott A Térségi Óvoda, Iskola és Szakiskola, Csapi.
A pénzösszeg felosztása: Csapi:
1 millió; Thúry: 4 millió; Batthyány
és Dr. Mezõ Gimnázium: 7-7 millió; Cserháti és Zsigmondy: 14-14
millió forint. A fennmaradó összeget, mintegy 2,5 millió forintot pedagógus-továbbképzésre fordították: három tanfolyamon, négy csoportban, több mint 50 fõ pedagógus
vett részt továbbképzéseken.
S.E.

– A tavaszi választáson csak
kétféle szavazatot lehet leadni: a
jövendõ kormánypártra vagy az
ellenzékre
– tette világossá
Semjén Zsolt kereszténydemokrata elnök a HSMK-ban tartott
fórumán, a Berzsenyi Polgári
Kör Visszaszámlálás címet viselõ
rendezvényén. – Tudniillik ellenzéknek határozta meg önmagát a
Jobbik is, mely párt oroszbarát
politikájával kapcsolatban egy
holland barátja mondására emlékeztetett: inkább legyen egy amerikai Pershing rakéta a kertemben, mint két orosz a házamban.
– A hatalom nem lehet öncél,
csak jó cél érdekében szabad
megszerezni a hatalmat, s ha megbíznak vele a választók, akkor élni
is kell vele – kezdte bevezetõjében a Kanizsához is kötõdõ politikus, utalva rá, ha egy politikai párt
nem törekedne a hatalomra, programja megvalósítására, az olyan,
mintha egy horgászegyesület nem
akarna halat fogni. A FideszKDNP pártszövetség a garancia
arra, hogy a szavazat-többséget
mandátum-többségre is váltsák. A
vizitdíjat és a tandíjat eltörlõ 2008as szociális népszavazás megmutatta, hogy ez a pártszövetség eredménnyel tudja megszólítani azokat

a baloldali szavazókat is, aki felismerik, ma a jobboldal képviseli a
szociális igazságosságot. Emellett
a gazdaságot növekedési pályára
állító politikát, a megszorítások
helyett az érezhetõ adócsökkentést
említette programjuk pilléreként,
valamint a családok védelmét.
Franciaországban a bevezetett családi adózás megfordította a kedvezõtlen demográfiai trendet. Ez az
adózás, mely az eltartottak számával osztja el a család összjövedelmét, azokat segíti, akik a gyermekért élnek, nem pedig a gyerekbõl.
Kormányra kerülésük után ennek
bevezetését vállalják. A nemzeti
értékek védelme nem „magyarkodás” – utasította vissza a lehetetlen
vádat, majd így folytatta: – Senki
nem adhatta a világirodalomnak
Dosztojevszkijt, csak az oroszság.
Senki nem adhatta a világ zeneirodalmának Wagnert, csak a németség. És senki nem adhatta, adhatja
az egyetemes emberiségnek Arany
Jánost, Petõfi Sándort, Ady Endrét, Bartók Bélát, csak a magyarság. Csak mi. És ha mi eltûnünk a
történelembõl, akkor az egyetemes
emberiség örökre pótolhatatlanul
szegényebb lesz egy sajátos arccal, egy sajátos dallammal, Istennek egy gondolatával, mindazzal,
amit magyarságnak nevezünk. Ép-

pen ezért nekünk, magyaroknak az
egyetemes emberiséggel szembeni
elsõdleges kötelességünk a saját
magyarságunk megõrzése, kimunkálása és felmutatása, mert ez az a
gazdagság, amit csak mi adhatunk
az egyetemes emberiségnek.
Elõadásában szólt arról is, hogy
indokolatlanul vannak ellenérzések az unió iránt, hiszen nem az
Európai Parlament, hanem saját
kormányunk a felelõs azért, hogy
nem képviseli markánsan a magyar érdekeket. Példaként említette: Dánia úgy oldotta meg termõföldjének védelmét, hogy csak
olyan külföldi vásárolhat birtokot,
aki dánul elvégzi a dán agráregyetemet.
A végig feszült figyelemmel kísért elõadást záporozó kérdések
sora követte. A választásokkal
kapcsolatban megosztotta hallgatóival: a jobboldal sokkal fegyelmezetlenebb, jó idõ esetén hegyre
megy, esõ esetén otthon marad,
egyébként is úgy gondolja, az õ
egy szavazatán úgyse múlik. Ismerjük a sajtot a holló csõrébõl kiéneklõ róka meséjét – ennyit a biztosnak tûnõ Fidesz-KDNP gyõzelem miatt otthon maradó vagy
rossz helyre szavazó polgárokról.
K.H.

Kápolnai esték Borókai Gáborral
Borókai Gábor a 2002-ig regnáló Orbán-kormány szóvivõje,
a HírTV volt vezérigazgatója, a
Heti Válasz lapigazgatója volt
az elsõ vendége a Civilek Összefogása Nagykanizsáért Egyesület rendezésében elindított sorozatnak, amely a kórház kápolnájában hétfõn este vette kezdetét.
A civil szervezet nevében dr.
Etler Ottó köszöntötte a megjelenteket. Köszöntõjében a hír
áramlásának fontosságáról beszélt, majd röviden a meghívott
elõadó pályafutásainak mérföldköveit vázolta. Borókai Gábor
elõadásában beavatta a hallgatóságot az általa irányított, szerkesztett médiumok kulisszatitkaiba, hangsúlyt adva a szerkesztési
elveknek.
Hosszasan beszélt a sajtóról,
mint üzleti vállalkozásról, annak

felépítési rendszerérõl. Kiemelte
az olvasók megismerésének fontosságát. Elmondta, szükséges ismerni az olvasók gondolkodásmódját, kulturális nívóját, vagyoni
helyzetét, hiszen tudni kell kik a
potenciális vásárlók.
Ezt követõen kitért a különbözõ
médiabirodalmaknak a társadalomra gyakorolt véleményformáló
szerepére, majd az olvasók jogos
információéhségérõl beszélt. E témánál az információszolgáltatók
felelõsségét hangsúlyozta. Tapasztalata szerint a média nyelve napjainkban azonos a reklámok nyelvezetével. Piaci környezet alakult
ki, melynek sajátossága a valóság
színezése – mondta Borókai Gábor.
A médiumokon keresztül való
szocializálódás veszélyeirõl is beszélt az elõadó, sajnálkozását fejezte ki a felnövekvõ generáció olvasási igényének visszaesése mi-

att: számukra a nyomtatott sajtó
olvasása többnyire „ciki”. Így marad az internet, amely gyorsan fogyasztható, de gyakran kétes információkat, olykor véleményeket
tolmácsol, vélekedett a médiaszakember. Az említett dolgok következménye, hogy a nyomtatott
sajtó lapszáma minden médium
esetében csökkenõ tendenciát mutat.
A továbbiakban Borókai Gábor
az újságszerkesztés jelenérõl beszélt. Elmondta, hogy a kialakult
gazdasági és társadalmi helyzetben nagyon nehéz és mégis szép
feladat a hiteles információszolgáltatás. Végezetül kitért még a
reklámok szerepére, a manapság
oly divatos oknyomozó riportok
veszélyeire, valamint a függetlenség megõrzésének szükségességére.
Czene Csaba

42.qxd

2009.12.22.

12:59

Page 11

Kanizsa – Krónika

2009. december 10.

Összefogásról, többségrõl
Október végén Cseresnyés Péter meghívására városunkba látogatott Bíró Ildikó, a Fidesz országgyûlési képviselõje, aki a
HSMK-ban találkozott három
polgári kör tagjaival. Pár nappal
hazaérkezése után „billentyûzetvégre” kaptam, elektronikus interjút kértem a fiatalos hölgytõl,
két felnõtt fiú édesanyjától.
– Szólíthatom koordinátor aszszonynak?
– Valóban ez a feladatom a
polgári körökben, de nem nagyon
szeretem a szót, mert a polgári
gondolkodás és közéleti „mûködés” lényege, hogy függetlenül és
önállóan cselekszik egy bizonyos
világnézet szerint. A polgári körök
nem piramisszerûen építkeznek,
hanem hópiheszerûen kapcsolódnak össze. Mint a találkozón hallottam, itt is van példa az együttmûködésre, például a murakeresztúriak és a Berzsenyi között,
és remélem, további közös munka
eredményeit élvezhetik az itteniek.
– Tekintsünk vissza a kezdetekre, 2002-re. Május, Dísz tér, Orbán
Viktor összefogásra hív.
– „Csak összefogással tudjuk
megakadályozni, hogy éket verjenek közénk.” – mondta elnök úr.
Mennyire idõszerû ma is! És kérte,
hozzunk létre kis-, néhány emberbõl álló csoportokat, baráti csapatokat, polgári köröket. Budakeszin
ekkor lettem jómagam is polgári
körös. Mostani munkámmal szeretném a hálámat is kifejezni ennek a közéleti mozgalomnak.
– Abban az idõben sokan nem jó
szemmel nézték a polgári köröket…

– Bizony, így volt nálunk is. Elõször megvetettek voltunk, aztán elfogadottak lettünk. Ma már eredményeink vannak és tekintélyre tettünk
szert. Sõt, számítanak ránk. Hallottam, így történt Murakeresztúron is,
ahol ma már jó az együttmûködés az
iskolával, egy jó kezdeményezés
nyomán. Szerencsére az emberek
változnak, ahogy megismerik a polgári körös eredményeket. Senkirõl
nem szabad lemondani.
– Azokról sem, akik az utóbbi
években eltávolodtak a polgári köröktõl?
– Bizony szirén-hangok csábítják az embereket. Úgy gondolom,
ha mi túlzott szerénységgel visszahúzódunk, nem cselekszünk helyesen. Elõdeink fizikai értelemben is
úgy gondolták, hogy a természet
nem tûr üres helyet, hanem azonnal kitölti azt. Ez a horror vacui
politikai értelemben bizonyára ma
is áll. Különbözõ ál-civilek jelentkeznek.
– Honnan tudjuk, hogy színlelt a
civilségük?
– Nézze, például a Civil Mozgalmat megalakító hölgy valahányszor megfordul a Parlamentben, a
szocialista képviselõk körülzsongják. Gyanítható, milyen intenciókkal látják el. Emlékszik a Centrum
Pártra?
– Szavazat-elcsalásban híreskedtek. A szocialistáknak ma létkérdés, hogy megakadályozzák a
jobboldal egységét.
– Félnek a Fidesz magas arányú
gyõzelmétõl. De beszéljünk Kanizsáról is! Nagyon kedves fogadtatásban volt részem. Örömmel üdvözöltem a régi mûködõ polgári
köröket és boldog vagyok hogy itt

még újak is létrejönnek. Amelyik
mozgalomban új közösségek alakulnak, az a legjobb cáfolat azok
számára, akik szeretik a polgári
körök végét jósolgatni. A megtisztulás az nem egy akció, hanem egy
állandó folyamat kell legyen.
– Van sok józan ember a polgári
körben.
– Igen, ez nagyon nagy öröm,
hiszen az egész országban így van.
De! „A rossz gyõzelméhez nem
kell más, mint hogy a jók tétlenek
maradjanak.” – mondja Burke.
Örvendetes az a jó szív, amely segít észrevenni a szükséget szenvedõt, és a találékonyság, amely a
segítés módjához vezet. De pótcselekvés addig minden tettünk, amíg
a mi konfliktus-kerülésünk miatt a
nem jó szándékú embereknek nyújtunk lehetõséget a kártételre.
– Azóta, hogy itt járt, a választókerület Fidesz-tagsága képviselõjelöltté választotta, az Országos
Választmánynak ajánlotta Cseresnyés Pétert.
– Egyáltalán nem ért meglepetésként. Neki köszönhetõ, hogy
ezen a nem könnyû terepen a Fidesz ilyen szép eredményeket ért
el. A választók Kanizsán is az országoshoz hasonló arányban szavaztak az európai parlamenti képviselõinkre. Úgy érzem, hogy Pesten is töretlen a bizalom iránta.
2002-vel indítottuk beszélgetésünket. Abban az évben, azon a felejthetetlen október 23-án mondta Orbán Viktor: „A miénk nem a rövid
távú nyertesek útja. De járt már
ezen többség, és jár is majd még.”
Dolgozzunk azon, hogy így legyen.

Felhívásukban pártállástól függetlenül kérték a nemzet sorsa

iránt elkötelezetteket, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek meg a
szégyenteljes népszavazás napján.
A nagyszámban megjelentek
gyertyát gyújtva élõláncot alkottak, alakzatuk az ország csonkítás
elõtti Magyarország sziluettjét vette fel.
A megemlékezõk spontán beszédeikben sorra ítélték el, ahogy
õk fogalmaztak „a mai nemzetvesztõ kormány alantas propagan-

Drámatagozat
indul
Több szempontból is rendhagyó volt a nyílt nap a Piarista Iskolában, más intézményekhez
képest. Az idõpont kapcsolódott
a patrociniumhoz, ezáltal mintegy a rendalapító tekintete elõtt
mérettetett meg az iskola munkája. Múlt és jövõ találkozása is
volt ez az alkalom, a már egyetemeken tanuló "öreg" diákok
visszatértek végzõs társaikat informálni.

da hadjáratát”, mely meghiúsította
a határainkon kívül rekedtek kettõs állampolgárságának megszerzését.
A megemlékezésen képviseltette magát a Magyar Gárda megyei
szakasza, tanúbizonyságot téve leleményességükrõl, ugyanis a hagyományos, immár tiltott gárdista
egyenruha helyett gyakorlóruhában jelentek meg. A rendezvény a
népi imáink eléneklésével, rendben ért véget.

Idén pedig egy újszerû kezdeményezésrõl is hallhattunk: jövõre
drámatagozatos osztályba is várják a nyolcadikosokat. A "húzós",
vagyis tanulmányi téren igényes
gimnáziumban talán bohém irányzat veszi kezdetét? Aggódásra
azonban nincs okunk, hiszen a
mûvészeti nevelés eddig is nagyban hozzájárult, hogy a diákok
más téren is a maximumot hozzák
ki magukból. Lapunk olvasói találkozhattak már a Kereszty Ágnes tanárnõ vezette diákszínjátszókkal, akik idén õsszel a fõvárosban is bemutatták Anouilh darabját, A Pacsirtát. A szereplõk beszámoltak róla, mennyit segített ez
a munka az önismeret fejlõdése, a
csapatszellem erõsítése terén.
Megtanultuk, milyen alázatosnak
lenni, és hogy erre szükség van,
ahogy arra is, hogy áldozatot hozzunk – írta Jeanne d'Arc gyerekkorának megjelenítõje, Varga Odett.
Az igazgató atya megpróbálta
számbavenni, mennyi téren profitálhatnak a színjátszásból növendékeik. Önbizalmat, elõadókészséget meríthetnek, hogy bármely
tárgyban tudásukat bemutathassák. Emberekkel kapcsolatba kerülõ pályákon – tanár, jogász, kereskedõ, orvos – szintén hasznát
látják, ha megtanulnak hatni. Maga a színjátszás pedig a játszva jóra nevelés mûvészete is lehet, bizonyította ezt már sok évszázad iskoladrámája. És hogy közülük
színmûvész is kikerülhet? A piarista öregdiák Dóczy Péter vagy
Oberfrank Pál példája minden bizonnyal mérce...

Cz.Cs.

P.J.

K.H.

Élõlánccal emlékeztek a szégyenletes
népszavazásra
A trianoni határokon kívül rekedt honfitársaink magyar állampolgárságát érintõ 2004-es
népszavazás 5. évfordulója alkalmából gyertyafényes megemlékezést tartott szombaton este a
Nagy-magyarország Emlékmûnél a Nagykanizsaiak a Nemzetért Hagyományõrzõ Egyesület.
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Kanizsai autocross
Több évtizedes hagyományai
vannak hazánkban az autocrossnak. 1978-ban a terepügyességi
bajnokságban indultak a versenyzõk, a „szöcskéket” az úgynevezett buggy géposztályba sorolták be. Elsõként 1980-ban
próbaképpen
elindult
a
MAMSZ Kupa, majd 1981-ben
már országos bajnokságra is sor
került. Nagykanizsa az elsõk között volt a magyarországi pályák
kialakításában, de sajnos közel
nyolc éve, hogy városunkban
nem bõgnek fel a crossautók motorjai.
Azonban az, hogy verseny
nincs, nem jelenti azt, hogy ver-

senyzõ, s csapat sincs. Mert igenis van, mégpedig a 2000-ben alakult Kanizsa Autocross Sportegyesület, melynek négy versenyzõje az autocross négy kategóriájából kettõben – amelyikben indultak – nagyon szépen helytálltak a Magyar Köztársaság
Autocross Országos Bajnokságának idei szezonjában is. Balogh
László és Emõdi János (aki nem
mellesleg korával is kivívta a
sporttársak tiszteletét, hiszen betöltötte a 67-et) a DIVIZIO I. kategóriában (karosszériás – a
szerk.) 3., illetve 1. helyezést értek el, Molnár Alex és Radák Attila a DIVIZIO III/A kategóriában
(maximum 1600 cm3-es motorral

Dobogós Trabi

Véget ért a Grepton Rali-Túra
Bajnokság idei szezonja, melyen
a nagykanizsai Bogár Ferenc
(sofõr) – Néber Tamás (navigátor) páros az A1 kategóriában
(Trabant) összesítésben 3. helyezést ért el.
Nyolc meghirdetett verseny közül kettõn vettek részt, nem is
akárhogyan, mindkettõn elsõk lettek. Júliusban honlapunkon már
olvashatták, hogy a Rutin Baranya
Kupán egy hiba ellenére is – melyen 21 másodpercet vesztettek –
a dobogó legfelsõ fokára állhattak.
A legutolsót, a Suzuku Hirt –
Kumho Rallye-t az amatõr rallyesok versenyével közösen tartották
október 24-25-én. Két gyorsasági
(Kurd-Lengyel, Lengyel-Mucsi)
pálya volt, mindkettõt háromszor
kellett – volna – teljesíteni. Az

utolsó futamban ugyanis egy Ladának eltört a féltengelye, aminek
következtében rengeteg olaj került
az útra; azt nem tudták eltakarítani, így a 14,5 kilométeres útszakaszból lett 8 kilométeres. Nehezítette a versenyzõk biztonságos
helytállását az is, hogy az utolsó
két gyorsaságin koromsötétben,
lámpával kellett végigmenni. De
ez sem akadályozta meg Feriéket,
hogy elsõ helyen végezzenek.
Utoljára három éve volt az autó
(Trabant 601) teljesen szétszedve,
a következõ szezon elõtt ez ismét
megtörténik. – tudtuk meg a sofõrtõl. – Eddig dobfékes volt, most
kap egy tárcsaféket, s a lóerõt is
növelni fogják. Jövõre ugyanebben a bajnokságban és kategóriában szeretnének indulni, ha minden jól alakul.
S.E.

szerelt, speciális építésû autók – a
szerk.) a 4., illetve a 2. helyig jutottak. A helyezésekért járó serlegeket a díjkiosztó gálán vehették
át Siófokon. A Formula Magazin
különdíját – a technikai bizottság
döntése alapján – Radák Attila
kapta, aki autójának szép kivitelezésével vívta ki a fõszerkesztõ elismerését. Csapatként holtversenyben végeztek az elsõ helyen a
Túrkevei Városi Sportegyesülettel, amelynek versenyzõje, Ábrahám Károly elõzte meg a DIV
III/A-ban Radák Attilát. Attila elismerõen nyilatkozott lapunknak
versenytársáról, azt mondta,
ugyan a szezonnak azzal a céllal
indult neki, hogy elsõ helyen végez, de elismeri, akadt nála egy
jobb, aki megérdemelte az elsõ
helyet. Összességében elégedett a
saját és a csapat teljesítményével,
úgy érzi, jó szezont zártak. Autója
(mely 2006-ban készült el, s egy
Suzuki Hayabusa motor hajtja)
mindvégig jól mûködött, egyetlen
egy versenyen, az egyik túrkevei
futamon akadt olyan technikai
probléma, amely miatt komoly
pozíciót vesztett, de még így is
harmadikként ért célba. Túrkeve
emlékezetes marad, ha erre a szezonra gondol ezután, mert a má-

sik, szintén túrkevei futamon kizárták a versenybõl, mellyel õ, s a
csapat sem ért egyet, azonban mivel nem változtatna az eredményen, úgy döntöttek, nem fellebbeznek a döntés ellen.
S még egy hírrõl be kell számolnunk a Kanizsa Autocross Sportegyesülettel kapcsolatban: egy
megtisztelõ feladatot kapott az
egyesület, õk állították össze azt a
képeskönyvet, mely az idén harminc
éves
magyarországi
autocross versenyzõit, egyesületeit, pályáit és rendezõit hivatott bemutatni. A 240 oldalas, régi és új
fotókkal, rövid bemutató anyagokkal tûzdelt vaskos kötetet a november 28-án Siófokon megrendezésre került jubileumi ünnepségen
és díjkiosztó gálán mutatták be.
Elsõ körben kétezer példányszámot készítettek, s kíváncsian várják, mekkora lesz rá a kereslet. Lapunk látogatásakor még éppen
folyt a szerkesztés Attiláék irodájában, az asztalok telis-tele voltak
fotókkal, melyek bizonyára sok
szép régi és nem túl régi emléket
ébresztenek majd az autocross-társadalomban, ha kezükbe veszik az
albumot.
Steyer Edina
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

DÉL-ZALAI
KRÓNIKA
Minden, ami
fontos és érdekes!
hétköznapokon
07:00, 08:00,
13:00,18:00 órakor

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Kiegyensúlyozott napokra számíthat. Úgy
tûnik, túljutott mindazokon az akadályokon, amelyek álmatlan éjszakákat okoztak. Elégedett lehet, most már belevághat
mindabba, amit eltervezett.

IV.20.–V.20. Bika
Pozitív fejleményekre számíthat érzelmi
életében, bár idõnként elképzelhetõ, nincs
kedve a kötelezõ teendõinek ellátásához.
Önmagának sem meri bevallani, karácsonyi
ajándékra vágyik, akár gyermekkorában.

V.21.–VI.21. Ikrek
Bizonytalanság uralja mindennapjait a
pénzügyei miatt. Nagyobb lélegzetû elképzeléseinek a megvalósítását halassza el a
jövõ évre. Mielõtt ruhavásárlásra szánja rá
magát, nézzen körül a szekrényben.

VI.22.–VII.22. Rák
Idõnként úgy érzi, nehezen mennek a dolgai.
Ne keseredjen el, ne rontsa el az ünnepeket.
Munkálkodjon tovább szorgalmasan, mert
meglesz az eredménye. Igyekezzen harmóniában lenni önmagával és a környezetével.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Minden oka meglesz rá, hogy örüljön az ünnepek alatt. Bár üzleti kapcsolatai sok idõt vesznek igénybe, társától mégis új energiákat kap.
Igyekezzen rendet tenni a magánéletében, és
figyeljen oda a segítõ szándékúak tanácsára.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Egy új fejezet kezdõdhet el az életében. Szinte
egy karnyújtásnyira van a célja elõtt, de önnek
kell megtennie azt a lépést, amihez eddig nem
volt bátorsága. A szeretet ünnepe nemcsak a
békét hozza meg, hanem a megoldást is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Valószínû, több problémával is szembe
kell néznie karácsony elõtt. Az akadályokat könnyedén veszi, mert kiegyensúlyozott a lelkivilága, és továbbra is számíthat családja támogatására.

X.23.–XI.22. Skorpió
Épp itt az ideje, hogy új alapokra helyezze életét, és emberi kapcsolatait. Ne feledkezzen meg arról, hogy csak olyan
ügyekbe keveredhet bele barátaival,
amire ön is igent mond.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Közeledik a Szilveszter, a bulizás, kikapcsolódás ideje. De nemcsak emiatt számíthat eseménydús napokra. A családja
mindig okoz valami kellemes meglepetést, ezért lepje meg õket ön is.

XII.22.–I.20. Bak
Váratlan örömök színesíthetik mindennapjait,
ám hirtelen jött ötletei miatt némi csalódás és
bosszúság is érheti. Igyekezzen türelemmel
véghezvinni a terveit, és keresse kitartóan a fontos dolgok értelmét. Szilveszterkor táncoljon!

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha úgy érzi, dolgai kedvezõtlen irányba
fordulnak, ne hagyja, hogy ez rányomja
bélyegét mindennapjaira. Lazítson kicsit,
és ne engedje magát ingerelni. Szilveszterkor tánccal lépjen át az új évbe.

II.20.–III.20. Halak
Párja jó természetû, fontos számára a harmónia és a kiegyensúlyozottság. Önfeladás nélkül alkalmazkodjanak továbbra is egymáshoz. Õrizze és óvja a kapcsolatát, mint egy
kincset, és legyenek boldogok karácsonykor.
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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)
Nagykanizsa belvárosában 700
m2-es, társasház építésére alkalmas
telek eladó! Érd.: 30/227-3294
(7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: 30/2273294
Nk-án a Dózsa György 117/B. alatt
II. emeleti, cirkofûtéses, 79 m2-es, három szobás lakás eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/396-1910 (7130K)
Városkapu krt.-on egyedi szabályozós, központi fûtéses, 2. emeleti,
54 m2-es, két szobás, nagy konyhás,
erkélyes felújítandó lakás eladó.
Irányár: 4,9 millió Ft. Érd.: 20/5410542 (7131K)

BÉRLET
Vendéglátásra alkalmas (de más
célra is használható), kb. 100 négyzetméteres (két terem, raktár, közlekedõ, személyzeti- és nyilvános helyiségek) üzlet teljes felszereléssel kiadó. Érd.: 30/227-3294 (7116K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi paraszt-

2009. december 10.

bútorokat, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot.
Érd.:
20/555-3014
(6430K)
Fujitsu Siemens Amilo típusú laptop újszerû állapotban, jogtiszta Windows Vista Homa Basic szoftverrel
110.000 Ft-ért eladó. 17” WXGA kijelzõ, Intel CeleronM 1,86 GHz processzor, 120 GB winchester, 1 GB
RAM, wifi, WLAN, DVD író dual

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A téli szünetben
gyorsított
tanfolyamot
indítunk
2009.12.18-án 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor
kategóriákban
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

Nagykanizsától 14 km-re egyszintes,
Kell ennél jobb ajánlat? Új lakások váamerikai konyhás nappali + 3 szobás, szésárlásával megspórolhatja az illetéket!Vápen felújított családi ház vegyes tüzelésû
rosközpontban és a városközponthoz közel
kazánnal, erkéllyel, nagyon kedvezõ áron
50-60 m2-es, erkélyes, panorámás amerikai
konyhás + 2 szobás lakások kedvezõ áron
eladó. Irányár: 8,1 millió Ft. Hivatkozási
eladók!
szám: 2009/DI/554
Nagykanizsa csendes, kertvárosi övezeNagykanizsán a városközpont közelében
tében egyszintes, galériás, amerikai kony1. emeleti, két szoba + amerikai konyhás,
hás nappali + négy szobás, kandalló és
cirkofûtéses, liftes, újszerû, igényesen kicirkofûtéses, nagy teraszos, újszerû állapoalakított, irodának is alkalmas társasházi latú, nagyon jó elrendezésû, igényes családi
kás eladó. Irányár:15,5 millió Ft. Hivatkoház eladó! Irányár: 37 millió Ft
zási szám: 2009/DI/603
Nagykanizsa északi városrészében földszinNagykanizsa városközpontjában, csendes
ti, 1+2 félszobás, gázkonvektoros, erkélyes, felhelyen, 2. emeleti, 3 szobás, cirkofûtéses,
újított társasházi lakás saját udvarrésszel, csenrészben felújított társasházi lakás bõvítési ledes, nyugodt helyen eladó! Irányár:10,5 millió
hetõséggel eladó! Irányár: 14 millió Ft. HiFt. Hivatkozási szám: 2009/DI/615
vatkozási szám: 2009/DI/716
Nagykanizsa északi városrészében földszinti,
Nagykanizsa déli városrészében magasamerikai konyhás nappali + 2 szobás, cirkofûtésföldszinti, 1+2 félszobás, gázkonvektoros,
es, nagy teraszos, igényesen kialakított, újszerû
csendes helyen lévõ, felújítandó társasházi
sorházi lakás zárt parkolóval, és saját, fedett autólakás eladó. Irányár: 5 millió Ft. Hivatkobeállóval eladó! Irányár: 18,99 millió Ft. Hivatkozási szám: 2009/DU/678
zási szám: 2009/DI/501
Nagykanizsa keleti városrészében földNagykanizsa városközpontjához közel
szinti, 2+1 félszobás, ház-központi fûtékétszintes, 130 m2-es, 4 szobás, cirkofûtésses, panelprogramban részt vett, teljesen
es és kandallós, teraszos, felújított és hozzáfelújitott utcafronti társasházi lakás eladó!
építéses, kitûnõ állapotú családi ház gondoA lakás üzleti célra (orvosi rendelõnek,
zott kerttel és nagy területtel eladó! Irányár:
fodrászatnak) is alkalmas. Irányár: 7,6
18,9 millió Ft. Hivatkozási szám:
millió
Ft.
Hivatkozási
szám:
2009/DI/695
2009/DU/381
Érdeklõdjön ingatlanközvetítõ irodánkban: Draskovics Ingatlan, Nagykanizsa,
Sugár út 2 . Internetes elérhetõségünk:www.draskovicsingatlan.hu

layer, csatlakozók. Érd.: 30/9932-534
(7145K)
170 literes prés újszerû állapotban
eladó. Érd.: 30/448-6072 (7149K)

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

"TÛVARÁZS-VARÁZSTÛ" - Mihály
Edith x-szemes mesekép kiállítása
a színházi elõcsarnokban
Megtekinthetõ: december 13-ig
UTAZÁS - JOSEF HASENÖHRL
festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: december 15-ig
"KARÁCSONYVÁRÓ" - kézmûves
kiállítás a Szociális Foglalkoztató
dolgozóinak munkáiból
Megtekinthetõ: december 20-ig
December 13. 19 óra
A CSÍK ZENEKAR KONCERTJE
Sztárvendég : Kiss Tibor a Quimby
zenekarból. Belépõdíj: felnõtteknek 1500
Ft, diák-nyugdíjas: 1000 Ft, családi jegy:
3000 Ft (2 felnõtt, 2 diák),
gyermekeknek díjtalan (6 éves korig)
A családi napra karszalagot váltóknak:
felnõtt: 1300 Ft, diák 800 Ft
December 14. 15 óra
A BENEDEK ELEK
SZÜLETÉSÉNEK 150.
ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
HIRDETETT RAJZPÁLYÁZAT
KIÁLLÍTÁSA
Közremûködik: Baj Bianka és Kopcsik
Dorina, mesemondók
Megtekinthetõ: 2010 január 15-ig
December 16. 18 óra
HUMÁNÖKOLÓGIAI
SZABADEGYETEM
Barangolás a Gyimesekben és

masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 30/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
TV szerviz a Kórház u. 3-ból Ady u.
11. szám alá költözött. Nyitva: 9-15
óráig. Távirányítók 1990-tõl kaphatók.
Tel.: 30/597-1530. (7138K)
“Egy termék, amelyrõl eddig csak álmodozhattak a nõk.” Világújdonság.
Érd.: 20/9591-157 (7142K)
a Kisbékás-szorosban
Elõadó: Benedek Miklós tanár, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egyesület
elnöke. A belépés díjtalan

December 12. 19 óra
LIVE ACT FOLK PROJECT
KONCERT
Belépõdíj: 500 Ft, karszalaggal: 300 Ft
A rendezvénysorozatot az OKM a
PANKKK program keretében támogatja.

"VALÓSÁG ÉS KÉPZELET"
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet Indiában,
1930-1936 között festett alkotásaiból
December 15.
"VALAHOL FENN …"
Z. Soós István kiállítása

KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: december 31-ig
KANIZSAI GRAFIKÁK
kiállítás Bene János alkotásaiból
Megtekinthetõ: december 31-ig
December 19. 18 óra
KANIZSA BIG BAND
Karácsonyi koncert. Belépõdíj: 500 Ft

Családi hétvége
December 12-13-án Családi Hétvége címmel egy szombat reggeltõl vasárnap
késõ estig tartó rendezvénysorozatot kínál a város két intézménye, a Kanizsai
Kulturális Központ és a Halis István Városi Könyvtár.
A HSMK, a Medgyaszay Ház, a kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház és
természetesen a könyvtár épülete ad helyet a család minden tagját invitáló
eseményeknek, melyben többek között vetélkedõk, gyerekszínház, játszóházak, mézvásár, szépségszalon, aprók tánca, egészségügyi elõadások, ingyenes vérnyomás és vércukor mérés, kistérségi mûvészeti fesztivál, koncertek. Mindenhol érdekes programokkal találkozhat a látogató. A rendezvény csúcspontja a vasárnap esti Csík zenekari koncert lesz a HSMK-ban Kiss Tibivel, valamint az azt követõ táncház. A szervezõk szándéka, hogy együtt töltse el a hétvégét a család legfiatalabb és legidõsebb tagja, megtalálva magának a számára vonzó elfoglaltságot. A programok jelentõs százaléka napi
100 Ft-os jeggyel (karszalaggal) látogatható, a belépõjegyes koncertekre számtalan
kedvezmény igénybe vehetõ.
A részletes program megtekinthetõ a www.kanizsaikultura.hu és a
www.kanizsujsag.hu weboldalon. Kérdéseikre szívesen válaszolunk a 311-468as telefonon, vagy személyesen az intézményekben.
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Értékmérõ gyõzelem
Kanizsa KK DKG-EAST (1.) –
Veszprémi ESC (3.) 91 - 80 (22 24, 20 - 19, 26 - 17, 23 - 20.) NB I
B Nyugati-csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 9. forduló. Nagykanizsa, 250 nézõ. Vezette: Németh
Cs., Németh S., Török Z. Kanizsa
KK DKG-EAST: Kasza 17, Stárics
8/3, Mihalics 5, Hoffmann 18/6,
Koma 33. Csere: Sági 8/6, Beck 2,
Filipovic. Edzõ: Kovács Nándor.
Remek hangulatú mérkõzésen
gyûjtötte be újabb bajnoki gyõzelmét

– szám szerint a kilencediket – a kanizsai együttes, s az elsõ két negyedben még a küzdelem is hatványozott
volt. A vendégeknél szemmel láthatóan az exkanizsai Szabó Balázs is
úgy érezte, van mit bizonyítania, hiszen amikor pályán volt, szinte végig
„hadban állt” a játékvezetõkkel. A
hazai oldalon játszókat azonban nem
lehetett kibillenteni koncentrációjukból, s lám, milyen a sors, amikor
Filipovics Gordan megsérült a 15.
percben, épp a veszprémiek reniten-

Ezúttal hazai volt a siker
Kanizsa Sörgyár SE (8.) – Mohácsi TE (10.) 6:3. Nõi asztalitenisz
Extraliga-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa. Eredmények (elõl a hazaiak): Dospina, Ladányi – Balas,
Izsák 2:3, Márkus – Balas 0:3, Ladányi – Kiss 3:1, Dospina – Izsák 3:0,
Dospina – Kiss 3:0, Ladányi – Balas
2:3, Márkus – Izsák 3:0, Dospina –
Balas 3:2, Ladányi – Izsák 3:2.
Hol van már a június, amikor –
már elnézést, de nincs rá jobb kifejezés – a két csont-utolsó együttes mérkõzött Kanizsán, s az alsóházi „rangadón” a mohácsiak 6:3-ra gyõztek.
Ezúttal sikerült a visszavágás, hiszen

a hazaiak végül bedarálták ellenlábasukat, pedig nem kezdõdött egyszerûen a találkozó. Kezdésként a párost
hozták a baranyaiak, s Márkus Enikõ
is vereséget szenvedett (0:2). Innen
állt fel a hazai csapat, s fordították
meg 3:2-re az állást (Ladányi Dóra és
Mihaela Dospina kétszeri sikerével),
majd Ladányi – akiben a páros vere-

se (egyben egykori ellenlábasa) volt
az elsõ, aki – vállára véve – segített a
hazai kispadig eljutni a vendéglátók
centerének. A továbbiakról röviden
annyit, hogy valódi sportélmény kerekedett a mérkõzésbõl, de sok ideje
nincs a lazításra Kovács Nándor
együttesének, hiszen december 11én a másik nagy – és lassan egyben
örökös – riválishoz, a Soproni
MAFC-NYME-hez látogatnak. Legutóbbi soproni meccsükön a hazaiak
pont annyival nyertek (79-63), mely
az NB I B-s bajnoki fináléba
kerülésükhez kellett…
P.L.
sége hagyott nyomokat – hisztizett
egy sort (3:3). A meccs további menete viszont a legszebb elképzeléseknél is kedvezõbben alakult, hiszen
még Jakabfi Imre edzõ is úgy számolt, 6:4-gyel érdemes kalkulálni,
ehhez képest mindhárom hazai asztaliteniszezõ sikerrel vette az akadályt a csapat második gyõzelmét szerezve
ezzel a bajnokságban (6:3).
P.L.

A kiskanizsai futballklub köszönetét fejezte ki azoknak, akik a megújult városrészi futballpálya kialakításában tevõleges szerepet játszottak.
Az egyesület vezetése az alábbiaknak fejezte ki köszönetét: Ács György,
Balogh József, Bálint Zoltán, Bem Tibor, Dávidovics László, Dervalics
György, Horváth János, Illés Ferenc, Kálcsics Ferenc, Kálcsics László,
Kozó József, Millei Antal, Orsós József, Orsós Mihály, Szokol Pál.

Ez történt (december 10-1
16.)
… 20 esztendeje: a sportakrobata ifjúsági világbajnokságon –
Lengyelországban – a Király
András – Vizlendvai László kanizsai páros dinamikus gyakorlat
kategóriában harmadik helyezést
ért el. A nõi asztalitenisz NB I-ben
Kanizsa Bútorgyár (6.) – Gyõri
MÁV DAC (7.) 18:7, Szabó Gabriella 5 gyõzelmet aratott. A nõi
kosárlabda NB I B-ben a fõvárosban TFSE – MÁV NTE (Pongrácz 32 pont) 66-76, majd hazai
környezetben MÁVNTE (5.)–
Soproni Postás (3.) 61-56, amivel
a kanizsai együttes sorozatban
ötödik nyert mérkõzését húzta be.
… 15 esztendeje: az NB I-es
labdarúgó csapatok teremtornájának egerszegi középdöntõjében
Olajbányász SE – PMSC-Fordan
7-3 (g.: Farkas J. és Vidóczi 2-2,
Kajdy, Dudás, Agics), majd Olajbányász FC – Stadler FC 10-3 (g.:
Vidóczi 7, Farkas J. 2, Dudás). A
férfi teke NB I „õszi” záró fordu-

lójában Kanizsa Sörgyár (Lukvár
690 fa)– Alba Regia Építõk 5:3, s
ezzel a kanizsaiak a harmadik helyen álltak. A nõi kosárlabda NB I
B 17. fordulójában megszerezte
16. gyõzelmét a „Vasút”: BSE II –
MÁV NTE-Kanizsa Sörgyár
(Ivanova 24, Toma 19/9) 78-82. A
férfi kézilabda NB I-ben a Nagykanizsai Tungsram az ötödik helyen vonult a bajnokság félidejére.
… 10 esztendeje: a labdarúgó
PNB 17. fordulójában Gázszer
FC (5.) – Olajbányász FC 1-0, s a
kanizsaiak a 15. helyen teleltek 3
gyõzelemmel, 6 döntetlennel és 8
vereséggel. Ugyanakkor „megkezdõdött” a labdarúgó klub fennmaradása körüli sok-sok félidõs
csörte. Kis Virág fit-kid nemzetközi versenyt nyert korcsoportjában Barcelonában. Az NB I dobogóján zárta az õszt a soraiban
Ribli Zoltánt is felvonultató
Nagykanizsai Izzó SK sakkcsapata. A kard kadett ranglista élén ál-

ló Dani Diána (MÁV NTE) nyerte a fõvárosi soros válogató versenyt. A férfi kosárlabda NB I Bben KKK-DKG East – Bp.
Eurostar 75-70, valamint KKKDKG East – Székesfehérvári KC
98-82, amivel biztossá vált a felsõházi rájátszás.
… 5 esztendeje: a nõi kosárlabda Magyar Kupában a legjobb 16
közé jutásért a megyei rangadón
Kanizsa DKK – Zala Volán-ZTE
53-81. A Zemplén DSE lábtoll-labda klubja lett Európa legeredményesebb egyesülete, mivel a XIV.
German Open versenyén a férfi és
nõi csapat is nyert. A Dráva-Mura
Nemzetközi Asztalitenisz-versenyen a Kanizsa Sörgyár SE-tõl
Berdár Norbert – Varga Zsolt, valamint Szász Kinga és Tóth Dániel
ért el elsõ helyet. A cselgáncs VII.
Mikulás Kupán Mihovics Szabina
már a serdülõknél bontogatta szárnyait, hiszen elsõ lett.
Polgár László
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 Biliárd. A Közutas-Kanizsa
(Baluka Péter, Mészáros Szabolcs
2-2) a HSMK-ban rendezett NB
II/A osztályú városi derbin gyõzte
le 6:2-re a Megacity Kanizsa
együttesét. Az MC Kanizsa aztán a
Venatus Zalaegerszegtõl is kikapott 8:0-ra, a kanizsaiak második
számú csapata, a Gold-Kanizsa viszont nyert a Tatabánya ellen 5:3ra, a komlóiak ellen azonban már
nem ment ilyen jól (2:6) nekik
sem.
 Kézilabda. Az NB I B-s nõi
bajnokságban szereplõ Izzó SE
(11.) a nagyatádi kirándulást kiadós
vereséggel zárta (19-30), ami sajnos megalapozta a következõ idegenbeli találkozó alakulását is, hiszen a PTE-PEAC (8.) is nagy különbséggel, 31-17-re nyert ellenük.
A férfiak az NB II-ben befejezték a
félidényt, s a Georgikon elleni megyei rangadón aratott 34-27-es sikerrel az Északnyugati csoport harmadik helyérõl várják a folytatást.
 Sakk. Az elmúlt fordulóbeli –
Ezúttal hazai siker Viswanathan
Anand miatti – felhajtás után jóval
csendesebb körülmények között,
de ismét bajnokit játszott az
Aquaprofit-NTSK (1.) sakkcsapata
az NB I-es küzdelemsorozatban. A
harmadik fordulóban az ellenfél az
ASE Paks (4.) együttese volt idegenben, s a kanizsaiak 6,5:5,5-re,
igen-igen nagy csatában nyerték a
találkozót, mellyel huszonhétre
növelték pontjaik számát az idényben, s így hat egységgel járnak a
második Honvéd elõtt. Az NB I Bs bajnokságban a Tatai HAC (8.)
7:5-ös gyõzelemmel zárt az
Aquaprofit-NTSK II (11.) ellen.
 Teremfoci. A Fekete Szabolcs
Emléktornát a kanizsai középiskolák együttesei között a Zsigmondy
nyerte. Legjobb kapusnak Fullér
Dánielt (Batthyány), legjobb mezõnyjátékosnak Szõke Ádámot
(Dr. Mezõ) választották, míg a
gólkirály Nagy Tamás (Zsigmondy) lett kilenc góllal.
 Vízilabda. Az OB I B Fehér
csoportjában a HEAT Group Kanizsa VSE együttese nagy bravúrt
hajtott végre az alapszakaszt lezáró
mérkõzésén, hiszen idegenben aratott 15-11-es gyõzelmet a Neptun
VSC ellen (3.), visszavágva ezzel
az elõzõ heti hazai vereségért. Ezzel 2008 júniusa után szereztek ismét pontot az egykori OB I-es fõvárosiaktól, s az még inkább fontos, hogy a sikerrel csoportjuk élén
végeztek Dene Lászlóék. Az említett játékos a "Hajósban" ötször köszönt be ellenfelüknek.
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„Felukkával a Níluson”
A fenti címmel Egyiptom varázslatos világát bemutató rendezvényen vehetett részt a szép
számmal megjelenõ közönség a
Honvéd Kaszinóban.
A megjelenteket Halmos Ildikó
igazgató és Szmodics Józsefné, a hivatal Mûvelõdési és Sportosztályának vezetõje köszöntötte, majd az
Egyiptom tegnap és ma címû kiállítást Molnár László, a Hórus Alapítvány kurátora nyitotta meg. A dr.
Vanek Zsuzsanna régész-egyiptológus által bemutatott Egy régész hét-

köznapjai Egyiptomban címû vetített
képes elõadást követõen egy egyiptomi dísz- és használati tárgyakból
nyílt kiállítást láthattak, majd Gelencsér Gábor újságíró magyar felfedezõk és utazók Észak-afrikai útját ismertette. A programsorozat különbözõ állomásai között az Orff Ütõegyüttes nagy tetszést kiváltó mûsora, valamint a Sheba Hastánc produkciója szórakoztatta a közönséget.
Az est zárásaként a Tükörterem
zsúfolásig megtelt hallgatóságát
egyiptomi ízekbõl összeállított
kóstoló várta.

Nagykanizsa, Király u. 31/H.
(A Buszpályaudvarral szemben! Rózsaszínû ház)

Keresse a

feliratot!

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ - péntek: 7.00 - 17.00, szombat: 8.00 - 12.00,

VASÁRNAP: 8-12.00
Telefon: 30/936-3923
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)
Szerda, csütörtök, péntek: 9.00 - 17.00, szombat: 9.00 - 12.00

Decemberi ajánlatunk
Szaloncukor az alábbi ízekben kapható:
kókuszos
gesztenyés
marcipán ízû
zselés
almás-fahéjas
rumos dió
tejkaramell
vajkaramell
tiramisu ízû
irish krém ízû
trüffel krém ízû
konyakos
gumicukros

mogyorókrémes
konyakmeggyes
kókusz likõr
meggy likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
vadász ét
vadász tej feketeerdõ
vadász-tejkrémes
banánkrémes
gesztenyekrémes
marcipánkrém
erdei gyümölcs krém

