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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXII. évfolyam 1. szám
2010. január 7.

Egy kattintás,
és naponta
friss híreket,
tudósításokat,
riportokat olvashat.
Tekintse meg
KÉPGALÉRIÁNKAT,
írjon FÓRUMUNKBA,
vagy adjon fel
INGYENES
APRÓHIRDETÉST
(regisztrációhoz kötött)

www.kanizsaujsag.hu

Az év elsõ babája Nagykanizsán
(93)

Január 1-jén 5 óra 15 perckor látott napvilágot Hanzi Dominik Róbert, az év elsõ nagykanizsai újszülött kisbabája a Kanizsai Dorottya Kórház szülészetén. Az 52 centiméteres, 3,30 kilogramm súllyal született kisfiút és édesanyját, a 28 éves Matola Editet hétfõ délelõtt az önkormányzat nevében Marton István polgármester köszöntötte. Mindketten jól vannak, a polgármesteri köszöntõ után készülõdhettek is
haza a Rózsa utcai otthonukba.
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Anima
koncert

2010. január 7.

Kodály Zoltánra emlékeztek

Szórakoztató és magával ragadó volt a december 22-ei
Anima karácsonyi gospel koncert a Hevesi Sándor Múvelõdési Központban.
A szó szoros jelentéséhez híven
(evangélium, jó hír, öröm) adott
elõ világhírû gospel slágereket az
Anima Kids, Anima Kórus és Zenekar, valamint Anima Gospel
Singers & Band. Az együttes állandó frontemberével Bonczók
Norberttel, a meghívott gospel
specialista Andelic Jonathannal,
valamint a Nigériából érkezett
Onyeyene Slang Henry sztárvendég énekével ismét felemelõ élményben lehetett része a közönségnek. Az elõadást hang és fénytechnika, koreográfia, gospel jelmezek és színpadi látványelemek
színesítették.
Az afrikai fekete csillag,
Onyeyene Slang Henry szereplése
igazi kuriózum Magyarországon
is. Hangja máshoz nem hasonlítható csiszolatlan gyémánt. A másik sztárelõadó Andelic Jonathán
1986-ban született Szabadkán. Tehetségkutató verseny gyõztese
lett, majd Belgiumban folytatta tanulmányait. Jelenleg ének-zene és
karvezetés szakos mesterképzõs
végzõs hallgató. Saját zenekarával
gospel, new gospel, soul, funky
stílusban koncertezik. Bonczók
Norbert 1981-ben született, aki a
legfontosabb elõadói tudnivalókat
édesapjától szerezte, majd ezeket
csiszolta tovább, zongorát, jazzzongorát tanult. Folyamatosan fellépett a legszínvonalasabb szállodákban, Kempinski, Royal, Intercontinental, és a Dunai hajókon.
Jelenleg saját zenekarával koncertezik. Velük, valamint a karnagy,
Kollonay Krisztina és a mûvészeti
vezetõ Kollonay Zoltán irányításával kerültek mûsorra a legismertebb és a legjobb gospel slágerek.
Az idei év újdonsága volt az
Anima Kids gyermekkórus, melyet
húsz, 4-10 éves korú gyermek (fiúklányok vegyesen) alkotott. Kollonay
Krisztina karnagy segítette felkészülésüket. Ennek, valamint tehetségüknek és tiszta gyermeki érzéseiknek köszönhetõ, hogy elõadásuk
felnõtt produkciókkal vetekedett.
K.H.

Az intézmény névadójára, Kodály Zoltánra emlékeztek születésének 127. évfordulója alkalmából a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban. A rendezvény háziasszonya Kámánné
Szép Terézia igazgatónõ köszöntõ
szavaiban kiemelte:
– Büszkék vagyunk arra, hogy
Kodály Zoltán még életében 1945ben hozzájárult, hogy intézményünk
felvegye a nevét. Tudjuk, hogy a név
viselése a megtiszteltetésen kívül
komoly kötelezettségekkel is jár. Remélem, meg tudunk felelni az elvárásoknak. Kodály Zoltán a magyar
népzene kiemelkedõ alakja volt. Zenepedagógiai, mûvelõdéstörténeti
munkássága felülmúlhatatlan. A
magyar zeneszerzésben utánozhatatlant alkotott. Méltán került be a
zeneirodalom halhatatlanjai közé.
Ezt követõen Kodály Zoltán
idézte: „A zene az életnek olyan
szükséglete, mint a levegõ. Sokan
csak akkor veszik észre, ha már
nagyon hiányzik.”
Cseresnyés Péter alpolgármester beszédében Kodály Zoltán idézeteibõl állította össze megemlékezését:
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának. Mé-

lyebb zenei mûveltség mindig csak
ott fejlõdött, ahol ének volt az alapja. A zene lelki táplálék, és semmi
mással nem pótolható. Aki nem él
vele: lelki vérszegénységben él és
hal. Teljes lelki élet zene nélkül
nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be. A zene
múlhatatlan része az egész emberi
mûveltségnek, így hát magától értetõdõ volt, hogy a zenét be kell kapcsolni az iskolai tárgyak közé. A
szájhagyomány kultúra ideje lejárt.
Zenekultúra ma már írás-olvasás
nélkül csakúgy nem lehet, mint irodalmi kultúra. (…) erre az alapra
épülhet olyan zenei mûveltség, mely
nemzeti, de lelket tár minden nép
nagy alkotásainak. Értékmérõt is
kap a népdallal, aki e századok csiszolta tökéletességhez méri, amit
hall: nem tévesztik meg többé hamis
bálványok. Mindenkinek hozzáférhetõ a zene megismerésének útja: a
zenei írás-olvasás. Ennek birtokában mindenki részese lehet nagy zenei élményeknek. Többszólamú
éneklés olyanok számára is megnyitja a világirodalom remekeit, akik
semmiféle hangszeren nem játszanak. S a mûvek csak akkor tölthetik
be létük célját, ha milliók lelkében
keltenek visszhangot. A zeneképzést
tulajdonképpen már az óvodában
kell elindítani, hogy a gyermek a zene alapelemeit korán idegezze be,

mert a zenei hallásra való nevelés
csak ezzel a korán meginduló alapos
munkával válhat eredményessé. Az
iskolában úgy kell tanítani az éneket
és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem
gyönyörûség legyen a tanulónak, s
egész életére beleoltsa a nemesebb
zene szomját. Sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal
lelket a zenének. Ezt az élményt nem
lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége. Mechanizáló korunk olyan úton halad,
melynek végén az ember géppé válik. Ettõl csak az ének szelleme véd
meg. Zene nélkül nincs teljes ember.
Minden népnek van egy sereg népdala, amely oktatásra kiváltképpen
alkalmas. Mielõtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb
erre, mint a népdal. És az idegen országok népdalainak megismerése a
legjobb út az idegen népek megismeréséhez. Mindezen fáradozások végcélja abban áll, hogy a tanulókkal
megismertessük és megszerettessük
a múlt, a jelen és a jövõ klasszikusait.”
A mûsorban közremûködött
Horváth Miklós Kristóf versmondó, a Kodály Zoltán Énekkar és az
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
népzeneszakos növendékei.
B.E.

Nyugdíjasok találkozója Palinban
A karácsonyvárás jegyében
tartotta az év utolsó foglalkozását a Palini Nyugdíjas Klub.
A Palini Általános Iskola aulájában
megjelenteket
Fazekas
Péterné klubelnök és Bicsák Miklós önkormányzati képviselõ köszöntötte. Az iskola tanulói szép
karácsonyi mûsorral kedveskedtek
a nyugdíjasoknak, majd Dr. Alemayehu Asnake körzeti orvos tartott elõadást az új típusú influenzáról és annak megelõzésérõl.
B.E.
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Minél több ember foglalkoztatása a cél

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A 2010-es közfoglalkoztatási
tervvel kapcsolatos tájékoztatóval egybekötött megbeszélésre
hívta az önkormányzati intézmények vezetõit a Szociális Osztály. A Vasemberház Tükörtermében megtartott megbeszélésen részt vett Cseresnyés Péter
alpolgármester és Pölöskei János, a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központ vezetõje.
A közcélú foglalkoztatás finanszírozására állami és önkormányzati
forrásból kerül sor. A javasolt munkafeladatok megnevezése között
szerepel takarítás, kézbesítés, adminisztrátor, konyhai kisegítõ, portás,
gondnok, koordinátor, buszkísérõ,
közterületi segédmunkás, kõmûves,
tmk-s szakképzettséget igénylõ
munkakör a szerszámok karbantartásához, lakatosipari munkák végzéséhez és gépjármûvek javításához,
karbantartásához, szociális kisegítõ
munka fõként a házi gondozás és étkeztetés keretén belül, továbbá vagyonvédelmi feladatok.
A várhatóan közfoglalkoztatás
keretében elvégzendõ tevékenységekhez tartozó feladatok lehetnek
például kommunális, környezetvédelmi tevékenységek, egészségügyi és szociális tevékenységek,
önkormányzati intézmények felújításánál végezhetõ segédmunkák, kõmûves, burkoló, ács, asztalos, festõ kisegítõ munkák, grafitimentesítés...
Maronicsné Dr. Borka Beáta osztályvezetõ elmondta, városunkban
mintegy ezer fõ részesül rendelkezésre állási támogatásban. Az önkormányzat 2010-ben 450-500 fõnek szeretne közcélú foglalkoztatást

biztosítani, a fennmaradó mintegy
hatszáz embernek pedig a Munkaügyi Központ. Mivel korlátozottak
a lehetõségeik, arra kérték az intézmények képviselõit, minél több ember foglalkoztatását vállalják fel.
Így, akik már kimerítették a munkanélküli ellátást, és az önkormányzattól kapnak 28.500 forintot, ehelyett minimálbért, vagy garantált
bérminimumot kapnak attól függõen, hogy milyen munkakörben foglalkoztatja õket az adott intézmény.
Amikor a közgyûlési döntés
után jogerõre emelkedik a határozat, a Szociális Osztály automatikusan minden érintettnek küld
közvetítõ lapot, amellyel a VIA
Kanizsa Zrt.-hez kell menniük. A
közvetítést ugyanis õk végzik az
önkormányzattal kötött megálla-

podás alapján. A jogszabály 90
munkanapot ír elõ, ennyit kell dolgozni mindenkinek, de egyedi esetekben van lehetõség a hosszabbításra is. Az önkormányzatnak az a
célja, hogy minél több embert tudjon foglalkoztatni.
Pölöskei János, a Munkaügyi
Központ Nagykanizsai Kirendeltségének vezetõje arra biztatta az
intézmények képviselõit, hogy
merjenek álmodozni, és lehetõleg
értelmes munkát keressenek. A hátrányos helyzetûeket, a munkaerõpiacról kiszorulókat próbálják segíteni ily módon. A társadalmi feszültség is csökken azzal, ha nem
csak rendszeres szociális segélyt
kapnak, hanem dolgozni is kell a
pénzért. Egy kicsit bízni is kell az
egyénben, ugyanakkor egy kicsit
kényszeríteni is kell. Nincs ingyen
az intézmény számára, hiszen a betanítás, az odafigyelés is költség.
Egy-két õsz hajszálába kerülhet annak az intézményvezetõnek, aki
vállal ilyen tevékenységet. Kérte a
jelenlévõktõl, segítsenek a munkaügyi hivatalnak, a szociális osztálynak, Nagykanizsának, és annak
az álláskeresõ, rendelkezésre állási
támogatásban részesülõnek, akit
odairányítanak, mert ez egy kicsit
más, mint a normál munkaközvetítés. Szigorúbb lesz ez a rendszer a
korábbinál, mert nem lehet visszautasítani. Aki nem kíván élni a felajánlott munkával, az nem kaphat-
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ja meg továbbra a 28.500 forintot
sem. Például egy iskolában, ha sikerül megtalálni a megfelelõ személyt, akkor maradhat a gazdasági
év végéig. Ha az elsõ jelölt nem felel meg, keressék fel ismét a VIAt, hiszen a felvétel után derül ki,
hogy alkalmas-e vagy sem.
Cseresnyés Péter alpolgármester az eddigi tapasztalatok alapján
megjegyezte: Ez egy lehetõség arra, hogy visszakerüljenek a normális életbe azok az emberek,
akik talán önhibájukon kívül nem
találnak maguknak munkát. Viszszakerülhetnek a munka frontjára,
dolgozhatnak, és ezért valamennyi
pénzt is kapnak. Vannak közöttük
olyanok is, akikben nincs meg a
kellõ akarat. Elõlük sem lehet elzárni ezt az alternatívát azzal,
hogy azt mondjuk rájuk, alkalmatlanok, mert borgõzõs állapotban
mennek be reggel dolgozni. Vannak olyanok is sajnos, akik nem
arra összpontosítanak, hogy viszszakerüljenek a munka világába.
Többször felmerült az a kérdés,
hogy a kilencven napig tartó munkavégzést hányszor lehet megismételni. Mindenképpen mérlegelni kell. Az itt lévõknek kell eldönteni, melyek azok a területek, amit
föl lehet kínálni azok számára,
akik nehezebben lépnek be egy
közösségbe. Egy oktatási intézménybe, könyvtárba, olyan embereket lehet küldeni, akik megfelelõ viselkedési kultúrával rendelkeznek.
B.E.

Mondd, mit tehetnék érted?

Az elmúlt év karácsonya elõtt Nagykanizsa több iskolájából összegyûlt egy kis diákcsoport egész délelõttön át tartó szaloncukorosztásra a város fõutcáján, a Kanizsai Dorottya kórház gyermekosztályán
és pszichiátriáján, valamint az idõsek otthonában.

A meglátogatott emberek meglepõdve figyelték a kis csapatot, akik
télapó, angyalka, ördög, manó és rénszarvas jelmezt öltöttek. Többen
könnyekben tört ki a meglepetés láttán. A program célja az volt, hogy felhívja az ünnep és összefogás fontosságára, és egy kis örömöt lopjon az
emberek életébe. A jótékony akció
szereplõi: Antal Alexandra, Simon
Enikõ, Kerpács Kitti, Babati Nikolett, Tóth Nikolett, Gábor Veronika,
Pálfi Barbara, Gellai Sándor, Antal
Gergõ, Lesták András, Simon József
voltak, és a szervezõ, Nikolics Zsanna. A nemes feladathoz a Gastrovino
Kft. – Medium market üzletek adta a
szaloncukrot.
A csapat azt tervezi, hogy Húsvét
ünnepén is tesz egy körsétát a Kórházban, és a város területén. Az összefogás neve: Mit tehetnék érted?
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Szemétszállítási- és vízdíjról
December 22-én tartotta a
múlt év utolsó soros önkormányzati ülését városunk képviselõtestülete a Medgyaszay Házban.
Mivel az ülés elején derült ki,
hogy kétféle – régi és új – lista van a
javasolt napirendi pontokról, ezért
elõször a városatyákon kívül mindenki, a hivatal alkalmazottai és a
sajtó képviselõi is csak kapkodták a
fejüket. A probléma a zárt ülés alatt
megoldódott, 12.30 órától nyílt üléssel folytatta munkáját a közgyûlés.
Dr. Csákai Iván (Fidesz) módosító javaslatával a testület elfogadta
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 10/2009. (III.21.)
számú rendeletének módosítását. A
Szociális Bizottság elnöke azért terjesztette elõ a javaslatát, mert egy
hónappal ezelõtt volt egy közgyûlési döntés, és azóta gyakorlatilag
nem történt semmi. Az önkormányzat vagyongazdálkodásának rendjérõl szóló rendeletének módosítását
24 igen szavazattal és egy tartózkodással elfogadták a városatyák.
Bene Csaba (Fidesz) képviselõ
elõterjesztése szerint az önkormányzat által fenntartott több intézmény
vezetõje jelezte, az önkormányzati
intézményekben nehezen mûködik
az átmenetileg kihasználatlan ingat-

lanok bérbeadása. A valós élethez
kellene kötni a szabályozást, ezzel a
város gazdálkodását is elõsegítik. Dr.
Fodor Csaba (MSZP) önkormányzati képviselõ módosító javaslata
alapján az intézményvezetõ meghatározott idõre, legfeljebb egy évre
adhatja bérbe ugyanannak a bérlõnek
az ingatlant. A megkötött szerzõdésrõl értesíteni kell az önkormányzat
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságát is.
Egyhangú, 25 igen szavazatot kapott a helyi adórendelet módosítása, és
ugyanennyit a Kanizsai Dorottya Kórház, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „A térítési díj ellenében
igénybe vehetõ egészségügyi szolgáltatásokról” szóló szabályzatának módosítása. Módosítással elfogadták a
Kanizsai Dorottya Kórház részére a
beruházói jog biztosítását a soron kívüli gép- mûszer beszerzésekre.

2010. január 7.
A testület megvitatta a települési szilárd hulladék közszolgáltatói
tevékenységrõl szóló beszámolót,
és elfogadták a 2010. évi díjakat.
Jövõre, a szemétszállítás díja a
gyûjtõedények méretétõl függõen
7-9 százalékkal emelkedik.
A testület kiegészítéssel elfogadta az épített és természeti környezet
értékeinek helyi védelmérõl szóló
rendeletének módosítását, és a Zala
Volán Zrt. részére a 2010. évi veszteségfinanszírozás biztosítására
elõterjesztett javaslatot.
Éles vitát váltott ki a 2010. évi
víz- és csatornadíj megállapítása.
Végül Gyalókai Zoltán (Fidesz)
korábbi javaslatát szavazták meg,
mely szerint a vízdíj 10 százalékkal csökken jövõre a városban.
A víz- és csatornadíjról való vitatkozás befurakodott a következõ napirendi pontot övezõ gondolatok közé
is, ám végül a városatyák megszavazták a 2010. évi intézményi felújításra
szánt összeget. Újabb vitát generált az

Belvárosi rekonstrukció
Ünnepélyes keretek között írták alá a Medgyaszay Házban
szerdán délután a városrekonstrukciós terv támogatási szerzõdését, mely a Nyugat-dunántúli
Operatív Programon belül valósul meg. A beruházás összköltsége
közel másfél milliárd forint, ebbõl

majd’ 900 millió forint a vissza nem
térítendõ támogatás. Az elsõ körben a
belváros komplex felújítására kerül
sor a következõ években. Ehhez nélkülözhetetlen a forgalom csillapítása,
a belváros közlekedésének átszervezése. Ezután a városközpont megújítása következik, melynek legfonto-

Nemzetiségi Nap tizenötödször
Immár hagyományosan, minden év december 18-án, a Kisebbségek Napján emlékezik
meg szerte az országban a cigányság arról, hogy mi is történt
az elmúlt idõszakban és ilyenkor
fogalmazzák meg, mit tesznek az
elkövetkezõ években.
A XV. Nemzetiségi Nap alkalmából tartott ünnepi közgyûlésen tizennégy év munkáját foglalta össze Teleki László miniszterelnöki megbízott,
országgyûlési képviselõ, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke.
A Honvéd Kaszinó Tükörtermében
megtartott rendezvényen Mesterházy
Attila, az MSZP frakcióvezetõje, a
párt miniszterelnök-jelöltje mondott
ünnepi megnyitó beszédet.
– A Nagykanizsai CKÖ nagyon jó
helyzetben van, mert sikeres – hangsúlyozta Teleki László. – Indulásakor az öt fõvel és néhány támogatóval elindult kisebbségi önkormány-

zat három programot tûzött zászlójára: az oktatás, a foglalkoztatás és
a szociálpolitika, a lakhatás kérdés
kezelését. 1997-ben megkapták a
Kisebbségi Közösségi Házat, azóta
folyamatosan jöttek az eredmények.
A fõiskolai oktatás nagymértékben
hozzájárult a romák foglalkoztatási
esélyének növeléséhez.
Mesterházy Attila, az MSZP miniszterelnök-jelöltje a különbözõ társadalmi csoportok beilleszkedésének
segítésérõl elmondta: komolyan hisz
abban, hogy közös a jövõnk, közös a
sorsunk, függetlenül attól, hogy romákról, nem romákról, vagy bármely más társadalmi csoportról beszélünk. Mindenki azt szeretné, hogy
boldogabban élhessen, emberi bánásmódot kapjon, és biztonságban
tudja saját magát és családját. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha életminõségünk napról napra jobb lenne,
és békében, nyugodtan tudnánk egymás mellett élni. Sajnos ebben van
egy nagy akadályunk, a szegénység.

A következõ húsz év legfontosabb
feladatának is annak kell lenni, hogy
küzdünk a szegénység ellen, és ne legyenek Magyarországon olyanok,
akik nélkülöznek. A szegénység,
ezen belül a romák társadalmi kirekesztettsége ellen is az oktatással és a
munkahelyteremtéssel tudunk küzdeni. Az oktatáson és a munkahelyteremtésen túl azonban összefogásra is
szükség van.
Göndör István mszp-s országgyûlési képviselõ köszöntõjében
arra emlékezett, amikor 1990-ben
azt kezdeményezte, hogy legyen
Nagykanizsán az önkormányzatban kisebbségi bizottság, sokan
csodálkoztak. „Az eredmény itt
van. Merjünk álmodni, és merjük
megvalósítani azokat” – foglalta
össze, végül megköszönte mindenki munkáját, és azt kívánta, találjanak újabb segítõket, segítõtársakat.
Marton István polgármester beszédében megismételte Teleki
László szavait.

inkubátorház beruházásához szükséges forráshiány csökkentésének terve,
melynek kapcsán arra jutottak, hogy
az eredeti mûszaki tartalommal új
közbeszerzési eljárást írnak ki. Egyhangúlag elfogadta a testület az általános iskolások mozibérletének támogatását, azonban az art-mozi kialakításáról úgy gondolják, hogy nem az
önkormányzat feladata. Szintén egyhangú döntés született a „Thrák Királyok Völgye” címû kiállítás megszervezéséhez szükséges pénzügyi igény
támogatásában, melyre a Magyar Plakát Ház már hónapok óta készül. Levették a napirendrõl a Ka-Rock Alapítvány ügyét, miszerint a város helyet biztosítana az Alapítvány számára, ezt újra fogja tárgyalni az adott bizottság is. Elfogadta a testület mind a
köztisztviselõket, mind a közalkalmazottakat érintõ cafeteria-rendeletet, s a
korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó javaslatot is.
B.E.
sabb eleme az Erzsébet tér rekonstrukciója zenepavilon kialakításával,
szobrokkal, szökõkutakkal, valamint
a kanizsai vár makettjével. A második ütemre 2010-ben adja be pályázatát a város, a döntés függvényében
valósulhat meg az Eötvös tér és a
Széchenyi tér felújítása, valamint a
Fõ utca és a Deák tér rekonstrukciója.
S.E.
– Bizony nem volt könnyû a Teleki
utcai volt iskola épületének a megszerzése. Azóta eléggé dinamikus a
fejlõdés az oktatás területén, a munkahelyteremtésben azonban rosszul
állunk, mert amennyi munkahelyet teremtünk, közel annyit megszüntetnek.
Befejezésül azt kívánta, valósuljanak
meg az elképzeléseik. A közösségi ház
fejlesztéséhez szükséges 140 millió
forint egyik felét, közel 68 millió forintot a város a közelmúltban megszavazta.
A köszöntõk után elismerések átadása következett: A kisebbségi önkormányzat munkájának segítéséért,
támogatásáért Kisebbségi díjban részesült: Bogdán Pál, a Dél-Zalai Cigányokért Egyesület elnöke, Vörös
Balázs, a „Hétvégi kollégium” program mentora, Gáspár András, a VIA
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója és Kámán László, a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója. A rendezvényt kulturális gálamûsor zárta.
B.E.
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A Bolyai újabb sikere
Városunk iskolái közül elsõként nyerte el az „Erõszakmentes, egészségtudatos iskola” címet a Bolyai János Általános Iskola. A sikerrõl Kalamár Márta
igazgatónõ számolt be lapunknak.
Az Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet az Oktatási és Kulturális
Minisztérium támogatásával pályázatot hirdetett „Erõszakmentes,
egészségtudatos iskola” elismerõ
cím elnyerésére. A pályázat célja:
a nevelési-oktatási intézményekben az erõszakmentes, gyermekbarát és egészségtudatos iskolai
légkör minél hatékonyabb megteremtése és elterjesztése, valamint
az intézményben fellépõ agresszivitást érdemben csökkentõ magatartásformák hatékony népszerûsítése volt.
Ez a cím azoknak az általános és
középfokú iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek magukra vállalják az intézményben elõforduló
agresszív magatartási formák viszszaszorítása érdekében a társadalmi szintû paradigmaváltáshoz való
intézményes hozzájárulást is, valamint a gyermekek egészségmegtartásának formálása érdekében

vállalják, hogy átdolgozzák, intézményesítetten megvalósítják készségalapú egészségnevelési programjukat. Az intézményi erõszakos cselekmények visszaszorítása
érdekében intézményi megvalósítási tervet, ún. „Iskolabiztonság”
stratégiát dolgoznak ki és mûködtetnek.
A cím elnyerésére az országból
150 intézmény pályázott, melybõl
100-at érdemesítettek az elismerõ
címre. Nagykanizsáról a Bolyai
János Általános Iskola pályázata
került a nyertesek közé.
December 11-én, Budapesten az
OFI székházában az iskola képviseletében Baloghné Gulyás Györgyi és Horváth Júlia pedagógusok
ünnepélyes keretek között vehették át a címért járó oklevelet és azt
a táblát, amit az iskola falára kihelyezhetünk.
– Az „Erõszakmentes, egészségtudatos iskola” és a már korábban
elnyert „ÖKO iskola” cím is bizonyítja, hogy intézményünk elkötelezte magát egy átgondolt, kidolgozott stratégiával mûködõ egészségtudatos program megvalósítása mellett – mondta az igazgató.
K.H.

Ének és versmondó
verseny a piaristáknál
Megtartotta hagyományos
karácsonyi ének és versmondó
versenyét a nagykanizsai Piarista Iskola. A rendezvényen száznál több tanuló vett részt a város és a városkörnyék iskoláiból.
Ének verseny eredménye:
1-2. osztály: 1. Csikos Laura,
Rozgonyi; 2. Horváth Rebeka,
Piarista; 3. Molnár Bernadett,
Zrínyi. 3-4. osztály: Reizner Dóra, Bolyai; Mátrai Loretta, Bolyai; 3. Paulik Barnabás, Piarista, és Rácz Balázs, Kõrösi. 5-6.
osztály: 1. Kuzma Cintia, Hevesi; Paulik Flóra, Piarista; 3. Bonczók Zsófia, Hevesi. 7-8. osztály: 1. Neugebauer Viktor, Piarista; 2. Bogatin Máté, Murakeresztúr. Középiskolások: 1.
Marton Magdolna, Thúry; 2.
Horváth Laura, Thúry; 3. Bánhi-

di László, Piarista. Külön dicséret: Batthyány-kvartett: Domján
Péter, Czupi Áron, Oláh Dávid
és Kanyó Bence.
Versmondás eredménye:
1-2. osztály: 1. Dobrádi Réka,
Kõrösi; 2. Dömötör Anna, Piarista,
3. Gubricza Márk, Bolyai. 3-4.
osztály: 1. Tern Annabell, Piarista;
2. Proszenyák Laura, Bolyai; 3.
Gáspár Péter, Kõrösi.
5-6. osztály: 1. Molnár Emma,
Murakeresztúr; 2. Budai Fanni,
Murakeresztúr; 3. Horváth Zsófia, Rozgonyi, és Baj Bianka, Zrínyi. 7-8. osztály: Sorrend nélkül
a legjobbak: Varga Döníz,
Kiskanizsa; Tislér Judit, Rozgonyi; Karádi Dávid, Batthyány.
Középiskolások: 1. Tóth Gabriella, Piarista; 2. Gábor Veronika,
Thúry.
K.H.
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Petõfi: ne feledjük azt
a közösséget, melyhez
tartozunk
Teremtsd egészen ujjá e hazát
– idézte a 187 éve született költõ
imádságát a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnöke, Kóré
Péter a január 1-jén a 48. közös
gyalogezred emlékmûvénél tartott ünnepségen, majd hozzáfûzte: megtiszteltetés, ha ebben az
újjáteremtésben az Õ munkatársai lehetünk. A mai füllel hallgatva meglepõen kemény Petõfi
versek után Mihályi Molnár
László és Cseresnyés Péter köszöntõjét hallgatta meg a szép
számmal összegyûlt közönség.
– Azt mondják, mivel a Felvidéken
(bár õsi magyar földön) élek, hogy a
határon túlról jöttem, mások pedig
azt állítják, hogy a határok két éve
megszûntek – kezdte mondandóját a
vendég, aki ’90-’92 között Duray
Miklós társa volt a prágai parlamentben. – Sajnos mindkét állítás erõsen
sántít. Az egyik egyszerûen elfogadja
a Trianonban megrajzolt vonalakat,
mert valójában Magyarország megszállt, elorzott területérõl érkeztem, a
másik állítás pedig azért nem igaz,
mert csak a vámellenõrzés szûnt meg,
de felettünk továbbra is egy gonosz
mostohaként viselkedõ pánszláv önkényuralom basáskodik.
Miközben nehéz helyzetükrõl szólt,
reményt sugallt szavaival, mikor a küldetéssel bíró magyarságról beszélt: – S
amikor bajban van, az Úr mindig
elküldi prófétáit a költõk képében közénk. Õk azok, akik hamarább megérzik a veszélyt, adnak célt és értelmet az
indulatoknak. Ilyen volt Petõfi is a maga korában, s a költészete továbbra is
eleven lélek. Azoknak a vágyait, álmait, gondolatait és érzéseit mondta ki,
akik erre egyedül képtelenek lettek volna, s ami nélkül nem érezhettek volna
rá életük értelmére. Petõfi arra is tanít,
hogy ne feledjük, ne hagyjuk cserben
azt a közösséget, melyhez tartozunk. Öt
éve az ország népét is erkölcstelen módon arra akarták rászedni bugris bolsevik és liberális politikusok, hogy tagadják meg nemzettestvéreiket, a megalázott sorsba kényszerített magyarokat, akiknek õsei a török idõkben minden magyart befogadtak Erdélyben és
a Felvidéken egyaránt.
A reményteljes 2010-es év kezdetén a Fidesz országgyûlési képvise-

lõje, városunk alpolgármestere lépett
a mikrofonhoz: – Nem engedünk a
48-ból! – szögezte le és emlékeztetett, a 12 pont közül többnek a megvalósítása még ránk vár. – A törvény
elõtti egyenlõség és a közös teherviselés sem tetszik a ma hatalmon lévõknek. Micsoda sértõdöttséggel találkozunk, ha arra figyelmeztetjük
õket: a törvények rájuk is vonatkoznak. Amikor elõre vetítjük, ez az ország nem lesz többé következmények
nélküli ország, hanem törvényes felelõsségre vonás következik azokra,
akiknek vaj van a fején. „A magyarok ma nagyon egységesek abban,
hogy változást akarnak, a magyarok
ma radikális változást akarnak, de
nem akarnak durvaságot, és nem
akarnak erõszakot. Márpedig a kettõ
– a radikális változás és a durvaság
– nem ugyanaz. A politikai durvaság
fölösleges vitákat, konfliktusokat és
indulatokat, sõt gyûlölködést gerjeszt, és ezzel megosztja a társadalmat, és eljátssza a történelmi esélyünket.” – idézte Orbán Viktort, aki,
mint emlékezetes, egy éve levelével
tisztelte meg a kanizsaiak ünnepét.
Cseresnyés Péter az elõttünk álló évre utalt, mondván: – Arra lesz szükség, hogy az a nemzet iránti elkötelezettség, amely jellemezte Petõfit, fáklyaként világítson, amikor a számunkra fontos döntéseket meghozzuk. Ne provinciális, kicsinyes érdekek vezessék kezünket, hanem a közös felemelkedésünk lehetõségét biztosító irány támogatása.
K.H.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Kanizsa TV
Kft. üzemeltetésében lévõ PANASONIC VIDEOMIXER készülékét.
Kikiáltási ár: 60.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda
(Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). A versenytárgyalás idõpontja:
2009. január 22. 11 óra.
Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet:
93/500-724, a készülék megtekinthetõ a Kanizsa TV Kft. székhelyén
(8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.,
tel.: 93/787-050)
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Unalmas egyhangúság, radikális vagy
harmonikus dinamika
A városközpont rehabilitációja, korszerûsítése a kínálkozó
foghíjak beépítésével való megújítása bonyolult feladvány lesz.
Ezt a vállalkozást csak ezzel a
súllyal lehet és szabad kezelni.
A feladat végrehajtása is minden
igyekezet ellenére sok évig fog
tartani. A végeredmény pedig
80-100 évre helytálló kell legyen. Ebben rejlik a döntést hozó szervek, testületek felelõssége is. Ilyen horderejû vállalkozást több éves szellemi, mûszaki
és szervezeti elõkészítõ munkával lehet jól és eredményt ígérõen megalapozni. Az 1960-as
években az akkori társadalmi,
politikai viszonyok között, az
akkori körülmények adta lehetõségek figyelembe vételével feltáró, megalapozó elõkészítés
megtörtént. Az akkori elemzések alapján a város lélekszámának elérhetõ határát 80000 fõben prognosztizáltuk. Ez a prognózis természetesen az akkor
jellemzõ és lehetséges gyors és
kiterjedt iparosítás folytatására,
az ezzel együttjáró foglalkoztatottság, és a városi lélekszám
növekedésére épült. Ez ma egyértelmûen irreális, a tendencia
éppen, hogy ellenkezõ irányú. A
város lélekszáma közelít az
50000-hez az elmúlt húsz évben
elért veszteség 8000 fõ. Megszûnt a város szívó-vonzó hatása, a demográfiai eredmény sem
pozitív. Ez a jelenség figyelmeztetõ kell legyen, hogy új
prognózis kell, arra építve tudatosabb várospolitika kidolgozása idõszerû, amely gátat vet a további romlásnak. Mindenekelõtt
meg kell jelölni a város fejlõdésének, növekedésének távlatait,
az elérhetõ és lehetséges határait. A fejlõdésnek, növekedésnek
fel kell tárni a mozgató rugóit.
Az egyik blokk az ipar és iparágak, az ipari kereskedelmi és
közüzemi szolgáltatások indokolt és lehetséges mértékét és
alternatíváit, az idegenforgalom
és turizmus vonzerejének változatait tartalmazza. A másik
blokk a várost szolgálni képes
igazgatási, üzleti, egészségügyi
és szociális, oktatási és kulturális intézményrendszer szükség-

leteinek meghatározása. A város
akkor cselekszik jól, ha térségben gondolkodik, hiszen a gondok és teendõk többségében
azonos természetûek. Az EU is
ezt a gondolkodást preferálja és
megoldásukat anyagilag is támogatja. A városközpont funkcióinak meghatározásakor ismerni
kell a térségi önkormányzatok
érintettségét, igényeiket, a térségben való gondolkodásuk és
cselekvésük szándékát. Ezen ismeretek birtokában becsülhetõk
meg hosszútávra szólóan a városközpont méretei, funkciói,
eredményes mûködésének feltételei. A város 30-50 km-es
körzetében több város és nagyobb település van. Ezek a települések a város szívó-vonzó
erejét, népességét, már most is,
de vélhetõen a jövõben még inkább képesek lesznek az õ szempontjukból eredményesen ellensúlyozni. Tehát körültekintõen
kell megbecsülni a város jövõbeni fejlõdésének és növekedésének lehetõségeit és korlátait
egyaránt. A városközpont rehabilitációja, amely reményeink
szerint már a közeljövõben ütemesebb lesz, komoly beavatkozást jelent majd és nagy körültekintést igényel. Ez a beavatkozás érinti a város sok száz éves
története során kialakult arculatát, fejlõdése által eredményezett atmoszféráját. Minden beavatkozás ezt megõrizendõ felelõsségbõl indulhat ki és minden további teendõnek erre kell
épülnie. Ugyanakkor bátran vállalni kell a korszaknak megfelelõen az új beépítések okán is lehetséges és megengedhetõ magassági léptékváltást. A léptékváltás egyúttal segítse elõ a
architektura megõrzését, a kellemes és vonzó városkép megjelenítését. Ez így és elsõ hallásra
talán bonyolultnak tûnik, de
nem az, ha a laikus döntéshozók, miután ezt a követelményt
meghatározták, a terepet, a kõkemény szakmai munkát rábízzák az urbanisztikai szakmák kiválóságaira, a gyakorlat szakembereire. Indokolt elkerülni
mindenfajta voluntarista, nagyvárosi törekvést. Tehát nem le-

het teret engedni a radikális dinamikának, de nem lehetünk barátai unalmas egyhangúságnak
sem. Ebbõl a követelménybõl az
következik, hogy a beavatkozás
tartsa tiszteletben az eddig jellemzõ szerves fejlõdést, segítse
elõ az egységes ritmus, a harmonikus dinamika érvényre jutását.
A korábbi évszázadokra jellemzõen a városok, így a mi városunk központi területeit mindig is a módosabb rétegek, vezetõ tisztségviselõk, alkalmazottak, a hatalmat megtestesítõ
elit tagjai lakták. A belváros tehát a sokszínû funkció mellett
lakhelyül is szolgált. Ennek
megfelelõen igényesebb volt a
belváros kiépítettsége, gondozottsága, mûködtetése. A módosabb rétegek az utóbbi évtizedekben elhagyták a belvárost, a
politika okán egy részük nem
saját elhatározásból. A 20. század utolsó harmadában a maradékuk is távozott, utánpótlás
alig van. A legújabbkori módosabb polgárok a város külsõ területein, de tisztes távolságban
teremtik meg – nagyrészt saját
erõbõl – tágasabb lakhelyüket,
kellemesebb, élhetõbb új környezetüket. Ebben természetesen semmi kivetnivaló nincs.
Abban viszont már van, hogy a
belváros elvesztette minõségi
jegyeit. Nekünk, a többségnek
itt maradt a sok vonatkozásban
elhanyagolt város a rossz utakkal, még rosszabb járdákkal, az
épületekrõl hulló vakolatokkal,
lyukas eresz- és lefolyócsatornákkal, stb. Egy elhanyagolt
belváros már nem reprezentálja
magát a várost. Már csak ezért
is fogyó türelemmel várjuk a
rekonstrukció ütemesebb folytatását, vele együtt az említett
problémák átfogó megoldását.
Bárhogy is alakul a belváros
funkciója, annak sokszínûségét
feladni nem szabad. A várospolitika ezt úgy segítheti
elõ, ha az új beépítésû területeken a belvárosban lehetõvé teszi, sõt ösztönzi, szervezi az
igényesebb és tágasabb lakhelyek építését is a módosabb
polgárok számára is vonzóbb
kínálati választék bõvítésével.
Ezáltal vélhetõen javul és tartós marad a városközpont minõsége is.
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Az architektura külsõ megjelenésének, a városkép vonzó
szépségének fontos összetevõje
az épületek színezése. Ma már
ennek a szárnyaló fantázia sem
lehet az akadálya. A harmonikus környezettel összhangban
lévõ színezésnek minden feltétele adott, és elérhetõ vele a
kellemes összbenyomású városarculat fokozása is. Különösen
fontos és indokolt a városképet
meghatározó, a belvárosból kiinduló utcák saroképületeinek
színezését példaszerûen megválasztani. Az egységes, ugyanakkor harmonikus ritmus érvényesítésére indokolt lenne színezési tervelképzelés kidolgozása. Így elkerülhetõ lenne az
unalmas és egyhangú megjelenés – Fõ út Sugár út – sarok. Az
utóbbi években mindannyiunk
örömére egyre több társasház,
magántulajdonú ingatlan felújítása és egyben színezése is folyik. A már említett követelmény érvényesítésére célszerû
lenne számukra színezési ajánlásokat tenni. Az építésigazgatás némi munkája ellenében mi,
a város lakói szebb, vonzóbb
városképet kaphatnánk cserébe.
Elõre is köszönjük.
A városközpont rehabilitációja – mint erre többször is
utaltam – bonyolult, felelõsségteljes vállalkozás. Elõkészítése, végrehajtása idõigényes, sok éven át tart majd. A
végrehajtás megszervezése, lebonyolítása komoly koordinációt igényel, ehhez professzionális szakembergárda kell. A
város vezetõi részérõl pedig
folyamatos figyelmet, ha szükséges közbeesõ intézkedéseket, esetleg
koncepciókat
igényel.
Ez a vállalkozás vélhetõen úgy
lehet eredményes, ha a városközpont rehabilitációját jelentõ összes
feladat egy projektben összpontosul, ha a komplex program egy
programiroda vezénylése alatt valósul meg. A szakmai követelmények érvényre jutása, az egészért
való felelõsség megfoghatósága
más relációban nehezen képzelhetõ el. Azt hiszem, hogy mi, kanizsaiak így kaphatunk városunk
hagyományaihoz méltó, a következõ 80-100 évre helytállóan mûködõ, sok örömet jelentõ, még
vonzóbb és élhetõbb városközpontot.
Mózes Pál
nyugalmazott tanácselnök
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Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart január 12-én, kedden 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban.
Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.
Dr. Károlyi Attila a 6. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor
Általános Iskolában.

Kanizsa Dorottya Kórház gazdasági igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet a Kanizsai
Dorottya Kórház gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
A munkaviszony idõtartama: határozatlan idejû munkaviszony a Munka Törvénykönyve vezetõ állású munkavállalókra vonatkozó szabályai szerint, három
hónap próbaidõ kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: Határozatlan idejû (munkaviszonnyal együtt).
A munkavégzés helye: Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges
feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenõrzi az önálló költségvetési intézet gazdasági (pénzügyi, mûszaki, üzemeltetési, stb.) szervezetét, iránymutatást
ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához, ellenõrzi azt.
Munkabér és juttatások: megegyezés szerint
Pályázati feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség vagy felsõfokú
iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes könyvelõi képesítés vagy
ezzel egyenértékû szakképesítés. Ez utóbbiaknak szerepelniük kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartás
valamelyikében, és rendelkezniük kell ennek megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal), legalább 3 éves vezetõi gyakorlat,
büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett
legalább kétéves költségvetési gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázati feltételeként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok (közjegyzõ által) hitelesített másolatai, a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés,
személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem
régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, a pályázati feltételként elõírt vezetõ gyakorlat igazolása, hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagba foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbá, hogy a pályázat elbírásában résztvevõk a pályázati anyagába betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik, a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat. A Munka
Törvénykönyve 191. §-a szerinti elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. (Az
erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásnak helye nincs.)
A munkakör betölthetõségének idõpontja: Az elbírálást követõ hónap elsõ
munkanapja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 20. A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani Marton István polgármester címére (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.). A borítékon fel kell
tüntetni: " Kanizsai Dorottya Kórház, gazdasági igazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a polgármester által
összehívott eseti bizottság véleményezi és hallgatja meg a pályázókat a pályázati határidõ leteltét követõ 21 napon belül.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követõ 60 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap önkormányzati oldal, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa városi honlap
(www.nagykanizsa.hu), KSZK Személyügyi Szolgáltató Igazgatóság
www.kszk.gov.hu honlap
Az intézettel kapcsolatban további információ a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhetõ. A pályázattal kapcsolatban információ Marton István polgármestertõl (telefonszám: 06-93-500-702), valamint Prof. Dr. Bátorfi Józseftõl, a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatójától (06-93-502-000) kérhetõ.
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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.

1.qxd

2010.03.30.

8

15:23

Page 8

Kanizsa – Politika

Göndör évet értékelt
Három témát érintett évértékelõ sajtótájékoztatóján Göndör
István MSZP-s országgyûlési
képviselõ.
A jogalkotás terén sikeres évet
tudnak maguk mögött, hiszen 181
törvényjavaslatot fogadott el a
Parlament, melybõl 39 teljesen új
törvény, és 108 országgyûlési határozat. Ezek között az egészségüggyel, a költségvetéssel kapcsolatos törvényt, a korrupció ellenes
törvénycsomagot, a válság miatt
nehéz helyzetbe került emberek
megsegítését, a különbözõ hitelés pénzügyi törvényeket, az adócsökkentéssel kapcsolatos törvénycsomagot, az új Polgári Törvénykönyvet és a közbeszerzési
törvényt említette meg. Az országgyûlés ellenõrzési funkciója oly
módon érvényesült, hogy a 199
benyújtott interpellációból mindössze 31-et nyújtottak be a kormánypártiak. Göndör István kiemelte: Két éves munkájának köszönhetõen minden képviselõi jövedelem személyi jövedelemadó
és társadalombiztosítási járulék fizetése alá esik. A büntetõ törvénykönyv módosítása fokozott védel-
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met ad a közszolgáltatók munkatársainak. A költségvetéssel kapcsolatban megjegyezte, ilyen korán még nem volt költségvetése az
országnak, és a válságkezelés részeként sikerült elfogadni azokat
az intézkedéseket, amelyek az ország stabilitását biztosítják. Leegyszerûsítve, csökkenõ bevételbõl csak kevesebb kiadást lehet finanszírozni. Az országos és helyi
költségvetésre is igaz, hogy forrásokat kellett volna korábban felszabadítani. Most ebben egy lényeges lépés történt, mellyel sikerült elérni, hogy Magyarországról
az a vélemény alakult ki, hogy a
régióból itt lehet elsõként eurót
bevezetni. Makrogazdasági szinten is érzékelhetõ, újra növekszik
az export, pozitív a külkereskedelmi mérleg. Kevesen tudják, hogy
a magyarországi össztermék több
mint kétharmada az exportértékesítésbõl adódik, s ha körülöttünk
megfagy a piac, akkor ez automatikusan zsugorodik. Errõl nyilván
mindenki hallgat – mondja a szocialista politikus, mert a kampányok miatt a válságot jó lenne a
kormányra ráfogni. Helyi szinten,
ha a 10 milliárdos csatorna-beruházás mûködne, számtalan munkalehetõség adódna.

A mi városunk tragédiája az –
jegyezte meg Göndör István –,
hogy az alpolgármester, aki a második ciklusát tölti a Parlamentben, még csak ott tart, hogy az állami költségvetést érintõen (játszótér, temetõi rekonstrukció, és
útfelújítás) ügyében szól. Ezek helyi ügyek, amelyre pályázni lehet a
Regionális Operatív Programban.
Amíg a városvezetés itt tart, addig
iszonyú nehéz ebbõl a helyzetbõl
kijutni.
Arra biztatja az egyéni kis és
nagyobb cégeket, hogy figyeljék
a pályázati lehetõségeket, mert
van lehetõség a nyerésre. Jó példaként említette meg, hogy a
Halis István Városi Könyvtár a
szolgáltatás fejlesztésére 100 millió forintot nyert, és a Kanizsa
Pékség is 116 milliót nyert technológia-korszerûsítésre és kapacitásbõvítésre. Az országgyûlési
képviselõ évtizedes ténykedése
nyomán az M7-es autópálya elkészült, kézzel fogható jelei vannak
a 61-es elkerülõ út építésének.
Van rá remény, hogy a jövõ évben
befejezõdjön. A 61-es út oldala
iparterület-fejlesztés szempontjából ismét a figyelem középpontjába kerülhet.
B.E.

KEDVEZMÉNYES SZÍNHÁZBÉRLET
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
2010. január 20. - április 25.
Sziget Színház
Andrew Lloyd Webber:

Az Élhetõ
Nagykanizsáért
Az elmúlt év utolsó napjaiban
az „Élhetõ Nagykanizsáért”
nyilvános munkamegbeszélésre
invitálta az érdeklõdõket a Civil
Összefogás
Nagykanizsáért
egyesület.
A városunk egyik éttermében
megtartott rendezvényen Szántó
Miklós, a CÖF megválasztott elnöke a „Mindenséggel mérd magad” címet viselõ Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Stratégiai
Tervének vezetõi összefoglaló az
alábbi idézettel kezdte felszólalását: „Nagykanizsa az elmúlt években-évtizedekben a lehetõségéhez
és adottságaihoz mérten rendkívül
rosszul teljesített mind gazdasági,
mind politikai, mind pedig társadalmi értelemben. Az a kép,
amely reálisan megfogalmazódhatna egy itt élõ polgárban magasan felette áll a megélt valóságnak, aminek következtében a
pesszimista életfelfogás és sikertelenség mindennapossá vált.” Az
idézet felolvasása után a CÖF elnöke kifejtette, hogy az idézet tartalmával teljes mértékben egyet-

TOVÁBBI
BÉRLETES
ELÕADÁSAINK
Rátkai-bérlet
január 13. 19 óra
Soproni Petõfi Színház,

JÓZSEF ÉS A SZÍNES,
SZÉLESVÁSZNÚ ÁLOMKABÁT

Komámasszony,
hol a stukker?

musical.
Fõbb szereplõk: Pintér Tibor,
Makrai Pál, Berecz György, Petróczi Gábor
Thália Színház, Budapest
Marie Jones:

KÖVEK A ZSEBBEN

film-történet
Szereplõk: Kálloy Molnár Péter,
Rudolf Péter
Soproni Petõfi Színház,
Tamási Áron:

VITÉZ LÉLEK
tanulságos székely góbés játék
Fõbb szereplõk: Õze Áron, Eperjes
Károly, Nemcsák Károly
Pécsi Harmadik Színház – Egressy Zoltán: SÓSKA, SÜLTKRUMPLI
tragikomédia. Szereplõk: Lipics Zsolt, Fillár István, Széll Horváth Lajos

Az elõadások kezdete: 19 óra
Bérletek ára: 4000 Ft, Belépõjegy egy-egy elõadáson: 1500 Ft

Szereplõk: Mikó István, Koncz Gábor,
Nemcsák Károly
Pótjegyek: 2 800 Ft, 2 500 Ft
Hevesi-bérlet
január 18. 19 óra
Forrás Színház, Gyõr

Képzelt beteg
Dörner György fõszereplésével
Pótjegyek: 2 500 Ft
Bródy-bérlet
január 19. 19 óra
Új Színház, Budapest

Fogat fogért
Szereplõk: Hirtling István, Rudolf Péter,
Huszár Zsolt, Derzsi János
Pótjegyek: 2 800 Ft, 2 500 Ft
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Kanizsa – Politika

2010. január 7.
ért, hiszen városunk a nagy többség számára már alig élhetõ. A
felvázolt helyzet adta az apropóját
a CÖF megalakulásának. A város
vezetõi ugyanis az elmúlt húsz
évben szinte semmit nem tettek a
helyzet kiküszöbölése érdekében.
A CÖF keretein belül olyan emberek egyesületét hozták létre,
akik merõben másképp gondolkoznak az eddigi városvezetõktõl.
Így vélhetõen a jelenleg is folyó
lecsúszási folyamatot a visszájára
tudják fordítani. A siker záloga lehet, hogy tagjaik között számos
mûszaki értelmiségi található,
olyanok, akik a jelenlegi versenyszférában vezetõi tisztségeket töltenek be. Véleményük szerint elhibázott lépés a város gazdasági
életét zömében pedagógusokra,
jogászokra bízni. Éppen ezért a
következõ helyhatósági választásokon – miután a törvényes feltételeknek megfelelnek – egyesületként kívánnak indulni. Terveik
szerint minden választókörzetben
állítanak jelölteket. Elõfordulhat,
hogy a polgármesteri tisztségre is
lesz jelöltjük. Az egyesületet
jobboldali, keresztény értékeket
valló emberek alkotják, akik a jö-

võben is kerülni akarják a felülrõl
vezérelt pártpolitizálást. A parlamenti választásokon nem kívánnak indulni, bár úgy gondolják
annak eredménye meghatározó
lesz a város jövõjét illetõen. Elsõdleges feladatként olyan tagok
toborzását tûzték ki célként, akik
a háttérbõl további szakmai és
emberi segítséget tudnak nyújtani
a leendõ képviselõtestület eredményes munkájában. Ennek érdekében különbözõ szakmai köröket
kívánnak létrehozni. Az elmúlt
húsz év gyakorlatával szemben, a
jövõben csak a megalapozott
szakmai döntéseket tartják elfogadhatónak. A továbbiakban számos kritika érte a jelenlegi városvezetést, annak válságkezelõ intézkedéseit. Többek között hibás
döntésként jelölték meg az építményadó felemelését. Az adók kivetésénél nem mérlegelnek, hogy
belvárosi bankról,vagy külterületi
raktárról van szó. Megítélésük
szerint az adóterheket a jövedelemszerzés lehetõségei alapján
lenne kívánatos meghatározni. A
városi ingatlanok, üzlethelységek
bérbeadását, illetve annak bérleti
díját a válságra való tekintettel

csökkenteni kellene. Aki a válság
idején nem alkalmazkodik, az pazarol. Szó esett még a Polgármesteri Hivatalon belüli adminisztratív létszámcsökkentésrõl is. A
CÖF fontos feladatának tartja,
hogy tervezett programját, elképzeléseit a közeljövõben minél többen megismerjék, ezért különbözõ fórumokon várják majd a munkájuk után érdeklõdõket.
Cz.Cs.

Mi
szociáldemokraták…
... naponta halljuk ezt politikusainktól, pártállástól függetlenül rádióban és televízióban
egyaránt.
Nagykanizsai szociáldemokrataként nem tudunk azonosulni
azokkal, akik csak szavakban
hangoztatják ezt, viszont hiszünk
abban, amiért Kéthly Anna küzdött és örökül ránk hagyott. Híres
parlamenti beszédét így kezdte: „.
nem csak fegyverrel, golyóval lehet ölni…” Az embereket méltatlan körülmények közé sodorja a
politika, kikerülnek az utcára, ál-

Gyógyszertári ügyelet - 2010. január
Dátum
2010. január 1.
2010. január 2.
2010. január 3.
2010. január 4.
2010. január 5.
2010. január 6.
2010. január 7.
2010. január 8.
2010. január 9.
2010. január 10.
2010. január 11.
2010. január 12.
2010. január 13.
2010. január 14.
2010. január 15.
2010. január 16.
2010. január 17.
2010. január 18.
2010. január 19.
2010. január 20.
2010. január 21.
2010. január 22.
2010. január 23.
2010. január 24.
2010. január 25.
2010. január 26.
2010. január 27.
2010. január 28.
2010. január 29.
2010. január 30.
2010. január 31.

Gyógyszertár neve, címe
Gyógyszertár telefonszáma
SALVIA, RÓZSA U. 6.
93/536-610
GYOPÁR, ADY E. U. 12.
93/510-160
SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53.
93/510-135
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
93/536-620
ARANYSZARVASROZGONYI U. 1. 93/311-531
GYOPÁR, ADY E. U. 12.
93/510-160
SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53.
93/510-135
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
93/536-620
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.93/311-531
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
93/310-402
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
93/536-620
GYOPÁR, ADY E. U. 12.
93/510-160
KANIZSA, FÕ U. 5.
93/510-267
SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53.
93/510-135
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
93/536-620
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.93/311-531
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
CENTRUM(INTERSPAR), TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
KANIZSA, FÕ U. 5.
93/510-267
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403

Ügyeleti idõ
08.00 - 08.00
12.30 - 08.00
08.00 - 07.30
16.30 - 08.00
17.30 - 07.30
18.00 - 07.00
19.30 - 07.30
18.30 - 07.30
12.30 - 08.00
08.00 - 06.00
18.00 - 07.30
20.00 - 08.00
20.00 - 08.00
22.00 - 06.00
16.30 - 08.00
12.00 - 08.00
08.00 - 07.00
18.00 - 08.00
17.30 - 07.30
19.30 - 07.30
18.30 - 07.30
18.30 - 07.30
12.30 - 08.00
08.00 - 08.00
18.00 - 07.00
18.00 - 07.30
22.00 - 06.00
20.00 - 08.00
20.00 - 08.00
13.00 - 08.00
08.00 - 07.30
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lásuktól, lakásuktól megfosztva.
Ez ellen tesz az igazi szociáldemokrata. Nem lehetünk mindig a
körülmények áldozatai, a körülményeket alakítsuk együtt, hogy
jobb életünk legyen.
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt fontos célkitûzésének tartja és napi gyakorlatában is
érvényesíti az esélyegyenlõség támogatását, valamint a szolidaritást. Szolidaritást a hátrányos
helyzetû, a fokozottan hátrányos
helyzetû, a társadalom perifériájára önhibájukon kívül került közösségek és egyének segítését.
Mi valamennyien azért léptünk
be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, mert úgy gondoltuk – és az MSZDP évszázados
hagyománya alapján joggal hihettük, hogy ez a párt megalkuvás
nélkül képviseli a valódi baloldali
értékeket, a bérbõl és fizetésbõl
élõ kisembereket, a nyugdíjasokat
és a kényszervállalkozókat, különösképpen manapság, amikor erre
a képviseletre a globalizáció és a
sajátos magyarországi vadkapitalizmus idején égetõ szükség lenne.
A mai zûrzavaros politikai helyzetben, amikor már azt is nehéz eldönteni, hogy ki kivel van, milyen
értékeket képvisel, amikor politikai
csoportok osztódnak, mi szociáldemokraták változatlanul Kéthly Anna szellemi-politikai örökségének
valóra váltásán dolgozunk.
A jelenlegi kaotikus politikai
helyzet tapasztalható szeretett városunkban, Nagykanizsán is. Két
képviselõnkkel kevesek vagyunk
ahhoz, hogy a közgyûlési döntésekben ne a nagy pártok és helyi
érdekcsoportjaik érdekei, hanem a
kanizsai emberek érdekei érvényesüljenek. A sikertelenségek ellenére sem tettünk le arról, hogy ez
változzon, és a képviselõk együtt,
esküjükhöz híven Nagykanizsa
fejlõdéséért munkálkodjanak.
A Bûn és bûnhõdés Szonjája elkíséri a fogságba Raszkolnyikovot. Dosztojevszkijnek igaza van, nem hagyhatjuk magára a
másikat bûnében. Mindent meg
kell tennünk azért, hogy amíg
együtt megyünk az úton, valahogy egyezségre jussunk.
E gondolatok jegyében kívánunk Nagykanizsa város minden
kedves polgárának sikerekben,
eredményekben gazdag Boldog
Új Évet.
Szányiné Kovács Mária,
az MSZDP városi elnöke,
Bogár Ferenc,
az MSZDP megyei elnöke
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Kanizsa – Szabad vélemény

Tisztelt Papp János!
Az Ön cikkein szocializálódva,
nem tudom, hogy az igazságérzetem még meddig fejlõdhet, mert
úgy érzem, hogy a nagy igazságosztó jött el városunkba az Ön
személyében. Nem tudom eldönteni, hogy melyik életében tudott
ekkora élettapasztalatra szert tenni, mely feljogosítja Önt arra,
hogy folyamatosan, véleményem
szerint rosszindulattal – elnézést
nem kívánom megsérteni, inkább
maradjunk a haraggal – írjon a
baloldali gondolkodású embereket sértõ hangnemben. Hiszem,
hogy vannak még az ön magas erkölcsi fokáról nézvén is tisztességes baloldali gondolkodású emberek, akikre nézve az Ön által írottak erõsen bántóak. Én magam is
a baloldaliak táborába tartozom.
Az újság szerkesztõjének alkalmatlanságát mutatja, hogy egy
adófizetõk pénzébõl fenntartott
lapnál a kiegyenlítõdés elvét felrúgva engedi folyamatosan, hétrõl, hétre, hogy az Ön gondolatai
uralják a város újságját. Amenynyiben egy kereskedelmi kiadványról lenne szó, akkor ön azt
tesz, amit akar, de egy közszolgálati médiumban, ez véleményem
szerint nem megengedett.
Az már hamar világossá vált
minden olvasó számára, hogy az
ön írásai nem a kétoldalú kiegyenlítõdés elvén íródnak, hanem folyamatosan az MSZP-t becsmérli
különbözõ szófordulatokkal, olykor másoktól átvett gondolatokkal, máskor saját kútfõbõl.
Véleményem szerint ön elfogult a 2006-os Önkormányzati választásokon önt elindító pártjával,
a Fidesszel szemben, de ez nem
probléma. Nem ez a probléma,
hanem hogy Ön ezt folyamatosan
egy közújságban, közpénzen teheti. Elvhû, és istenhívõ, és ezt
nincs senkinek joga megkérdõjelezni, bár ön már felesküdött már
másnak is, de az csak addig tartott, míg megízlelte az élet ízét.
Tudja Kedves Papp Úr, a jó pap
holtig tanul, és kívánom, hogy Ön
sokáig tudjon még tanulni arról,
hogyan kell embereket nem megsérteni!
Nagymamám szokta mondani,
hogy nem az a bûn, ami bemegy a
szánkon, hanem az, ami kijön.
Sokáig, gyerekfejjel ezt nem értettem, de felnõttként már tudom,
hogy nagyobb az a bûn, ami kijön.

Ön, mint egy jobboldali elvhû
ember, honnan veszi a bátorságot,
hogy egy baloldali ember érzéseit
sértegesse írásaiban? Ezt tanították önnek a szemináriumon? A
papi szemináriumra gondolok természetesen!
Mikor jelent meg ezen újság
hasábjain az ön stílusához hasonló írás baloldali embertõl? Mikor
szidta baloldali ember folyamatosan az ön pártelnökét, vagy pártjának tagjait hétrõl hétre egy közszolgálati helyi lap hasábjain? Ön
csak idéz folyamatosan, ez lesz a
válasza, már sejtem elõre, de higgye
el, én is tudnék idézni az ön oldalát sértõ kijelentéseket. Nem teszem!
Nem a baloldali és szociáldemokrata értékrend része az ilyen
idézgetés.
Kívánom Papp úr, hogy az Ön
pártjában, a Fideszben, ne legyen
korrupció, hûtlenkezelés, sikkasztás, ügyvédi irodák túlzó megbízása, és semmi más ronda gonosz
dolog se, és ön nyugodtan tudjon
majd a Fidesz kormányzása alatt
írni a Kanizsa Újság hasábjain az
idõjárásról, és véletlenül sem a
politikáról. A kritikus hangvétele,
még véletlenül se kopjon, mert ez
önre nem jellemzõ!
Tudom, hogy ezen sorokat olvasva, már pennáját mártogatja,
hogy valami éles, szófordulatoktól sem mentes írását személyemrõl megírja, esetleg saját, vagy
valaki más nevében megjelentesse. Tegye, de higgye el lelkiismeretem tiszta a fenti írásom miatt.
Kérdezzen meg nyugodtan bárkit
a környezetembõl az életfilozófiámról, ami az, Önnel remélem
nem ellentétben, hogy minden
nap tegyek valami jót ebben a
zord rohanó világban.
A jó pedig lehet bármi ..., csak
jó legyen és Tegyük mind a ketten.
Tisztelt Papp Úr!
Idéznék azért egy gondolatot én
is a XX. század egyik nagy szociáldemokratájától, Fejtõ Ferenctõl:
„Békét, boldogságot, üdvözülést, csak úgy talál az ember fia,
ha a gyûlölet szennyétõl megtisztítja magát.”
Tisztelettel: Lelkó Tamás

Miért nem hallgatok?
Az MSZP legnagyobb blöffje
az, hogy szocialistának, baloldalinak mondja magát.
A 2008-as szociális népszavazás megmutatta, hogy a Fidesz-

KDNP pártszövetség eredménynyel tudja megszólítani azokat a
baloldali szavazókat is, akik felismerik, ma a jobboldal képviseli a
szociális igazságosságot – idéztem egyetértõleg pár hete a Kanizsában Semjén Zsolt szavait.
Az ipari munkás felett egy
újonnan kialakult menedzserosztály rendelkezik. Bármi áron
megteheti, a munkás részesedése
a menedzsercsoportnak jutó öszszeg parányi tört része. Ezt írta a
szociáldemokraták 1956 után
emigrációba kényszerült elnöknõje a hazai viszonyokról már 1969ben. Mintha a mának szólna.
Kéthly Anna, aki a kommunistáktól 5 év börtönt szenvedett, nyolcvanadik születésnapján így fogalmazott: szívesen vállalja a vádat,
hogy õ jobboldali szociáldemokrata, ha a fantaszták és a fizetett
ügynökök baloldaliak…
Ezek után elhiheti bárki Lelkó
úr rágalmát – erre építi egész levelét – miszerint jegyzeteimben
sértegetném a tisztességes baloldali embereket? Nem inkább az
MSZP sérti meg õket a szavai és a
tettei közti szakadékkal? A kanizsai MSZP nélkül – ne legyen kétségünk – nem tobzódhatna fölöttünk a Gyurcsány-Bajnai korszak.
És ha Lelkó úr levele végén megható szavakkal arról ír, õ igyekszik mindennap jót tenni, megkérdem, melyikre gondol a kormány
által elkövetett sok jó közül?
Trükkök százai, hamis számok,
fiktív költségvetés, õszödi beszéd, gátlástalan visszaélés a hatalommal, botrány botrány hátán,
az ország eladósítása, munkanélküliség és sorozatos megszorító
csomagok?
Már rég nem Fidesz-MSZP ellentétrõl van szó! A társadalom
többségével kerültek szembe a
szocialisták. Ha Lelkó úr haragot
sejt szavaim mögött, látszik, nem
szokta meghallgatni egykori, becsapott választóit. Bennük menynyi jogos indulat van! Önöknek
az a szerencséjük, hogy népünk
ragaszkodik az alkotmányossághoz, és a szavazófülkében fejezi
ki véleményét. Stílusában nem, de
tartalmilag egyetértek, ahogy egy
szabaddemokrata államtitkár a
hírTV kamerája elõtt lefordította
ezt az üzenetet. („…Feri, menj a
….!”) Lehet persze tömörebben:
ELÉG! – olvastuk tavasszal a plakátokon.
Bár az eddig írottakból kiderül,
nem személyes ellentétrõl van
szó, azért a személyességnek is
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van helye: személyi felelõsség
terhel mindenkit, aki hozzájárult,
hogy országunk idejutott. Másrészt felmerül: hogy merek én
szembeszállni a szocialistákkal?
Egy munkatársam aggódva tette
föl minap ezt a kérdést, az ellenvéleményhez nem szokott kormánypártiak pedig sértõdötten.
Lám, 1956-ban is az volt a bûnünk, hogy be mertünk avatkozni
a saját ügyeinkbe – szól a régi
vicc. Az 1953-as júniusi keletnémet felkelés hivatalos értékelésére, amely szerint „a nép elvesztette a kormány bizalmát”, Brecht
így válaszolt: „nem volna egyszerûbb, ha a kormány / Feloszlatná
a népet, / És újat választana?”
Hálás vagyok Lelkó úrnak,
hogy szóba hozta, azonos vagyok
az 1986-88 közti felsõtemplomi
káplánnal, mert élettörténetemnek
több tanulsága is van. Az 1970-es,
80-as évek fordulója, amikor felnõtt fejjel vallásos lettem, az a kor
volt, amikor egyedül egyháziak
álltak ellen az embertelen rendszernek. 1977-ben, utolsóként
szabadult börtönébõl Lénárd
Ödön piarista atya. A Szolidaritás
mozgalom
papját,
Jerzy
Popieluszko atyát 1984-ben gyilkolta meg bestiálisan a S³u¿ba
Bezpieczeñstwa (vagy a KGB?).
Csoda-e, ha azt hittem, papként
tehetek én is a legtöbbet? Akik
régrõl ismernek, azok szeretetét
azóta is érzem. Látják: ugyanazon
az oldalon maradtam. A vértanúk
példája pedig ma sem engedi,
hogy hallgassak. Keresztény lelkiismerettel sem a mai „bal”oldalra, sem a szélsõ„jobb”ra nem lehet szavazni.
Papp János

Lelkó cenzúráért kiállt
Akaratomon kívül megszólíttattam, így kénytelen vagyok válaszolni. Tehát: Tisztelt Lelkó Tamás az Ön mércéjével bizonyosan
alkalmatlan vagyok az újság szerkesztésére, mivel sem nyílt, sem
burkolt támadásra nem vagyok
hajlandó cenzúrázni. Nyilván ehhez Ön nem szokott hozzá, hiszen
a szocialista városvezetés hozzájuk oly lojális fõszerkesztõt tudott
kinevezni, aki vélhetõen az Önök
nyomására még azt is megtette,
hogy egy, a bíróság által kötelezett
helyreigazítást sem hozott le.
Az adófizetõk pénzéért való aggódása tiszteletre méltó. Ezért
megismétlem 2007-ben a pénzügyi bizottság elõtt tett kérése-
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met, miszerint segítsenek behajtani azt a 875.000 Ft-ot, amelyet
immár öt éve sikertelenül próbálok kifizettetni a Miniszterelnöki
Hivatallal. Érthetõbben, e megállapodást Teleki László, roma
ügyekért felelõs államtitkár kötötte az akkori ügyvezetõvel. Még
érthetõbben, úgy tûnik, ha az Ön
párttársáról van szó, nem igazán
érdekes az adófizetõk pénze.
Dóró János

Tisztelt
Fõszerkesztõ Úr!
Év végi, a Jobbikra és rám
össztüzet nyitó lapszámukban
megjelentekkel kapcsolatban kérem az alábbiak közlését:

A „Meddig marad „sáros”
Zakó”? címû írásában sugalltakkal ellentétben az ominózus
hirdetés(ek) kifizetéséhez semmi közöm nincs, a hirdetéseket
központilag rendelték meg. A
„számtalan felszólítás” sem
nekem jött, „visszatenni” pénzt
pedig annak kell, aki onnan kivette, betenni viszont valóban
a megrendelõnek, ahol viszont
2002-ben semmilyen funkciót
nem töltöttem be. Én még soha, senkinek nem maradtam
adósa.
Szentgyörgyi Ildikó – tudomásom szerint Papp Jánosné – írása
viszont annyira szemenszedett
hazugság, hogy az általa emlegetett „középiskolás fiú bakancs-

Fejelt vagy csak „kakaskodott”
a szocialista romaügyi megbízott?
Makacsul tartja magát
Nagykanizsán az a híresztelés,
hogy karácsony elõtt egy bulin,
melyen a város baloldali potentátjai János névnapot ünnepeltek, a miniszterelnök romaügyi
megbízottja lefejelt egy embert.
Maga Teleki László szocialista
országgyûlési képviselõ és az
érintettek is határozottan tagadják, hogy ez megtörtént, de
némi „kakaskodás” mégis lehetett az összejövetelen.
Az MNO-hoz érkezett olvasói
levél szerint Nagykanizsa jeles
fémkereskedõje, Horváth János
invitálta meg barátait, ismerõseit
még december 20-án egy vacsorára. Az összejövetelen a levél
szerint megjelent Teleki László
mellett Marton István, a város
polgármestere, ott volt Fodor
Csaba, akit Göndör István helyett indít az MSZP tavasszal. A
városi szocialista képviselõk
mellett tiszteletét tette a jeles eseményen Fliszár Károly atya, a Jézus Szíve plébánia esperese is,
aki – mint az MNO-nak elmondta – még 9 óra elõtt távozott a
mulatságról. Jól is tette, mert késõbb – vélhetõen az elfogyasztott
alkohol miatt – a lapunkhoz eljuttatott levél szerint oda nem illõ
események történtek az összejövetelen.
Eszerint 11 óra után a rendezvénynek helyet adó Medgyasszay
Házban, az elõtérben Teleki
László MSZP-s képviselõ, Bajnai
Gordon romaügyi megbízottja le-

fejelt egy embert. Állítólag egy
verbális szinten, de meglehetõsen
hangosan zajló vitába avatkozott
be az ex-államtitkár, aki a fejével
tett rendet. Az MNO-nak Teleki
határozottan kijelentette, hogy
nem tett ilyet. Igaz, elõször arra
sem emlékezett határozottan,
hogy december 20-án Nagykanizsán járt volna.
Telekihez hasonlóan a két állítólagos hangoskodó, akik egyébként olvasónk szerint már régóta
piszkálják egymást, is tagadott,
amikor telefonon megkerestük
õket. Egyikük gonoszságot és a
rosszindulatot lát a háttérben, de
arról is beszélt, hogy történhetett
baleset, mert vizes, csúszós volt
az elõtér márvány padlózata. A
másik vitatkozó pedig egyenesen
a Fideszt látja a pletyka mögött.
Õ azt is elmondta, hogy Teleki
László „a katonája volt” és azóta
is jó viszonyt ápolnak egymással.
Az egyik városi szocialista
képviselõ, aki korábban Göndör
István munkatársa is volt, annyit
elismert olvasónknak, hogy volt
egy kis „kakaskodás”. Annak viszont nincs nyoma, hogy ezután a
vacsora résztvevõi közül valakit
is elláttak volna a kanizsai kórházban, de a Zala megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje sem
tud az esetrõl. Csizmazia Péter
annyit mondott az MNO-nak,
hogy az üggyel kapcsolatosan
„nincs eljárás folyamatban”.
Pálffy Lajos
Forrás:
Magyar Nemzet Online

ban, nemzeti színû karszalaggal,
fekete dzsekiben” a lap megjelenése után azzal keresett meg személyesen, hogy cáfolja mind az
õt, mind az engem érintõ sorait. A
többszörösen képzavaros „pásztor-nyáj” hasonlatával és a rendõri intézkedéssel kapcsolatos emlékeivel ellentétben, a most 26
éves fiatalember teljesen másképp emlékszik mindenre. A lelkemben pedig hölgyem, igen
nagy rend és tisztaság van, csak
Önhöz hasonlóan én is nehezen
viselem a hamisságot és a rosszindulatot.
Papp János írására – annak
zavaros, vagy inkább zavarodott jellege miatt – nehéz számára is érthetõ választ adni.
Miután nem szeretnék vele
nyíltszíni levelezést folytatni,
energiámat a munkámra, kevés
szabadidõmet a családomra kívánom fordítani, csupán arra
kérem, ha ellenségképet keres,
vagy esetleges üldözõi után kutat, akkor ne az internetet kérje
segítségül!
Köszönettel:
Zakó László
***
Értem, amit érteni kell, és látom a „SZEBB JÖVÕT”. Ezek
szerint Zakó Úr úgy véli, bármilyen párt (a Jobbik a harmadik)
színeiben lesz országgyûlési
képviselõ jelölt, neki semmi köze sincs a piszkos anyagiakhoz.
Fizessen az, aki akar! Ha más
nem, a kanizsai városlakók.
D.J.

11

Csak kérdezünk
Zakó úr (vagy ahogy városszerte a továbbított e-mailekbõl ismerik elérhetõségét: zako.laszlone@..) módszerével Szokolay
Sándornak a Jobbikról ejtett elítélõ szavai kapcsán már találkoztunk. Írása Figyeljen rám Papp János! címmel jelent meg a Kanizsa
december 10-i számában. Ellentanúkat próbált saját szándékának
megfelelõen állítani, ám ahelyett,
hogy õk szólaltak volna meg, Zakó úr ferdített.
Most is a MIÉP 2002-es országgyûlési képviselõ-jelöltje
(„2002-ben semmilyen funkciót
nem töltöttem be”– írja) tiltakozik. Miért nem a fiatalember cáfolt? Friss értesülésünk szerint
Zakó úr szájából hangzott el: tudatosan hagyta cserben az egykori batthyány-s diákot, hivatkozva annak családjára. Ha pedig õ „teljesen másképp emlékszik mindenre”, vajon mibõl ismert az eseményekre? Érti ezt
valaki?
Vagy, ha már Zakó úr jelen
volt, miért nem írja le, ami történt? Netán annyira hátrabújt,
hogy mit sem látott?
Apropó, 2002. Az õszi önkormányzati választás miépes jelöltjei közül többen ma inkább egyesületben dolgoznak, de nem kívánnak egykori országos alelnökükkel közösködni. Talán õk is
tudnak valamit?
Szentgyörgyi Ildikó
és Papp János

Emlékezzünk a nagyokra!
Újabb ötlettel rukkolt elõ Szakács Gábor, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ munkatársa, hogy szórakozási lehetõséget
nyújtson a város ifjú és deresedõ
polgárainak: az idén neves zenészek születésének és halálának
jubileumi évfordulója alkalmából zenés, táncos, beszélgetõs estekkel kívánnak megemlékezni a
legendás mûvészekrõl. Az elsõre
január 8-án, 18 órakor kerül sor
a HSMK Zala Márk termében.
Elsõként a 75 évvel ezelõtt
született Elvis Presley életérõl, a
Király munkásságáról lesz szó. A
rock&roll koronázatlan királyának történetét id. Farkas Tibor
nyugalmazott pedagógus mutatja
be, a beszélgetést színesítik

Elvisrõl készült képek, illetve a
páratlan zenész dalai is.
A következõ tervezett emlékesteken az AC/DC 30 éve Londonban elhunyt, érdes hangú énekese, Bon Scott, John Henry
„Bonzo” Bonham, a rocktörténelem egyik legjelentõsebb
dobosa – akinek 40 évvel ezelõtti
halálát követõen a Led Zeppelin
tagjai egyöntetûen úgy döntöttek,
nélküle nem folytatják –, Jimi
Hendrix, a kivételes tehetségû,
ám 40 évvel ezelõtt nagyon fiatalon, 28 évesen elhunyt gitáros és
John Lennon, a Beatles 30 évvel
ezelõtt meggyilkolt énekese lesznek a középpontban.
A szervezõk mindenkit szeretettel várnak, a belépés ingyenes.
S.E.
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7mérföld – mindent egy helyen
Számtalan, kultúrával és oktatással kapcsolatos tevékenység
tartozik az Eötvös téren újonnan
nyílt 7mérföld nevû, Takács Bálint által vezetett hely profiljához.
A maga nemében nem egy átlagos boltról vagy intézményrõl van
szó, hiszen a cégér gyermekszigetet, játszóházat, tanodát, játék- és
könyvesboltot és gyermekszínházat
is jelöl. Az üzlet vezetõjétõl azt is
megtudtuk, hogy a tehetséges fiatalokat is kívánják támogatni, mégpedig utcagaléria létrehozásával,
melyben ifjú képzõmûvészek mutatkozhatnak be. Aki elsétált az Eötvös téren a kirakat elõtt mostanában, már több mûvész és mûvészpalánta alkotását megcsodálhatta.
A náluk fellelhetõ programokat,
melyek többsége igazán ebben a
hónapban indul el, Kele Lászlóné és
Tamásné Aranyos Erzsébet pedagógusok mutatták be lapunknak. Egészen kicsi kortól, a közösségbe való
beszoktatás kezdetétõl várják a legkisebbeket, s természetesen a na-

gyobbakat is. Minden nap 10-tõl
mesedélelõtt várja a gyerekeket, ritmus- és hallásfejlesztõ gyakorlatok,
valamint a diszlexia megelõzésére
szolgáló program gyógypedagógus
segítségével. Szombatonként színház színesíti a programokat, ahol
bábszínházat, valamint a szombathelyi színtársulat végzõseinek elõadásait tekinthetik meg az érdeklõdõk.
A pedagógusok igyekeznek a
szülõknek is segítséget nyújtani,
ha tanácstalanok egy-egy, gyermeküket érintõ problémában. Például: milyen tanulási módszerek,
technikák vannak, melyekkel csemetéik valóban elsajátíthatják a
tananyagokat, hogy ne csak órák
hosszat üljenek a tanulnivaló felett, mindhiába. A sajátos nevelési
igényû gyermekek szüleinek tapasztalatcsere céljából kívánnak
egy klubot létrehozni, ahol szakember segítségét is kérhetik.
Rendszeres felkészítõ programok is tartoznak a napi tevékenységekhez – óvodásoknak játékos
„nyelvórák”, 7-8. osztályosoknak

A Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
SZÁLLÍTÁSI DISZPÉCSER munkatársat.
Közép, vagy felsõfokú végzettséggel és lehetõleg mûszaki tapasztalattal rendelkezõ, hosszú távon gondolkodó, megbízható személyt
keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással, jó
kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Vezetõi gyakorlat, német nyelvismeret és hasonló területen szerzett
tapasztalat a felvételnél elõnyt jelent.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ
Kft., 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
A borítékra kérjük, írja rá: Szállítási diszpécser

A Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
BÉRELSZÁMOLÓ munkatársat.
Középfokú szakirányú és TB (OKJ) végzettséggel rendelkezõ,
hasonló területen szerzett néhány éves tapasztalat, hosszú távon gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ
Kft., 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
A borítékra kérjük írja rá: Bérelszámoló

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

középiskolai matematikai elõkészítõ, korrepetálás, felzárkóztató
foglalkozások. Eseti segítségre is
számíthatnak azok, akik egy-egy
tárgy bizonyos témakörében ütköztek nehézségekbe, így nehéz a
házi feladat megoldása, vagy a
többiekhez való felzárkózás.
A „társulat” szívesen látja azokat a pedagógusokat is, akik kreatív ötleteinek megvalósítására az
iskola anyagi forrás hiányában
nem tud lehetõséget biztosítani, illetve akkor is, ha pusztán a segíteni, tenni vágyás dolgozik bennük.
Bõvebb
információkat
a
www.7merfold.eu oldalon találhatnak hamarosan, az oldal egyelõre még fejlesztés alatt áll.

Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM
INDUL
2010.01.12-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor kategóriákban
2010.01.14-én 16 órakor
gépkezelõ
(könnyû- és nehézgép)
2010.01.18-án 16 órakor
“C”, “C+E”, “D”
Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
Üdülési csekket elfogadunk!

A Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
KÖNYVELÕ munkatársat.
Mérlegképes könyvelõi végzettséggel rendelkezõ, könyvelés
területén szerzett néhány éves tapasztalat, hosszú távon gondolkodó,
megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel,
nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ
készséggel rendelkezik.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ
Kft., 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
A borítékra kérjük írja rá: Könyvelõ

A Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft.
NAGYKANIZSAI telephelyre keres
MÛSZAKI VEZETÕ munkatársat.
Felsõ és/vagy középfokú (technikus) szakirányú mûszaki
végzettséggel, szervizvezetõi vagy mûhelyvezetõi szakmai (mûszaki)
tapasztalattal rendelkezõ, hosszú távon gondolkodó, megbízható
személyt keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Vezetõi gyakorlat, német nyelvismeret a felvételnél elõnyt jelent.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre: Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ
Kft., 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
A borítékra kérjük írja rá: Mûszaki vezetõ

Rejtvényünk megfejtése
42. szám (december 10.): „Egy eszme nem felelõs azokért, akik
hisznek benne.”
43. szám (december 17.): „Szeretetre és békességre tanítani az
embereket.”
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

2010-ben
is hallgassa
a Kanizsa
Rádiót

Minden kor
kedvencei
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Jó hangulatban kezdi az újévet, ez kisugárzik a munkahelyén is. Jól teszi, ha továbbra sem avatkozik be kollégái magánéletébe, s akkor minden rendben lesz. Családtagjai segítségére számíthat a héten is.

IV.20.–V.20. Bika
Érzelmi életében izgalmas napokra számíthat. A váratlan siker megnöveli önbizalmát,
és alvásproblémáitól is megszabadulhat.
Fáradékonyságáról már azzal is megfeledkezhet, ha kicsit felújítja a ruhatárát.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha kissé nyitottabban fordul barátai, ismerõsei
felé, könnyebben juthat pénzkereseti lehetõségekhez. Munkahelyén váratlan eseményekre
számíthat, de emberismeretének köszönhetõen nyertesen jön ki az eseményekbõl.

VI.22.–VII.22. Rák
Sok tennivalója lesz az elkövetkezõ napokban. Vigyázzon, ne szûnjenek meg magánéleti kapcsolatai, ne hanyagolja el a barátait.
Ha azt akarja, hogy izgalmasabbá váljon a
párja számára, öltözködjön kihívóbban.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A komoly érzelmek helyett inkább flörtökre
vágyakozik. Energiával telten belevág még
a megvalósíthatatlannak tûnõ dolgokba is.
Az ünnepek alatt fölszedett plusz súlyt most
próbálja meg gyógyteákkal ellensúlyozni.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Újévi fogadalmai között elsõ helyen szerepel a család. Ígéretet tett mindenkinek arra,
hogy többet látják otthon, többet segít a házimunkában. Öltözködésében törekedjen a
harmóniára, a harsány színek mellõzésére.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kissé borongós, befelé forduló hangulatban
kezdi az újévet, bulizni sem kíván mostanában. Több türelemre lesz szüksége. Kacérabb,
feltûnõbb öltözködéssel nemcsak a saját, hanem a környezete hangulatán is változtathat.

X.23.–XI.22. Skorpió
Utazásra vágyakozik, pedig alig fogott
még munkába. Egészségére fordítson
több idõt az eddigieknél. Ha nincs más lehetõsége a sportolásra, akkor gyalogoljon,
és töltsön több idõt azzal, akit szeret.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Jó lehetõségek adódnak az év elsõ napjaiban a pénzkeresésre. A csillagok állása szerint ezért keményen meg kell dolgoznia. Ha
mégsem úgy történik minden, ahogyan elképzeli, ezt is el kell fogadnia.

XII.22.–I.20. Bak
Céltudatosan gondolja végig az év elején,
hogy mit szeretne elérni az új évben. Próbálja
ki, és valósítsa meg új ötleteit, még akkor is, ha
akadályokba ütközik. Törekedjen érzelmi életét megváltoztató új kapcsolatok kialakítására.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Év eleji fogadalmai között elsõ helyen
szerepel a karrier, az elõrejutás a ranglétrán. Jó meglátásait, ötleteit azonban nehezen tudja sikerre vinni. Tartsa szem
elõtt, hogy aki mer, az nyer.

II.20.–III.20. Halak
Bár nem kezdõdnek gördülékenyen az év elsõ napjai, vigasztalja az, hogy a barátaitól
mindig kaphat segítséget. Magánéleti bonyodalmai hamarabb megoldódnak, ha nem
erõszakkal közelít a megoldásukhoz.
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Kanizsa – Apró
INGATLAN

Városközpontban három szobás, 76 m2-es, egyedi fûtéses, 4.
emeleti lakás eladó. Érd.: 0630/411-4010 (7107K)
Nk-án a Csengery utcában 56 m2es, kétszobás, egyedi gázas lakás
(pince, padlás, kert) eladó. (7096K)
Nagykanizsa belvárosában
700 m2-es, társasház építésére alkalmas telek eladó! Érd.: 0630/227-3294 (7108K)
Gyékényesen az „A” szektorban közvetlenül a vízparton kétszintes (40 m2 szintenként) nyaraló
eladó. (Víz, szennyvíz, villany.)
Érd.: 06-30/227-3294
Nk-án a Dózsa György 117/B.
alatt II. emeleti, cirkofûtéses, 79
m2-es, három szobás lakás eladó.
Irányár: 11,8 millió Ft. Érd.: 0630/396-1910 (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.: 06-20/541-0542
(7131K)
Nk-án az Olajtelepen Vécsey
utcában karbantartott, 78 m2-es
családi házrész pincével-padlással,
1185 m2 udvarral áron alul eladó.
Érd.: 06-93/323-737, 06-20/3981455 (7151K)

2010. január 7.

Vendéglátásra alkalmas (de
más célra is használható), kb.
100 négyzetméteres (két terem,
raktár, közlekedõ, személyzetiés nyilvános helyiségek) üzlet teljes felszereléssel kiadó. Érd.: 0630/227-3294 (7116K)

BÉRLET
Keleti városrészben, csendes
környezetben három szobás lakásban két szoba kiadó egy-egy fõnek, vagy párnak. Négyemeletes
házban. A szobák részben bútorozottak, konyha fürdõ felszerelt.
Kábeltévé, Internet van. Pékség,
bevásárlókp., buszmegálló a közelben. Egy havi kaució szükséges. Tel. 06-30/847-88-16.
Nk-án a Király út 19. szám alatt
garázs kiadó vagy eladó. Érd.: 0620/934-9110 (7152K)

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
06-20/555-3014 (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 layer, csatlakozók. Érd.: 06-30/9932-534
(7145K)
Készpénzért vásárolok porcelánokat, régi dísztárgyakat illetve
festményeket, sötét alapszínû
Zsolnay tárgyakat. Érd.: Nagykanizsa, 06-30/332-8422 (7153K)

SZOLGÁLTATÁS

Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybevehetõ.) Teljes
testre 30 perces lazító masszázs
1500 Ft. Szolgáltatások: alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb.
Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a 06-30/481-2323
telefonszámon lehet (6273K)

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Kikiáltási ár/ Versenytárgyalások idõpontjai
961./Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000 Ft + áfa / január 20., 09:00
131./Magyar u. 18. beépítetlen ter./20.525.400 Ft + áfa /január 20., 09:30
3817./Csengery u. 111/B. - telephely/5.350.050 Ft + áfa / január 20., 10:30
1188/3/A/5., 1188/3/A/6./Fõ út 7. irodák és manzard/25.760.000 Ft + áfa/
január 20., 11:00
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/17.100.000 Ft + áfa/ január 20., 11:30
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/20.770.000 Ft + áfa/ január 20., 13:00
A versenytárgyalás helye:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

Meghívó lakossági fórumra
Marton István polgármester 2010. január 14-én (csütörtökön) 17 órától
lakossági fórumot tart a Medgyaszay Házban. (Nk., Sugár u. 5.). Téma: Király
u. 31. tömbbelsõ rendezése. Érintettek: Király u. 31. tömb, Sabján u. nyugati
oldalának és a Király u. 35-41. sz. ingatlanok tulajdonosai, illetve lakói.
Meghívott: Dr. Kolonics Bálint a választókerület önkormányzati képviselõje,
Deák-Varga Dénes városi fõépítész.

BENEDEK ELEK
SZÜLETÉSÉNEK
150. ÉVFORDULÓJA
TISZTELETÉRE HIRDETETT
RAJZPÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: január 15-ig
Január 8. 18 óra
ZENÉS EMLÉKEST
75 éve született a Rock & Roll koronázatlan királya: Elvis Presley
A belépés díjtalan
Január 9. 19 óra
ÚJÉVI KONCERTGÁLA
a Nagykanizsa Szimfonikus Zenekar újévi
gálamûsora. Vezényel: Kökényessy
Zoltán. Közremûködik: Mikó István
Jászai-díjas színmûvész. Belépõdíj:
felnõtt 2000 Ft; diák, nyugdíjas 1500 Ft
Jegyek válthatók a HSMK-ban hétköznap
10-18 óráig
Január 11. 14 óra
Felsõs bérlet
Molnár Ferenc: A PÁL UTCAI FIÚK zenés játék. A Pannon Várszínház
(Veszprém) elõadása
Fõbb szereplõk: Bakay Bálint, Szelle
Dávid, Kiss T. István, Kiss Dávid,
Kovács Gergõ. Rendezõ: Vándorfi László
Belépõdíj: 1 000 Ft
Január 11. 18 óra
RÖGZÍTETT FÉNY
a Kanizsa Fotóklub kiállítása
Megnyitja: Kõfalvi Csilla, a Magyar

Plakát Ház vezetõje. Közremûködik:
Nagykanizsa Város Vegyeskara. Karnagy:
Hajdú Sándor. Megtekinthetõ: február 5-ig
Január 13. 19 óra
Rátkai bérlet
Görgey Gábor: KOMÁMASSZONY,
HOL A STUKKER? - komédia
A Soproni Petõfi Színház elõadása
Szereplõk: Koncz Gábor, Nemcsák
Károly, Mikó István, Viczián Ottó,
Gyõri Péter. Rendezõ: Huszti Péter
Kossuth-díjas, Érdemes mûvész
Belépõdíj: I. hely 2.800 Ft, II. hely 2.500 Ft

Január 8. 17 óra
HÍRES ÉS HÍRHEDT PORTRÉK AUTOGRAMOKKAL - Doszpot Ferenc
grafikai kiállítása

VALÓSÁG ÉS KÉPZELET - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet Indiában, 1930-1936 között
festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: március 1-ig
UTCÁK, TEREK, VÁROSOK
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: január 31-ig

KARII PIPPO KORTÁRS GRAFIKUS
PLAKÁTKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: január 15-ig
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Országos másodiktól a világsztárig
A kanizsai sportpaletta 2009-es
esztendejérõl mindenfajta elcsépelt hatás nélkül állíthatjuk, hogy
változatos volt, s ami a leglényegesebb, alkalmanként szerfölött
eredményes is. Az örökös pénzhiányban „fürdést” jó néhányszor
felülírta a minõségi szakmai munka, s nem egyszer bizonyosodott
be annak ténye, az energiát sokkalta inkább érdemes edzésekbe
fektetni, mint örökösen csak forráshiányról panaszkodni…
Példának okáért kezdjük az ultrafutó dr. Lubics Szilviával, aki idén is
eljutott szakága világeseményére,
de a triatlonista Czigány András is
remekelt az országos diákolimpián
korcsoportjában szerzett elsõ helyével. Daróczi János ifjú baseballos
kanizsai klubjának történetében elsõként igazolhatott külföldre, és a
német Bundesliga II alapszakaszát
Neuenburgban játszhatta végig.
Hogy az erõs emberek sportjaként
nyilvántartott birkózásban a lányoknak is lehet keresnivalója, azt Egyed
Zsanett bizonyította korosztályos
szabadfogású diák-bajnokként és
számos szép siker gazdájaként.
A kanizsai „specialitású” sportágként számon tartott lábtoll-labdában
Hartai Attiláék nem csupán itthon,
de a German Openen is sokadszor
bizonyítottak már, s a sportakrobatáknál is lehetett szó Fradi Kupáról,

vagy bármilyen más korcsoportos
bajnokságról, a bezsebelt aranyaknak nem voltak híján egységeik.
A tradicionális sportok esetében
nem mehetünk el szó nélkül a kosaras Fuisz Viktória teljesítménye mellett, aki az U16-os válogatott tagjaként EB-résztvevõ volt nyáron Nápolyban, míg Varga Zsófia kanizsai
nevelésûként az Euroliga-résztvevõ
MKB-Euroleasing Sopron együtteséhez igazolhatott. Ladányi Dóra
asztaliteniszezõ a nõi Extraligában
lett a kanizsaiaknál húzóember, miközben már ifjúsági választott kerettagsági meghívó is lapul a zsebében.
Tegyünk egy kis kitérõt a sakk kulisszák mögötti világába, hiszen novemberben végre megvalósulhatott a
világbajnok Viswanathan Anand délzalai fellépése… Stílszerûen bajnokcsapat színeiben tehette ezt, hiszen
köztudott, áprilisban az AquaprofitNTSK immár második elsõségét
szerezte meg a szakértõk szerint is
roppant erõsnek tartott magyar bajnokságban. Joggal jár tehát nekik az
elismerés (még ha tele is vannak
úgymond légiósokkal), és lassan a
helyi felnõtt labdarúgás is kezd értékelhetõ teljesítménnyel elõrukkolni,
hiszen az NB III-as Dráva csoport
2008/09-es szezonjában már odafért
a dobogó harmadik fokára az NTE
1866, míg a KDE biliárdosai az NB
I-ben kezdhetik az újabb versenyévadot.

S lássuk, kikre volt érdemes
igazán figyelni. A kanizsai bokszolók üdvöskéje, Korpics István az év
végén a felnõtt országos bajnokságon szerzett 69 kg-ban ezüstérmet –
másodszor. Maradjunk még a „harcosok klubjánál”, hiszen Magyar
Zsanett a kardot forgatva robbant be
úgy igazából a helyi szûkebb
sportelitbe – a kadett világbajnokságon egyéniben szerzett hatodik
helyet. A belfasti siker esetében
tényleg csak (erõs képzavarral) a
jéghegy csúcsa, igaz, nem csupán
rajta múlik, hogy ez az alap a késõbbiekben se olvadjon el.
No, és akkor a (néha már hangos) közönséget is vonzó Kanizsa
KK-DKG East NB I B-s férfi kosárlabdacsapatáról: esetükben a
végsõ negyedik helyezés lehetett
volna fényes érem is, de sajnos akkor mindig botlottak, amikor a
lehetõség adott lett volna. De, idén
újra megpróbálják…
Rangsort szándékosan nem állítottunk fel az említett sportsikerek
között, s azt sem állítjuk, hogy listánk teljes lenne. Ezeken túl eltekintettünk az esetleges negatívumok,
csalódások górcsõ alá vételétõl is,
mivel tudjuk, hogy sok esetben már
a szimpla talpon maradás sem egyszerû „manõver” (nem csupán) Kanizsa sportéletében…
Polgár László

Ez történt (január 1 - 13.)…
… 20 esztendeje: a nõi asztalitenisz NB I 10. fordulójában Kanizsa Bútorgyár (6.) – BSE (3.)
10:15, Gazsi 5 meccset nyert,
köztük az Európa-bajnok Bátorfi
Csillát is legyõzte. A férfi NB IIben a H. Szondy SE – N. Tungsram SE 9:7, Beck négy gyõzelme
kevés volt a sikerhez az élcsoport
egyik tagja ellen.
… 15 esztendeje: a Tungsram
NB I-es sakk csapata leigazolta
Ribli Zoltán nemzetközi nagymestert, aki azt megelõzõen tíz éve
nem játszott magyar csapatban.
Megkezdte felkészülését a tavaszi
szezonra az Olajbányász NB I-es
labdarúgó-csapata, melybõl távozott Kajdy György, érkezett viszont
Balog Csaba, a szerb Braniszlav
Bulatovics, Fodor László, Keszeg
István és Szõcze Csaba, majd né-

hány nappal késõbb a Vác FCSamsungtól Szedlacsek István. A
férfi kézilabda NB I 16. fordulójában N. Tungsram SE (5.) – Százhalombatta (16.) 29-26, a legeredményesebb Brenner László volt 8 találattal, majd a következõ körben
PEMÜ Solymár – Tungsram SE
22-15. A nõi kosárlabda Magyar
Kupában MÁV NTE-Kanizsa Sör
– PVSK-Dália 53-97, Rátgéber
László együttese biztosan vette az
akadályt Kanizsán.
… 10 esztendeje: a PNB-re készülõ Olajbányász FC-tõl a
DVSC-hez távozott Kerekes
Zsombor után Zahorecz Krisztián
is, míg közös megegyezéssel kívánt elválni a klub és Keszei Ferenc a nagy pénzügyi gondok közepette. Eközben Kápolnás Zoltán 18 napos regnálása után Gra-

bant János lett a csapatot mûködtetõ kft. ügyvezetõje.
… 5 esztendeje: a férfi kosárlabda Magyar Kupában Kaposvári Egyetem (NB II) – Kanizsa
KK-DKG East 86-91, miközben
az NB I B-ben az utolsó helyezett
SMAFC 96-87-re gyõzte le Koma Dánieléket. Az Alfa Top
Sport országos teremtornát a
Rutinmix nyerte a Szõke Vitézek, a Tip Top és az EURO Spectus csapata elõtt. Gyõzelemmel
abszolválta a „tavaszi” nyitányt
az újonc Király Ingatlanügynökség-Kanizsa Sörgyár SE NB I Acsoportos nõi asztalitenisz együttese, miután a Szombathelyi AKt 13:5-re verték. A bennmaradás
végett is fontos mérkõzésen
Óber Andrea négyszer gyõzött.
Polgár László
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 Kézilabda. A nõi NB I B-s bajnoki küzdelmekben szereplõ Nagykanizsai Izzó SE együttesénél sem
maradhatott el az õszi mérkõzések
utáni „leltár”, melybõl kiderült, hogy
a 11. helyen telelõ csapatból a legtöbb gólt a súlyos térdsérülése miatt
idõközben hónapokra kidõlt Bouti
Lívia szerezte, szám szerint ötvenkettõt. Ez 5, 78-as átlagnak felel meg
találkozónként, s a góllövõlistán
egyébként 32. lövõ ezzel a mutatóval még elõkelõbb helyen áll. Az ifjúságiaknál a kanizsaiak szintén a tizenegyedik helyen várják a tavaszi
szezont, náluk góllövés terén Anek
Rebeka az éllovas 85 találattal (6,54es meccsátlag). A férfiak NB II-es
pontvadászatában az Izzó felnõttjei
harmadikak, náluk a mesterlövész
Baranyai Norbert 76 góllal, az ifik
pedig az ötödikként fordulnak, akiknél eddig Répási Szilveszter a legtöbb gólt szerzõ játékos (69).
 Labdarúgás. Január 18-án kezdi
felkészülését a tavaszi szezonra az NB
III-as NTE 1866 utánpótlás szekciója,
mely még a szezonzáró bankettjén értékelte az õszi eredményeket. A Mutter Attila vezette U16-os korosztály
pontveszteség nélkül vezeti bajnoki
táblázatát, akiknél a legjobb játékos és
egyben házi gólkirály egyelõre Billege András 12 találattal. Az U19-esek
sem szerepelnek rosszul Koller Zoltán
keze alatt, hiszen mindössze egy mérkõzést vesztettek az õszi meccsdömping alatt, vagyis esetükben is jó esély
kínálkozik az éllovasi pozíció megtartására. Az idõsebbeknél a legjobb teljesítményt Kocsis Dominik nyújtotta,
a legtöbb gólt pedig Balogh Szabolcs
szerezte (9). Természetesen az értékelésbõl a Dráva csoportban szereplõ
felnõttek sem maradhattak ki, s a Visnovics László - Domján László tréner
duó által felkészített legénység a félidei harmadik helyével nem okozott
csalódást, s a klubvezetés a kapus
Horváth Gábor, valamint Burucz
Barna és Csepregi Tamás teljesítményét külön is kiemelte.
 Úszás. A Délzalai Vízmû SE
növendékei a BVSC-uszodában, illetve Pécsett szerepeltek rangos
versenyeken. A fõvárosban Gayer
Márton (1998-as születésû) és Ács
Gergõ (1995) úszott megyei csúcsokat, ami elõbbinél 50 m gyorson
egy második helyezést ért, utóbbi
pedig 50 m mellen elsõ helyet, míg
100 m mellen második helyet szerzett. Pécsett Abay Nemes Anna 800
m gyorson nem talált legyõzõre,
rajta kívül ezt Zsiray Júlia (1999)
mondhatta el magáról, aki korosztályában 100 m mellen csapott elsõként célba.
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Kanizsa – Hirdetés

Könyvbemutató
pódiumbeszélgetéssel,
hastánccal
Igazi szórakoztató show-mûsor részesei lehettek mindazok,
akik részt vettek Röst János,
Kanizsai Háromszög (Közélet és
humor) címû könyvének bemutatóján a Honvéd Kaszinó Tükörtermében. (Megvásárolható
a Deák téri könyvesboltban.) A
szerzõvel Kovács Kálmán országgyûlési képviselõ beszélgetett.
„A könyv mûfaját nehéz meghatározni – írja az elõszóban Kovács
Kálmán. – Bárhol nyitjuk ki, mindenhol más: itt lexikális adatok
sora, ott monográfia, amott fotóalbum vagy éppen megkapó életkép; másutt könnyed humorú vagy
maró vitriollal teli írás tárul
elénk. A könyv igazi ûrt tölt be: A
rendszerváltás elsõ húsz évének
korrajza egy liberális kanizsai
közéleti ember szemével és érzésvilágával.”

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A "Batthyány Lajos Középiskoláért" Alapítvány
Kuratóriuma

2010. január 23-án,
szombaton 19 órától
rendezi hagyományos

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
- immár XVII. alkalommal.
A „Kanizsai háromszög” a kanizsai közélet húsz évét öleli fel,
a rendszerváltástól napjainkig.
Teszi ezt úgy, hogy a kronológiai
adatok mellett a személyes véleményem, érzelmeim, gondolataim is jelen vannak és alapvetõen
tükrözi liberális társaim liberális
gondolkodását, a liberális nézõpontot – írja az utószóban Röst
János. A „Kanizsai háromszög”
az MSZP, a FIDESZ és az SZDSZ
az a három párt, akik a húsz év
alatt meghatározták a helyi közéletet. Kizárólag õk delegáltak a
városvezetésbe polgármestert, alpolgármestert, és felváltva alkottak egymással szövetséget vagy
koalíciót.

Belépõjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium
titkárságán személyesen, levélben
vagy telefonon igényelhetõk.
Cím:
Nagykanizsa, Rozgonyi 23.
Telefon: (93) 311-239

A bál helyszíne: István Fogadó, Sormás

SZERETNÉ, HOGY GYERMEKE
boldog, önfeledt, nyitott maradhasson?
A válasz: WALDORF PEDAGÓGIA
Szeretné, hogy egyenlõ mértékben fejlõdjenek
szellemi, érzelmi és gyakorlati képességei?

A Waldorf iskolákat a fentiek miatt
a kéz, a szív és a fej iskolájának is nevezik.

Elõadások a kanizsai könyvtárban
szombatonként, délelõtt 10 órától:
2010. január 16.
Papp Levente: Az iskolaérettség
2010. február 20.
Kocziha Miklós: Írás, olvasás, számolás tanítása
Nyílt nap az óvodában: szerdánként 16 órától
Nyílt nap az iskolában:
szülõknek: 2010. január 16. 14:00
gyermekeknek:
2010. január 23. 14:00, 2010. január 30. 14:00
Helyszín: Sormás, Kossuth u. 36.

További információ:
Flumbort Zoltán: 30/284-1160, Kiss Tímea 20/575-9526
E-mail: kanizsawaldorf@gmail.com
internet: www.kanizsawaldorf.hu (januártól elérhetõ)

