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

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

rult a jó hangulat fokozásához. A
Kanizsa Bordalnoka 2010. címért
számos versenyzõ küzdött meg,
vidámabbnál vidámabb nótákkal,
végül az elsõ helyezést Vajda Mária nyerte el, második Bróz
Józsefné fityeházai lakos lett, a
harmadik Horváth Zoltán Magyarszentmiklósról, a negyedik
pedig Németh Tibor lett Nagykanizsáról.
A Baranta és ÍjászbemutatóNTE 1866 Egyesület Íjász Szakosztálya sorakozott fel négykor a
színpad mellett, a közönség pedig
izgatottan leste a vitézek küzdelmeit. Az Egyesület hagyományõr-

www.kanizsaujsag.hu
Hirdetésszervezõt
keresünk!
Jelentkezni 2010. szeptember
17-ig személyesen, vagy a
szerkesztõségbe eljuttatott
fényképes önéletrajzzal lehet!

Követelmények:
jó kommunikációs készség,
legalább középfokú végzettség.
Azonos munkakörben eltöltött
gyakorlat és számlaképesség
elõnyt jelent.

Összecsaptak a fakanalak
Gasztronómiai élvezetekben
dúskálhatott a város a hétvégén
megrendezett Hetedik Kanizsai
Bor-és Dödölle Fesztiválon.
Volt minden, ami szem-szájnak
ingere, a nagy evészet mellett
pedig gazdag kulturális programokon lazíthattak a mulatni
vágyók.
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XXII. évfolyam 30. szám
2010. szeptember 9.

Víg kedélyû konferanszié próbálta az esõre hajló péntek délutánon összetoborozni az ekkor még
meglehetõsen gyér számú közönséget, majd a hatásos köszöntõ
után a szervezõk ajándékot nyújtottak át Cseresnyés Péter alpolgármesternek. A Fesztivál jelvényeit, egy vázát, egy kötényt és
egy üveg bort vehetett át az alpolgármester, majd köszönõ szavai
után kiemelte a programsokaság
legjelentõsebb pontjait :
– A szervezõk talán nem is gondolták a kezdetekkor, hogy ilyen
nagy szabású rendezvénnyé növi ki
magát a Dödölle Fesztivál. Az Erzsébet térre látogatók nagyon gazdag kulturális programok közül
választhatnak, és olyan produkciókat fognak látni, amelyekkel ritkán
találkozhatnak Kanizsán. A holnapi nap nagy attrakciója lesz a fõzõverseny, amely egy hagyományos
zalai ételt, a dödöllét fog különbözõ ízekkel kínálni önöknek, sok-sok
résztvevõvel. Mindenkinek kelle-

mes két napot kívánok, az égiektõl
pedig közösen kérjük, hogy az esõ
ne zavarja meg a rendezvényt.
Cseresnyés Péter záró szavait
meghallhatták az égiek, ugyanis sikerült „megúszni” a két napot esõ
nélkül. Persze szó sem volt megúszásról, mert látszólag mindenki
élvezte a programokat. A péntek
délutáni pangás csak estig tartott,
szombaton már alig lehetett mozdulni az ember-tömegben, no meg
persze a sok dödöllétõl. Péntek délutántól számos gyerekprogram várta a kicsiket, így például a bohókás
hacukákba öltözött Holló Együttes
három víg zenésze, akik furcsábbnál furcsább hangszerekkel kápráztatták el az apró nézõközönséget.
Szombaton sokan kilátogattak
az Erzsébet térre, hiszen tizenegytõl rajthoz álltak a dödöllekészítõk
fõzõkanalai, ekkor vette kezdetét
a fõzõverseny. Egy órával késõbb
már nehezen lehetett ellenállni az
ízlelõbimbók követelõzésének, és
ezt csak fokozta a Tüttõ János Nótaklub Jó ebédhez szól a nóta címû
mûsora. Idén nem csak bónokkal,
hanem egyes csapatoknál készpénzért is hozzá lehetett jutni a
prószához, gánicához, vagy a változatos húsételekhez. A délután
folyamán többek között felléptek
a Farkas Ferenc Zeneiskola népzene tagozatos diákjai, de számos
egyéb népzenei társulat hozzájá-

zõi között szinte minden korosztály képviselte magát, de talán a
gyerekek pattogtatták a legszívesebben az éles hangú ostorokat.
Félórás bemutatójuk után feloszlott a kíváncsiskodók gyûrûje, de
csak addig, amíg oda nem tömörültek újból a színpadhoz, ahol a
Kutyakölykök és a Zala Táncegyüttes közös produkcióját csodálhatták meg.
Fél hatra felsorakozott a pódiumra a fõzõverseny zsûrije, élükön
Prikryl Józseffel, a Kanizsa és
Környéke Gasztronómiai Egyesület elnökével és dödölle-jelmezes
kislányával, hogy kihirdessék a
gyõzteseket. A fõzõverseny huszonhat csapatából huszonöt dödölle kategóriában, húsz pedig tájjellegû ételek kategóriában is nevezett. A versenyzõk között tizenöt nagykanizsai, a többi pedig
nagyrécsei, bánokszentgyörgyi,
kéthelyi, fajszi, ligetfalvai, pacsai,
bázakerettyei csapat volt. A Dödölle kategória gyõztese a
nagyrécsei Bivalybanda lett, a tájjellegû étel kategória gyõztese pedig a bánokszentgyörgyi Dödöllék
csapata.
Az esti zenés rendezvényeket
nagyszabású tûzijáték követte, a
napot pedig az FG-4 Illés- Fonográf Emlékzenekar elõadása zárta.
Z.A.
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Emléktábla
Pék Pálnak

Az Ady u. 12/B. falán szerényen
hirdeti az emléktábla a költõ gazdag életpályája alatt született tíz
kötetet, költészetének halhatatlan
voltát. Balogh László ünnepélyes
szavaival emlékeztette a jelen lévõket, hogy Pék Pál igazi kanizsaiként élt közöttünk. Az a komplex tevékenység, amit városunkban folytatott, országos jelentõségû is, ugyanakkor kiemelendõ Kanizsához való hûsége.
– Tartozunk ezzel a táblával
Pék Pálnak, aki barátunk, kollégánk, mesterünk volt, és ezzel az
örök mementóval szeretnénk hozzájárulni emlékezetének õrzéséhez. Ha minden évben megemlékezünk, akkor a költõ még talán
az égbeli kávéházból, katedráról
is örömmel figyel minket. Az emléktáblán szereplõ szöveg történetéhez annyit mondanék, hogy a
nyitó verssor az 1976-os kötetében megjelent Mint a madár címû
versébõl való. Ugyan „elefántcsonttornyot” is említ az emlékszöveg, de nem volt õ a szó szoros
értelmében elbújva, verseivel szoros kapcsolatot tartott fenn az
emberekkel. Az utolsó mondat azt
a fájdalmat érzékelteti, ami jellemzõ volt egész költészetére,
ugyanakkor a „mégis morál” is
áthatja ezt a munkásságot. Három iskola, a Batthyány Lajos
Gimnázium-elõdjébe, a Landler
Jenõ Gimnáziumba járt Pék Pála Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola és a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium fogott össze emlékének ápolására. Úgy gondolom,
méltó kezdete a tanévnek ez a
megemlékezés.
A hosszas protokoláris beszéd
helyett Pék Pál Holtág címû versét
hallhattuk egy batthyánys diák
elõadásában, majd a három iskola
képviselõi megkoszorúzták a táblát.
Z.A.

Fotó: Ziegler Anita

Pék Pál munkásságának állítottak emléket a költõ, tanár lakóházának falán elhelyezett
táblával. Az ünnepélyes avatáson Balogh László, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság elnöke köszöntötte az egybegyûlteket.

Fejtõ Ferencre emlékeztek
A Zsinagógában tartotta megemlékezését a Fejtõ Ferenc Alapítvány és a Nagykanizsai Zsidó
Hitközség az író, történész születésének 101. évfordulója alkalmából.

Megemlékezõk kis csoportja
érkezett a Zsinagóga ódon termébe, ahol a rendezvény elsõ programjaként Tóth Barnabás Ajándékfilm címû alkotását tekinthették meg. A film az idõs Fejtõ Fe-

renccel folytatott beszélgetéseket, az író békével, a háború embertelenségével kapcsolatos gondolatait idézte. A résztvevõk ellátogattak Fejtõ Ferenc emléktáblájához, ahol méltóképp tisztelegtek az író, történész emléke elõtt,
majd visszatérve a Zsinagógába,
dr. Kovács Loránt, a Fejtõ Ferenc
Alapítvány elnökének köszöntõ
beszédét hallgathatták meg. A városunkba érkezõ Charles Fejtõ
szavai méltóképpen idézték meg
édesapja emlékét. Hangsúlyozta,
hogy Fejtõ Ferenc mindig szívesen gondolt vissza szülõvárosára
Nagykanizsára, és emlékeztetett
arra, hogy gondolatai iránymutatóak lehetnek a fiatalság, valamint a békeszeretõ emberek számára.
A programok zárásaként a
Pónem együttes játékának dallamai töltötték be a termet.
Z.A.

Rosenberg Zsigmond és Pauk Anna
Az Egyesült Államokban a
musical mûfajának megteremtõjeként számon tartott Sigmund
Rombergre (Rosenberg Zsigmond) emléktábla-állítással, az
ének- és zongoratanár Pauk Annára pedig ünnepséggel emlékeznének
szülõvárosukban,
Nagykanizsán, ahol egy-egy emlékbizottság alakult a napokban
a tervek megvalósítására.
A kezdeményezõ Halász Gyula önkormányzati képviselõ az MTI-nek elmondta: az 1887-ben a dél-zalai városban született Sigmund Rombergnek
emléktáblát állítanak a közeljövõben, a
tíz éve elhunyt Pauk Anna születésének
december 31-én esedékes századik évfordulójára pedig ünnepséget szerveznek. Mindezekkel szeretnék ismét reflektorfénybe állítani Nagykanizsa neves
szülötteit. Sigmund Romberg gyermekként a mai Horvátországban,
Eszéken és Beliscsén tanult, egykori lakóhelyén ma tábla õrzi emlékét.
Késõbb Bécsben szerzett mûszaki
diplomát, itt barátkozott össze Kálmán Imrével és Lehár Ferenccel.
Romberg már hatéves korától hegedült, majd zongorázni tanult.

Bécsbõl 22 éves korában vándorolt
ki az Egyesült Államokba, ahol az
1920-as évektõl az egyik legnépszerûbb operett- és musicalszerzõként
tisztelték, és ahol ma is az amerikai
operett és musical egyik megteremtõjének tartják. 78 színpadi mûvet és
több mint kétezer dalt hagyott örökül 1951-ben bekövetkezett halála
után. The Desert Song címû operettjét 471 alkalommal tûzték mûsorra
alig két esztendõ alatt. Késõbb több
filmváltozat is készült belõle: 1929ben, 1932-ben, 1943-ban és 1953ban is megfilmesítették. Színpadi
mûveibõl sorra készültek a filmes
feldolgozások, de már kifejezetten a
filmvilág számára is írt újabb darabokat. A Maytime címû alkotást
1938-ban Oscar-díjra is jelölték a
legjobb zenés film kategóriában. Az
aranyszobrocskát viszont el is nyerte 1951-ben az a rajzfilm, amelynek
betétdalát szintén Romberg írta. A
komponista a Tom és Jerry párost
"énekeltette" meg a The Two Musketeers címû epizódban.
Zenés mûveinek színpadi és filmváltozataiban olyan színészek szerepeltek, mint Gene Kelly, Al Jolson,
Lugossy Béla és Bing Crosby. Ké-

sõbb például Mario Lanza, sõt a Carreras-Domingo-Pavarotti tenorhármas is lemezre énekelte Romberg dalait. Életmûvével bekerült a Dalszerzõ
Hírességek Csarnokába (Songwriters'
Hall of Fame), és mûveit a tengerentúlon ma is gyakorta játsszák.
Pauk Anna zenepedagógus, karnagy ének- és zongoratanárként olyan
nemzetközi hírû mûvészeket oktatott,
mint Bubnó Tamás vagy Polgár László. A budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán tanult, zongora és
énektanári diplomát szerzett. 1937ben nagybõgõbõl is levizsgázott, a
második világháború kitöréséig nagybõgõsként és énekesként külföldön
turnézott. Szerzõdései lejártával viszszatért Nagykanizsára, több iskolában
is oktatott, majd 1944-ben deportálták.
Auschwitzba,
késõbb
Gelsenkirchenbe került, 1945 júniusában tért vissza Nagykanizsára,
1948-tól Budapesten élt. A fõvárosban üzemi kórusokat vezetett, 1950 és
1956 között énekes, késõbb korrepetitor volt a Magyar Rádió énekkaránál.
1973 és 1977 között a Vándor Kórus
hangképzõ tanára volt, 1981-tõl a
Tomkins Énekegyüttessel dolgozott.
Forrás: MTI
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megfizettek. A nagykanizsai
MAORT-lakótelep az ország egyik
legszebb parkosított lakótelepe,
ahol az épületek és a növényzet helyi védelmet élvez. Mai formájában is – bár az épületek már magántulajdonban vannak –, a telep
teljes egésze dísze, ékessége a városnak. Bõsze Kálmán nevét õrzi a
Bõsze-köz. Frédi bácsinak a városban mindig nagy tisztelete volt,
amit az is igazol, hogy 1964-ben
Nagykanizsa város díszpolgárává
választották. A MAORT lakótelep
létrehozóinak – köztük Bõsze Kálmánnak – tiszteletére 2001-ben

A kanizsai ünnepség másnap hagyományosan, koszorúzással vette
kezdetét a Huszti téren lévõ Olajbányász emlékmûnél, majd a
MAORT lakótelepen folytatódott,
ahol felavatták Bõsze Kálmán erdõmérnök, a nagykanizsai és zalai
MAORT-telepek alkotója, Nagykanizsa város díszpolgára tiszteletére
állított kopjafát. Avatóbeszédet dr.
Andor József erdõmérnök, Nagykanizsa díszpolgára mondott.
Ugyanezen a helyszínen, a Bõsze közben adta át a Civil
Kerekasztal Egyesület képviseletében Lengyák István, Balogh István
és Budavölgyi Kálmán Udvardi
Gézának, az olajos emlékeket õrzõ
és gondozó Kanizsai Olajos Szeniorok Hagyományápoló Köre vezetõjének azt a márványtáblát, mely
jelzi, hogy a város 7 csodáját keresõ akcióban a lakosság szavazata
alapján, az ember által épített értékeink sorába bekerült a MAORTlakótelep. Az ünnepség a bányász
és az erdész himnusz eléneklésével
fejezõdött be.
Bõsze Kálmán (1900-1969)
1936-ban kezdett el dolgozni a
Magyar Amerikai Olajipari Rt.-nél.
A dunántúli olajbányászat megszületése idején vette át a nagyszabású
építkezési célkitûzések megvalósítására létesült Építési Osztály vezetését. Bõsze Kálmán álmodta meg,
terveztette és valósította meg a zalai olajvidékeken, Kerettyén, Lo-

vásziban, valamint a budapesti
olajvezeték mentén a ma is álló tornácos lakótelepeket, irodaépületeket, kultúrházakat, pázsitos sportpályákat és vadregényes utakat.
Miután a zalai olajmezõk termelése felfutott, szükségessé vált, hogy
a MAORT-mérnökök, tisztviselõk,
munkások számára Nagykanizsán
is lakások épüljenek. A munka
1942-ben kezdõdött, s hamarosan
elkészült a lakótelep, amelynek
parkosítását csak a háború után lehetett befejezni. A MAORT-telepet
akkor is „MAORT-kemp”-nek nevezték, és késõbb is, amikor a
MAORT szó nemkívánatos volt. A
telep tervezésének, kivitelezésének
„szellemi atyja” Bõsze Kálmán erdõmérnök volt, aki már soproni
egyetemi évei alatt építésztervezõként és komoly építkezés „pallérjaként” is komoly gyakorlatot szerzett. Bõsze Kálmán erdõmérnök
vénája ma is látszik a telepen, a
bokrok, örökzöldek, a „bõszeszakállt” termõ fák mind rá emlékeztetnek. Bõszének az volt a célja,
hogy a telep csöndjével, klímájával, kényelmével üdülõtelep jellegû legyen, és biztosítsa az itt lakók
teljes pihenését, munka utáni kikapcsolódását. Nem tervezett a házak közé elválasztó kerítéseket,
nem engedte meg – vállalati szervezési intézkedésekkel – a lakótelepi házak mellett a disznóólak,
csirkeudvarok, veteményes kertek
kialakítását. Azt hangoztatta, hogy
az olajipar dolgozói keresnek anynyit, hogy táplálékukat az üzletekben megvehessék. Az építkezés
céljára a MAORT a Székelyföldön
egy egész erdõt vásárolt. Mivel
megfelelõen igényes kivitelezõt
nem találtak, saját építési részleget
hoztak létre, amelybe felkészült
szakembereket hoztak, akiket jól

Segítõket
köszöntöttek
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság 2010 nyarán immár hatodik alkalommal képzett ki az
Egészségügyi Alapellátás Intézményével közösen kortárssegítõket, oktatókat.

dombormûves emlékfalat és a Bõsze-közben egy fa-emlékoszlopot
állítottak, ami mára elkorhadt. Ezt
pótlandó határozta el számos tisztelõje egy kopjafa állítását, amit a
MOL Rt. és a Zalaerdõ Zrt. anyagilag támogatott.
A Székelyföld protestáns temetõiben, de Kalotaszegen is – a
„méltósági helyeken” – általánosnak mondható a kopjafa-állítás,
amelyhez a szeretet és a kegyelet
jelének drága kitûzései fûznek
minden embert.
A kopjafák történetérõl Udvardi Géza többek között elmondta:
A napjainkban Magyarországon is
divatba jött kopjafa nem pontosan
azonos a fejfával. A magyar szimbólummá vált kopjafa fokozatosan, egyre gyakrabban jelent meg
a temetõkön kívül is, az eredetitõl
egészen eltérõ, új funkciót kapott
emlékmûvek formájában. Magyarországon ilyen jellegû emlékmûvet elõször a mohácsi csata tömegsírjai fölé emeltek 1970-ben.
A rendszerváltozás után különbözõ eseményekre, emberekre emlékezõ emlékmûvek állításának
szokása nagy népszerûségre tett
szert, az állítás alkalmainak skálája is kiszélesedett. Szokták egyedül, de család esetén párosával alkalmazni a kopjafákat. Díszesen
kifaragott kopjafákat ma már
nemcsak személyeknek, hanem
intézményeknek is állítanak, de
események, évfordulók emlékére
is. Ezeken számos utalás is található. Néprajzi szempontból mindenféle kopjafa, fejfa, sírjel értékes, de természetesen a legnagyobb értéket az õsi és mûvészi
módon megfaragott kopjafa jelenti.

A táborban kiképzett fiatalok a
nyár folyamán lelkesen és szorgalmasan segítették a Rendõrkapitányság bûnmegelõzési munkáját.
Zalakarosban és Nagykanizsa
strandfürdõjében 2010. július 1-jétõl
augusztus 22-ig láttak el vagyonvédelmi járõrszolgálatot. Munkájuk
eredményét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy szolgálati
idejük alatt nem történt bûncselekmény egyik helyszínen sem. A Csónakázó-tó melletti Zöld táborba egy
közös bográcsozásra hívták meg õket, ahol dr. Molnár József rendõr
alezredes, kapitányságvezetõ, Cseresnyés Péter alpolgármester, Bükiné Papp Zsuzsanna rendõr százados, a Zala Megyei RFK bûnmegelõzési osztályvezetõje, Szirtes Lajos, Zalakaros polgármestere és a
strandfürdõk képviselõi köszönték
meg a munkájukat, hozzátéve azt is,
a táborra szükség van, csalogassanak magukkal minél több diákot jövõre.
– Két évvel ezelõtt vettem részt
elõször a táborban, és most viszszahívtak csoportvezetõnek, hogy
egyengessük a képzésen résztvevõk útját – válaszolta Kavcsák Réka. – Jól éreztük magunkat, s mint
a rendõrség munkáját segítõ kortárssegítõk nagyon sok lehetõséghez jutunk késõbb. A napokban
például egy egyhetes bûnmegelõzési szolgálatot láttunk el Gyenesdiáson, ami valójában egy nyaralással egybekötött munka volt.
– Június 20-27 között zajlott a
tábor Kistolmácson –, vette át a
szót Somogyi Nikolett. – Elõadásokat hallgattunk meg büntetõjog és
drogprevenció témakörben, ezen
kívül volt önismereti- és metakommunikációs tréning. A rossz idõ miatt azonban nem tudtunk fürdeni a
kistolmácsi-tóban. Akiket idén képeztek ki, a sikeres vizsga után váltak kortárssegítõkké. Ezután következett a bûnmegelõzési szolgálat,
illetve a nálunk fiatalabbaknak
tarthatunk órákat az iskolákban.

B.E.

B.E.

Bányásznap kopjafaavatással
A hétvégén tartották országszerte a bányásznapi ünnepségeket. Az elsõ Bányásznapot, a bányászokat, a széncsaták legendás
hõseit hatvan évvel ezelõtt, 1951.
szeptember 2-án ünnepelte meg
az ország. A 60. Bányásznap
központi ünnepségét Kazincbarcikán rendezték meg.
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Miha Tamásné
válasza
Válasz a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap XXII. Évfolyam 29. számában megjelent „Búcsút intettek
Mihánénak” címû írásra.
Emlékeztetõ a 17 névtelen kilépõnek:
1. Idézet a kilépõktõl: „Miha
Tamásnénak joga van, az õ elveinek megfelelõen, bármelyik politikai vagy gazdasági csoportosuláshoz csatlakozni, de nem a MI nevünkben.”
Én, alulírott egyetlen párt, kör,
egylet nevében sem nyilatkoztam,
csak a saját nevemben.
2. A Rozgonyi Polgári Kör és
Egylet megmaradó és már jelentkezõ új tagjainak minden reménye
megvan arra, hogy továbbvigyék
eddigi sikeres, színvonalas, a városlakók által elismert tevékenységüket a helyi, kanizsai érdekeket
képviselve.
Miha Tamásné

Egy meg nem történt
atrocitás
Hazug és felháborító írás jelent
meg a Kanizsáért Közéleti Egyesület kiadványában. Az ominózus
hírben ökölrázással a vendégeiket
megfélemlítõ, elûzõ fakosi lakosokról tesz említést a névtelen
szerzõ, aki a cikk állításával ellentétben biztos nem volt jelen a
Fakosért Városrészszépítõ Egyesület által szervezett falunapi programon. Hisz ha ott lett volna, akkor nem írhatta volna le azokat a
döbbenetes valótlanságokat, melyekkel mélységesen megbántotta
Kis- és Nagyfakos vendégszeretõ
és békés lakosságát.
A cikk állításaival ellentétben
ugyanis semmilyen atrocitás és
kellemetlen esemény nem zavarta
meg a fakosiak ünnepét, amit megtisztelt jelenlétével Cseresnyés Péter alpolgármester úr, Jerausek István a körzet képviselõje és Röst
János képviselõ úr is. Megjelent
vendégeink a hivatalos megnyitót
követõen kötetlen beszélgetést
folytattak az itt élõkkel, részt vettek a fõzõverseny zsûrizésében,
megtekintették a kulturális mûsor
nagy részét is, és reményeink szerint kellemes élményeket szerezve
távoztak városrészünkrõl.
Fakos békés lakói tehát örömmel
vették a fent említett vendégek jelenlétét, nem tettek kellemetlen
megjegyzéseket, nem rázták öklü-

ket. Nem tették ezt a hívatlanul
megjelent Marton Istvánnal sem,
akit jó házigazdaként szintén vendégszeretõ módon fogadtak. Éppen
ezért nem értjük, hogy mi vezette a
cikk íróját, hogy valótlanságokat állítson, és rossz hírét keltse Kis- és
Nagyfakos lakóinak. Valószínûsítjük, hogy inkább politikai indíttatásból született az írás, hogy lejárassa a vendégként megjelenõ alpolgármester urat és a két képviselõt. A kiadvány szerzõi ehhez gátlástalan módon felhasználták egy
békés városrész ünnepét, megbántottak több száz választópolgárt.
Tiltakozunk tehát a Marton István nevével fémjelzett Kanizsáért
Közéleti Egyesület lapjában megjelent hazugságok miatt, a gátlástalan valótlanságok megjelenéséért pedig a Közéleti Egyesület elnökét, Marton Istvánt, mint felelõs
kiadót terheli a felelõsség.
Reméljük, a következõ évben is
megrendezendõ Fakosi Falunapon
még többen tisztelnek meg minket
jelenlétükkel, és vendégszeretetünkrõl, a jó hangulatról és gazdag program kínálatról viszik jó hírünket.
Nagy József György,
a Fakosért Városrész Szépítõ
Egyesület elnöke

Emberségbõl
elégtelen!
Sokan szeretnének dolgozni, és
amikor erre lehetõség van, azonnal
telefonálnak, pályáznak, mert hisz
élni kell, és ahhoz munka kell.
Ugyanígy járt az a kanizsai friss
diplomás is, akinek a nagykanizsai
munkaügyi központ küldött egy emailt, hogy az eszteregnyei iskolában pont az õ végzettségének megfelelõ pedagógust keresnek. Telefonálás, ahol azt közölte Faggyas
Ferencné igazgatónõ, hogy küldje
el diplomájának másolatát és egy
szakmai önéletrajzot. Mit tesz egy
dolgozni akaró ember? Irány a posta és küldi a szükséges iratokat.
Történt mindez 2010. augusztus
12-én. Ma 2010. szeptember 6-án
sincs válasz, pedig már tanítás van.
Hogy létezik az, hogy még csak
nem is válaszolnak a pályázóknak
Magyarországon. Meddig tartana
egy telefon, vagy egy e-mail, hogy
köszönjük, de nem ön a nyertese a
pályázatunknak! Nyugaton ez a minimum ilyen esetekben, de még akkor is elhívják egy beszélgetésre, ha
tudják nem õ lesz az igazi. Ott legalább embernek nézik a pályázókat.
Ha egy iskolaigazgató ennyire
kultúrálatlan, nyilvánvaló, hogy az

általa vezetett iskola is hasonló
színvonalú. Vajon ott mire tanítják
a gyerekeket? És ez a kultúra egy
picurka kisfalu igazgatónõjének is
természetes viselkedési mód lett, a
mai Magyarországon.
Név és cím a szerkesztõségben

Oligarchák = kiskirályok
Azt akarom keresni, amiben
egyetértünk. A kor iránti tisztelet is
visszatart attól, hogy leüssem a
magas labdát. Nevezetesen: amikor a marxizmuson edzõdött egykori MSZMP-káder védelmezi a
tõkét a kisemberrel szemben. De
igazat kell adnom a tanácselnök
úrnak abban, hogy az oligarcha
szó kevéssé használatos a közbeszédben. Tõlem is kérdezte tavaszszal egy ismerõsöm: mit is jelent a
szó pontosan? Ám amint kiskirálynak, Csák Máténak fordítottam le,
mindjárt értette. – Aha, aki magánkirályságot épített ki! Mózes úr is
bizonyára azt akarja: Legyen béke,
szabadság és egyetértés. Ez állt a
12 pont élén. Közülük a 4. a törvény elõtti egyenlõségrõl, a 6. a
közös teherviselésrõl szólt. Azokkal szemben, akik azt hiszik magukról, fölötte állnak a törvényeknek. Akik megpróbálják kihúzni
magukat a közteherviselés alól. Ismerõs?
„Azért lett ebben az országban
kétharmada a Fidesznek, mert az
emberek úgy érezték: az a kormány, amelyet megválasztott, elárulta õket, a kormányzás nem értük, hanem ellenük zajlik; az a
kormány, amely ebben az országban regnált, nem a közérdeket, hanem a magánérdeket szolgálja.”
(Lázár János) „A kormányzást
gyakorló politikai közösség több
baloldali szavazatot kapott, mint
maga az a párt, amelyik magát baloldalinak nevezi.” (Orbán Viktor)
És egy friss MTI hír: „Magyarországon 2010-ben lezárult az utópiák évszázada. Az utolsó utópisztikus baloldali hatalompolitikai kísérlet is megbukott, ami nem volt
más, mint a baloldali modernizáció utópiája – fogalmazott Orbán
Viktor a Kötcsei Találkozón. A miniszterelnök úgy látja, életünk legnagyobb kihívása elõtt állunk, utópiák helyett valóságra épülõ politikát kell érvényre juttatnunk. Meglátása szerint a kétharmados forradalom tavasszal azért jöhetett létre, mert három dologban nemzeti
összefogást sikerült teremteni: abban, hogy a gazdaságot talpra kell
állítani, hogy munkahelyeket kell

2010. szeptember 9.
teremteni, és hogy helyre kell állítani a rendet és a közbiztonságot.
Hangsúlyozta: rajtunk kívül más
politikai erõ ezt nem fogja megtenni, mert nincs rá szándéka és képessége. A kormányfõ aláhúzta, a
nemzeti egység egy szövetség sikere, ugyanis a polgári középosztály szövetséget kötött a bizonytalan helyzetû, szegényebben élõ
társadalmi rétegekkel. Ez a szövetség adja alapját a mostani kormányzásnak. Az a feladatunk,
hogy ezt a szövetséget megvédjük
a Gyurcsány-korszak ipari méretû
illúzió-termelésével szemben –
mondta Orbán Viktor. A polgári
jobboldal feladata, hogy fenntartsa
a szövetséget a polgári középosztály és a bizonytalanabb helyzetû
társadalmi rétegek között, hogy
teljesen átépítse a gazdasági rendszert, és hogy kivezesse az országot az adósságcsapdából. Hozzátette: ehhez az szükséges, hogy a
mi gazdaságpolitikánk középpontjában a munka, a munkahelyteremtés álljon, és az, hogy sikerüljön tíz év alatt egymillió új munkahelyet létrehozni. Csak a munka ad
ugyanis reményt a felemelkedésre,
és minél többen dolgoznak, annál
sikeresebb lesz a gazdaság.”
Papp János

Hová tûnt a pénz?
Hová tûnt a pénz témában,
ezen belül buszvárók és buszöblök megépítésével kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatót a Kanizsáért Közéleti Egyesület nevében Marton István az egyesület
elnöke, polgármester és önkormányzati képviselõ-jelöltje, valamint Horváth István önkormányzati képviselõ-jelölt.
Horváth István elmondta: Nagykanizsa a kistérség településeivel és
a Zala Volánnal közös konzorciumban pályázott a térség közösségi
közlekedésének fejlesztésére. Marton István polgármesterként és a
kistérség elnökeként is az együttmûködés és az összefogás erejében
hitt, ennek eredményeként született
meg ez a példaértékû pályázati
munka is. A beruházás összköltsége
660 millió forint, melybõl Nagykanizsán 31 buszváró újulna meg, a
térségben pedig buszöblöket és
buszfordulókat alakítanának ki,
megoldva ezzel az évtizedes problémákat. A regionális fejlesztési tanácstól Marton István közbenjárására jó pontozást kapott pályázatunk,
így került fel Budapestre az anyag.
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Muramenti Horvátok Egyesülete: Fekete Zsuzsánna, Havasiné Andrasek Magdolna,
Horváth István, Kertész Rózsa, Proszenyák Zsolt István, Vargovics József Árpádné

Német Kisebbségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetsége:
Krémer József, dr. Lancsák Eszter, Lancsák József Ferenc, Mándl Erika, Wittmann Károly
LUNGO DROM: Bogdán László, Horváth Ferenc, Horváth József László, Máté Zoltán Róbert

Papp Nándor
Bene Csaba
Balogh László
Kovács János
Dr. Csákai Iván
Bizzer András
Gyalókai Zoltán
Jerausek István
Szõlõsi Márta
Karádi Ferenc
Tóth Nándor
Dénes Sándor
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DRVSZ : Dalnoki József, Horváth János, Horváth Zoltán, Nagy József György, Szolnok Andrea.
EURIFE: Lendvai Ferenc, Orsós Vendel, Teleki László, Váradi Istvánné

Schmidt László
Varga Zoltán
Dr. Varga Endre
Dr. Bálint Máté
Hegedûs Györgyné
Dr. Szekeres András
Kovács József
Piecs Adrienne
Böröndi Géza, Kapus Attila
Cserti Tibor
Gelencsér Andrea
Sónicz István
Imre Béla
Sajni József
Bozsoki Imre
Bálint Zoltán
Salamon Sándor Imréné
Röst János
György Pál
Szennay Zoltán
Béres János
Magyar Valéria
Varga Zoltán
Halász Gyula
Lackenbacher Szilvia
Czuczi Tünde
Kulbencz Ferenc
Hohl László
Németh István
Böröcz Zoltán
Kardos Ferenc
Szányiné Kovács Mária
Dr. Károlyi Attila
Kisgyura János
Bogár Ferenc
Korpics Krisztián
Ifjovics Ferencné
Dr. Fodor Csaba
Õri Sándor
Gondi Zoltán
Teleki László
Bicsák Miklós
Plander Pál
Lukács József
Megyesi Zsolt
Horváth István
Peterka Henrietta
Vass István
Marton István
dr. Kolonics Judit
Csicsek Anna
dr. Füle Lajos
Polai József

nem indítanak
nem indítanak

Városvédõ Egyesület
Új Pólus Közéleti és
Kulturális Egyesület
MSZP-MSZDP

Dr. Károlyi Attila
Marton István

Balogh János
Benedek Tamás
Leveli Attila
Molnár Gyula
Takács Gyula
Kovács József
Pócza Attila
Szép Zsolt
Gábris Jácint
Lengyel Miklós
Tiszai Péter
Dolmányos József

Legutóbb Marton István és Horváth István közös sajtótájékoztatón
vezették félre Nagykanizsa polgárait azzal a céllal, hogy lejárassák
Cseresnyés Péter alpolgármestert.
(folytatás a 6. oldalon)

Balázs Andrásné
Majoros Benedek
Németh János
Dr. Varga Imre
Horváth Gábor
Kiss Ernõné
Bartha László
Dr. Etler Ottó
Bognárné Kántor Beáta
Dr. Németh Péter
Kertész Rózsa
Baj József

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy
Marton István és csapata ahányszor csak megszólal, annyiszor
állít valótlanságokat.
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Marton és Horváth
félrevezet

Gábris Jácint

A napokban a Nagykanizsai
Városi Ügyészségre kerülnek
azok az iratok, amelyek Megyesi
Zsolt, a Marton István fémjelez-

Megyesit két Corvin utcai lakos
jelentette föl tavaly augusztusban,
számviteli fegyelem megsértése,
jogosulatlan tevékenység és hanyag kezelés okán. A Vám- és
Pénzügyõrség Nyomozó Hivatalának Zala Megyei Osztálya a számviteli fegyelem megsértését vizsgálta, annak eredményét a napokban postázza a nagykanizsai
ügyészségre bûncselekmény alapos gyanújának megállapításával.
Megyesi közös képviselõként
másfél éven át nem adott semmiféle
elismervényt a lakóknak a befizetett
közös költségrõl, de mint kiderült, a
ház könyvelését sem szabályszerûen vezette. A feljelentõk jogosulatlan tevékenység címén is kutakodnának, mivel Megyesinek nem volt
közös képviselõi végzettsége.
Ugyancsak válaszra vár az a kérdés
is, hogy megáll-e a hanyag kezelés.
Ezeket a rendõrség fogja vizsgálni.
Telefonon megkerestük Megyesi Zsoltot, hogy reagáljon a vádakra. Õ ügyvédjével egyeztetve az
alábbiakat közölte:
„A számviteli fegyelem megsértése ügyében zajló eljárásban a terhére rótt cselekményben a felelõsséget nem ismeri el. A vámnyomozóktól
kért
szakvélemény
kiegészítést, mivel azt megalapozatlannak tartotta. Rámutatott a
benne rejlõ tételes ellentmondásokra, ezért annak kiegészítését indítványozta, amit a nyomozó hatóság érdemben nem vizsgált. Ezért
véleménye szerint a nyomozati
anyag megalapozott vádemelésre
nem alkalmas. Hozzátette, a rendõrség nem nyomoz jogosulatlan tevékenység és hanyag kezelés
ügyében ellene, és az sem igaz,
hogy nem adott elismervényt a befizetett összegekrõl a lakóknak.
D.J.

Polg.jel. Dr. Németh Györgyi Éva Cseresnyés Péter

Bûncselekmény
a tisztesség,
szakértelem,
elhivatottság
jegyében?

te Kanizsáért Közéleti Egyesület
önkormányzati képviselõjelöltjének bûnösségét foglalják magukba.

Jobbik Magyarországért Kanizsáért Közéleti
Mozgalom
Egyesület

Ám ekkor már megtörtént a puccs,
Cseresnyés Péter kezébe vette az
irányítást. A napokban kiderült,
hogy milyen hatékonysággal mûködik, amikor Nagykanizsa ügyeirõl
van szó. Hiszen a város sínen lévõ
pályázatát elbuktatták, és tartalék
listára került! 660 millió forintról
van szó, ami már nem aprópénz!
Szeretnénk tudni, és van legalább
hetvenezer ember ebben a kistérségben, aki szintén szeretné tudni, hogy
mi lett ezzel a pénzzel! Hanyagságról van szó? Az illetékesek a hatalmat át tudták venni, de a vele járó
munka már nem megy? A Hivatali
infrastruktúra birtokában sem képes
nyomon követni a pályázatainkat?
Vagy többrõl van szó, és tudatosan
mondtak le errõl a jelentõs összegrõl, mert egy fajsúlyos politikus erre utasította Cseresnyés Pétert?!
Cseresnyés Péter fõcímben hangoztatta magáról, hogy õ „nem lobbista”. Ezt készséggel elhisszük neki, mert hiába a kormányváltás, hiába a hatalomátvétel a Városházán,
Kanizsának máig nem intézett el
semmit, és minden valószínûség
szerint a jövõben sem fog. De az
már mindennek a teteje, hogy nyerésre ítélt pályázataink buknak el a
súlytalansága miatt… Ha már segíteni nem tud, legalább ártani ne ártson! – hangsúlyozta Horváth István.
Marton István az elhangzottakhoz hozzáfûzte: Sok tanulsággal
szolgál ez a mostani eset, és ha
már így alakult, remélem legalább
mindenkinek felnyitja a szemét! A
szavak és a pártlogó nem helyettesítheti a munkát, sõt! Ahogy Nagykanizsa város érdekeit is csak határozott kiállással lehet képviselni. A
feladatok pedig csak szaporodnak,
de én szeretem a kihívásokat! Úgy
gondolom, hogy az elmúlt években is több alkalommal vittem sikerre tartaléklistára tett, sõt visszautasított pályázatokat Nagykanizsa
számára, és ez most sem történhet
másképp. Ennek egyetlen feltétele,
hogy az emberek felelõsen, a szívükre és az eszükre hallgatva szavazzanak október 3-án!

Független jelöltek
(HVB-hez beérkezett)
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(folytatás az 5. oldalról)
A téma ezúttal az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A közösségi közlekedés fejlesztése a
Nagykanizsai Kistérségben” címû
pályázat, melynek támogatását
Marton és Horváth szerint Cseresnyés Péter akadályozta meg.
Meglehetõsen ostoba feltételezés ez, hiszen ki az az országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ, alpolgármester vagy éppen polgármester – hacsak nem önmagukból indultak ki Martonék –, aki gátat szabna saját települése fejlõdésének?
Az egyébként is logikátlan
martoni állításokkal szemben a
valóság az, hogy a Bíráló Bizottság értékelése alapján a benyújtott pályázat szakmailag megfelelõ volt, azonban a pályázati keretösszeg kimerülése miatt – azaz
forráshiány miatt – a tartaléklista
3. helyére helyezték a projektet.
Amennyiben a pályázati keretösszeg további forrásokkal kerül
bõvítésre, a pályázat nyertessé
válhat.
A rosszindulatú állítások hiteltelenségét igazolja továbbá az is,
hogy az elmúlt idõszakban több, a

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott
pályázatunkat is siker koronázta.
Fidesz Frakció

Köszönet
az ajánlásokért
Lezárult az önkormányzati választás kampányának elsõ része, és
befejezõdött a kopogtató cédulák
gyûjtése. Errõl és a kampány második szakaszának indításáról tartott sajtótájékoztatót Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ, alpolgármester és Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ.
Cseresnyés Péter elöljáróban elmondta:
– Szokásunkhoz híven ezúton is
szeretnénk megköszönni minden
kanizsai polgárnak, aki nekünk adta kopogtató céduláját, hogy bizalma töretlen maradt. Ennek a bizalomnak fogunk megfelelni megválasztásunk esetén. Szeretnénk külön megköszönni azok ajánlását,
akik idejüket és energiájukat áldozva személyesen hozták el ajánló szelvényeiket a Fidesz-irodába
azért, hogy véletlenül se kerülhessen az illetéktelen kezekbe. Köszönjük azoknak a személyeknek,
akik telefonon jelezve kérték, fel-

Méltóságteljesen zajlott
le az utolsó közgyûlés
Békésen, méltóságteljesen zajlott le az önkormányzati választások elõtti utolsó soros közgyûlés, mint ahogyan ezt a törekvését jelezte is az ülést levezetõ
Cseresnyés Péter alpolgármester
a testületi ülés elõtt nem sokkal
tartott sajtótájékoztatóján.
A zárt ülésen tárgyaltakkal
együtt mintegy ötven napirendi
pont szerepelt a meghívóban. A
testület levette a napirendrõl a pártok által használt önkormányzati
tulajdonú helyiségek, ingatlanok
piaci bérleti díjának megállapítására szóló javaslatot, a vállalkozások támogatásáról szóló rendelet
módosítását. Új napirendi pontként felvették a 2008-2010. évi
ÁFA visszatérítésbõl végzendõ
viziközmû felújításokra és beruházásokra elõterjesztett javaslatot.
Mivel a szavazás során nem kapta
meg a minõsített többséget, így elnapolta a „Thrák Királyok Völgye” kiállításról szóló beszámolót.
Az ülésen adta át Kõfalvi Csilla

intézményegység-vezetõ
a
testületnek a kazanlaki „Iszkra”
Történelmi Múzeum ajándékát,
III. Seuthes király halotti maszkjának másolatát, aminek eszmei értéke tizenötezer Euró. A városatyák egyhangú szavazattal elfogadták a város költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról, a Polgármesteri Hivatalban és az oktatásinevelési intézményekben a korengedményes nyugdíjazás engedélyezésérõl szóló elõterjesztést, a
Herman Ottó utcai játszótér kialakítását, a Kanizsa TV Kft. üzleti
tervének eszközbeszerzésre vonatkozó támogatási szerzõdésének
módosítását. Bár vitát váltott ki a
Bogdán János Cigány Kisebbségi
Közösségi Ház átalakítására, bõvítésére, Oktatási Felnõttképzési és
Tanácsadó Esélyegyenlõségi Központ kialakítására elõterjesztett javaslat, a városatyák 17 igen, 1
nem, 4 tartózkodással elfogadták
az elõterjesztést, mivel Teleki
László CKÖ elnök megígérte, nem
kérnek semmilyen plusz igényt.
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tétlenül keressük fel õket otthonukban, mert az általuk kitöltött
lapokat mindenképpen szeretnék
átadni nekünk. Külön meg kell
említenünk segítõi hálózatunkat,
melynek tagjai a nyár végi nyaralás, pihenés helyett képviselõjelöltjeinkkel folyamatosan kapcsolatot tartva és egyeztetve jártak lakásról lakásra, és gyûjtötték a kopogtató cédulákat. Köszönjük!
Minden dicsekvõ szándékot
nélkülözve el kell mondanunk,
hogy a bizalom az átadott ajánlószelvények számában is megmutatkozott, közel 6000 nagykanizsai választópolgár biztosított így is támogatásáról bennünket. Egyértelmû: a kanizsaiak tudják, bízhatnak a FideszKDNP jelöltjeiben, tudják, hogy
az õ megválasztásuk esetén a
város jó kezekbe kerül. Minden
jelöltünk jelöltként szerepel már
a listán, a polgármester-jelölttõl
kezdve a 12 egyéni körzet jelölt-

jéig, és természetesen listát is
adtunk le.
A tényleges kampányuk nyitásáról Szõlõsi Márta elmondta:
Szeptember 10-én 18.15 órakor
lesz a Honvéd Kaszinóban. A fórum vendége Lázár János, a Fidesz
parlamenti frakciójának vezetõje,
Hódmezõvásárhely polgármestere.
Beszélgetésünk ki fog térni arra,
hogy miért van szükség összefogásra az emberek között, és miért
van szükség nagyon szoros összefogásra a kétharmados támogatottságú kormány és a város vezetése
között.
A folytatásban terveink szerint
vendégünk lesz Dr. Kövér László,
Dr. Matolcsy György és TuriKovács Béla. Ezen kívül a személyes találkozókra fektetjük a hangsúlyt. Beszélgetésre hívjuk a kanizsaiakat terveink, programunk ismertetése céljából.
A város jövõjével kívánunk foglakozni úgy, hogy a jelenlegi hely-

Álláspályázat - építéshatósági ügyintézõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladat:
Építésügyi hatósági ügyek döntés elõkészítésében való közremûködés (helyszíni szemlék és ellenõrzések, hiánypótlási elõkészítõ és egyéb adminisztrációs feladatellátás) és végrehajtása Nagykanizsa körzetközponti közigazgatási területén. A munkakörben önálló döntés-elõkészítõ feladatok ellátására csak építésügyi vizsgával (annak megszerzését követõen, illetõleg a vizsga alóli mentesülés feltételeinek fennállta esetén) kerülhet sor.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, tartósan távol
lévõ ügyintézõ helyettesítése céljából határozott idõre szól, 6 hónap próbaidõ
kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet, egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert végzettség
Elõnyt jelent: okleveles építészmérnöki végzettség, "B" kategóriás gépjármû
vezetõi engedély, építésügyi vizsga (vagy a 343/2006. (XII.23.) Korm. rend. 6.
§ (3) bek. alapján a vizsga alóli mentesítés), építésügyi hatósági gyakorlat, német vagy angol nyelv társalgási szintû ismerete.
A pályázatnak tartalmaznia kell: szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, az
iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, miszerint a pályázati
anyag tartamát a pályázat elbírálásában résztvevõk megismerhetik, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001. (X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján történik.
A pályázatokat dr.Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) kell benyújtani.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30.
A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2010. október 22.
A munkakör a benyújtott pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706,
93/500-800 telefonszámon.
A részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (www.kszk.gov.hu
vagy www.kozigallas.hu).
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zet megfelelõ értékelését is elvégezzük ezeken a találkozókon. Ebbõl is
látszik, hogy nem akarunk belemenni semmiféle gyalázkodásba, mások
hazug lejáratásába, hanem a város
és az itt élõk érdekeit figyelembe
vevõ terveinket fogjuk ismertetni.
Ezekre a rendezvényekre várunk nagy szeretettel mindenkit, s
kérjük további támogatásukat,
hogy Nagykanizsa végre elindulhasson a fejlõdés útján.
Együtt a kormánnyal Nagykanizsáért!

Lesz-e
e Bicsák-ü
ügy?
Múlt számunkban hírt adtunk, Palin és Korpavár önkormányzati képviselõje ellenzi, hogy az 1953-ban ártatlanul
kivégzett Wirt Mihály felállítandó táblájára „a kommunizmus áldozata” kifejezés kerüljön.
Egy hónapja a Jobbik Elnöki
Kabinetjének vezetõje följelentette
az ’56-ot ma is ellenforradalomnak
emlegetõ Biszku Bélát, arra hivatkozva: a büntetõ törvénykönyv
alapján, aki nagy nyilvánosság
elõtt a nemzeti szocialista vagy
kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség
elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bûntettet
követ el.
Érdeklõdéssel várjuk, a kanizsai
Jobbik is hasonlóan érzékeny a
történtekre, avagy netán más mércével mér?
P.J.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

A Volán Oktatási KFT.
értesíti a régi és leendõ Ügyfeleit,
hogy új néven és új helyen
továbbra is várja Önöket:
VOKSH KFT. 8800 Nagykanizsa,
Ady E. u. 30. Tel./fax: 93/516-634,
30/491-7051
Kategóriás képzések: személyautó,
motor, segédmotor, tehergk. vezetõ,
nehézpót- és autóbuszvezetõ
Szaktanfolyami képzések: ADR,
gépkezelõ (targonca, emelõgép, földmunkagép), árufuvarozó és személyszállító GKI (a régi belföldi és nemzetközi helyett)

Induló tanfolyamainkról
érdeklõdni a fenti címen
és telefonszámon lehet.
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Sajtóközlemény (Marton István dolgozott a Vízmûnél)
A Délzalai Vízmû ZRt. a Kanizsáért Közéleti Egyesület IV.
számú kiadványának a 4. oldalán megjelent „Mit szólnak ehhez a Grimm-fivérek?” címû
írásával kapcsolatban az alábbi
közleményt teszi közzé:
„A cikkben tényként szerepelt állítások nem felelnek meg a valóságnak.
1. Nagykanizsai önkormányzati
képviselõ nem áll munkaviszony-

ban a Délzalai Vízmû ZRt.-nél!
2. A társaság gazdaságilag stabil, nem volt és jelenleg sincs
csõdhelyzet.
Ezzel szemben:
1. Marton István 2003-ban dolgozott a Vízmûnél belsõ ellenõri
beosztásban.
A Délzalai Vízmû ZRt. valamennyi munkavállalója nevében
visszautasítom a cikkben szereplõ azon állításokat, amely kijelen-

tések súlyosan sértik mind a
Délzalai Vízmû ZRt. jó hírnevét,
gazdasági érdekeit, mind pedig
az ott dolgozó munkavállalók becsületét.
Jogi lépéseket helyezünk kilátásba, a kiadvány készíttetõje Marton István Kanizsáért Közéleti
Egyesület elnöke ellen.
Nagykanizsa, 2010.09.07.
Kassai Zoltán
elnök-vezérigazgató
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A Civil Összefogás Nagykanizsáért találkozója
A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület tartott vállalkozói találkozót szeptember 6án, melynek alkalmával dr.
Polay József, a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is elmondta tapasztalatait
a város kis-és középvállalkozásaival kapcsolatban.
„Választási jelölõ szervezetként a
Civil Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület sikeres vállalkozói fórumot tartott tegnap este kampányirodájában a városvezetés átvételére
készülve. A zártkörû rendezvényre
a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, dr. Polay József, a város nagyvállalatainak vezetõi, kis- és középvállalkozók kaptak meghívót a sajtó képviselõivel
együtt. Még pótszékekre is szükség
volt a teremben, ez is azt mutatja,
mennyire hiányoznak az ilyen jellegû összejövetelek. A találkozó célja
az önkormányzat, a vállalkozások,
valamint a kamara kapcsolatának
erõsítése, továbbá új munkahelyek
teremtése lehetõségeinek feltérké-

pezése. Ennek érdekében Szántó
Miklós, az egyesület elnöke elmondta, hogy a vállalkozókra építve képzelik el Nagykanizsa felemelkedését, ezért is tartotta fontosnak e találkozó megszervezését.
Dr. Polay József hangsúlyozta,
hogy a jövõ év kritikus lesz a város
és a vállalkozások számára. A pályázati formában külsõ forrásokért
folyó harcban az önkormányzatnak
kell elsõsorban maradéktalanul a
helyi érdekeket képviselnie. Ehhez
valóban összefogásra, kreativitásra
van szükség. A helyi közbeszerzési
rendeletek módosításával, a helyi
vállalkozók elõnyét biztosító kiírások megfogalmazásával, az elnyert
pályázatokból származó fejlesztési
forrásokkal kell helyzetbe hozni a
helyi vállalkozásokat. Ennek érdekében tárgyalásokat kezdtek az önkormányzattal, hogy a kamarának
nagyobb beleszólási lehetõsége legyen a közbeszerzési döntésekbe.
Egy együttmûködõ önkormányzat
ezt megkönnyítené.
Pécsi József, a GE Hungary Zrt.
projektvezetõje elmondta, hogy

szükség lenne a mai információs
társadalomban egy olyan irányító
szervezetre az önkormányzaton belül, amely a városban mûködõ vállalkozásokról minden információval rendelkezik, koordinálja az információáramlást, kapcsolattartást
a megrendelõk és beszállítók között. Ennek a szervezetnek lenne
feladata a külföldi beruházók felkutatása és az igényelt információkkal
történõ ellátása. A kamara elnöke
ezt a felvetést azzal egészítette ki,
hogy ennek a koordináló szervezetnek célszerû, hogy a kamara és a
Pannon Egyetem is tagja legyen.
Fitos József, egy helyi kommunikációs cég vezetõje és tulajdonosa
kifejtette, hogy ez az utolsó óra,
ugyanis amennyiben most nem lesz
radikális változás, akkor Nagykanizsa nyugat-magyarországi Ózddá
válik. Ugyanakkor hozzátette, sajnálatosan nagyon alacsony a munkavállalási kedv. A nagy munkanélküliség mellett alig lehet megfelelõ
képzettségû és gyakorlatú munkaerõt találni. Ennek két oka van: a
szociális segélyezõ rendszer, ami

nem ösztönzi munkára az embereket, valamint az alacsony színvonal
és a rossz képzési irányok.
Többen elmondták, hogy szakítani kell az önkormányzat eddigi azon
magatartásával, hogy a nagykanizsai vállalkozásokat nem tekintik
partnernek, holott csak a helyi adó 4
Mrd Ft-ot tesz ki a költségvetésbõl.
Nemcsak érdekesnek, hanem furcsának is találják, hogy az elmúlt
években egy adott összeghatár felett
nagykanizsai cég egyetlen helyi pályázatott sem nyert el, mintha szándékosan hagynák, hogy a pénzek
kimenjenek a városból.
A megbeszélést dr. Németh Györgyi Éva, a Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület polgármesterjelöltje nagyon sikeresnek ítélte,
megerõsítve, hogy az egyesület
szervezete jó irányban halad, és az
interaktív tanácskozás során konkrét
ötleteket kaptak, amellyel programjukat kiegészítve dolgozhatnak civil
összefogással a biztos változásért.
A fórumsorozat jövõ héten szociális témában folytatódik.”
Kampányrendezvény
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Változnak a szavazókörök
Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a jogszabályváltozások
következtében Nagykanizsán a választókerületek és ennek következtében a
szavazókörök területi beosztása is jelentõsen átalakult. A változás több szavazóhelyiség címét is érinti.
A 2010. augusztus 16. és augusztus 19. között kézbesített választási értesítõk tartalmazzák azon szavazóhelyiségnek a címét, ahol a választópolgárok a
szavazataikat leadhatják.Kérünk mindenkit, hogy az értesítõn szereplõ szavazóhelyiség címét figyelmesen olvassa el, szavazás céljából ne a korábban megszokott, hanem az értesítõn szereplõ címen jelenjen meg.
A választókerületek és szavazókörök területi beosztása, továbbá a szavazóhelyiségek címe a www.nagykanizsa.hu honlapon, vagy a Polgármesteri Hivatalban (Erzsébet tér 7. I. emelet 11. 12., illetve Eötvös tér 16. fsz. 4.) is megtekinthetõ. Tájékoztatás az alábbi telefonszámokon kérhetõ: 93/500-898, 93/500918, 93/500-752.
Dr. Tuboly Marianna, a Helyi Választási Iroda vezetõje

Álláspályázat - beruházási ügyintézõ I.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezetõ kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások, felújítások elõkészítésében, szakszerû operatív végrehajtásában, adminisztrációjában, pályázatok elõkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek
tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és elõirányzat módosításokhoz javaslat
készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges mûszaki dokumentációk, pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok elõkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi elõterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenõrzésében közremûködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat és/vagy a Közbeszerzésekrõl szóló tv. szerinti eljárásban közremûködés.
- Közremûködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közremûködés a Közgyûlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, határozatlan
idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike
Elõnyt jelent: beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy igénylésére vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát, a 2007. évi CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján
elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30. A munkakör 2010. október 1. naptól
tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
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Képviselõi fogadóórák
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
Halász Gyula önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden szombaton
10-11 óráig a Városkapu köruti autóbuszállomásnál található Stílus Bútorházban. Telefon: 06-30/470-03-12; e-mail: halaszgyula1@gmail.com
Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart szeptember 14-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.

Álláspályázat - beruházási ügyintézõ II.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladatok:
- Az osztályvezetõ kijelölése alapján részvétel az önkormányzati beruházások, felújítások elõkészítésében, szakszerû operatív végrehajtásában, adminisztrációjában, pályázatok elõkészítésében.
- Az éves költségvetés beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tételeinek tervezéséhez, valamint beszámolókhoz és elõirányzat módosításokhoz javaslat készítése.
- Az önkormányzati beruházások programjainak, beruházási okmányainak
kidolgozása.
- A befejezett beruházásokról szóló elszámolások, üzembe helyezési okmányok elkészítése.
- Támogatásokhoz, egyéb fejlesztési forrásokhoz szükséges mûszaki dokumentációk, pályázati munkarészek kidolgozása.
- Támogatásokhoz szükséges anyagok, pályázatok elõkészítése.
- Beruházási statisztika készítése a KSH részére.
- Tulajdonosi nyilatkozatok, hozzájárulások elkészítése.
- Testületi elõterjesztések tervezetének elkészítése.
- A jóváhagyott beruházások, felújítások tervezésében, szervezésében, kivitelezési munkák koordinálásában, helyszíni ellenõrzésében közremûködés.
- A beruházások vállalkozásba adásában, a beruházási és közbeszerzési szabályzat és/vagy a Közbeszerzésekrõl szóló tv. szerinti eljárásban közremûködés.
- Közremûködés a településrendezési tervek készíttetésében.
- Közremûködés a Közgyûlés bizottsági ülésein.
A kinevezés a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
(Ktv.) alapján közszolgálati jogviszonyban, teljes munkaidõben, helyettesítés
céljából, 2010. 12. 31-ig tartó határozott idõre szól próbaidõ kikötésével.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség, a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995 (II. 3.) Korm. rendelet 1.
sz. mellékletének I/19. Településfejlesztési és - rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok c. pontjában felsorolt szakképesítések valamelyike. Elõnyt jelent: beruházói gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát, motivációs levelet, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (vagy
igénylésére vonatkozó igazolást), a pályázatban feltételként megjelölt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatát, a 2007. évi
CLII tv. alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó
nyilatkozatot, arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevõk a pályázati anyagot megismerhetik, a Ktv. 9. § és 21. §-ai alapján elõzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot, beruházói gyakorlat hivatalos igazolását.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a Ktv. vonatkozó szabályai,
a 47/2001.(X.10.) önk. rendelet, a polgármesteri hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata, valamint Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Dr. Tuboly Marianna jegyzõnek címezve (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
kell benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 30. A
pályázat elbírálásának határideje: 2010. október 15. A munkakör 2010. október 20. naptól tölthetõ be.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy
500-759-es telefonszámon. Részletes pályázati kiírás közzétéve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu).
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„Nagykanizsa ügye mindennél fontosabb”
Szeptemberben, új tanév lévén, városunk általános iskoláiban elkezdõdik a református hitoktatás – tudtuk meg Hella Ferenctõl, a Nagykanizsai Református Egyházközség lelkészétõl.
A hír kapcsán a hittanismeretek
bevezetésének elõzményérõl kérdeztük a Nagytiszteletû urat.
– Fontosnak tartom, hogy minden családba, minden gyermekhez
eljusson Isten igéje attól függetlenül, hogy a szülõk gyülekezeti tagok-e, illetve gyermekeiket megkeresztelték vagy sem. A hittanoktatás során, sõt annak végeztével
sem kötelezõ a megkeresztelkedés.
A hittanórák szervezése több síkon
folyik. Az óvodáskorúaknál már
szombaton megkezdõdött a foglalkozás – amely nyilvánvalóan koruknak megfelelõen – játékos formában történik. Az általános iskolai oktatás két korcsoportban tûnik
hatékonynak. Az egyikben hatodikos korig történik az ismeretek átadása, ami zömében helyileg az iskolák falai között zajlik. A másik
korcsoportba a konfirmációs korosztályhoz tartozó hetedik és nyolcadik osztályos tanulók tartoznak.
Feltétlenül ki kell emelnem az iskolaigazgatók nyitottságát, segítõkészségét, példaszerû hozzáállását.
– Hittanoktatás eddig is folyt a
gyülekezetben. Miért tartotta fon-

tosnak, hogy ez a jövõben az iskola falain belül is helyet kapjon?
– A szülõk nem tudják az iskolában megfogni gyermekeik kezét,
és hozzánk elhozni. Biztosabb, ha
mi megyünk a gyermekekhez, remélve, hogy valószínûleg így nagyobb lesz az érdeklõdés is.
– A kisebb gyermekek fogékonyak. A serdülõkorúak már problémásabbak. Van az õ megnyerésükre valamilyen elgondolása?
– Az általános iskolások hetedikes-nyolcadikos csoportjának elsõ
éve az elméleti hitoktatás idõszaka. A második év a gyülekezeti
életben való részvételt jelenti,
amelyben a presbiterek mellett apróbb feladatokra is kapnának megbízást. Ez azért bír jelentõséggel,
mert e folyamat során érezhetik
meg, hogy itt, a közösségben van a
helyük. A középiskolás korosztályt
pedig a mai divatos technikai módszerrel az interneten, valamint az
iwiw-en próbáljuk elérni, megszólítani. Azonban vannak más ötleteim is, amelyekrõl még korai beszélni.
– Tavaly õsszel a gyülekezetben
sikerrel indult az alpha kurzus.
Folytatódik-e?
– Igen. Szeptember elsõ hetében új témakörökkel indítunk.
Minden esetben az élet nagy kérdéseivel foglalkozunk, azokra próbálunk választ adni. Számomra

öröm, hogy a nyári szünet tervezett ideje alatt is voltak házi alkalmak, ami bizonyítja a kurzus öszszetartó erejét. Ha már az õszre
tervezett eseményeknél tartunk,
örömmel adom hírül, hogy – az
elõzõ év sikerén felbuzdulva – újraindítjuk evangelizációs sorozatunkat október harmadik hetében,
amelynek során a Dél-Afrikában
misszionáriusként szolgált Orbán
Attilát hallhatjuk ismét.
– A belsõ, lelki megújulás után a
külsõ megújulásról kérdeztük. Úgy
tudni a templom is felújításra vár.
– Templomunk közel nyolcvan
éves, az idõ vasfoga sajnos kikezdte, energiarendszere és nyílászárói
ma már korszerûtlenek. Most elsõsorban energiamegtakarító átalakításokra van szükség. Elsõ körben a
nyílászárók cseréjére kerül sor,
aminek forrása a három önkormányzati képviselõ által felajánlott összeg. A további tervezett és
szükséges felújítási munkák fedezetét pályázati pénzek lehívásával,
önkormányzati, egyházi forrásból,
valamint lokálpatrióta polgárok támogatásából, illetve saját híveink
adományaiból szeretnénk megvalósítani. 2014-ben ünnepeljük
templomunk fennállásának nyolcvanadik évét. Ebbõl a kerek évfordulós alkalomból egy Kálvinszobrot szeretnénk a Kálvin téren
felavatni.

A jó zene gyógyítja a lelket
Három évvel ezelõtt alakult
meg a Miklósfai Templom
Énekkara a település nagy örömére. A baráti társaságot a zene
szeretete hozta össze fél évvel
korábban az Alsótemplomban.
Többségük Nagykanizsán él és
dolgozik, de utaznak Becsehelyrõl és Csurgóról is Miklósfára. Tavaly Metz László kántor
- karnagy elismerõ oklevelet vehetett át egyházzenei szolgálatáért Kaposváron, az egyházmegye templomaiban mûködõ kórusok, egyházzenészek, szólisták találkozóján, ahol az énekkar ugyancsak dicséretben részesült.
Beszélgetésünkben
elsõként
egyházzenei kötõdésérõl, a kórusmuzsika szépségérõl kérdeztük
Metz Lászlót.

– Nagyrécsén, a szülõfalumban
megemlítettem Grétsy János plébános atyának, hogy szeretnék
orgonán játszani. Másfél-két évig
tanított, majd Noll Ferenc tanár
úrhoz küldött további ismereteket
szerezni. Tizennyolc éves koromban beiratkoztam a budapesti
kántorképzõbe, ahol Gergely Ferenc Liszt-díjas orgonamûvész
volt a tanárom. A kántorképzõ befejezése után magántanítványként még visszajárhattam hozzá
orgonálni. Ezzel párhuzamosan
zongorázni tanultam a nagykanizsai zeneiskolában Tálosi Péterné
tanárnõnél. A katonaságot követõen, a ’80-as évek második felében tanulmányaimat a Mátyástemplomban mûködõ karnagyképzõben folytattam. Tanáraim
közül mindig hálás szívvel gondolok Tardy Lászlóra, aki jelen-

leg is a Mátyás-templom karnagya. Orgonálni itt is Gergely Ferenctõl tanulhattam. 1983-tól huszonnégy éven keresztül voltam
az Alsótemplom kántora, és lassan a negyedik évet kezdem itt
Miklósfán.
– Kik alkotják az énekkart?
– Van közöttük pedagógus, orvos, óvodavezetõ, jogász, mérnök,
volt piarista diák. Többen énekelnek közülük a Baráth Yvette által
vezetett Farkas Ferenc Énekegyüttesben. Bojtor Róbert plébános
atya és a miklósfai hívek mindig
szeretettel fogadnak bennünket,
örülnek, ha a szentmisén szolgálatot teljesítünk. Szeretnénk bõvíteni
a helyi lakosok számát az énekkarban, hiszen csak egy kórustagunk
lakik itt helyben. A többiek felvállalták az utazással járó áldozatot.
Örömmel jönnek a hangulatos pró-

– Az elõzõekben szó esett néhány önkormányzati képviselõ segítségérõl, támogatásáról. Most az
Ön hozzáállása érdekelne a közelgõ önkormányzati választáshoz?
– Családommal rövid ideje élek
és szolgálok Nagykanizsán. Most ismerkedem a várossal, az itt zajló folyamatokkal, a társadalom minden
rendû és rangú képviselõjével, valamint az itt érvényesülõ politikai
struktúrával és erõkkel. Fontosnak
azt tartom a jelenben és a jövõben is,
hogy mindenben a város, az itt élõ
emberek érdeke érvényesüljön. Azt,
hogy ezt miként lehet az országos
politikába beilleszteni, nem az én
tisztem meghatározni. Az ismeretes,
hogy milyen volt városunk elmúlt
négy éve, illetve milyen a jelenlegi
helyzete. Azt, hogy milyen lesz a jövõben, abba beleszólhatunk, sõt állampolgári kötelességünk is. Ezért
fontos, hogy elmenjünk szavazni.
Figyelnünk kell a megnyilatkozásokat; mi az, ami elõmozdítaná a város
fejlõdését. Üdvös lenne, ha a város
érdekében a következõ képviselõtestület össze tudna fogni. Szükség
lenne a közös stratégia kidolgozására, ennek keretein belül a munkahelyteremtésre. Ne az egymás kölcsönös lejáratása legyen a cél!
Nagykanizsa ügye mindennél fontosabb. Ahonnan én jöttem, és több
mint hat évig szolgáltam, nem tudtam, milyen pártállású a polgármester. Egy volt a cél, a települést szolgálni! Mért volna ez itt lehetetlen?
Czene Csaba
bákra, amit szerdai napokon tartunk a plébánia közösségi termében. A hívek havonta egy alkalommal hallhatják a vasárnapi szentmisén a tizennégy tagú kórusunkat.
– Ki állítja össze az elõadandó
szerzeményeket?
– Én válogatom, de elõfordul,
hogy a kórustagok ajánlanak egyegy szép egyházi éneket. Fõként
reneszánsz zenét éneklünk, többek
között Palestrina, Lassus, Byrd,
Tallis mûveket. Ezek mellett szívesen szólaltatjuk meg magyar zeneszerzõink, Kodály, Bárdos,
Werner, Halmos kórusmûveit, és a
gregorián dallamkincset. Hála Isten, elég széles a skála. Hagyományos karácsonyi koncertünkre –
amelyet Szent Család vasárnapján
tartunk –, sokan kijöttek a városból is. Ha hívnak bennünket, szívesen megyünk. Énekelni jó! Fellépéseinket énekes imádságnak tekintjük. Részt vettünk még a Fel-
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Sorsot és lelket nem cserélsz

sõtemplomban megrendezett egyházzenei fesztiválon és énekeltünk
a kiskanizsai és a balatonkeresztúri templomban is. Röviden ennyi az egyházzenei munkásságunk.
– A hagyományos templomi orgonák után jelenleg egy kétmanuálos, pedálos, elektromos orgonán játszik.
– Ha terveink valóra válnak ismét sípos, mechanikus traktúrájú,
koncertezésre is alkalmas hangszer lesz templomunkban.
– Szinte az egész Metz család
képviseltette magát a templom újraszentelésén.
– Fiam és feleségem is énekel
az énekkarban. Otthon a magam
örömére játszom. A zene rendszeretetre tanít, ad valami pluszt az
embernek. Érdemes zenével foglalkozni a fiataloknak. A jó zene a
lelket gyógyítja.

magát. – Õróla maradt fenn, hogy
nagyon nem szerette a politizáló katonákat. „Sohase okoskodjunk mi,
hanem verjük meg az ellenséget, a
többit majd elvégzi Kossuth Lajos.”
– szokta nekik mondani. Suszter
maradjon a kaptafánál! Komolyra
fordítva a szót. A politika is egy
szakma, sõt mûvészet. Aki kontár
módon ütné bele az orrát, több hibát
is ejthet. Hozzá nem értésében politikai ellenfele játékszerévé válhat,
anélkül, hogy tudná. Ha tudja, annál
rosszabb. De mindenképpen visszaél a rá szavazók bizalmával. Akik
nem azzal a szándékkal adták rá a
voksukat, hogy egy levitézlett politikai erõ hatalomátmentését segítsék elõ. Mondjuk ki, ez a demokrácia megcsúfolása lenne.
– De ha nem kívánnak a döntéshozás részesei lenni, miben fogható
meg az Önök közéleti érdeklõdése?
– Lelkiatyám mondta egyszer: a
katolikus kötõszó nem a „csak”, hanem a „nem csak… hanem… is” Ezt
a leegyszerûsítést elkerülõ, a valóság
összetettségének jobban megfelelõ,
egész szerinti szemléletet jó szívvel
ajánlom mindenkinek. Mint Dezsõ
Feri bácsi is említette, egyesületünk
2001-ben a polgári kormány támogatására alakult. Ismerjük Orbán Viktor
híres mondatát: A haza nem lehet ellenzékben. A Dísz téren mondta ki azt
is: Egy kormány mûködésébõl annyi
a fontos, amennyi részévé válik az
életünknek, s most eldõl, valóban a
lelkünkbõl fakadt-e az elmúlt négy
esztendõ. Volt, amikor a lelket kellett
tartani. A feladatunk lényege azonban
nem változott. Azon dolgozunk, hogy
a kanizsaiak belülrõl, lelkükbõl fakadóan érezzék szükségességét az ország újjáépítésében való részvételnek.
Mert volt itt rombolás bõven, nem természetes erõktõl is! Nagyon megérintett az összefogás dalának néhány sora: Bár mindent elsodort az ár/ De itt
vagy/ Mint holt mezõn a büszke
fák,…Van még erõd, hisz van hazád
…Sorsot és lelket nem cserélsz… Ennek az újjáépítésnek egyik – de nem
egyetlen –, ám nélkülözhetetlen része
a felelõsségteljes voksolás.
– Hagyomány, hogy közismert
emberek ajánlanak a választóknak
jelölteket. Ön is vállalkozna erre?
– Semmi szükség erre. Visszautalnék a Damjanich-idézetre. Nekem elég Orbán Viktor szava. Az
az érdekes, õ kit ajánl. Ennyi.

B.E.

K.H.

Nyár eleji, Dezsõ Ferenccel
készült interjúnk után a tizedik
életévébe lépett Nagykanizsai
Polgári Egyesület fiatal elnökével, Kóré Péterrel beszélgetünk.
– Közismert, egy katolikus ifjúsági
közösségbõl érkezett. Négy éve választották meg az egyesület elnökévé.
Miként értékeli az elmúlt négy évet?
– Örülök, hogy rendszeresen teret
adhattunk olyan rendezvényeknek,
melyek rávilágítottak a keresztények társadalmi felelõsségére. A teljesség igénye nélkül: részt vettem a
2007-es kórháztüntetésen, nem sokkal utánam az Alsótemplom plébánosa is beszélt, nagy tetszés fogadta.
Az erdélyi reformátusokat sújtó ’56
utáni megtorlásra való emlékezésünkön éppúgy, mint a Mindszenty
atyáról szóló vetélkedõnkön súllyal
és egyértelmûen szólt alpolgármesterünk. Cseresnyés Péter, egyesületünk pártfogója legutóbb II. János
Pált, mint a szabadság pápáját méltatta Veres püspök urat köszöntve.
Szívemnek kedves események ezek.
– Az elmúlt négy évben közéleti
kérdésekben többször markánsan
véleményt hallattak. Ma, amikor
annyi civil egyesület méretteti meg
magát a helyhatósági választáson,
nem merült föl Önökben, hogy
szintén induljanak?
– Tudja, nekem kedves tábornokom Damjanich János. – neveti el
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Hazavárunk ösztöndíj pályázat
A "Hazavárunk" ösztöndíjat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsõoktatásban tanuló nagykanizsai fiatalok számára lakóhelyükhöz történõ kötõdés céljából és az oktatási intézménybe történõ eljutás
költségeinek enyhítésére alapította.
Az ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3 éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú hallgató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat,
legfeljebb 25. életévének betöltéséig.
Az ösztöndíj összege a lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, tanulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal
történõ oda-vissza utazás költsége. Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes másodosztályú vasúti menetjegy, illetve vasúti öszszeköttetés hiányában autóbuszjegy diákigazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján történik. Az igényléshez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása, a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, valamint
a kitöltött és aláírt pályázati ûrlap.
Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra)
szól, tehát a korábban ösztöndíjat elnyert hallgatók nem kapják meg automatikusan a támogatást, nekik is évente pályázniuk kell. A Polgármesteri Hivatal félévente, a szükséges igazolás benyújtását követõen, utólag utalja a támogatást.
Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó módosított rendelet és a pályázati
ûrlap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Mûvelõdési és Sportosztályon.
Egyúttal emlékeztetjük az ösztöndíjat a 2009/2010-es tanévben igénybe
vett hallgatókat, hogy ha újra nem pályáznak, a tanulói jogviszony igazolásuk eredeti példányát vagy aláírt diplomamásolatukat legkésõbb szeptember
30-ig adják le a Mûvelõdési és Sportosztályon, ez feltétele az elmúlt félévre
vonatkozó támogatás átutalásának.
Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-714-es telefonszámon.
A pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

Medgyaszay Ház (volt Mozi)
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Indiából jöttem, mesterségem címere…

A négyévente rendezett matematikai világkongresszuson az
indiai Hyderabadban a magyar
delegáltak között volt a nagykanizsai kötõdésû Dr. Röst Gergely
matematikus, a szegedi egyetem
adjunktusa, aki mindkét helyszín rendezvényén elõadást tartott. Írásunkban élményeirõl
kérdeztük.
– Az International Congress of
Mathematicians (ICM) a legjelentõsebb és a legnagyobb hagyományokkal rendelkezõ konferencia a
matematikában. Az elsõ ICM-et
1897-ben tartották Zürichben.
1900 óta négyévente rendezik meg
ezt az eseményt, amelynek a helyszíne idén augusztusban az indiai
Hyderabad volt. 2006-ben Madrid
adott otthont a rendezvénynek,
2014-ben pedig Szöulban lesz.
Dél-Korea elképesztõen komolyan
készül erre, a koreai kormány ezer
fejlõdõ országbeli matematikus
utazásának és részvételének teljes
költségét vállalta. Indiában mintegy háromezer matematikus vett
részt az ICM-en (ebbõl tizenöt magyar). A Nemzetközi Matematikai
Unió által szervezett konferencia
különlegességét egyrészt az adja,
hogy a matematika minden területe jelen van, másrészt itt adják át a
Fields-medálokat. – mondta dr.
Röst Gergely.
A Fields-medál (vagy Fieldsérem) a legrangosabb kitüntetés,
a matematikai Nobel-díjnak is
nevezik. A Nobel-díjhoz képest
fontos különbség, hogy Fieldsmedált csak negyven év alatti
matematikus kaphat. A díjat személyesen India elnöke, Pratibha
Patil, az okleveleket pedig Lovász László, az IMU (Nemzetkö-

zi Matematikai Unió) leköszönõ
elnöke adta át. Az IMU történetében elõször a következõ négy évben egy matematikusnõ, a belga
születésû princetoni Ingrid
Daubechies tölti be az elnöki tisztet. 2010-ben az izraeli Elon Lindenstrauss, a francia-vietnami
Ngo Bao Chau, a svájci-orosz
Stanislav Smirnov és a francia
Cedric Villani kapott Fieldsmedált. Lindenstrauss munkájában távoli területeket, a dinamikai rendszereket és a számelméletet kapcsolta össze, Ngo pedig
bebizonyította az úgynevezett
Fundamentális Lemmát, amit tavaly a Time magazin az év tíz
legnagyobb tudományos szenzációja közé sorolt. Bár ez a díj elméleti matematikai munkáért jár,
érdekesség, hogy a másik két díjazott, Smirnov és Villani eredményei nagy jelentõségûek a fizikában is, ami az elméleti és az alkalmazott matematika közötti határvonal eltûnését jelzi. Nagy élmény volt meghallgatni a Fieldsmedálosok elõadását. A záróünnepségen egyszeri alkalommal
egy különleges díjat, a Lilavatidíjat is kiosztottak. Bhászkaracsaria indiai matematikus a 12.
században írt egy könyvet kislányának, Lilavatinak. A könyvben
versbe szedve különbözõ játékos
matematikai feladványokat és
fejtörõket gyûjtött össze. Ez a
könyv alapvetõ matematikai tankönyvvé vált a középkori Indiában és perzsa nyelvre fordított
változata elterjedt egész NyugatÁzsiában. A Lilavati-díjat a matematika népszerûsítéséért Simon
Singh kapta, aki eredetileg fizikus végzettségû és számos tudományos bestseller szerzõje. Ma-

gyar nyelven is megjelent könyvei az õsrobbanásról szóló A
nagy bumm, a rejtjelezés és a titkosítás történetét feldolgozó
Kódkönyv, valamint a különbözõ
alternatív gyógymódokat kritizáló Trükk vagy terápia?. A
Lilavati-díjat a A nagy Fermatsejtés címû nagysikerû könyvéért, valamint a bizonyításról szóló dokumentumfilm készítéséért
kapta.
– Milyen programok voltak?
– Az elõadások mellett számos
egyéb program nyújtott elfoglaltságok a résztvevõknek: volt egy
nagy matematikai vásár, ahol
könyvkiadók, szoftvercégek, matematikai társulatok és szervezetek
standjainál lehetett böngészni órákon keresztül. Voltak koncertek is:
klasszikus indiai zene, ének és
tánc. Számos kerekasztal-beszélgetést és vitaestet tartottak a matematikát érintõ különbözõ kérdésekrõl. A változatos események

Ahogy észrevettem, felváltva kezdett e4-gyel és d4-gyel. Ellenem
e4 volt a kezdõlépése, amire g7g6-ot válaszoltam (modern védelem). A megnyitásból elég jól jöttem ki, de aztán egy hiba eldöntötte a partit Anand javára, aki a 40bõl 39-et megnyert, és egy döntetlen született.
– Milyen volt a helyszín és India hangulata?
– A konferencia és a résztvevõk
elszállásolása Hyderabad újonnan
épített nyugati városrészében, az
úgynevezett Cybercityben volt,
amit India Szilícium-völgyének is
neveznek, itt van számos informatikai és szoftvercég telephelye. Itt
minden teljesen új és modern volt,
gyönyörû parkokkal körülvéve, de
néhány száz méterrel odébb már
elképesztõ nyomornegyedeket lehetett látni. Döbbenetes adat, de
Indiában 800 millió ember él havi
6000 Ft-nál kevesebb jövedelembõl. Indiában nagyon komolyan

fesztiválhangulatot kölcsönöztek a
konferenciának. A legkülönlegesebb élmény a sakkszimultán volt
a világbajnok Viswanathan Anand
ellen, aki feszített versenyprogramja ellenére elvállalta, hogy
egyszerre negyven matematikus
ellen játszik. A sakkmeccset óriási
médiafigyelem kísérte, sok százan
jöttek élõben nézni a játékot, be
sem engedtek mindenkit a terembe, hanem az elõcsarnokban is
közvetítették kivetítõkön. Vittem
magammal egy-egy Nagykanizsa
és Aquaprofit zászlót, amit Anand
egybõl észrevett és kérdezte, nagykanizsai vagyok-e. A meccs végén
átadtam ajándékként. Nehezítés
volt, hogy nem lehetett passzolni,
hanem azonnal lépni kellett, amint
Anand az asztalunkhoz lépett.

veszik a biztonságot, mindenhova
csak fémdetektoros kapun keresztül és motozás után lehetett bemenni, az autókat is alaposan átvizsgálták minden ki- és belépéskor. Egyik délután riksával bementem Hyderabad városközpontjába
körülnézni. Az indiai konyha viszont nem lopta be magát a szívembe.
– Személyes sikere?
– A kongresszushoz számos kisebb úgynevezett szatelit-konferencia kapcsolódott India-szerte,
egy ilyenen én is részt vettem ÚjDelhiben. Mindkét helyen (Hyderabadban és Újdelhiben is) elõadást
is tartottam a legújabb kutatási
eredményeimrõl.
K.H.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Elveszett?
Megtalálta?
Segíthetünk?

Kanizsa
Rádió
06/93/510-986
Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz

SMS szám:
06-30/30-30-956

Az elmúlt napokban nem aludt valami jól,
s ez nehezítette a munkát. Mások gondolatait és érzéseit is vegye számításba, mikor
döntést hoz, hiszen akaratlanul is megbánthatja õket, ha nem elég figyelmes.

IV.20.–V.20. Bika
A hét kifejezetten romantikával fûtött
lesz. Új célok kerülnek megvilágításba.
Egyáltalán nem lenne most ellenére egy
komoly kapcsolat, elég volt a futó kalandokból... egy idõre.

V.21.–VI.21. Ikrek
A héten különös hangulatban van. Egyik
pillanatban minden zavarja, a másikban
egyáltalán nem törõdik semmivel. Vigyázzon, attól még, hogy az álmait követi, a jelenre is gondolnia kell!

VI.22.–VII.22. Rák
Szívesen töltené az elkövetkezõ napokat a
természetben, de erre kevés esély van. Betemeti a munka, s szorítanak a határidõk.
Legyen racionális, s helyezze elõre most
azt, amiért anyagi juttatás is várható.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Tele van kreatív ötletekkel, s nagy valószínûséggel meg is tudja valósítani õket.
Kacsintgat a mûvészeti irányzatok felé. A
lényeg, hogy olyat alkosson, amire még
nem volt példa!

VIII.23.–IX.22. Szûz
Egy régóta várt levél érkezik a jövõben.
Sok boldogságot hoz az üzenet, még a
nehézségeket is feledteti egy idõre. A
héten könnyen kiborult, de a következõ
hetekben minden könnyebben megy majd.

IX.23.–X.22. Mérleg
Nemsokára meghozza a gyümölcsét az a
munka, amibe olyan sok energiát fektettett.
Pénzügyi elõnyök és elõléptetés is számításba jöhet. Úszik a sikerben, de arra vigyázzon, hogy ne fürödjön benne túl sokáig!

X.23.–XI.22. Skorpió
A vágy kap fõszerepet az életében, s nem tud
(vagy nem akar) tenni ellene. A múlt emlékei
kísértik, amikor úgy érzi, hogy megtalálta a
Nagy Õ-t. Ne lepõdjön meg, ha a héten megismer valakit, aki kísértetiesen hasonlít rá.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Izgalmas események sora vár önre. A Plútó
és a Vénusz kalandok egész sorát kínálja a
következõ hetekben, de vigyázzon, nehogy
a bõség zavarában ne tudjon dönteni, s így
elszalassza a nagy lehetõséget.

XII.22.–I.20. Bak
A biztonság, a nyugodt családi háttér jelenti
önnek a boldogságot, de társra is szüksége
van, amiben a hold segítségére lesz: az
érzelmek örvényébe kerülve szinte beleszédül
a sok élménybe, ami új partnere oldalán várja.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Kicsit zavarosnak érzi gondolatait, s ez másnak is feltûnik. Valószínûleg csak egy alapos
pihenésre van szüksége, mert le vannak merülve az energiatartalékai. Amint újra erõre
kap, nem lesz semmilyen problémája.

II.20.–III.20. Halak
Optimistának és bizakodónak kell lennie a
jövõjével kapcsolatban. Az önbizalma most
erõsebb, mint általában, s a lelkesedése is
ragályos. A siker hatalmat ad, s nagyon
szeretne sok minden felett rendelkezni.
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INGATLAN

VEGYES

17+18 lakásos társasház építésére
alkalmas belvárosi telek építési engedéllyel eladó. Tel.: +3630/901-9013
(7274K)
Gyékényesen az „A” szektorban
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. (Víz,
szennyvíz, villany.) Érd.: +3630/2273294 (7180K)
Csengery utcában 54 m2-es, két szoba + konyha + spájz + fürdõszobás,
egyedi fûtéses, részben felújított házrész hozzá tartozó kertrésszel eladó.
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)
Kiskanizsai kétszintes, kertes, saját építésû, jó állapotban lévõ családi
ház kedvezõ áron eladó. Kis lakást,
vagy budapesti ingatlant beszámítok.
Ár:
13,8
millió
Ft.
Érd.:
http://kanizsa.uw.hu, 0630/901-5222
(7275K)
Építési vállalkozók figyelem! Ha
a belvárosban (Hunyadi utca) akar
700 m2-es, társasház építésére alkalmas telket, hívjon! Érd.: +3630/4486072
vagy
+3630/227-3294
(7108K)
Szentgyörgyvári hegy III. hegyháton 1 hold terület eladó kis halastóval,
5000 db fával. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7277K)

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/5553014 (7276K)
Lucfenyõ karácsonyfának eladó.
Érd.: 0630/621-3762, 0630/621-4311
(7278K)
Eladó: zöld színû, bõr sarokgarnitúra (ágyazható), bükk színû hálószoba garnitúra (gardróbszekrény,
francia ágy, éjjeliszekrény, komód),
fenyõ sarokszekrény + két éjjeliszekrény. Fehér, tükrös, hat ajtós sarokszekrény, fehér íróasztal, fehér
egyszemélyes ágy, fémvázas, fehér,
bõr hintaszék, egy darab kihúzható
kanapé, valamint egy darab 70 cm-es
Sony TV. Érd.: 0630/937-1599
(7279K)

BÉRLET
FÕISKOLÁSOKNAK! Csengery
utcában 54 m2-es, két szoba + konyha
+ spájz + fürdõszobás, egyedi fûtéses,
berendezett lakás több diáknak kiadó!
Tel.: 0630/227-3294 (7271K)

Nyilvános versenytárgyalások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár (Ft)/Versenytárgyalások idõpontjai
961./ Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar/11.297.000/09.15, 09.29. 9:00
3817./ Csengery u. 111. - telephely 5.350.050/09.15, 09.29. 10:00
1188/3/A/5., 1188/3/A/6 / Fõ út 7. irodák és manzard/23.185.000/09.15, 09.29.
10:30
3779/17./Csengery úti szántó (ipari ter.)/15.000.000/09.15, 09.29. 11:00
3779/21./Csengery úti szántó (ipari ter.)/16.650.000/09.15, 09.29. 11:30
30155/3./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.15, 09.29. 13:30
30155/4./Miklósfa, Iskola u. építési telek/6.100.000/09.15, 09.29. 14:00
4372./Lazsnaki kastély/53.445.000/ 14:30 óra
0128/12./külterületi gyep/610.000/ 09:00 óra
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. em. 6. ajtó) Tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ.

SZOLGÁLTATÁS
Masszázs a nagykanizsai Uszodában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybe vehetõ.) Szolgáltatások:
alakformáló-, talp-, egyéb masszázs,
fényterápia, méregtelenítés, stb. Hívásra házhoz is megyek. Érdeklõdni és bejelentkezni: a +3630/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Érd.:
0620/510-2723 (7280K)
Különóra Nk-án általánostól
egyetemig, matematika, analízis,
valószínûségszámítás,
statisztika,
számvitel, közgazdasági tárgyakból.
Érd.: 0630/668-6307 (7281K)

Tisztelt
Nagykanizsai Vállalkozók!
A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2010
októberétõl várja azon vállalkozásokat, cégeket, amelyek kedvezõ
bérleti konstrukcióval, korszerû körülmények között kívánnak
irodát, mûhelyt bérelni.

A fejlesztés a Nagykanizsai Ipari Parkban, a volt Gábor Áron
laktanya legénységi épületének korszerû, energia-hatékony
felújításával valósul meg. Olyan alacsony rezsiköltségû, kedvezõ üzleti környezetet biztosít, amelynek segítségével a vállalkozások megerõsödési esélye jelentõen növekszik.
A projekt megvalósulását követõen a közel 2500 m2
területû épület 30 vállalkozás befogadására lesz alkalmas.

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:
D irodabérlet, tárgyaló/elõadó bérlet,
D eszközbérlet (fax, scenner, projektor, stb.),
D közös helyiségek használata (könyvtár, teakonyha, mosdó),
D irodai szolgáltatások,
D bankautomata,
D recepciós szolgáltatások, postai szolgáltatás.

EMELT SZINTÛ SZOLGÁLTATÁSOK
D üzletviteli tanácsadás,
D jogi tanácsadás,
D pályázati tanácsadás, pályázatírás,
D marketing tanácsadás,
D weblap szerkesztés,
D vállalkozói képzések,
D rendezvényszervezés.
Amennyiben érdekli Önt a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ
által nyújtott kedvezõ iroda-, mûhely bérleti lehetõség, valamint a vállalkozások
részére nyújtott széleskörû szolgáltatási csomag, úgy várjuk jelentkezését.
További információt kaphat Mihovics Zoltán projektmenedzsertõl, a
mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu email címen vagy 06-30-5752943 telefonszámon.
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Kettõbõl kettõ a nõi asztaliteniszezõknél Ladányi
elsõ helye
párosban

Kanizsa Sörgyár SE (1) – Egri
ÁFÉSZ SC (9) 8:2. Nõi asztalitenisz Extra Liga-mérkõzés, 2. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Tápai Tímea/Ladányi Dóra - Jónyer Mária/ Barsai Emese 3:0, Ladányi - Szabó Györgyi 1:3, Márkus Enikõ - Jónyer 3:2, Tápai Barsai 3:0, Ladányi - Jónyer 3:2,
Tápai - Szabó 3:1, Márkus - Barsai
3:0, Tápai - Jónyer 3:1, Ladányi Barsai 3:0, Márkus - Szabó 2:3
Igazi vezéregyéniségre is lelt a
Kanizsa Sörgyár SE elsõ számú
nõi csapata Tápai Tímea személyében, hiszen nyugodtságával a

vajdasági sportoló kellõ alapot ad
ahhoz, hogy a hozható találkozón
egy percig se legyen kérdéses az
eredmény – tudtuk meg Jakabfi
Imre csapatvezetõtõl.
Nos, az évekig a horvátországi
bajnokságban szereplõ 25 esztendõs asztaliteniszezõ ezúttal is hozta, ami szükséges, így az újonc ellen nem is lehetett kérdéses a
gyõztes kiléte.
Kisebb fejfájást a szakmai stábnak ezúttal is Ladányi Dóra okozott, aki egyszerûen hazai környezetben „túlizgulja” magát, bár az
utolsó egyéni mérkõzésére már oldódott görcsössége. Nem titok,

Jókor jött lélektanilag
Balatonlelle SE (9.) – Nagykanizsai TE 1866 (12.) 2-3 (1-0)
NB III Dráva-csoport labdarúgómérkõzés, 4. forduló. Balatonlelle,
250 nézõ. Vezette: Botló (Zierkelbach, Herbai). G.: Gere (44.), Szelei (80. - öngól); Bagarus (57.),
Ujvári (58.), Horváth G. (63.)
NTE: Markek - Antalics, Kotnyek, Boros, Bagarus - Ujvári,
Berta, Rácz Sz., Szõke (Szelei,
76.) - Nagy T. (Budai, 81.), Horváth G. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Amikor a felkészülési mérkõzésen nyáron találkozott Kanizsán a
két csapat, akkor a hazaiak 2-0-ra
gyõztek, s azt írtuk, azzal az ered-

ménnyel a dél-zalaiak nyilván a bajnokságban is elégedettek lennének.
Nos, az NTE ezúttal bajnokin is bizonyíthatott, s ki is tett magáért, hiszen a hazaiak ugyan az elsõ félidõ
hajrájában vezetést szereztek, de ettõl nem roppant össze a kék-piros
társaság és a folytatásban meg tudta
fordítani a találkozó állását – fontos
három pontot szerezve Lellén.
A siker lélektani szempontból is
jól jött egyben az edzõ, Koller Zoltán számára is, s ugyan nem kétgólos különbséggel hozták a mérkõzést, de idegenbõl gyõztesen távozni soha sem rossz sportélmény. Hasonló folytatás következhet vasár-

hogy Jakabfi edzõ éppen az ilyen
helyzetek miatt igazolta vissza a
keretbe az Angliából hazatért Németh Ágnest, aki ha utoléri önmagát, a – szó szerint vett – kanizsai
asztaloknál jobban tejesíthet.
Most egy kis szünet következik
a dél-zalaiak számára a bajnokságban, majd október elsõ hétvégéjének szombatján érkezik a Budaörs,
másnap pedig utaznak a bajnok
BSE-hez. Viszont, ha másképp
nem is, „fejben” az idén kilenc
csapatos tabella állását most érdemes megörökíteni…
P.L.

nap a Szekszárd legénysége ellen a
Bányász-pályán 16 órától.
A különbözõ osztályokban szereplõ további kanizsai csapatok
eredményei. Megyei I. osztály:
Miklósfa SE (9.) – Zalaszentgróti
VFC (2.) 1-2, miklósfai gólszerzõ:
Godina. Megyei II. osztály, Déli
csoport:
Nagykanizsa-Bagola
VSE (1.) – Páka SE (14.) 5-0,
bagolai gólszerzõk: Csöndör (2),
Kalamár, Potyi, Kovács K. Megyei III. osztály, Déli csoport: Baktüttõsi SE (1.) – Palini FC (4.) 4-1,
palini gólszerzõ: Dene. Megyei III.
osztály, Nyugati csoport: Fityeházi
TK (9.) – Bajcsa SE (12.) 2-1. bajcsai gólszerzõ: Hóbár.
P.L.

A közelmúltban Szegeden rendezett Sárkányhajó Világbajnokságon négy kanizsai csapat vehetett részt, közülük a 200 méteres Maty-éri olimpiai pályán a Nagykanizsa-Sánc csapata evezte le a távot a legjobb eredménnyel,
54.700-as idõvel. A képen látható együttes összeállítása, álló sor (balról): Varga Gábor, Simon Csaba, Cserjés
Veronika, Mózer Péter, Farkas Edit, Koller Judit, Varga Péter, Göbölös Kristóf, Radványi Ákos, Gaál Zsolt, Németh Ádám, Réti András. Alsó sor (balról): Miatta Mercédesz, Cseresnyés Cintia, Magyar Judit, Törõ Virág, Hegedûs Barbara, Tóth Fruzsina, Horváth Eszter. Elöl: Pap Kristóf. A képrõl hiányzik: Vránics László

Nagy sikert ért el Ladányi Dóra
a Statisztika idénynyitó asztalitenisz ranglistaversenyén, mivel
állandó páros-társával, Angyal
Mariettával (BSE) megnyerte az
ifjúsági leány páros mezõnyének
küzdelemsorozatát.
Ez a siker Dóra és a Kanizsa
Sörgyár SE eddigi legjobb ranglistaverseny helyezése, hiszen az eddigi legszebb eredmény egy harmadik helyezés volt.
A dobogó legfelsõ fokáig persze
nem volt egyszerû az út. Kezdõdött egy szoros mérkõzéssel a fiatal statisztikás páros ellen, de a végén egyértelmûvé vált Ladányiék
sikere (3:1). A következõ meccs
sem volt sima a Takács-Ripp
(BSE-PEAC) duó ellen, de a
kanizsai-BSE-s páros már sokkal
jobban játszott (3:1). A négy közé
jutásért a Szita-Juhász (TolnaPostás) egység következett, és
idõvel ebben a párharcban sem
volt kétséges, kik fognak nyerni
(3:1).
A döntõbejutásért volt a legnagyobb csata, az ellenfél a szekszárdi Madacki Mirella, Vincze
Andrada páros volt. Madacki az
egyik legjobb magyar ifjúsági játékos, jelenleg ötödik a ranglistán,
társa Vincze Andrada a román válogatottal nyert ifjúsági Európabajnokságot csapatban. A mérkõzésen Ladányiék remekül játszottak, így az esélyesebb Tolna
megyei párosnak is csak egy szettet sikerült ellenük nyerni (3:1).
A döntõ az elõzõ körhöz képest
egyértelmûbb volt, a statisztikás
válogatott duó, Kakuszi-Hepke
csak megnehezíteni tudta Ladányi
és Angyal dolgát. A finálé elsõ két
szettjét simán hozták, azt követõen viszont kissé kiengedtek, ettõl
függetlenül azonban a 3:1-es végeredmény (a változatosság kedvéért…) összejött.
Egyéniben már nem ment ilyen
jól Ladányinak, hiszen éppen párosbeli társa, Angyal állította meg 4:3mal a nyolc közé jutásban, de a kanizsai játékos így is kitett magáért az
idénynyitó ranglistaversenyen.
P.L.
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Aktív
Radioaktív

Színjátszós sikerek
A ma már országosan is elismert, nagykanizsai gyökerekkel
rendelkezõ Radioaktív együttes
jó úton halad a profizmus felé.
Gilincsek Pétertõl, a zenekar
frontemberétõl megtudtuk, a
nyár nagy részét stúdióban töltötték, és elkészült a zenekar új
albuma, amely egy közismert lemezkiadónál várja további sorsát.
Bíznak a mielõbbi megjelentetésben, és a kedvezõ fogadtatásban. A népszerû énekes elmondta,
már a lemezfelvétel során eldöntötték, a korongon rögzített dalok
nagy részéhez videoklipet készítenek. Elsõként a Csak még egyszer
címû dalt varázsolták vizuális környezetbe.
A felvételeket megelõzõen országos videoklip-castingot hirdettek a szereplõk kiválasztásához, amelyben lehetõséget kívántak biztosítani pályakezdõ
modellek, színésznövendékek
számára. Végül a csapat a budapesti Asztalos Lilla és a nagykanizsai Fülöp Roland mellett
döntött.
A korábbi – már az MTV-n
látható – két klip után úgy döntöttek, ismét Gerócs Balázsra
bízzák a filmfelvétel technikai
részét. Gilincsek Péter elárulta, hogy további két klip forgatása is folyamatban van. Reméli, hogy mielõbb láthatóak lesznek a televízió zenei csatornáin.
Cz.Cs.

Városunk számos kisebb és
nagyobb színjátszó körrel büszkélkedhet. Ezen csoportok közül
vannak, amelyek különbözõ
megmérettetéseken
vesznek
részt, rendezvényeken mutatkoznak, elõadássorozatokat rendeznek. Õket jártuk körbe.
– A diákszínpadok lehetõséget
adnak a fiataloknak a bizonyításra önmaguk és társaik számára.
Vágyat éreznek arra, hogy megmutassák mire képesek, a közös
élmények pedig összekovácsolják
a csapatot egy közösséggé. – vallja a Piarista Iskola rendezõje,
Kereszty Ágnes. Tavaly mutatták
be Moliére egyik komédiáját,
Szerelemdoktor címmel. – A színdarabokat igyekszünk a Nagykanizsa Város Napja alkalmából
színre vinni. Februárra tehetõ
legújabb darabunk bemutatója a
Moulin Rouge, ami egy bohém
költõ és egy ifjú, kurtizán szerelméért folytatott harcát mutatja
be. A világ egyik legszebb szerelmes történetét akartuk a kanizsai
nézõközönség elõtt bemutatni, bizonyítani nekik és magunknak
egyaránt. – fogalmazott Kurta
Lilla a darab diákrendezõje, aki
tizenkét éves kora óta foglalkozik
színjátszással, Dr. Dobó László
tanár úr indíttatásában.
A darab egyik fõszereplõje, Fási
Barnabás harmadikos kora óta
foglalkozik énekléssel, az idei évben a helikoni versenyeken bronzminõsítést érdemelt ki a zsûritõl
versmondásban és éneklésben
egyaránt. Számára az egyik legfontosabb hajtóerõ, hogy a barátaival együtt vetheti bele magát a
munkába.
A Honvéd Kaszinó falai köz tizenkét éve mûködik a Diákszín-

pad, melyet hosszú évekig Dr. Dobó László tanár úr vezetett. Egy
éve vette át az irányítást Lengyák
István. Antal Gergõ, aki a darabban a családfõ szerepét tölti be, az
egyik legöregebb tagnak számít a
csapatban.
– Négy évvel ezelõtt a Cserháti
Sándor Szakközépiskolában kezdtem el a színjátszást. – mondta. –
Idegen nyelvû Ki mit tud-on vettem részt. Ezt követte a Helikon
Fesztivál, ahol különdíjas lettem
a színészi játékommal. Két éve

csatlakoztam a Nikolics Zsanna
által vezetett amatõr önképzõ körbe, ott kezdtük el a Tartuffe címû
darabot tanulni, majd a Honvéd
Kaszinó Diákszínpadán forrta ki
magát. A darab osztatlan sikert
aratott.
– A színpadról nézve érzem,
hogy részese vagyok valami nagyszerû dolognak, amit a közönségnek szeretnék átnyújtani. Az ad
igazi erõt, ha látom hogy tetszik a
nézõknek amit csinálunk, és elfelejtettjük velük a gondjaikat. –
zárta mondanivalóját Fási Barnabás.
Többek között a városi ünnepek színesebbé tételével is foglalkoznának a fiatal színjátszók, ám
eddigi megmozdulásaik süket fülekre találtak. Feltehetnénk a kérdést „miért?”, hisz mindenkinek
érdeke, hogy színvonalas mûsorok fogadják a nézõközönséget,
tarkítsák városunk kulturális képét.
Pedig Csehov szavaival élve:
„A különbözõ korszakok és országok zsenijei különbözõ nyelveken beszélnek, de mindegyikükben egy és ugyanaz a láng lobog.”
Nikolics Zsuzsanna

