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mert lényegük mélyén nem az én,
hanem a közösség állt, az emberek
tekintetüket nem az egyéni érdek,
hanem az igazság felé fordították.
Ezért ünnep október 23-a. Az
egyén fölé emelkedett a közösség, a
közösség iránt érzett felelõsség.
Így éreztek azok, akik 1956-ban
tenni akartak nem csak magukért,
hanem másokért, közösségükért, a
magyarságért.
Azoknak, akik fellázadtak 1956ban volt egy álmuk a szabad, diktatúra nélküli Magyarországról. Abban az évben a magyarok megint
lezártak egy idõszakot és ismét

zugságot, a félrevezetést. Így történt ez az elmúlt nyolc évvel is. Magyarország nagy lépéseket tett az
elmúlt hónapokban annak érdekében, hogy az évtizedekig velünk élõ
igazságtalanságokkal
õszintén
szembe nézzen. S így történt ez
1956-ban is, hosszú türelemmel viselt – talán véletlen a hasonlóság –
nyolc év lezárásaként.

A kommunizmus
nem foltozgatható
Amikor beköszöntött az 1956-os
esztendõ, Európa aknazárral és

‘56 üzenete: Mindig új élet lesz a vérbõl

Pár órára még az árnyékok is eltûntek az intézmény külsõ udvarán
található Ungor Károly emléktábla
körül, melynek megkoszorúzásával vette kezdetét az ünnepi megemlékezés október 22-én. A táblát
tavaly avatták az iskola egykori tanulójának, 1956 hõsi halottjának
tiszteletére, és az iskola emeletén
rendezett kiállításon levéltári iratokból Ungor Károly bizonyítványait és anyakönyvi kivonatát lehet megtekinteni. Koszorúk elhelyezésével tisztelgett emléke elõtt
vitéz Nagy Ottó, a Politikai Foglyok Országos Szövetség Nagykanizsai Szervezetének elnöke, vitéz
Dávid Zoltán, Ungor Károly egykori barátja, osztálytársa, valamint
Bene Csaba iskolaigazgató.
A fakóbarna levelekkel telehintett udvaron folytatódott az ünnepi
mûsor, melynek alkalmával versekkel és gitárral kísért dalokkal
emlékeztek 56’ áldozataira a diákok és a pedagógusok, sorfaluk
mögött pedig Sztálin és Kádár János képei figyelmeztettek egy elmúlt korszak, a kommunista diktatúra szörnyûségeire.

„Az ünnepben
a hétköznap értelme
leplezõdik le”
Október 23-án, az 1956-os forradalom 54. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 21. évfordulója
alkalmából szervezett városi rendezvény a Kanizsa Fúvós Egyesület Zenekarának térzenéjével kez-

dõdött el 8.30 órakor a Deák téren.
Az ünnepélyes zászlófelvonáson
közremûködtek a Kanizsa Lovasklub Hagyományõrzõ Huszárjai, a
Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága, valamint az
NTE 1866 Íjász Szakosztályának
íjászai és barantásai. A zászlófelvonást követõen a megemlékezõk
átsétáltak az ’56-os Emlékkertbe,
ahol az utókor hálájaként a város
vezetõi, a pártok és civil szervezetek képviselõi koszorút helyeztek
el az 56-os forradalom és szabadságharc hõseinek emlékmûvénél,
valamint Orbán Nándor emléktáblájánál. A mûsor Cseresnyés Péter
polgármester beszédével vette kezdetét, aki egy idézettel kezdte mondandóját:
„A hétköznapok egyszerû, csendes, profán józanságában az Én,
aki csak önmagát akarja, egyedül
akar lenni, s minden tudást, örömet
magának akar megtartani, megvan
és él. Az ünnepen azonban az Énnek meg kell halnia. Az ünnepen a
hétköznap értelme leplezõdik le: az
ember a többi emberrel egy magasabb létben találkozik, és kilép a
hétköznapi, az egyéni létezésbõl.
Ez az ünnep a közösség.” Igen, ahogy Hamvas Béla írja, nincs más
ünnep, csak a közösségé.
Az ünnep közösségi létezés, amikor az egyéni érdekek fölé a másik
embert, a többi embert helyezzük,
amikor egyéni céljaink a közösség
javában oldódnak fel.
Nemzetünk nagy pillanatai azért
váltak ünneppé, azért váltak életté,

mertek álmodni és tenni egy jobb
Magyarországért.· Mert 1956. október 23-án Magyarország nemcsak egy diktatúra ellen lázadt fel,
hanem a hazugság és a félelem el-

szögesdróttal elkerített, sûrû sorsú
része drámai súlyú változások elé
nézett. A terror irányította rendszer
vezetõi tárgyalótermek zárt ajtajai
mögött próbálták megrajzolni a

len is. A magyar emberek a történelem során többször is bizonyították: nem tûrik, ha hazudnak nekik
és nem engedik korlátozni szabadságukat. Béketûrõ nép vagyunk, talán ez segített bennünket a történelem viharai túlélésében.
Azonban, ha felmerült, egy idõ
után mindig fellázadtunk a hazugság, a félrevezetés, a burkolt, vagy
nyílt elnyomás ellen. Ez a küzdelem, ez a lázadás adta nekünk az
erõt a megújuláshoz, az önbecsülésünk megtartásához.
Ha kellett tehát fegyverrel mutatták ki eleink ellenérzésüket a hamissal szemben, ha kellett békésebb eszközökkel tették, tettük ezt,
de hosszú ideig nem tûrtük a ha-

szocialista jövõ új irányát. Hruscsov a XX. kongresszuson elmondott, titkos beszédét követõen a
visszafogott önkritika nem állt meg
a határoknál.
Moszkva utasítására a Központi
Vezetõség júliusi ülésén felmenti
Rákosit az elsõ titkári és politikai
bizottsági tisztsége alól, akiben saját bevallása szerint már régóta
megérett a lemondás gondolata, de
halogatta ennek a kérdésnek a felvetését, mert az volt a szándéka,
hogy saját erejébõl kijavítja a párt
vezetésében elkövetett hibákat, és
azután lemond.
A felmentést követõ napon elhagyja az országot, különgép viszi a Szovjetunióba, ahonnan életében nem is

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Ungor Károly táblakoszorúzással és ünnepi mûsorral emlékeztek október 23-ára a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskolában.
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„csak szabadon
lehetünk magyarok
és csak magyarként
lehetünk szabadok”
Úgy tûnt, a kommunizmus propagandafegyvere visszafelé sült el.
A kommunista rendszer kiszolgálói
maguk is elhitték, hogy a valóság
és a megjelenítésére használt kifejezések szétválaszthatóak. Azt gondolták, hogy valójában nem is embereket rekesztettek ki a társadalomból, vetettek börtönbe, végeztek
ki, hanem „burzsujokat”, „kapitalistákat”, „kulákokat”. Nem vették
észre, hogy a tomboló gyûlölet által tüzelve az évek során „a nép ellensége” bélyeget már szinte valamennyi ember homlokára ráégették. Nem vették észre, hogy teljesen
egyedül maradtak, és valójában
már réges-rég õk voltak a nép ellenségei.
A kommunizmus megvalósította
saját célkitûzéseit – persze nem
úgy, ahogy szerette volna –, megszüntetett minden különbséget az
emberek között. Fölszámolta a vagyoni, az ideológiai, sõt, az osztálykülönbségeket is, mert ráébresztett valamennyiünket, hogy elsõsorban magyarok vagyunk. Rájöttünk arra, hogy csak szabadon
lehetünk magyarok és csak magyarként lehetünk szabadok.
A hatalom kiszolgálói egy egész
nemzettel álltak szemben. Egy
egész nemzettel, amelyik többé már
nem hitte egyetlen szavukat sem.

„…a tapasztalat azt mutatja,
hogy egy rossz kormány számára a
legveszélyesebb pillanat akkor következik be, amikor megpróbálja
magát megreformálni. (…) A szenvedés, amelyet a nép türelemmel
viselt, amíg az elkerülhetetlennek
látszott, abban a pillanatban, amikor felcsillan a szabadulás reménye, elviselhetetlenné válik. A reform ekkor csak arra alkalmas,
hogy megmutassa az embereknek,
mi az, ami még mindig elnyomja
õket, s ami most még kevésbé elviselhetõ.”
Bár Alexis de Tocqueville francia
történész az imént idézett gondolatokat a magyar forradalmat megelõzõ évszázadban vetette papírra,
mégis mintha az ötven évvel ezelõtt
történtek elõzményeirõl szólna.
Valóban. Hiába hirdetett az új
vezetés államreformot, hiába ígért
a közigazgatás átszervezésével, a
bürokrácia leépítésével magasabb
életszínvonalat és elégedettebb
Magyarországot, hiába kezdeményezett oktatási reformot, és hiába
rendelt a Belkereskedelmi Minisztérium Vendéglátóipari Fõosztálya
az eredeti terven felül még hetvenezer hektoliter sört 1956 forró augusztusában, a kommunista hatalom napjai meg voltak számlálva.
„Látnivaló, hogy a hatalom napról napra egyre inkább kicsúszik az
elvtársak kezébõl.” – írja Mikojan,
szovjet tanácsadó az SZKP Központi Bizottságának írt jelentésében. „Kialakulóban van az ellenséges elemek párhuzamos központja,
mely aktívan, határozottan és magabiztosan tevékenykedik.(…) A

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Történelmi
párhuzamok

Hogy is mondta Gróf Széchenyi
István?
„… a népek leginkább olyankor
mutatják ki karakterüket, amikor

Alig múlt el október 6-a, az aradi vértanúk, a nemzeti gyász, a becsület napja, amikor a szabadság
halálára emlékeztünk, és ma, alig

azon a ponton állnak, hogy szabadságukat elveszítsék, vagy nemrég veszítették el, és vissza akarják nyerni”
Mi, magyarok 1956. október 23án szinte varázsütésre álltunk talpra, hogy nemrég elveszített szabadságunkat visszaszerezzük. Ráébredtünk, hogy szabadságunkat csak
közösen, együtt tudjuk megélni.

két héttel késõbb a feltámadását
ünnepeljük. Az aradi vár sáncai között egyértelmû volt az üzenet: a
szabadságért a legreménytelenebb
helyzetben is vállalni kell a küzdelmet, a hatalom hazugságát pedig a
legvéresebb megtorlás sem emelheti az igazság helyére.
1956-ban is az emberi lélek ereje
emelte a nemzetet a realitások kiábrándító, tétlenségre kárhoztató sivár
világa fölé, és törte át a diktatúra
vasbeton falait. A lélek ereje söpörte el egycsapásra a kommunizmus
hazugságokra épített világát, és írta
felül a reálpolitika megrendíthetetlennek gondolt kompromisszumait.
És azt, amit a szabad világban megcáfolhatatlan dogmának tartottak,
hogy egy kommunista diktatúrában
nem lehet forradalmat csinálni.
Minden jeles történelmi évforduló, minden ünnep önvizsgálat is
egyben. 1956 tehát arra is kötelez
bennünket, magyarokat, hogy megmérjük magunkat. Ezért minden jeles évforduló méltó megünneplésének az a legnagyobb próbája, hogy
meg tudunk-e felelni az általa felállított mércének.
A létünket valóban vakmerõ harcainknak köszönhetjük, és ez a harc
mindig bennünk kezdõdik és valójában ott is dõl el. Mert ha magunkban megnyerjük a harcot, akkor sem
hazugság, sem rendõri gumibot és
erõszak nem vehet többé erõt rajtunk.
Az elmúlt hónapokban új, reményteli, és cselekedetekkel teli
korszakot nyitott Magyarország,
mely méltó a forradalom elveihez.
Új írott és íratlan törvények születtek, születnek, amelyek egy igazságos, békés Magyarország pillérei,
ahol az összefogás hazára talált.
(folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Bakonyi Erzsébet

párt vezetése ebben a veszélyes
helyzetben gyakorlatilag teljesen
apátiában van. A kérdések megvitatása után a magyar elvtársak
kénytelenek voltak beismerni, hogy
bár a hatalom ténylegesen még
nem csúszott ki a kezükbõl, de kicsúszóban van, és az események a
hatalom elvesztése felé tartanak.”

tér többet haza. Helyére az addigi
második ember lép – Gerõ Ernõ.
„Itt valami nagy becsapás van.
(…) Vér nélkül itt nem lehet változás.” – írja Pallavicini-Andrássy
Borbála a naplójában. „Ez népbolondítás. Látták, hogy gazdasági csõd
elõtt állnak, látták, hogy egyre nõ az
elkeseredés. Meg kellett játszani a
dolgot. Kiosztották a szerepeket.”
A bûvészmutatvány azonban nem
sikerült, de nem is sikerülhetett.
Mert mi már tudjuk, a történelem
bebizonyította, hogy a kommunizmus nem volt foltozgatható, nem
volt javítgatható, hiszen az ideológia – a marxizmus –, amire az egész
szocialista világot építették, ellentmondott a valóságnak. És amit a
hazugság futóhomokjára építenek,
elõbb-utóbb össze is omlik.

3

A szabadságért
vállalni kell a küzdelmet
Nem álltunk meg félúton, nem
fogadtuk el a hruscsovi alkuk világ,
hanem valódi szabadságot és függetlenséget, valódi nemzeti önrendelkezést akartunk.
Csupán néhány óra alatt megbukott a kommunizmus, néhány nap
alatt megalakult a nemzetõrség, a
munkástanácsok, újraéledtek a pártok, felállt a demokratikus kormány,
kiléptünk a Varsói Szerzõdésbõl.
Csupán egy hét alatt a Szovjetunió
egyik tartományából újra valódi nemzeti közösség, önálló állam lettünk
1956 hõsei megmutatták: A szabadságért mindig vállalni kell a
küzdelmet.
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(folytatás a 3. oldalról)
Reményteli az idei ünnep, mert
hoszszú évek állandó megosztottsága
után, béke köszöntött az országra. Hazánk legnagyobb ökológiai katasztrófája közben a reményt, a lehetõséget is
megkaptuk, mert a magyar emberek
soha nem látott összefogásának lehetünk tanúi. Az ország polgárai mozdultak meg katasztrófák által sújtott
területek feltámasztása, és az ott élõ
emberek támogatása, reményeinek újjáélesztése érdekében. Az együttmûködés szép példája a legutóbbi katasztrófa okán történõ nemzeti összefogás
a bajba jutottak megsegítésére.
Ezen napok megszerzett tapasztalata az összefogás erejérõl és
1956. október 23. ünnepe, amely
ugyancsak a nemzeti összefogás kiemelkedõ példája, reményt adnak
és megerõsítenek bennünket abban, hogy közös céljainkat csak
együtt tudjuk elérni.
A történelmünk nem logikára oktat, hanem arra – és ez benne a vi-

2010. október 28.

gasztaló –, hogy a nemzetek életében az olyan magasztos fogalmaknak is van értelme, mint a közösségi érzés, bátorság, a merészség, az
ideákhoz való ragaszkodás. És akkor beteljesedhet az író jóslata:
„Angyal, vidd meg a hírt az égbõl, / Mindig új élet lesz a vérbõl.”
Egyben higgyünk Albert Camusnak, aki franciaként azt mondta:„A
magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.”
Hajtsunk fejet hát 1956 hõsei
elõtt!
A polgármester szavait követõen
A fiú naplójából címmel a Thúry
György Kereskedelmi, Vendéglátó
és Idegenforgalmi Szakképzõ Iskola diákjainak elõadását tekinthették meg a résztvevõk, majd
az ünnepi rendezvény fáklyás emlékezõ sétával záródott az esti
órákban.
Z.A. - B.E.

Állami kitüntetések
a nemzeti ünnepen
Az október huszonharmadikai
ünnepségekhez kapcsolódóan
városunkban ketten is országos
kitüntetésben részesültek.
Dobos István tûzoltó õrnagy a
Nagykanizsa Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság
Tûzmegelõzési Osztály vezetõje
tûzoltósági tanácsosi címet kapott.
Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára Dr. Schmitt Pál köztársa-

sági elnök a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tisztikeresztje Polgári
Tagozata kitüntetést adományozta
érdekvédelmi tevékenysége, példaértékû életútja elismeréseként
Takács Jánosnak, a Piarista Diákszövetség Országos Választmánya
tagjának, a Hortobágyi Kényszermunkára Elhurcoltak Egyesülete
tiszteletbeli elnökének.
K.H.

Gróf Imre ösztöndíj
jótanuló Zsigmondysnak
Krizsán Viola nyerte el a Gróf
Imre Alapítvány ösztöndíját,
amelyet Bene Csaba adott át ünnepélyes keretek között október
22-én.
A tanulmányokat segítõ, egy
éven keresztül folyósított összeget
a szociális helyzet, valamint jó tanulmányi eredmény alapján ítéli
oda az intézmény.
Gróf Imre a Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképzõ Iskola egykori autószerelõ
mestere volt. Özvegye tette a
pénz felajánlásának nagylelkû

gesztusát, immár tizenöt éve. Az
alapító teljesen szabad kezet ad
az intézménynek, többek között
emiatt is egyedülálló a városban
mûködõ egyéb, ösztöndíjat biztosító alapítványok között.
Krizsán Viola kárpitos osztályban tanul, és 4.9 volt az átlaga az
elmúlt tanévben. Elmondta, nagy
segítséget jelent számára az ösztöndíj, és a jövõben szeretne
érettségit szerezni, valamint szívesen kitanulná a szakács szakmát is.
Z.A.

Mosoly a fájdalom fölött
Mobiltelefonnal készült amatõr felvétel
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Le kell zárni a múltat! – furcsa
iróniával dobálta a konténerbe
egy devecseri férfi élete összes
emléktárgyát: festményeket, régi
tablót, valamennyibe beleette
magát a vörös mocsok. Az öregek
– erre a kis idõre – már nem akarnak elköltözni. A fiatalok féltik
gyermekeiket a fertõzõ környezettõl, nem maradnak a vörös
iszap sújtotta településeken.
Az emberi hanyagság és kapzsiság
természeti és emberi áldozataiért –
emlékeztet a szigorúan lezárt Kolontáron a világháborús emlékmûre függesztett tábla. Csütörtökön két mikrobusznyi önkéntes dolgozott Devecserben a Piarista Iskolából. Felnõttek, diákok, lányok, fiúk, kanizsaiak
és kollégisták. Az alsó korhatár tizenhat év volt, sokan pedig, akik még
nem érték el, igen bánták. A lányok
munkája a Karitász raktárában az
adományok válogatása, szortírozása

volt. A fiúk ragaszkodtak a kemény
munkához. Két réteg vegyvédelmi
ruha, lélegzõ maszk, védõszemüveg
– létezni sem könnyû ezekben, hát
még dolgozni. Bár aznap szép idejük
volt, a megelõzõ esõzés sártengert
okozott. Aki levette szemüvegét, hamar megtapasztalta, mennyire szükséges: szemébe fröccsent a vörös sár.
A szakszerû kimosás viszont azonnal
segített rajta. Gipsz szétterítése, használhatatlan bútorok konténerbe pakolása, idõsek segítése – mindig oda vezényelték õket, ahol szükség volt rájuk. Debrecentõl Szombathelyig
szerte az országból érkeztek dolgos
kezek. A kanizsaiak fantasztikus öszszefogást tapasztaltak meg. Ám amikor a jól végzett munka után hazafelé tartottak, beléjük hasított: nekik
van hová hazamenni. És Devecser,
Kolontár kárvallottjai mikor mondhatják ezt?
P.J.

Öttel túl a százon

2010. október 21-én Cseresnyés Péter polgármester, Dénes Sándor alpolgármester és Tóth Nándor önkormányzati képviselõ Kiskanizsán, otthonában köszöntötték Fekete István 105 éves állampolgárt, a város legidõsebb állampolgárát.
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A térségben, s talán az országban is egyedülálló együttmûködés szándékát jelentette be Nagykanizsán Gyutai Csaba Zalaegerszeg és Cseresnyés Péter Nagykanizsa polgármestere. Számítanak
rá, az együttmûködés a térség
gazdasági fejlesztését, a munkalehetõségek számának gyarapodását eredményezi.
Cseresnyés Péter elöljáróban elmondta:
– Egy olyan térségben élünk, amelyik nagyon komoly fejlõdést tud maga mögött az elmúlt idõszakban. Joggal mondhatjuk, ehhez a térséghez
tartozunk, de mintha kimaradtunk
volna az elmúlt évek jelentõs beruházásaiból, fejlesztéseibõl. Ezt szeretnénk ellensúlyozni egy nagyon komoly együttmûködéssel, egy tengely
alkotásával, amelyik nem valami ellen, hanem egy közös cél, a térség
fejlesztése érdekében jön létre. A
munkát több hónapja elkezdtük, a
választásokat azonban meg kellett
nyerni ahhoz, hogy terveinket a gyakorlatba átültetve meg tudjuk valósítani. Az elképzelések most váltódnak
aprópénzre, a következõ lépésekrõl a
sajtótájékoztató után tárgyalunk a
zalaegerszegi polgármesterrel.
Gyutai Csaba a témához kapcsolódva megjegyezte, nagy megtisz-

teltetés számára, hogy Kanizsán a
polgármester úr irodája mellett tarthatnak sajtótájékoztatót, amire az
elmúlt húsz évben nem volt példa.
Meggyõzõdése, a két város egymásra utalt, nem valamiféle rivalizálásról, versenyrõl van szó, hanem
együttmûködésrõl a közös elõnyök,
a közös siker érdekében. „Ha megnézzük a régiónkat, északi része,
Gyõr és térsége elsõsorban az autóipari befektetések révén gazdasági
értelemben jelentõsen megerõsödött, úgy is mondhatnánk, kiszakadt
a régióból. Nekünk, akik a terület
déli részén élünk, Szombathelyen,
Zalaegerszegen és Nagykanizsán,
elemi érdekünk, hogy ezzel szemben
egy ellensúlyt hozzunk létre. Elemi

Alakul a NagykanizsaZalaegerszeg-S
Szombathely tengely

érdekünk az is, hogy a saját lehetõségeinket megsokszorozva a három
város gazdasági értelemben össze
fogjon egymással. Az a tengely,
amirõl az elõbb a polgármester úr
beszélt, gazdasági tengely, a három
város összefogásából jönne létre.
Természetesen ehhez a két megye is
csatlakozhat, sõt számítunk is az
együttmûködésükre. Úgy látjuk, ha
a három város közül bármelyik ér el
sikert a gazdaságfejlesztésben, a

A polgármester kiemelte, a díj
nem csak elismerés a tervezõknek,
hanem városunknak is jó reklámot
jelent, hiszen olyan összefüggõ
belváros-átalakítás fog történni,
amelyik az Eötvös tértõl az Erzsébet térig terjed, és összefüggõ tereket fog összekötni, így lehetõség
nyílik nagyobb rendezvények,
akár fesztiválok szervezésére is.
A városrehabilitációs projekt a
tervek szerint két ütemben valósul
meg, az elsõ zajlik jelenleg. Ez magába foglalja a Huszti téri körforgalom megépítését, az Erzsébet tér
korszerûsítését, az Arany János utca
és a Petõfi utca összekötését, valamint a Zrínyi utca és a Teleki utca
összekötését. Mindez másfél milliárdos fejlesztést jelent, amelyhez
közel kilencszáz millió forint támogatást nyert az önkormányzat. A
második ütem várhatóan kétmilliárd
forintos fejlesztés lesz, amihez hétszáz millió forint támogatás szükséges. A két ütemes projekt várhatóan
2012. október 31-éig fejezõdik be.

rek még nem szoktak el a munkától,
akarnak dolgozni. Meg kell teremteni azokat a lehetõségeket, hogy az
alkotóerõ, az újítókészség kibontakozhasson.”
Cseresnyés Péter kiegészítésként
az elhangzottakhoz hozzátette, ha a
szándékaik szerint az együttmûködés megvalósul, nagyon komoly
potenciál lesz a településen élõk és
a település vezetõi kezében. Gesztus értékû, hogy Zalaegerszeg polgármestere itt van Nagykanizsán.
Együttmûködésükben az egyenrangúság, az egyenlõ partneri viszony
a legfontosabb, mert mind a két város tud tenni valamit a térség fejlõdéséhez. Kanizsa a saját közlekedési infrastruktúrájával, Zalaegerszeg
pedig azzal a fejlett ipari háttérrel,
amelyet az elmúlt tíz-tizenkét évben megteremtettek maguknak.
Gyutai Csaba az együttmûködés
legfontosabb üzenetérõl elmondta,
megállapodott a Nemzetgazdasági
Minisztérium államtitkárával, Cséfalvay Zoltánnal arról, hogy a Magyar Kormány az együttmûködést
támogatni fogja, s ennek érdekében a három város és a kormányzat
egy versenyszerzõdést ír alá,
melyben a kormány meghatározza
azokat a lehetõségeket, eszközöket, amelyekkel segíti az együttmûködést, és a két város is meghatározza a saját eszközrendszerét.
Ennek elõkészítése várhatóan november közepéig elkezdõdik, és a
költségvetés elfogadásától függõen remélhetõleg még ebben az évben aláírják a megállapodást. A
következõ tárgyalás helyszíne
Szombathely lesz.

Z.A.

B.E.

munkahelyteremtésben, az a másik
kettõnek is a sikere lesz. Ha csak a
gépipar területét nézzük, bármelyik
városban elinduló beruházás a másik kettõben a beszállítói háttér fejlõdését eredményezi. Arra készülünk, hogy erõs városdiplomáciával
a három város együttmûködését
erõsítsük. Ahogy Göcsejben szokás
mondani, annak a lónak kell abrakot adni, amelyik tud húzni. Ez a
három város tud húzni, itt az embe-

Európai különdíjat nyert a városrehabilitáció
A nagykanizsai komplex városfejlesztési koncepció különdíjat
nyert a nyolcadik Európai Település-és Területi Tervezési díj pályázaton, amelyet november 16án Brüsszelben vehet át a város és
a tervezõk. A díjról és a városrehabilitációs tervekrõl Cseresnyés
Péter polgármester és Horváth István divízióvezetõ tájékoztatta a
sajtó képviselõit.
A Magyar Urbanisztikai Társaság, mint az Európai Település-és
Területi Tervezési díj pályázatot
nyerték el a városrekonstrukciós
tervek. Cseresnyés Péter polgármester elmondta, magyar város
ilyen komoly elismerésben még
nem részesült. Hozzátette, a tervek
megvalósítását követõen olyan
belváros alakul ki Nagykanizsán,
amelyikre büszkék lehetnek az itt
élõk és amely lehetõséget ad arra,
hogy a lassan kiüresedõ belváros
újra visszakapja azt a rangot, amit
Nagykanizsa megérdemel.
Mint Horváth István divízióvezetõ elmondta, a díj magát a koncepci-

5

Fotó: Bkaonyi Erzsébet

2010. október 28.

ót értékeli, amelyet a Pro Urbe Kft.
készített el. November 16-án a díj
átvételén kívül sor kerül a város-rehabilitációról készült prezentációra,
valamint a város bemutatására.
A díjra olyan már publikált tervek
és tanulmányok pályázhattak, amelyek helyi, regionális, országos,
vagy nemzetközi viszonylatban kiemelkedõ színvonalúak, és jelentõs
hatással bírnak a tervezési területen
élõ és mûködõ közösségekre. Az értékelés során kiemelt szempont
volt, hogy a koncepció mennyiben
javítja az európai polgárok életminõségét és mennyiben mutat szociális, gazdasági és környezetminõségi
szempontból elõrelépést a tervezési
területen, valamint, hogy mennyire
tartja szem elõtt a fenntartható fejlõdés követelményrendszerét.
A tervek megvalósulása ellensúlyozhatja az M7 autópályán a város elkerülését, olyan funkcióval,
ami miatt érdemes a városban
megállni, ami a munkanélküliséggel küzdõ település kis és középvállalkozásainak helyzetét javíthatja.
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Egyenlõ
eséllyel

2010. október 28.

Elfogadni az elfogadhatatlant

Egyenlõ eséllyel a munkaerõpiacon címmel kétnapos konferenciát, Roma Expo-t szervezett
a Demokratikus Roma Vezetõk
Szövetsége.
Ehhez hasonló programot már
negyedik alkalommal valósítunk
meg Nagykanizsán – hangsúlyozta köszöntõjében Nagy József
György, a DRVSZ elnöke. Az elmúlt években a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és civil szervezetek számos programot tudtak
megvalósítani országos szinten. A
DRVSZ vezetõsége az elmúlt
nyolc évben arra törekedett, hogy
programjaikkal nagymértékben
hozzájáruljanak a környezetükben
élõ cigányság élethelyzetének javulásában. Szerencséjük volt,
mert mindig találtak olyan partnereket, akik segítették õket ebben a
munkában.
Dénes Sándor alpolgármester
köszöntõjében kiemelte, megnyugtató volt számára, hogy azok
a lépések, amelyek elindultak az
elmúlt években, folytatódni fognak. Köszönet a DRVSZ-nek,
akik célja, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a roma közösség társadalmi felzárkóztatásához, integrációjához, munkaerõpiaci esélyeik és társadalmi
esélyegyenlõségük javításához.
„Mindannyian tudjuk, a felzárkóztatás és az integráció kulcsa a
foglalkoztatás, amit a tanulás, az
oktatás, a tudás megszerzése elõz
meg. Legalább minimálisan egy
szakma megszerzése szükséges. A
felmérések szerint nagyon magas
az oktatásból kimaradó fiatalok
száma. Ebben természetesen a
családnak, iskoláknak, hivataloknak, a városi és falusi önkormányzatoknak óriási szerepe
van, de ugyanilyen fontos, vagy
még fontosabb a felnõttek képzése is.”
A köszöntõk után elsõként
Pölöskei János, a munkaügyi
központ igazgatója a helyi munkaerõpiaci képzésekrõl adott tájékoztatást. Az elõadók sorában Lakatos Szilvia a Khetanipe Egyesület céljait, eredményeit mutatta be
az Esélyteremtõ program tükrében.
B.E.

Elsõ alkalommal rendezte meg
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Zala megyei szervezete a Méltóság Napját a Kanizsai Dorottya Kórházban. A kezdeményezés a rákbetegek iránti
együttérzésrõl és a betegségben
is megõrizendõ emberi méltóságról szól.
Kovácsné Sohár Krisztina, a
MESZK elnöke elmondta, hogy
egész délutános elõadás-sorozat keretein belül nyílik lehetõség az
egészségügyi dolgozók számára az
ismeretszerzésre a daganatos betegségben szenvedõk ellátásáról, kezelésérõl. Ez a tájékozódás azonban
nem a gyógyszeres kezelésrõl szól,
sokkal inkább a szociális, pszichés
körülmények optimális megteremtésérõl és az érzelmi támogatásról.
Nem könnyû ugyanis a hospice ellátásban dolgozók helyzete, hiszen
talán a lehetetlenre vállalkoznak: az
elõrehaladott állapotú betegeket
kell felkészíteniük az elmúlásra.
– Nincs eligazodási pont arra
vonatkozólag, hogyan kezeljük a
haláluk elõtt álló betegeket. Azt viszont mindenképp szem elõtt kell

tartani, hogy az emberhez méltó
halál mindenkinek alapvetõ joga.
Akik megtapasztalták a rákbetegségbõl való felépülés csodáját,
más emberekké váltak, és amíg fizikailag legyengültek, lelkileg sokkal erõsebbek lettek. Ha öt éven
belül nem újul ki a daganat, akkor
gyógyultnak nyilvánítják a beteget,
de egész további életét végig kell
követni a páciensnek. – foglalta
össze Kovácsné Sohár Krisztina.
Városunkban is mûködik a daganatos betegekkel foglalkozó
szervezet. Karosi Lászlóné, a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Szervezetének elnöke elmondta, tíz éve alakultak,
és céljuk, hogy lelkileg segítsék a
súlyosan betegeket. Éves munkaterv alapján, hetven fõvel dolgoznak együtt a Vasemberház Tükörtermében, minden hónap második
és negyedik hétfõjén.
Déltõl hallgathatták meg a jelen
lévõk Vass Mónika diplomás ápoló
elõadását a hospice tevékenységrõl. Elmondta, hogy évente harmincnégyezer ember hal meg rákos megbetegedésben. Hazánkban
Polcz Alaine hozta létre 1991-ben

Muravidéken jártak
A Rozgonyi Polgári Egylet és
Kör tagjai a napokban Szlovéniába utaztak. Útjuk elsõ állomása a
határtól pár kilométerre fekvõ,
nagy múltú városka, Lendva volt,
mely a szlovéniai magyarság központja. Itt található a Magyar
Rádió és televízió stúdiója is. –
tudtuk meg Miha Tamásnétól.
Honfoglaló elõdeink 907-ben érkeztek ide, a terület Vérbulcsú nemzetséghez tartozott. A 13. században
a Bánffy család birtokába került,
akik sokat tettek felvirágoztatásáért.
A trianoni döntés után csatolták a
délszláv államokhoz. A város fölé
emelkedõ Szent Katalin templom és
a vár sok régészeti, néprajzi, történelmi emléket õriz. Elnyerte tetszésünket a Zala György szobrászmûvész
emlékszobája, amelyben megcsodálhattuk a budapesti Millenniumi
Emlékmû szobrainak kicsinyített
másait. Láttunk 1928-ból való magyar nyelvû térképet, ahol városunk
Nagy Kanizsa és Kis Kanizsa jelöléssel szerepel. Üde színfolt volt a
több száz lepkébõl álló kiállítás. A

városka központjának csodálnivaló
remeke Makovecz Imre sajátos stílusában épült Kulturális Központja.
A Bánffy Kávézóban magyar nyelvû könyvek társaságában antik fotelben ülve fogyasztottuk elsõ szlovéniai kávénkat.
Rövid utazás után máris a
dobronaki orchidea-parkban voltunk. Közép-Európában egyedüli
ez az ötszáz négyzetméteres üvegház, melyben az orchideákon kívül
bors, vanília, ananászkávé, stb.
ezen az éghajlaton szokatlan növény él. A délutánt a dobronaki
energiaparkban töltöttük, ahol az
õszi erdõ festõi szépsége és az újszerû gyógyulás iránti kíváncsiság
motiválta hangulatunkat.
Hazafelé az Õrség felé vitt
utunk. Szentgyörgyvölgyön felkerestük Csótár Rezsõt, a híres fazekas dinasztia tagját, aki korongozza, égeti, felesége pedig írókázza
kezük remekeit.
Következõ állomás Magyarszombatfa az Õrség déli peremén
lévõ települése volt, ahol a helyi
kis családias cukrászdában a cse-

a Magyar Hospice Alapot, majd
2004-ben született törvény a tevékenység szabályozásáról. Salamon
Andrea, az Otthonápolási Szolgálat onkológia szakápolója személyes beszámolót tartott az elmúlt
évek tapasztalatairól. Hangsúlyozta, a hospice ellátás huszonnégy
órás elérhetõséget jelent. Szó esett
arról, mennyire fontos a felmerülõ
pszichés problémák, a szorongás,
depresszió és az alvászavarok kezelése. Hozzátette, néha nehéz eldönteni, hogyan kell viselkedni a
haldoklóval, ráadásul azt is el kell
érni, hogy a beteg családja elfogadja a nõvér jelenlétét. A halál
gondolatát nem lehet elfogadtatni,
de abban segíthet az egészségügyi
dolgozó, hogy elviselhetõbbé tegye a nehezebb idõszakokat…
A MESZK és az elõadók a programok befejezéseként – hagyományteremtõ szándékkal – a
„Méltóság Mezején” nárciszhagyma ültetésével fejezték ki a rákbetegek iránti együttérzésüket, és tervezik, hogy minden évben elültetnek egy-egy újabb virágot.
Z.A.
répkályha tövében friss pogácsát
és más finom süteményt kóstolgattunk.
A kellemesen eltöltött nap hangulatát még tetézte az õrségi Góna
étterem, a táj hangulatához illõ
vadvacsora és vörösbor.
Utunk során jólesõ érzéssel nyugtáztuk, hogy a helységnevek mindenütt magyar nyelven olvashatóak,
és a magyar iskolák, rádió, tv, könyvek, színházi elõadások révén a magyar nyelv élõ nyelv marad Szlovénia magyarlakta területein is.
K.H.

Nemzeti
közkincseink
Elõadássorozat nemzetben
gondolkodóknak

ENYÉSZET HAVA
November 6.
szombat 16 óra
Halis István Városi Könyvtár

Bíró Zoltán
irodalomtörténész:
Nemzet az irodalomban
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Múltjukról
jelenükrõl

Petíció a játszótérért

„Tjedan Hrvata u Nadjkanizi”, vagyis ahogy a feliratból
is kiderülhetett a rendezvény
helyszínein, Horvát Hét volt
Nagykanizsán.
A horvát kulturális esten például a
Rozgonyi Óvoda horvát csoportja és
a Kanizsai Horvát Tánccsoport tartott
bemutatót, majd bemutatásra került a
muramenti horvát tájszótár bemutatása is, melyet dr. Rácz Erika, a Murakeresztúri Általános Iskola pedagógusa prezentált. Nem hiányozhatott a
horvát nyelvû szentmise celebrálása
sem, amit Blaz Horvat tartott, s közremûködött a Kanizsai Horvát Tamburazenekar a Kanizsai Horvát Kórussal a kórház-kápolnában.
A muramenti horvát motívumú
hímzés, valamint bokréta-készítésre a horvát kisebbségi önkormányzatában került sor, de a horvát népi étkek kóstolása sem maradhatott ki a sorból.
P.L.

A Berzsenyi utcai játszótér lebontása ellen petíciót adott át
Karádi Ferenc alpolgármesternek
Dr. Varga Endre, a lakótelepen élõ
apuka. A petíciót aláíró kisgyermekes szülõk azt követelik, hogy
haladéktalanul állítsák le a parkoló építését, állítsák helyre az
eredeti állapotot, illetve a területen létesítsenek európai normáknak megfelelõ játszóteret.
„Adják vissza a játszóteret, a
zöldterületet! Ez a belváros második olyan játszótere, amit a közelmúltban lebontottak. Nem fogadjuk
el, hogy zöldtereinkbõl, gyermekeink játszóterébõl parkolók, aszfalttal borított, gépjármûvekkel zsúfolt
terek legyenek. A zöldterületek eltüntetése, mind saját és gyermekeink életminõségét, mind a környékbeli ingatlanok értéket rontja. A
Berzsenyi utcai játszótér és park
nemcsak az utca közel ezer lakosának igényeit elégítette ki, hanem a
környékbeli iskolákban tanuló
számtalan gyermek szükségletét is,
mivel a belvárosi iskolák maguk is
hiányt szenvednek játszóterekben és

zöldfelületben.” – áll a százhuszonkét szülõ által aláírt petíció szövegében. Kérik, tegyen meg mindent
ennek érdekében a város vezetése.
Karádi Ferenc alpolgármester válaszában elmondta, a levelet a megfelelõ fórumra továbbítja, és mint
szülõ, arra fog törekedni, hogy megfelelõ megoldás szülessen az ügyben. Hozzátette azt is, ez a fajta megoldás az elõzõ ciklus terméke volt.
Köszöni, hogy jelezték a gondot,
azon fognak munkálkodni, hogy
mindenki megelégedésével záruljon.
Balogh László, a terület önkormányzati képviselõje a kérdésekre
adott válaszában többek között elmondta, az elõzõ nap három játszótértervezõvel járt a helyszínen. A terület adottságát figyelembe véve a
gyerekek számára egy többfunkciós
játszóteret alakítanának ki, s megmaradna az általános iskolák alsósai
számára is a sportolási lehetõség. A
játszótér területe az eddiginél nagyobb lesz, a Berzsenyi 1-7. számú
ház északi felén lévõ zöldterületet
továbbra is szabadon hagyják. A
terv megvalósításához pályázat útján keresnek anyagi forrást. Balogh

7

László megígérte, képviselõi keretét
– ha lesz –, a játszótér kialakításához ajánlja fel. Dr. Varga Endre hozzáfûzte, annak már örül, hogy eljutott odáig a város, hogy helyi tervezõket bíznak meg. Ami Kanizsán
van, kanizsaiaknak kell tervezni és
építeni. Úgy értelmezte az indoklásokban, hogy nincs rá pénz. Legyen
pénz! Balogh László felajánlását a
szülõk nevében köszönettel elfogadta, és számon is fogják kérni.
B.E.
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A városi
megemlékezések
érdektelenségérõl…
Október 23-a nemzeti ünnepünk. Ekkor emlékezünk meg az
1956-os forradalom hõseirõl.
Nagykanizsának is megvannak a
maga ötvenhatosai. Közülük szerencsére többeket még az élõk sorában üdvözölhetünk. A rájuk, és
az ország ötvenhatosaira való emlékezés nagykanizsai példája mégis némi keserûséggel tölt el.
Vajon mi az oka a város által
szervezett megemlékezéseken tanúsított totális érdektelenségnek?
Október 23-án reggel került sor az
emlékezés koszorúinak elhelyezésére az ’56-os Emlékkertben
(mozikertben). A koszorúzókon, a
hivatalból jelenlévõkön, a helyi
sajtó képviselõin és az egyes helyi
politikusok körül sündörgõkön kívül magamat is beleértve kb. 2025 szemlélõt számoltam össze.
Mindehhez képest az esti fáklyás emlékezõ séta 100 fõs létszáma akár sikersztorinak is tûnhet.
De valóban az? Fõleg annak függvényében, hogy a nagykanizsai
közgyûlést a polgármesteren kívül még két városatya képviselte.
Hol maradtak a többiek? Vajon
nem érzik kötelességüknek, hogy
részt vegyenek a városi megemlékezésen? Még akkor is, ha délelõtt ott voltak. Vajon mit jelent
számukra 1956 szelleme? És egyáltalán, milyen belsõ meggyõzõdés késztette õket arra, hogy képviselõséget vállaljanak, ha egy
ilyen szimbolikus tettre sem képesek?
Szintén problémák adódtak a
fáklyás emlékezõ séta szervezésével. Vajon a szervezõk mekkora
létszámra számítottak? 20 fõre?
Mert fáklyából annyi sem volt.
Menet közben sietve 18-at számoltam. Öt éve veszek részt minden
október 23-án és március 15-én az
esti fáklyás felvonuláson, de eddig
ilyen „eszközhiányt” nem tapasztaltam. És hozzátenném, korábban
többen voltak…
Ha a résztvevõk számát boncolgatjuk, játsszunk kicsit a számokkal! Nagykanizsa honlapja
szerint a város lakossága 51 254
fõ. A játék kedvéért tegyük fel,
hogy mindössze a lakosság 10%ának jelent valamit 1956. Ebbõl
9% azonban jobban szereti a tévében, rádióban követni az országos megemlékezést, és ezért

nem vesz részt a helyi ünnepélyeken. Rendben. De az emberek
1%-a talán van annyira elhivatott, hogy maga is megjelenne a
helyi rendezvényeken. Százból
egy. A város lakosságának 1%-a
512 fõ. Hol vannak tehát ezek az
emberek? Ennek a számnak csupán az egyötöde a megjelent 100
fõ.
A probléma pusztán az emberek érdektelenségében leledzik?
Kétlem. Talán a szervezõknek kellene nyitni a város közönsége felé.
Hatékonyabban kellene kommunikálni. Biztos vagyok benne, hogy
az itt élõk többségének tudomása
sem volt a megemlékezésekrõl,
sem azoknak idõpontjáról.
A cikk megírásában a segítõ
szándék vezérel. Valamit tenni
kell, mert a városi ünnepélyek
szervezettsége, érdektelensége
méltatlan Nagykanizsa hagyományaihoz…
Szendrõ Zsolt
egyetemi hallgató

Tisztelt Dóró János
fõszerkesztõ úr!
Írásomat kérem megjelentetni
az október 28-i számban:
A Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, valamint annak internetes portálján is több alkalommal megjelent
(pl. http://www.kanizsaujsag.hu/index.php?m=200&ckid=5134),
hogy miszerint én azt mondtam
Wirth Mihály korpavári emléktáblával kapcsolatban, hogy nincs rajt
helye „a kommunizmus áldozata”
szókapcsolatnak.
Kijelentem, hogy ezt én soha
nem állítottam. Ráadásul beleszólási lehetõségem sincs az emléktáblák szövegezésével kapcsolatban. Eddig nem reagáltam; a választási küzdelem kicsinyes velejárójaként tekintettem az írásra.
Azonban állandóan „visszatéríti”
valaki a köztudatba, megpróbálva
ezzel lejáratni engem.
Amennyiben a t. fõszerkesztõ úr
ilyen cikket leközöl, a legkevesebb, hogy leellenõrzi az információ hitelességét. Akár úgy is, hogy
személyesen megkeres az üggyel
kapcsolatban.
A politikai befolyástól mentes
újságírást tisztelve:
Bicsák Miklós
önkormányzati képviselõ
***
Leellenõriztem. Augusztus végén hárman állították, hogy mondta. (Lásd még az alábbi írásban.) –
D.J.

Adótörvénytõl
Korpavárig
Hányszor morogtunk, ha a harmadik túlórát elvitte az adó!
Igazságos adótörvény készül, aki
többet dolgozik, többet is keres.
Az egykulcsos adótörvényrõl
már június elején leszögezte Magyarország miniszterelnöke: ennek az adórendszernek mindenki
nyertese lesz. Többen mégis újra
azok riogatásának adtak hitelt,
akikrõl számtalanszor kiderült:
hazudnak. A sajtó azon része,
mely felelõs a Gyurcsánykorszak ilyen hosszú kártételéért,
grafikonon ábrázolta, mennyivel
járunk rosszabbul. Aztán kipukkadt a lufi, a miniszter bejelentette, a kisjövedelmûeknél minimálbér emelés kompenzál. Ami
nyilván továbbgyûrûzik fölfelé
is. Még hányszor engedjük megvezetni magunkat, mikor tanulunk?
Volt egyszer egy kisváros, benne egy tanácselnök. És benne emberek, szép számmal, akik mindenre emlékeznek. Emlékeznek
arra is, évtizedekig milyen kiskirály volt ez az ember. Emlékeznek
arra, ha egy boltba belépett, hogyan bújt el a raktárba gyorsan az
üzletvezetõ. Elbújt, mert tudta, mivel jár, ha az elvtárs megjelenik. A
neki tetszõ árut félrerakatta és érte
küldött. Ha nem volt neki tetszõ,
átalakíthatta vagy beszerezhette a
boltos, hiszen: „Olyan ügyes maga…” Fizetnie nem kellett ezekért,
akár csillárjáért vagy extra, jugoszláv csempéjéért. Mindenre emlékeznek. És különösen sérti õket,
hogy ez a tanácselnök azt tételezi
fel róluk, felejtettek. Nem. Kedves
Olvasó! Kitalálja, melyik lehet ez
a kisváros?
„õk fogják ceruzámat” – talán
nem erre gondolt József Attila A
Dunánál címû versében. Miféle
öncenzúra és kiknek való megfelelési kényszer írathatta a minap egy
újságíróval e szavakat: „Az 1956
zavargásai közepette elhunyt egykori ipari tanuló”?
„Volt itt a Bicsák, engem megfenyegetett, én többet ezzel nem foglalkozok” – Wirth Mihálynak, a
kommunizmus 1953-ban kivégzett
áldozatának rokona zárkózott el e
szavakkal attól, hogy az emléktábla
körüli hercehurcában a palini képviselõ által játszott szereprõl nyilatkozzék. Az augusztus végi értesülés, miszerint Bicsák Miklós ellenezte, hogy a táblára „a kommuniz-

2010. október 28.
mus áldozata” kifejezés kerüljön,
ezzel rövidre záródott. Egy állítás,
egy tagadás. Hogy mi történhetett
ez idõ alatt, csak találgathatjuk.
Hogy még 57 év után is meg lehet
valakit félemlíteni… Bár az igazság
elõbb-utóbb fényre kerül, az igazán
megdöbbentõ az, amiért – meglehet
– eddig nem fogott tollat meg ezügyben a képviselõ. Megszokott
szavazói úgy szeretik õt, ahogy az
eddigi cikkek láttatták. Egy ilyen
Bicsák, mint amelyik a mostani tiltakozó levélben megmutatkozik,
nem aratott volna sikert náluk?
Amikor múlt héten Balog Zoltánt idézve arról írtam, a kommunizmus benne van a jelenben, nem
sejtettem, mennyi idõszerû bizonyíték adódik rá.
Papp János

Kommentár nélkül
http://www.youtube.com/watch
?v=Kw_b7br0J80&feature=email
(Gazdasági igazgatói pályázat)
http://www.youtube.com/watch
?v=JKfekCZGDm4&feature=ema
il (Pályázatírók cseréje)
http://www.youtube.com/watch
?v=tkERCAXjXXI&feature=mfu
_in_order&playnext=1&videos=F
szhzJRlkBs (A kórház gazdasági
trükkjei)
Október 21-én egy martfeher
nicknevû felhasználó három hanganyagot töltött fel a youtube-ra.
Ezek a kórház gazdasági és személyzeti kérdéseivel foglalkoznak.
A hozzánk eddig beérkezett reakciókat alább közöljük.
Mi folyik a kórházban?
Tisztelt Szerkesztõség!
Hónapokkal korábban a Zala
megyei helyi sajtó már több cikkben sejtette, hogy Nagykanizsán, a
Kanizsai Dorottya Kórházban korrupciógyanús események történhettek, történhetnek. A jelenlegi
kórházvezetés által folytatott problémákkal teli, esetenként talán
nem mindenben törvényes ténykedések sorozatát nem lehet tovább a
szõnyeg alá söpörni. Ezidáig azt a
látszatot kelthették, hogy ártatlan
gyanúsítgatásról volna szó amely,
az egyik volt SZDSZ-es önkormányzati képviselõ szavaival élve
„csupán vihar egy kacsában”. Tegnap azonban a találgatások és feltételezések valós tartalomra találtak.
Az egyik ismert megosztó internetes portálon felbukkant néhány
hanganyag. Az egyiket hallgatván
úgy sejthetjük, a kórház vezetõi egy
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21 millió Ft-os közbeszerzési ügyet
maszatolnak el. Úgy értelmezheti
az avatatlan fülû hallgató, hogy egy
röntgencsõ beszerzése kapcsán
több mint 1 millió forinttal károsíthatták meg esetlegesen a helyi önkormányzatot. Errõl a gyanúról már
korábban cikket írt a megyei sajtó.
A felvételen úgy hallatszik, mintha hangos vita mellett jelenlegi és
volt önkormányzati képviselõkkel
(MSZP, KKE) mutyiznának egy eldugott Zala-híd melletti étteremben
személyek likvidálásáról, a kórház
gazdasági igazgató választásának
megbundázásáról, pályázatok elbuktatásáról. A napvilágra került
klipp rámutathat a gazdasági trükkökre, csalásokra. Ez utóbbi ügyben állítólag hónapok óta nyomoz a
városi rendõrkapitányság. Az eredményrõl semmit nem hallani.
Ideje volna végre tiszta vizet önteni a pohárba és szembenézni a
valósággal. Az, ami Nagykanizsán
a kórházban zajlik az a korábbi önkormányzati vezetés szégyene,
gyengesége.
Szinte naponta halljuk, olvassuk, hogy határozott intézkedésekkel fel kell lépni a korrupció, a
köz-, és önkormányzati vagyon
herdálói ellen.
Ez Orbán Viktor Miniszterelnök
Urunk programjának egyik alappillére.
Remélem, és bízom benne, hogy
az új önkormányzati testület végre
rendet tesz. Az elõzõ kórházigazgató, dr. Kovács József szocialista segítséggel történt eltávolítása után az
új vezetés elbocsátásokba kezdett,
melynek olyan kórházi dolgozók
estek áldozatul, akik több évtizedes
tapasztalatukkal a kórház sikeres és
eredményes mûködését megalapozták. Többek között Tóthné Csillag
Gyöngyi gazdasági igazgató, Marton Mária ápolási igazgató, Láda
Klára ápolási igazgató helyettes,
Dr. Bicsak Ágnes járóbeteg ellátási
igazgató, Dr. Wagner György jogász, Németh Rita stratégiai referens, Dr. Cserháti István volt megbízott kórházigazgató és jelenleg
Dr. Gõgös Péter volt orvos-igazgató eltávolítása zajlik.
Az önkormányzat eddigi legnagyobb pályázati sikerét (TIOP
2.2.4., 3,2 milliárd Ft), amely a
kórház struktúra átalakítását célozza, olyan kórházi dolgozók írták,
akik munkájuk „elismeréseként”
eltávolítást kaptak. Úgy látszik, mi
ilyen városban élünk.
Helytelen az a korábbi állítás,
hogy Nagykanizsa egy következmények nélküli város. Amint a
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fenti példa mutatja, van következménye, ha jót tesznek a várossal.
A fent írtak kizárólag saját véleményemet tartalmazzák
Ajánlott linkgyûjtemény:
http://www.youtube.com/watch
?v=tkERCAXjXXI
http://www.youtube.com/watch
?v=Kw_b7br0J80
http://www.youtube.com/watch
?v=JKfekCZGDm4
http://zalaihirlap.hu/gazdasag/20100728_rontgenezes__ko
rhazban
http://www.zalaihirlap.hu/fokus
z/20100908_egyelore_lezartak
http://www.szuperhir.hu/viewcontent/hazai-hirek/20101022ismetlesz-monnyon-le.html
http://www.szuperhir.hu/viewcontent/mondo/20101013tiszteltszuperhir.html
N. Zs.
Így dõltek el a kórházi ügyek?
Botrány Nagykanizsán. Az
egyik legismertebb videomegosztóra a múlt héten került fel három hangfájl, amelyek közül kettõ
állítólag egy titkos megbeszélésen
készült tavaly októberben. Ezen a
kórház vezetõi és néhány akkori
szocialista önkormányzati képviselõ hangja hallható – közülük az
egyik ma már egy közéleti egyesület színeiben ül a közgyûlésben.
A felvétel tanúsága szerint –
melynek hitelességét eddig senki
sem cáfolta – a gazdasági igazgatói
pályázat machinálásáról, beruházásokról, gazdasági mutyikról és kórházi dolgozók eltávolításáról esik
szó. Az itt elhangzottakat késõbb az
élet igazolta, az egyik ügyben idõközben vizsgálat is indult, és az elmúlt idõszakban több szakembert
eltávolítottak az intézménybõl. Az
egyik hangfájl 10, a másik 8 és fél
perces. Ezeket eddig együtt
félezren nézték meg (lapzártánkkor
a számláló már 2931-et mutatott –
a szerk.). A feltöltõ – aki „martfeher” néven publikálta a dokumentumokat – azt állítja, hogy a titkos
hangfelvétel egy vendéglõben készült. A harmadik, 3 perces fájl egy
közbeszerzési trükköt dokumentál,
amellyel a gyanú szerint több mint
egymillió forintos kár érte a fenntartó önkormányzatot.
Forrás: www.kanizsaradio.hu
A Kanizsai Dorottya Kórház
sajtóközleménye
A helyi hírportálok kórházunkkal szembeni állításai minden
ténybeli és jogi alapot nélkülöznek. A kórházvezetés határozottan

visszautasítja a hazug vádaskodáson alapuló támadásokat.
Betegeink százai, ismerõsök, támogatók fordulnak hozzánk bizalommal. Azt kérdezik, hogy kinek
áll érdekében ismételten besározni
kórházunk és vezetésének jó hírnevét. Hogy lehet az – ahogy már
eddig több alkalommal – névtelenül felvett, szövegkörnyezetbõl
kiragadott, illegális hanganyagot
használnak fel valakik kicsinyes
és egyéni céljaik elérésére.
Tájékoztatjuk a kórházunkban a
gyógyulást bizalommal váró betegeinket arról, hogy a zavarkeltõ
szándékok ellenére osztályainkon
nyugodt betegellátás folyik. Munkánkat szakszerûen és jogszerûen
végezzük, a legfelkészültebb és
legelhivatottabb szakemberekkel.
Ez intézményünk eszközbeszerzéseire is vonatkozik.
Egyúttal megtesszük a szükséges
jogi lépéseket – az intézményünk jó
hírnevét és dolgozói becsületét sértõ – hamis híreket tényként közlõ
sajtóorgánumokkal szemben.
Prof. Dr. Bátorfi József
fõigazgató
Támogatom a kórház
fejlesztésének ügyét
A felvételekrõl hallomásból értesültem már. Ezzel kapcsolatosan
az alábbi nyilatkozatot teszem.
2009. októberében baráti vacsorán vettem részt, ahol „munkahelyi” dolgokról is beszélgettünk.
Én, mint akkori és mostani önkormányzati képviselõ kiemelt figyelemmel kezelem a Kanizsai Dorottya Kórház ügyeit, lehetõségeit.
Magam részérõl pedig támogatom
önkormányzati szinten(!) a kórház
fejlesztésének ügyét esetleges kéréseik támogatását. Kiemelkedõen
fontos a tárgyi és humán erõforrások biztosítása a betegellátásban.
Emlékeim szerint, a beszélgetésen semmilyen konkrét kérés, kérdés nem hangzott el személyesen
felém. Így visszautasítok bármilyen
támadást magamra vonatkozólag.
De kiállok azok mellett is, akik a
vacsorán részt vettek. Szakmailag
és emberileg a legjobbat akarják az
intézménynek, ezt az eddigi munkájukkal is bizonyították.
Az hogy kiknek az érdeke a Kanizsa Dorottya Kórház lejáratása
nem tudom, de többet árt az intézmény megítélésének mint használ.
Ismét a politikai-gazdasági csatározás felszínét látjuk csak, az igazi
érdekeket nem ismeri senki.
Bicsák Miklós
önkormányzati képviselõ
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Lelkó tájékoztatást kér
Lapunk a hangfelvétel kapcsán
több, az ügyben érintett vagy arra
hatással bíró személyt is megkeresett, hogy nyilatkozzon az elhangzottakról, illetve értelmezze azt. A
válaszok lassan csörgedeznek.
Bicsák Miklós önkormányzati
képviselõ (a hangfelvétel egyik
szereplõje) nyilatkozatát már
közzétettük. Lelkó Tamás, a Zala
Megyei Közgyûlés Egészségügyi
Bizottságának alelnöke azt válaszolta kérdésünkre, hogy hivatalos formában kér információt a
Kanizsa Dorottya Kórház vezetõségétõl, s ennek függvényében
fogja a bizottság elnökét tájékoztatni.
Fodort nem érdekli,
Böröcz tudott róla
Lapunk hétfõn megkereste többek között a felvételen szereplõ
Dr. Fodor Csabát is, aki nem reagált. Ezért a Zala Hírlapnak adott
nyilatkozatát idézzük.
„A felvételt nem hallgattam
meg, s nem is fogom – szögezte le
dr. Fodor Csaba szocialista képviselõ. – Elhívtak egy baráti beszélgetésre, ahol 4-5 óra alatt sok minden szóba került. Az, hogy ezt a beszélgetést, ki és hogyan vágta meg,
és miként tálalja, nem az én dolgom megítélni. Véleményem szerint, aki diktafonnal érkezik egy
ilyen beszélgetésre, az saját magát
minõsíti.”
Bárdosi Gábor elmondta, nem
kíván különbséget tenni a médiumok között, ezért mindenkinek
ugyanazt kívánja nyilatkozni.
Ezt szintén a Zalai Hírlapból
idézzük.
„Tavaly októberben meghívást
kaptam egy megbeszélésre, ám azt
csak a helyszínen tudtam meg,
hogy rajtam kívül kik vesznek részt
ezen a találkozón. Az általam is
megismert hangfelvételek – ha
csak részleteiben is – azt tartalmazzák, ami a megbeszélésen elhangzott. Mindezt nem tartottam
helyénvalónak, sõt, meg is lepett,
hogy a kórház belsõ ügyeirõl miért
ilyen szûk körben folyik a beszélgetés. A találkozó végén – mint
ahogy az a felvételen hallatszik is
– éppen ezért jeleztem, hogy az elhangzottakról tájékoztatom az
MSZP helyi elnökét, Böröcz Zoltánt is, amit meg is tettem. Amúgy
önkormányzati képviselõként és az
egészségügyi bizottság tagjaként
mindent megtettem azért, hogy
megoldódjanak a kórház problémás ügyei.”
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ról, majd megtekintették az új épületet.

z

A rendezvényen dr. Füle Lajosné
és Höfle Béláné képviselte kamaránkat.

8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670
Tel.: 06-93/516-671
Mobil: 30/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

Konzultációsorozat
Nagykanizsa jövõjének építésérõl
Október 8-án tartotta negyedik
informális fórumát a Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zrt, melynek
célja a befektetésösztönzési javaslatok összegyûjtése és összegzése
volt. A találkozón részt vettek a GE,
a Pannon Egyetem, a Munkaügyi
Központ, a Pannon Gazdasági Hálózat és a ZMVA képviselõi. Kamaránkat dr. Polay József képviselte.

Vállalkozói fórum
az Inkubátorházról
A szeptember 30-án tartott fórumon a résztvevõk megismerkedhettek az átadás elõtt álló Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
Központ tevékenységével, a bérleti
lehetõségekkel, melyek segíthetik a
kezdõ vállalkozások mûködését. Az
érdeklõdõk tájékoztatást kaptak az
alap- és emelt szintû szolgáltatások-

Minõsített ajánlattevõk
jegyzéke
A Nagykanizsához kapcsolódó,
minõsített ajánlattevõk jegyzékének
vezetésérõl szóló kamarai javaslatot
a 2010. szeptember 7-i Közgyûlés
elfogadta. A határozat szerint a
Közgyûlés megbízta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamarát,
hogy a minõsített vállalkozókról
jegyzéket vezessen, és azt a Kama-

2010. október 28.

ra valamint az Önkormányzat honlapján közzétegye.
A kezdeményezés célja, hogy a
nagykanizsai vállalkozások nagyobb arányban vehessenek részt a
helyben lebonyolított beszerzéseknél és beruházásoknál.
A minõsített ajánlattevõi felhívást, és a jegyzékbe vétel feltételeit
november hónapban tesszük közzé
honlapjainkon.
Workshop
a közigazgatási-fejlesztési
stratégiáról
Október 11-én az MKIK székházában Farkas Krisztina, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
helyettes államtitkára részvételével
vállalkozói workshopot tartottak. A
Minisztérium ez év novemberében
a kormány elé terjeszti a közigazgatási-fejlesztési stratégiát és a hozzá
kapcsolódó intézkedési tervet, mely
hosszabb távra határozza meg a beavatkozási irányokat és intézkedéseket. A kidolgozásába bevonták az
MKIK-át annak érdekében, hogy a
közigazgatással szembeni vállalkozói elvárások, érdekek a stratégiában megjelenjenek.
A munkaértekezleten Kálovics Ferenc alelnök képviselte kamaránkat.
EU hírek

 Vállalkozók
Európai Parlamentje

160 éves a magyar kamarai mozgalom - 10 éves a NAKKIK

2000. október 6-án alakult meg a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. Kamaránk elsõ elnöksége: Czoborné dr. Pintér Ildikó, Draskovics
György, Doucha Ferenc, Ferencz József, Kiss László, Kovács Antal, Páli
László, Pataky Károly, dr.Polay József, Szili Gyõzõ.
Kérjük tagjainkat, hogy – a november végi évfordulós ünnepségünkön
átadandó – "Kamarai munkáért" kitüntetésre érdemes vállalkozásokra,
személyekre tegyenek javaslatokat. Javaslataikat levélben, e-mailen
vagy faxon legkésõbb 2010. november 15-ig várja a kamara elnöksége.

Október 14-én Brüsszelben a parlamenti képviselõk helyén vállalkozók szavazhattak az üzleti szférát
érintõ aktuális európai uniós kérdésekrõl. Magyarországot 22 vállalkozóból álló delegáció képviselte az
MKIK szervezésében. A 45 tagállam
700 vállalkozója számos kérdésben
több mint 90%-os arányban szavazott
igennel: legyen egységes az elektronikus aláírás rendszere az Európai Unióban, jöjjön létre az Európai Magán
Vállalkozási társasági forma (SPE) és
az Európai Unió támogassa a kkv-k
nemzetközi piacra jutását.
 Harminc napon belül ki kell
egyenlíteni a számlát
Az Európai Parlament elsöprõ
többséggel megszavazott javaslata

értelmében mind a magán-, mind az
állami szektorban harminc napon
belül kellene kiegyenlíteni az áruért, illetve szolgáltatásért kiállított
számlákat.
A vállalatok közötti tranzakcióknál a fizetési határidõ hatvan napra
növelhetõ, ha errõl az üzleti partnerek szerzõdésben megegyeznek.
A késedelmi kamat a referenciakamaton felül legalább 8 százalék
lesz. A tagállamoknak a jogszabály
kihirdetése után két évük lesz a rendelkezések átvételére.
 Európai Vállalkozás Díj
A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza,
amelyek helyi és regionális szinten
támogatják a vállalkozói tevékenységet. A pályázatok benyújtási határideje 2010. november 10. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2011
májusában kerül sor Budapesten a
magyar EU elnökség egyik legnagyobb nyilvánosságot kapó eseményeként.
Szakképzési híreink

 A Kormány és az MKIK
együttmûködési megállapodása
a szakképzési feladatokról
a jövõben hangsúlyosabb szerepet ad a kamarának a szakképzés
irányításában, várhatóan több mint
100 szakmában veszi át a kamara a
szakmák teljes körû gondozását a
képzés gyakorlatiasabbá tétele érdekében. A további lépésekkel kiemelten foglalkozunk, és folyamatosan
tájékoztatást adunk honlapunkon és
hírlevelünkben
 Szakmák Színháza
Nagykanizsán
Október 11-én a HSMK-ban tartotta elõadását a szombathelyi
Weöres Sándor Színház. A 7-8. osztályos diákok képet kaphattak a lakatos, hegesztõ, elektronikai mûszerész, asztalos és szabó szakmákról, melyek Zala megyében is hi-

ányszakmáknak számítanak. A Kanizsa TISZK által szervezet programon közel 400 általános iskolás diák vett részt.
 Visel-e adóterhet a tanulókat
illetõ pénzbeli juttatás?

37.qxd

2010.11.29.

13:58

Page 11

Kanizsa – Kamara

2010. október 28.

A tanulók, hallgatók részére kifizetett pénzbeli juttatásokra vonatkozó jogszabályi értelmezések eltérõek, vannak, akik a minimálbér 20
%-a feletti juttatásokat adóterhet viselõ járandóságnak tekintik.
Az egységes értelmezéshez a Kamara az APEH állásfoglalását kérte:
"Az szja-törvény 3.§ 72. pontjának e) alpontja nem korlátozza öszszegszerûen a szakképzésben részt
vevõ tanulók, hallgatók pénzbeli
juttatásaiból az adóterhet nem viselõ járandóságnak minõsülõ részt,
következésképpen a kifizetett díjazás teljes összegét adóterhet nem viselõ járandóságnak kell tekinteni. A
juttatás megítélését nem befolyásolja az, hogy a tanuló, hallgató tanulószerzõdés, vagy hallgatói szerzõdés alapján vagy anélkül vesz részt
szakmai gyakorlaton."

A projektek várhatóan 2011. áprilisában indulnak.

Fodrászklubunk
Celje-be készül
Az október 4-i klubfoglalkozás
témái a hajfestések, hajvágások,
kontyok, valamint a pécsi fodrászverseny
tapasztalatainak
megbeszélése voltak. Az összejövetelen dr. Balogh Imre szakképzési tanácsadó tájékoztatót tartott
a tanulók foglalkoztatásának szabályairól. A szlovéniai Celje-ben

Pedagógiai felkészítõ tanfolyam
Kamaránk 25 órás, pedagógiai tanfolyamot indít azoknak a vállalkozásoknak, akik gyakorlati képzést folytatnak, és a tanulóval
közvetlenül foglalkozó szakembereik nem rendelkeznek pedagógiai
végzettséggel.
A 2010. október 29-30-án, valamint november 5-6-án lebonyolítandó
oktatáson 20-25 fõ ingyenes felkészítésére nyílik lehetõség.
Tisztelettel várjuk az érdeklõdõk jelentkezését.
Pályázatainkról röviden:

 Szlovén partnerekkel
a környezettudatos kkv-kért
Szeptember 30-án a SzlovénMagyar Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében a
Maribori Egyetemmel közös pályázatot nyújtottunk be ECO-HUB
címmel. A létrehozandó Öko Központ a kkv-knak nyújtana támogatást innovatív, környezetbarát termékek és szolgáltatások létrehozásában.
 Vállalati tanácsadás
50%-os támogatással
Az öt nyugat-dunántúli kereskedelmi és iparkamara konzorciumi
pályázatot nyújt be ROP keretében
meghirdetett Vállalati tanácsadás
felhívásra.
A régióban mûködõ mikro-, kisés középvállalkozások a program
keretében a mûködésükhöz szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztésére, a vállalkozások irányításához,
hatékonyabb mûködtetéséhez szükséges szakma-specifikus tanácsadást vehetnek igénybe 50%-os támogatással.

jövõ év februárjában tartandó
Fodrász Show és Kozmetikai Vásárra való felkészülést is elkezdték a lányok.
Konjunktúra-felmérés
és rövidtávú munkaerõ-piaci
elõrejelzés
Az MKIK Gazdaságkutató Intézete 1998 óta évente kétszer felméri
a magyar vállalkozások üzleti helyzetét és várakozásait. A tapasztalatok szerint felvételünk eredményei
pontosan jelzik elõre a magyarországi GDP várható alakulását.
Az Intézet a Nemzetgazdasági
Minisztériummal együttmûködve
ez év októberében szintén felmérést
végzett a vállalatok várható munkaerõ-keresletérõl, a hiányszakmák
területenkénti összetételérõl, a pályakezdõk iránti munkáltatói igényekrõl és a vállalati képzések jellemzõirõl.
A kérdõívek kitöltésében résztvevõ vállalkozóknak ezúton köszönjük, hogy munkánk eredményességéhez hozzájárultak. A kutatás
eredményeit megküldjük a felmérésben közremûködõ vállalkozásoknak.

Elindult az új Széchenyi Terv
honlapja
A Nemzetgazdasági Minisztérium
elindította
a
www.szechenyiterv.gov.hu-t.
A
weboldalon minden, az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos információt
megtalálnak az olvasók. A honlap
látogatói részletesen tájékozódhatnak az egyes programpontokhoz beérkezett javaslatokról, valamint elküldhetik észrevételeiket.
Magyar Kézmûves
Remek 2010
A korábbi évek hagyományait
követve, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara idén is meghirdeti egyfordulós pályázatát a Magyar Kézmûves Remek elismerõ cím elnyerésére.
A pályázat beadási határideje:
2011. január 5.
Holland-német-magyar
üzletember-találkozó
A Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara november 3-4-én üzletember-találkozót szervez, amely kiváló lehetõség
üzleti partnerek keresésére, fontos
üzleti kapcsolatok építésére, üzleti
lehetõségek találására.
A rendezvény munkanyelve az
angol. Az üzletember-találkozókra
szükség esetén korlátozott számban
biztosítunk angol és német nyelvû
tolmácsolást.
A rendezvényre bármely szektorból várunk résztvevõ cégeket, szervezeteket, érdeklõdõket.
A rendezvényen való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs lap és program honlapunkról letölthetõ.
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Mûszaki szakközépiskola után
faipari egyetemet végeztem Szentpéterváron. Faipari kutatóban voltam kutatómérnök, majd a Kanizsa
Bútorgyárban mûszaki fejlesztésen,
gyártáselõkészítésen és technológián dolgoztam.
Magyar-svájci faipari vegyesvállalatot vezettem 7 évig, majd 1997
óta egyéni vállalkozásban tervezek
bútorokat fából, üvegbõl, fémbõl.
Belsõ tereket alakítok ki és alakítok át.
Új házak tervezésében és régi házak, lakások átalakításában is adok
ötletet, tanácsot és megoldást.
Elõterek, konyhák, fürdõk, gyerekszobák bútorainak megtervezését és elhelyezésüket vállalom, valamint a helységek színeinek, burkolatainak, kiegészítõinek kiválasztását.
Magánházak és lakások mellett
szállodák, irodák, irodaházak berendezéseinek tervezése és kiviteleztetése is a munkáim közé tartozik.
Referenciáim:
MenDan szálloda Zalakaros étte-

November 5-én 15.00 órakor
a Pannon Pellet Energiaszolgáltató Kft.-vel

"Építkezõk napja"
címmel közös rendezvényt szervezünk.
A program célja az építkezni, felújítani készülõ magánszemélyek,
vállalkozások tájékoztatása a költségkímélõ megoldásokról,
pályázati lehetõségekrõl.
A rendezvény helyszíne: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
Tárgyalója
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Bemutatkoznak
Kamaránk Tagjai
Dr.Füle Lajosné Csek Éva
Egyéni vállalkozó
Belsõépítészet, bútortervezés,
belsõ terek berendezése, lakberendezés, üvegtervezés

rem, berendezések, váró pult. Paksi
Atomerõmû blokkvezénylõinek irodabútor tervezése. Paks Offset
Nyomda Rt. Budapest Fogadó-tér,
tárgyaló. Viktória Hotel Keszthely.
Gyógyszertár Szombathely.
Sok szeretettel várom visszatérõ
és új ügyfeleimet.
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Lezárják a Huszti téri parkolót

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a városrehabilitációs program – Huszti téri
körforgalom kialakításának munkáihoz kapcsolódóan az OKMÁNYIRODA
ELÕTTI PARKOLÓ 2010. OKTÓBER 27. ÉS NOVEMBER 15. KÖZÖTTI
IDÕSZAKBAN LEZÁRÁSRA KERÜL!
Fenti idõszakban az Okmányiroda elõtt a parkolási lehetõség nem biztosított.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió

Idõsek sportnapja
Az "Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét" keretén belül kerül megrendezésre az
idõsek sportnapja. A sportnapon lövész, teke, ügyességi, asztalitenisz, sakk, kosárra-dobás verseny keretén belül mérhetik össze sporttudásukat a nyugdíjas
résztvevõk.
A versenyek helye és ideje:
2010. november 11-én 09.00 óra Olajbányász tekecsarnok nõi tekeverseny
12-én 09.00 óra Olajbányász tekecsarnok férfi tekeverseny
18-án 09.00 óra Városi lõtér lõ verseny
18-án 09.00 óra NTE Sportcsarnok ügyességi, sakk, asztalitenisz, kosárlabda
versenyek.
A sportnap programja:
11- én és 12-én 08.30-ig beérkezés a tekecsarnokba
08.30 - 08.50-ig szabályok ismertetése
09.00 - 13.30-ig verseny
13.30 eredményhirdetés ( érmek átadása)
18-án 08.30-ig beérkezés a sportcsarnokba
08.30 - 08.40-ig szabályok ismertetése
08.45. ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
09.00 - 13.20-ig versenyek
13.20 -13.40-ig SPORT BEMUTATÓ
13.40 eredményhirdetés ( érmek átadása )
A versenyre jelentkezhetnek Nagykanizsa város és környéke idõskorú nõi- és
férfi lakossága körébõl azok, akik a versenyek feltételrendszereit vállalják, és
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkeznek. Nevezni lehet a nyugdíjas klubok vezetõinél, és a versenyek napján a helyszíneken.
Várunk minden idõskorút, nyugdíjast, aki szeret sportolni, és természetesen azt
is, aki csak nézni szereti a sportot, mert drukkerekre is szükség van.

MAGYAR KÁRMENTÕ ALAP
A magyar kormány által a vörösiszap tragédia
áldozatainak javára, a helyreállításra létrehozott
bankszámlaszámok:
BELFÖLDI UTALÁSNÁL:

11794022 22222222
KÜLFÖLDI UTALÁSNÁL:

HU 28117940 2222222222 00000000

2010. október 28.

Képviselõi fogadóóra
Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
SZKI-ban (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.).
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól–164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól–183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala,
Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyári
utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16 órától
a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és
Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 4. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca
1-3/B-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2010. október 29-én 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2010. november 4-én (csütörtökön) 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com

Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött arról,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési
Szabályzata Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt
tömbjének (31/11 hrsz) szabályozását a B & H Régió Bt-vel módosítatja.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII
törvény 9. § (6) bekezdésének megfelelõen, "A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk elõtt a beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt a polgármesternek legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tenni
azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek" – Ezért a módosított tervet, valamint az Állami Fõépítész
egyet nem értõ véleményét 2010. november 24-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Állami Fõépítész véleményét az alábbi okok miatt nem fogadjuk el:
1. Az Önkormányzatot bírósági végzés kötelezi a tömbben lévõ területek tulajdoni arány szerinti megosztására, ami csak a szabályozási terv fenti módosulása esetén hajtható végre.
2. A tömbben lakók szószólói több fórumon kinyilvánították azon igényüket,
hogy a tömbbelsõben korábban tervezett közúti átjárhatóság szûnjön meg.
3. A tömbben lévõ magántulajdonú terület-hányadok kisajátításához az Önkormányzatnak a közeljövõben nem áll rendelkezésre elégséges pénzügyi fedezet.
4. Az Állami Fõépítész Úr által észrevételezett parkolóhely-hiány valóban
fennáll, azonban ennek orvoslása nagy távon elvileg a tömbbelsõben föld alatti mélygarázs kialakításával is megoldható.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

Pályázat - falfirkák eltüntetésére

(A megjelenéstõl november 30-ig)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évben 500 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Az Ön
rádiója

FM 95,6
MHz

SMS szám:
06-30/
30-30-956

A pénzzel és kapcsolatai ápolásával foglalkozik a legtöbbet ezekben a napokban. Ha érzelmi téren veszteség éri, ne keseredjen el. Akellemetlen átmeneti állapot hamarosan megszûnik, és jobb lehetõségek közül válogathat.

IV.20.–V.20. Bika
Egy váratlan hírnek köszönhetõen remekül alakulnak napjai. Ha netán döntéshelyzetbe kerül egy fontos dolog miatt, ne kapkodja el a választ, adjon gondolkodási idõt
magának. A hétvégére tervezzen utazást.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ne vegyen mindent komolyan, ami ön körül zajlik. A türelme elõbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Kényeztesse magát, és helyezze elõtérbe szabadidejében a különleges élményeket nyújtó kikapcsolódást.

VI.22.–VII.22. Rák
Tanulja meg menedzselni önmagát, és fokozott erõvel építse a karrierjét. Pihenésül
fedezze fel a környezetében fellelhetõ szép
dolgokat, az õszi virágok színeit. A családját halmozza el nagyobb szeretettel.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Jó hírekre számíthat a héten, a bolygóállások azonban harciassá teszik. A vitatkozás helyett inkább higgadtan és megértõen kommunikáljon. Ügyeljen arra,
hogy ne váljon harctérré az otthona.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ezekben a napokban kedvet érez a kalandozásra. Szívesen bekapcsolódna egy bohém
társaság szórakozásába, de a tennivalók
visszafogják. Engedje el magát és változtasson. Legyen nagyvonalú saját magával is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kellemes napokra számíthat. Ha döntenie
kell valamiben, lehetõleg a megérzéseit vegye figyelembe, és ne kapkodja el a választ.
Anapsütés hatására a közérzete is javulhat, és
fáradhatatlanul dolgozik még hétvégén is.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ne hanyagolja el a munkáját még akkor sem,
ha nincs hozzá kedve. A csillagok állása szerint a barátaitól kap egy jó ajánlatot, amin érdemes lesz elgondolkodnia. Ha anyagilag
kedvezõbb a mostaninál, döntsön azonnal.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Mozgalmasnak ígérkezik ez a hete. Szerencsére jó hangulatban van, és könnyedén
veszi a feladatokat. A hétvégén törekedjen
arra, hogy a szerelemé legyen a fõszerep, s
napolja el egyéb elfoglaltságait.

XII.22.–I.20. Bak
Úgy tûnik, nem fog unatkozni a hétvégén.
Kipihenten, energiával telten fogadhatja a
vendégeket. A borongós késõ õszi napok jó
alkalmat adnak egy kis nosztalgiázásra. Legyen jószívû, és teljesítse a kívánságaikat.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Úgy érzi, a hétvégén legszívesebben otthon maradna, és élvezné a családi tûzhely
melegét. Ne hagyja magát eltéríteni, tegyen úgy, ahogyan kedve tartja. Legyen
kedves és megértõ a szeretteivel.

II.20.–III.20. Halak
Jó híreket kap ezen a héten. Még az is elõfordulhat, hogy szülõi támogatásnak köszönhetõen javulás áll be anyagi helyzetében. A
kedvezõ fordulatot azonban ne úgy használja ki, hogy azonnal költekezésbe kezd.
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INGATLAN

Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 0630
/234-4389 (7301K)

17+18 lakásos társasház építésére alkalmas belvárosi telek építési
engedéllyel eladó. Tel.: +3630/
901-9013 (7274K)
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.:
+3630/448-6072 vagy +3630/2273294 (7108K)
Nk-án belvárosi, 35 m2-es,
egyedi gázfûtéses, karbantartott lakás bútorokkal eladó. Érd.: 06
30/539-4580 (7297K)
Kiskanizsán a Varasdi utcában
három szobás családi ház eladó.

VEGYES
Készpénzért vásárolok könyvet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7276K)
Labdarúgó
világbajnokság
Lutra-albumába való matricát cserélnék. Tel.: 0630/9049619 (7296K)
Nk-án kéményes F8-as látványkonvektor és GF35-ös konvektor újszerû állapotban féláron
eladó. Érd.: 0620/378-4509,
0630/291-1744 (7299K)

ra. Idõpont egyeztetés és bejelentkezés: 0630/540-6664 (7288K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása. Balaskó István Nagykanizsa,
Ady Endre u. 11. Tel.: 0630/5971530 (7300K)
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 +3630/4812323
telefonszámon
lehet
(6273K)

SZOLGÁLTATÁS

ÁLLÁS

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldásá-

A Mátrix Marketing Mûhely
Kft. menedzserasszisztenst keres.
Elõnyt jelent a Windows, Word,
Excel ismerete. Írásos önéletrajzot
az alábbi címekre várjuk: 8800
Nagykanizsa, Csengery u. 44.

vagy a level@matrixmm.hu e-mail
címre.

Hirdessen
nálunk, megéri!
Lakossági apróhirdetés
15 szóig egy
alkalommal: 600 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 300 Ft.)

Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig egy
alkalommal: 1200 Ft
(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel,
úgy a másodiktól 600 Ft.)

Keretes hirdetéseinkre
kérje árajánlatunkat!

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:

Multifokális lencse AKCIÓ – 30%!
2010. október 1. - október 31-ig

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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Bányászvárosi arany
Tatabányán a Földi Imre Sportcsarnokban rendezték meg a szabadfogású birkózó nõi serdülõ
(14-15-évesek) országos bajnokságot, ahol a kanizsaiakat a 46-kgos Egyed Zsanett képviselte. A
versenynek családi vonatkozásban
nemcsak a magyar bajnoki cím elnyerése volt a tétje, hanem az is,
hogy öccse, Egyed Balázs diák országos bajnoki címe mellé obaranyat sikerül-e nyernie Zsanettnak. Nos, a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület reménysége az elsõ körben BVSC-és ellenfelét 15

másodperc alatt fektette két vállra,
a következõ körben pedig a pestszentimrei Peterka Cintiát gyõzte le 6:0, 3:0 arányban. Következett a döntõ mérkõzés, ahol az
orosházi Kovács Alexandra az elsõ menetet „ellopta” a kanizsaitól,
de a második menetben 3:0-s vezetés után sikerült két vállra fektetnie a Békés megyei versenyzõt,
amellyel Egyed Zsanett harmadik
magyar bajnoki is megszerezte.
Edzõje, Szatmári Zsolt sportolója versenyen nyújtott teljesítményérõl így vélekedett:

„2011-ben rendezik meg a
FILA (Nemzetközi Birkózó Szövetség) történetének elsõ ifjúsági
világbajnokságát – eddig csak
kontinens viadalokat szerveztek
–, s ennek Szombathely fog otthont adni. Ebbõl adódóan a lányok küzdelmeit végigkövette a
nõi szakág vezetõje, Nagy Lajos
is, aki már a verseny elõtt azt nyilatkozta, hogy a válogatott keretben mindenképpen helye van Zsanettnak. A cél az, hogy kivívja a
válogató versenyeken az indulás
jogát, amire reális esély mutatkozik – az eddigi eredmények alapján.”
P.L.

Útban a Claudius Kupa felé
A Délzalai Vízmû SE úszóinak
háza táján az õsz folyamán sikerült megszervezni a városkörnyéki versenyt, melyen Gelse,
Zalakaros, valamint Nagykanizsa versenyzõi indulhatnak a jövõben.
A továbbiakban remélhetõleg az
ilyen jellegû erõfelmérõk is jó felkészülést kínálnak az olyan nagyszabású rendezvényekre, mint példának okáért a pécsi Hullám Kupa. A
baranyai megyeszékhelyen többek

között az Abay Nemes Oszkár emlékszám 200 m férfi gyors számában is megmérethették magukat a
DZVSE sportolói, bár késõbb kiderült, ez a verseny nem bizonyult a
kanizsaiak erõsségének, az 50, 100
m gyors sokkalta kellemesebb távokat jelentettek a dél-zalaiaknak. A
pécsi kupa kellõ ráhangolódásként
szolgálhat a szombathelyi Claudius
Kupára, illetve az év végi BVSCcikluszáróra a zuglói uszodában.
A Délzalai Vízmû SE érmesei a
pécsi versenyen:

Abay Nemes Anna (1996): 100
m gyors, 1. hely, idõeredménye:
1:02,35; 100 m hát, 2. hely, ie:
1:11,22; 50 m pillangó, 2. hely ie:
31,28; 200 m vegyes, 2. hely, ie:
2:34,28
Tihanyi László (1994): 50 pillangó, 2. hely ie: 27,59
Zámodics Márk (1997): 50
gyors, 2. hely, ie: 27,57
Zsuppán Patrícia (1994): 100
gyors, 3. hely, ie:1:06,22
P.L.
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Pakstól
Zágrábig
A Nagykanizsai TE 1866 dzsúdósai Pakson a nemzetközi Atom
Kupán is indultak, melyen öt ország képviselõi vettek részt. A kanizsaiak a diák B és C korosztályokban voltak érdekeltek, s a négy
indulójukból Sólyomvári Dávid tett
ki magáért, értékes bronzéremmel
térhetett haza az atomvárosból. Dávid 33 kg-ban, az egyik legnépesebb
fiú mezõnyben két gyõztes mérkõzést
követõen a döntõbe jutásért kikapott a
súlycsoportját megnyerõtõl, a harmadik helyért viszont a visszamérkõzését sikerrel vette, így állhatott a dobogó harmadik fokára.
Az Atom Kupa rákészülés volt a
korosztályos bajnokság küzdelmeire
és elsõként a serdülõ B (1997-esek) seregszemléjét rendezték Cegléden. Huszár Martin 50 kg-ban indulhatott, s a
vigaszágról „visszaküzdötte” magát
egészen a dobogó harmadik fokáig.
Cegléd után Zágráb következett,
ahol a hagyományos Zagreb Opent
rendezték, s a háromszáz induló között Martin képviselte a kanizsai színeket immár 55 kg-ban. Ugyan jól
kezdett, de fizikálisan a végére kissé
elfáradva a rangos mezõnyben az
ötödik helyig jutott.

Hazai gyõzelem: oda az Olajbányász-p
pálya átka
Nagykanizsai TE 1866 (12.) –
Bólyi SE (4.) 3-0 (2-0)
NB III Dráva csoport labdarúgómérkõzés, 11. forduló. Nagykanizsa, Olajbányász-pálya, 200 nézõ.
Vezette: Éreth (Balipap, Juhász).
G: Bagarus (26., 44.), Nagy T.
(78.). Kiállítva: Morvai (90.)
NTE: Markek - Antalics, Kotnyek, Pozsgai, Boros - Ujvári
(Szelei, 77.), Kisharmadás (Szõke,
75.), Rácz Sz. (Nagy T., 72.),
Bagarus - Budai L. - Horváth G.
Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
Hosszú volt a böjtje, de megérte
kivárni, hiszen Bagarus Gábor
két, valamint Nagy Tamás becserélése után nem sokkal szerzett találatával megszerezte elsõ hazai
gyõzelmét az idei szezonban a
Nagykanizsai TE együttese – az
Olajbányász pályán. A gyõzelem
értelemszerûen szült örömöt a hazai öltözõben, ami a tréner, Koller
Zoltán szavaiból is kiderülhetett.
– Nagyon fegyelmezetten és jól
játszottunk, ami már az elsõ félidõ-

ben biztos vezetést eredményezett
– értékelt az edzõ. – A folytatásban
is jobbak voltunk, így megérdemelten tartottuk itthon a három bajnoki pontot.
– Tulajdonképpen már korábban
is firtattuk, mikor lehet meg végre
az elsõ hazai gyõzelem – az Olajbányász pályán. Jelenthet ez valamilyen pluszt, hogy végre sikerült?
– Csupán annyit, hogy ezzel
már játékosaim is elhiszik, tudunk
itthoni környezetben is nyerni.
Egyébiránt az utolsó öt mérkõzésünk mérlege egyáltalán nem tragikus, hiszen a két-két nyert mecscsünk és döntetlenünk mellé egy
vereség jutott. Ráadásul, azt
mondhatom, utóbbi két idegenbeli
mérkõzésünkön is gyakorlatilag
ugyanezt a játékot produkáltuk,
tehát nagy eltérést futballunk minõségében felesleges keresni. Tudomásul kell venni, a Dráva csoport mezõnye kiegyenlített, de
most már tényleg bízunk abban,

hogy felzárkózhatunk a tabella elsõ feléhez.
– Van annak külön jelentõsége, hogy Bagarus Gábor ezúttal
duplázott, illetve hosszú idõ
után Nagy Tamás is eredményes
volt?
– Az biztos, hogy a srácok és velük együtt a csapat is nagyon örültek, teszem hozzá, jogosan. Vasárnapi játékunk után elégedettek lehetünk, s az õsz hátralévõ részében
is azon leszünk, hogy mind több
pontot gyûjtsünk.
További kanizsai eredmények:
Megyei I.: KSE Csesztreg (5.) Miklósfa SE (15.) 3-1, miklósfai g:
Verebélyi (0-1)
Megyei II., Déli csoport:
Kiskanizsai Sáskák SE (3.) Zalaszentbalázs SE (13.) 7-1,
kiskanizsai g: Kálcsics (3), Németh R., Anger, Visnovics I., Rajnai. Hahót SE (16.) - NagykanizsaBagola VSE (6.) 2-4, bagolai g:
Rácz K (2), Csöndör, Kovács B.

Megyei III., Déli csoport: Palini FC (5.) - Sand SE (8.) 2-2,
palini g: Somogyi V., Csetei.
Nyugati csoport: Bajcsa SE (14.)
- Surd SE (9.) 2-3, bajcsai g: Bíró, Hóbár.
Nõi NB II Nyugati csoport:
Nagykanizsai TE 1866 (5.) Teskánd-Landorhegyi LSC (2.) 13, kanizsai g: Hozlár
Kitekintõ:
Vittman Ádám, aki egykor évekig igazi gólzsákként (egyik nevelõegyesületeként) az NUFC
mezét viselte, Zalaegerszegen tovább kerekítheti labdarúgó pályafutását. Ligakupa és NB II-es bajnokik után a 19 éves támadó
ugyanis két hete a BFC Siófok ellen a ZTE FC színeiben már NB Ies találkozón is pályára léphetett,
s elsõ osztályú mérkõzései számát
legutóbb a Vasas ellen is tovább
gyarapíthatta.
Polgár László
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Nagy zene, Kiskanizsán – Jazz-kkoncert a Móriczban
Mire is vágyhat az ember egy
szürke, télies, esõs hétfõi napon?
Hát biztos nem arra, hogy kimozduljon otthonról. Azt, hogy
ezt mégis sokan megtették, az
köszönhetõ a Szabó Dániel
Quartet jazz-koncertjének.
A sokak számára ismeretlen Szabó Dániel Quartet mûsorával azért
is érdemes foglalkozni, mert az elmúlt évek egyik legszínvonalasabb
jazz-koncertjét hallhatta a nagyérdemû közönség a program helyszínéül szolgáló Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban. Néhány mondat erejéig érdemes bemutatni a
jazz zenekart azok számára is, akik
lemaradtak a koncertrõl.
Szabó Dániel zongorista, a nemzetközi jazz-élet egyik kiválósága
zenész családban született. Hazai tanulmányait követõen az Amerikai
Egyesült Államok legjobb jazz akadémiáin csiszolta tudását. Zenei pályájának íve imponáló, hiszen 1997.
évben aratott nemzetközi sikere óta
folyamatosan vívja ki a szakma és a
közönség elismerését. Legutóbb
2006-ban a Martial Solal Jazz Zongora Verseny elsõ díját nyerte el Párizsban. A zenekar bõgõse Szandai
Mátyás volt, aki a hazai jazz-élet
szinte valamennyi kiválósága mel-

lett több világsztár zenekarában is
játszott. Gregory Tardy az amerikai
középgenerációs
szaxofonosok
egyik legkedveltebb tagja, akit mint
annyi más zenészt a legendás John
Coltrane zenéje emelt át a jazz világába. A világ legjobb jazz-zenészeivel készített albumokat. Több alkalommal jelölték Grammy-díjra azokat a formációkat amelyben játszott.
A hõn áhított elismerést végül a
Brian Lynch/Eddie Palmieri Projekt: Simpático címû albumáért vehette át társaival együtt Best Latin
Jazz Album kategóriában 2007-ben.
A quartetbõl szívünknek a legkedvesebb a több mint tíz éve New
Yorkban élõ Németh Ferenc dobos.
A keszthelyi születésû muzsikus tehetségével és szorgalmával megvalósította az „amerikai álmot”. A legjobb amerikai konzervatóriumokban tanult, több mint 40 album születésében közremûködött és két tucatnál is több rangos zenei elismerést vehetett át. Olyan világhírû muzsikusokkal játszott, mint Herbie
Hancock, Wayne Shorter, John Patitucci és Terence Blanchard. Németh
Ferenc naptára szerint 4 kontinensen, közel 150(!) koncertje volt/lesz
az idén. Az együttes alkalmi formációként két koncertet adott Magyarországon.

Mûsorukban a Chris Potter szaxofonossal idén felvett „Contribution”
album anyagát és Gregory Tardy
szerzeményeit mutatták be. A zsúfolásig megtelt koncertteremben felváltva hangzottak el Szabó Dániel és
Tardy szerzeményei. Bár a zenészek
többsége magyar volt, mégis ízig-vérig amerikai jazzt hallhatott a közönség. A profi módón megszerkesztett
mûsorban a lírai és a modern mainstream számok harmóniája végigkísérte az egész elõadást. Különösen
nagy sikere volt Szabó Dániel:
Melodic címû szerzeményének,
melyben Tardy eredeti hangszerén,
klarinéton is játszott – vállalva a szakma megkövezését – talán szebben,
mint Chris Potter. Az est során Tardy
szaxofonjátéka kellemes, virtuozitása

lehengerlõ volt. Szandai Mátyás produkciójára végig a magas színvonal
volt jellemzõ, pedig nem egyszer „izzasztotta” meg Németh Feri a hihetetlen tempóival. Szabó Dániel zongorajátékát hihetetlen profizmus és a
klasszikus zenei tanulmányok hatása
végigkísérte. Németh Feri dinamikus
játékáról csak szuperlatívuszokban
lehet szólni, s nem túlzás azt állítani,
hogy bármelyik világklasszis jazz zenész egyenrangú partnerévé vált.
Köszönet illeti a Szabó Dániel
Quartettet, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház részérõl Godinek Ibolyát a maradandó élményért. Hát,
ilyen élmény miatt érdemes egy ronda esõs napon elmenni otthonról.
H.Gy.

