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Kanizsa – Krónika

 Somogy kincsei táncos kedvûeknek. Zala megye népmûvészetének bemutatása után a Dunántúl Kincsei sorozat második állomásához érkezett, melynek alkalmával a somogyi néptánccal ismerkedhettek meg az érdeklõdõk.
A rendezvényen volt Ifjúsági
Táncház, kiállításon mutatták be a
somogyi népmûvészet jellegzetességeit, valamint a Somogy Táncegyüttes mûsorát követõen közvetlen tapasztalatokat is szerezhettek a táncolni vágyók a profi táncosok segítségével. Az év hátralévõ részében Tolna, majd Vas megye népmûvészetét csodálhatja
meg a kanizsai közönség.
 II. Liszói Mesemondó verseny. Negyvenhárom mesemondó
jelentkezett a Liszó Községért Közalapítvány által szervezett II. Liszói
Mesemondó versenyre. Nagykanizsa, Eszteregnye, Zalaszentbalázs és
Zalakomár óvodáiból és általános
iskoláiból érkezett gyermekek tanáraik segítségével idén állatmesékbõl
készültek fel. A zsûri elnöki tisztét
Schmidt István töltötte be. A zsûri
verset és irodalmat kedvelõ tagjai –
Dezsõ Ferenc, Dobó László, Fa
Ede, Kardos Ferenc, Lengyák István
és Riersch Zoltán –, szintén Nagykanizsáról érkeztek.
 Spiritizmus és bölcseletek.
Szabadi Tibor J. eszperantó mûfordító két legújabb kötetével, Allan
Kardec: Az evangélium a spiritizmus szerint és Franciso Candido
Xavier: Keresztényi napi bölcseletek címû kötetével ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk péntek délután
a Honvéd Kaszinóban. A köteteket
Mileder Katalin mutatta be, a fordításokból Kocsis Edit versmondó
olvasott fel részleteket.
 Kiállítás a Kõrösiben. A
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában nyílt kiállítás Deformációk címmel Babati Csaba képzõmûvész, tanár mûveibõl, amelyeket november 26-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk. A tárlatot
Tánczos György képzõmûvész, a
zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola vizuális nevelõtanára
nyitotta meg és mondta el gondolatait a mûvekkel kapcsolatban.
 Az eszperantó és Nagykanizsa. Szabadi Tibor J. eszperantó
mûfordító újabb köteteivel ismerkedhetett meg az olvasóközönség
a hétvégén a Honvéd Kaszinóban.
Az eszperantó és Nagykanizsa, Elsõ tupi-portugál-magyar szótár és
Brazil népcsaládok címû köteteket
dr. Horváth György mutatta be az
érdeklõdõknek.

2010. november 4.

Egy erõs közösség életképei

Foto: Ziegler Anita
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Régmúlt és közelmúlt –
kiskanizsai életképek címmel
nyílt fotókiállítás október 12-én
a Thúry György Múzeumban a
Múzeumok Õszi Fesztiválja nyitó rendezvényeként. A negyven
kép a tízes évektõl egészen a
múlt század végéig mutatja be
„Sáskaország” mindennapjait, a
falusias udvaroktól az iskolás
életképekig.
Balogh László köszöntötte a
múzeum folyosóján összegyûlt
kis-és nagykanizsai közönséget, és
nagy szeretettel beszélt a kiskanizsai életmódról, az ott élõ emberek
híres „sáskaszorgalmáról”, amirõl
tulajdonképpen a képek is vallanak:

– Ezek a régi sáska fotók családi
albumokból kerültek elõ, iskolai,
egyházi, kulturális rendezvények, a
kiskanizsai életmód jellemzõit mutatják be megõrizve a történelmi
múlt mélységes mély kútjának üzenetét. Azt az üzenetet, mely akár még
szóban is átívelhet száz évet, legalábbis azt mondja a hagyomány:
akár száz évet is megõrizhet a szóbeli emlékezet. Ezek a fotók azt bizonyítják: ma is lehetünk lokálpatrióták: kötõdhetünk a lakóhelyhez, a kisebb és nagyobb közösséghez: ez adhatja az igazi identitásunkat: akár
az igazi kiskanizsaiságunkat. Ma,
sajnos, megszûnõben van a falu és a
város közötti különbség. Így felértékelõdnek azok a helyek, ahol még lehet hagyomány szerint élni: egy gaz-

Önálló est és Nótabál
A tíz éves Tüttõ János Nótaklub
november 6-án két programmal
is megörvendezteti a város és a
városkörnyék nótakedvelõ közönségét. Az önálló est és a Nótabál részleteit sajtótájékoztatón ismertette Major Lajos, a klub elnöke és Varga Zoltán szóvivõ.
A 16.30 órakor kezdõdõ önálló esten visszaemlékezve a sok munkával
eltelt idõszakra, az elmúlt tíz évét
énekli meg a klub. A produkcióhoz
ismét sikerült megnyerni a Liszt-díjjal kitüntetett Szalai Antal prímást és
világhírû cigányzenekarát. Zenei kí-

séretük nemcsak nagy élményt, hanem nagy magabiztosságot is ad a
kórusnak. A zenekar kuriózumnak
tartja a kanizsai tüttõsök tevékenységét, a kórusban való nótaéneklést.
A nótaklub az önálló est után
egy új rendezvénnyel, Nótabállal
áll a nótakedvelõk elé. Nemcsak
városunkban, az országban sincs
párja az ilyen bálnak. Jótékonysági céllal ebben az évben már három mûsort adtak. A tagok döntése
alapján bevételük egy részét az
iszapkatasztrófa károsultjainak
utalják át. A résztvevõk számától
függõen a bál bevételbõl is juttat-

dag múlt örököse még Kiskanizsa.
Jó lenne, ha méltók lennénk még erre az értékre! Bár nem tudok
„kiskanizsaiul”, de a kiskanizsai
szótárt tanulmányozva értem ezt a
nyelvet és közösséget… Kívánom,
még sokáig különböztetõdjék meg
szintézisesen Kiskanizsa Nagykanizsától itt a Principális keleti és nyugati partján. S legyen oly értékes része ez a közösség ennek a vidéknek a
jövõben is ugyanúgy, mint a múltban
és a jelenben! – foglalta össze Balogh László.
Horváth Jánosné, az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület elnöke, a
fotók összegyûjtésének kezdeményezõje is szólt a megjelentekhez,
megköszönve együttmûködésüket
és a gyûjtésben való segítõ tevékenységüket. Elmondta, hogy a kiállítás anyaga több száz fényképbõl lett kiválasztva, és minden évben más-más tematika köré szervezik a képeket. Míg tavaly a
kiskanizsai ünnepi népviseletet ismerhették meg a múzeumlátogatók, idén a városrész életképeibõl,
rég-és közelmúlt pillanataiból láthatnak egy-egy szeletet. Horváth
Jánosné kiemelte, hogy a bekeretezett fekete-fehér fotók nagy értéket képviselnek, és segítenek abban, hogy megõrizzük a múlt fontos pillanatait.
Z.A.
nak egy bizonyos összeget valamelyik segélyszervezet részére. A
19.30 órakor kezdõdõ bálon a jelenlegi magyar nótaéneklés legjobbjai, Bokor János, B. Tóth
Magda és Demeter Ágnes lépnek
fel. Õket még Szalai Antal zenekara kíséri. A hajnalig tartó bálozáshoz egy ötfõs zenekar szolgáltatja
a tánczenét. A nótaklub svédasztalos vacsorával és köszöntõ itallal
készül, de az sincs kizárva, hogy
az éjszaka folyamán a tüttõsök is
nótába kezdenek. Az önálló estre a
jegyek a klubtagoktól, illetve a
mûvelõdési központ pénztárában
szerezhetõk be.
B.E.
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Újabb lépés a szépülõ belváros felé Megújul az

A fejlesztések elsõ ütemében felújításra kerül az Erzsébet tér, a
Huszti téren (címlapfotó) a jelzõlámpás forgalomirányítás helyett
körforgalmat alakítanak ki. A Zrínyi
utcát meghosszabbítják, továbbá elkészül a Zrínyi utca – Kórház utca –
Teleki utca csomópont (képünkön),
valamint a Zrínyi utca és a Katona
József utcai körforgalom. A fejlesztések fontos eleme a Zrínyi út – Te-

Alsótemplom
orgonája

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Nagykanizsa Megyei Jogú Város a funkcióbõvítõ városrehabilitáció elsõ ütemében a belváros komplex megújítását szeretné elérni a következõ években.
Ehhez nélkülözhetetlen a forgalom csillapítása, a belváros közlekedésének átszervezése. Ezt
követi a városközpont megújítása, melynek legfontosabb eleme
az Erzsébet tér, mint történelmi
városmag rekonstrukciója, közösségi és üzleti központi helyszín kialakítása.

ami fennakadásokat okozhat. A
városrehabilitációban a Zrínyi
utca jelentõs funkciót kap, mert
a csökkentett forgalmú belváros
kialakítása után a Zrínyi utca
lesz a város Ny-K-i irányú forgalom-levezetésének egyik eleme.

leki út összekötése. A munkálatokat
a kivitelezési szerzõdés szerint a jövõ év közepéig fejezi be a közbeszerzési eljárás során nyertes konzorcium. A Zrínyi út és a Kórház út
összekötésében októbertõl folyik a
hiányzó útterület földfeltöltése és a
kerítések áthelyezése.
A munkálatok miatt a tehergépkocsi forgalom megnõhet,

B.E.

A háborúban elesettekre emlékeztek

Fotó: Ziegler Anita

Október 29-én tartotta megemlékezését a Tripammer úti temetõben a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövetségének Nagykanizsai
Szervezete, a Fegyveres Erõk és
Testületek Nyugállományúak
Klubja, valamint a Piarista Általános Iskola.
A piarista tanulók és pedagógusok
tábori misén vettek részt, ahol megemlékeztek az intézmény elhunyt
dolgozóira, diákjaira, valamint
azokra, akik hazánkért estek el második világháborúban.

Szerda délelõttönként tíz és
tizenegy óra között misén kívül
is meg lehet tekinteni az Alsóvárosi templom gazdagon díszített
belsõ terét, amelyért ugyan egy
jelképes összegû belépõdíjat kell
fizetni (200 Ft), de az összegyûjtött pénzt a templom orgonájának felújítására fordítanák.
A puritán külsejû Alsóvárosi
templom – hivatalos nevén Szent
József Pélbániatemplom – barokkosan díszített belsõ teret takar, amely
városunk egyik legértékesebb mûemlékévé avatja az épületet. Az orgonáról már egy 1816-os jegyzõkönyv is említést tesz, de a jelenlegi
hangszert 1928-ban adták át a Mauracher testvérek linzi mûhelyébõl. A
harminc regiszteres orgonát végül
1987-89 között építették át három
manuálos, harminckilenc regiszteres és 2768 síppal ellátott modern
szerkezetté, neobarokk hangképpel.

Közép-e
európai Sportakadémia Erdélyben
A 125 éve született Dr. Mezõ
Ferenc emlékéve keretében, az
Európai Sport Hagyományõrzõ
Egyesület a Dr. Mezõ Ferenc
Olimpiai Baráti Kör a Zalai
Sportmúzeumért Alapítvány és
a helyi civil egyesületek szervezésében, Erdélyben került sor a
Közép-európai Sportakadémia
eseményeire.
A Kolozsvári Nemzetközi
Sporttörténeti Konferencián kettõs ünnepet tartottak, ugyanis

125 éve alakult meg a Kolozsvári Atlétikai Klub. A négy országból érkezett elõadók, magas színvonalú elõadásokon mutatták be
Mezõ Ferenc életét, a kolozsvári
atlétika történetét sok más érdekesség mellett. Az igen tartalmas
programot, este kolozsvári olimpikonok élménybeszámolója zárta. A másnapi korondi immár
XX. Nemzetközi Sporttörténeti
Konferencián, Mezõ Ferenc mellett a helyi születésû Lõrincz
Márton berlini birkózó olimpiai

bajnok életét is megismerhette a
nagy számú érdeklõdõ. Továbbá
bemutatásra került Lendva sporttörténete, a vajdasági Tiszavidék
sportjának története és a kalapácsvetõ héroszok élete is. Lõrincz Márton szülõházának megkoszorúzása zárta a korondi konferenciát.
A kísérõ programok keretében a
résztvevõk többek között megismerték Zilah, Szászrégen, Segesvár nevezetességeit és Pusztakamaráson Sütõ András szülõházát.

A kiemelkedõen magas színvonalú programok során a résztvevõk megismerhették Erdély
sporttörténetének és kultúrájának egy részét, további civil
kapcsolatokat építettek ki, így
elmondható tartalmas és emlékezetes napokat töltöttek a határon
túl.
A program a Nagykanizsai
MJV Önkormányzata támogatásával valósult meg.
K.H.

38.qxd

2010.11.29.

4

13:58

Page 4

Kanizsa – Közgyûlés

2010. november 4.

Lehet így is: Nyugodt légkörben zajlott a közgyûlés
Régen tapasztalt, nyugodt légkörben kezdõdött, s zajlott le az
újonnan megalakult közgyûlés
elsõ soros ülése. Az ülést levezetõ
Cseresnyés Péter polgármester a
napirendi pontok vitájában mindenkinek szót adva partnernek
tekintette a képviselõket.
A javasolt napirendek között
nem nyílt, hanem zárt ülésen tárgyalta meg a közgyûlés a Délzalai
Víz- és Csatornamû Zrt. 2011. évi
üzleti tervének elfogadására elõterjesztett javaslatot, mivel a tartalma üzleti titoknak minõsül.
Szintén zárt ülésen tárgyalták meg
többek között a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló elõerjesztést, a Zala Megyei Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozására elõterjesztett javaslatot, valamint a Thúry György Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi
SZKI-ban folytatott törvényességi
ellenõrzésrõl szóló javaslatot.

Még szabadabb út
a vállalkozásoknak
Egyhangúlag elfogadta a testület a vállalkozások támogatásáról
szóló többször módosított rendeletének módosítását. Fontos szempont volt, hogy a rendelkezésre álló forrásból minél több tartós munkahelyet hozzanak létre. A gazdasági válság következtében városunkban a közeljövõben a korábbinál is jelentõsebb foglalkoztatási
problémákkal kell szembenézni,
így a vállalkozások munkahelyteremtésének támogatása még az eddigieknél is fontosabb feladattá válik. A foglalkoztatási nehézségek
megoldásában kulcsszerep hárul a
közép és nagyvállalkozásokra. A
foglalkoztatással kapcsolatos döntések meghozatalakor a vállalkozások számos tényezõt figyelembe
vesznek, ezek között fontos szerepet kaphat az önkormányzat támogató szándéka is. Ezért is került
napirendre a jelenleg csak mikroés kisvállalkozások számára elérhetõ munkahelyteremtõ pályázat
kiszélesítése a közép- és nagyvállalkozásokra is. Az áprilisi és májusi soros ülésén már tárgyalt egy
rendeletmódosítási javaslatot a
közgyûlés, amely arra irányult,

hogy a jelenleg hatályos rendeletbe beépített korlátozások (pályázók köre, maximális támogatás
összege) feloldásra kerüljenek. A
közgyûlés akkor nem támogatta a
tervezetet, arra hivatkozva, hogy a
javaslat elfogadása elõre nem látható nagyságrendû forrást igényelne, aminek jelenleg nincs fedezete.
A most benyújtott javaslat megõrzi
az elmúlt évek kedvezõ eredményeit, és lehetõséget teremt az 50
fõnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások számára a
pályázaton való részvételre az
alábbi kritérium teljesítése esetén.
A teljesítendõ feltétel, hogy a vállalkozó által létrehozott új munkahelyek aránya a pályázat benyújtását megelõzõ öt év közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz
viszonyítva meghaladja a 40 százalékot. A fenti feltétel teljesítése
esetén minden új munkahelyteremtés után 500 ezer forint támogatás jár.

Pedagógia,
egészségügy
A testület 15 igen szavazatával a
Térségi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság intézményegysége
bekapcsolódhat a kora gyermekkori intervenció támogatásáról
szóló projektbe. Támogatták a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI – a
Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetõségeket népszerûsítõ, terjedésüket elõsegítõ mintaprojektek címû – pályázaton való
részvételét. A testület döntött az
Egészségügyi alapellátás fejlesztésének elindításáról, az engedélyokirat aláírásáról a NagykanizsaMiklósfa városrészben.

mester a polgármesteri keretébõl
egészíti ki. A polgármester megjegyezte, egy ilyen nagy jelentõségû
rendezvényt, idejében, elõre be
kell tervezni.

Szabálytalanul
költekezett a KKK
igazgatója
A közgyûlés 12 igen, 2 nem és 3
tartózkodás mellett elfogadta a
Thrák Királyok Völgye kiállításról
szóló beszámolót, egyben felkérte a
polgármestert, hogy az intézmény
vezetõjét részesítse írásbeli figyelmeztetésben az ellenõrzési feljegyzésben részletezettek miatt. Továbbá utasítsa, hogy a jövõben az intézmény irányítását és fenntartását
ellátó közgyûlés döntéseinek mindenben megfelelõen lássa el az intézmény vezetését. Balogh László,
az OKISB elnöke hozzászólásában
elmondta, a bizottság 5 igen 0 nem
3 tartózkodással a beszámolót szakmai szempontból elfogadta. Egy
minõségi, igényes és unikális kiállítás volt országos, sõt nemzetközi
szinten is. Azonban tudomásul kell
venni a revizori jelentést, amely a
pénzügyi kezelésében talált bizonyos problémákat. Az intézmény
vezetõje az elõirányzott 22 milliós
költségvetési keretet 8 millió forinttal túllépte, s ezzel a közgyûlés eredeti határozatát nem tartotta be.
Marton István képviselõ csatlakozva a Balogh László által elmondottakhoz, megjegyezte, tökéletesen

Lesz box
A közgyûlés támogatta a Kanizsa Box Klub támogatási kérelmét.
A klub felkérést kapott a Magyar
Ökölvívó Szövetség elnökétõl a
2010. évi Férfi Felnõtt Ökölvívó
Bajnokság megrendezésére decemberben, a verseny megrendezéséhez másfél millió forintot kértek a várostól. A klub a bajnokságot megrendezheti, a testület a mûködési hitel terhére 750 ezer forintot szavazott meg, a hiányzó
összeget Cseresnyés Péter polgár-
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egyetért Balogh elnök úrral abban,
hogy ez egy unikális, ízlésnevelõ,
erkölcsformáló kiállítás volt, mert
ha megnézzük a II. világháború óta
eltelt kulturális mozgásokat Nagykanizsán, ez volt az elsõ, ami ilyen
jelentõséggel bírt. A többi még csak
meg sem közelítette. Véleménye
szerint a tervezés kiindulásakor értelemszerûen nem lehetett pontosan
tudni a bekerülési költséget, ez nem
olyan, mint egy iskola költségvetése, ami évrõl-évre hasonló. Azt sokkal egyszerûbb technikailag megtervezni. Szomorúan tapasztalta a
kiállítás alatt és az azt követõ idõszakban a méltánytalan támadásokat, amiket a Kanizsa újság intézett
a kiállítás ellen, s amellyel majdnem sikerült nemzetközi bonyodalmakat okozni. Ez a kiállítás minden
dicséretet megérdemel. Egy hiba
azonban történt, amikor érzékelték,
hogy az eredetileg beütemezett öszszeg csekély lesz, akkor kellett volna rögtön módosítást kérni. A végsõ
kicsengése szerinte nem fegyelmi,
hanem egy nagyon magas kitüntetés kellene, hogy legyen.
B.E.
VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

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

Tanfolyam indul:
2010.11.08. 16 óra:
személyautó, motor,
segédmotor
2010.11.09. 16 óra:
gépkezelõ
(targonca, emelõgép,
földmunkagép)
2010.11.09-én 16 óra:
C+D+E kategóriákban

Részletfizetés
Diák kedvezmény
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés

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
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A Kanizsai Dorottya
Kórház Szakmai
Vezetõ Testületének
Közleménye
Az elmúlt évben sorozatban számos feljelentés történt kórházunk vezetése ellen, mindannyiszor névtelenül. Ezek hátterében minden valószínûség szerint ugyanaz a néhány emberbõl álló, hatalmi ambícióját kíméletlenül érvényesíteni szándékozó
csoport áll. A feljelentések folyományaként több önkormányzati és rendõrségi vizsgálat történt, melyek
egyetlen esetben sem tártak fel törvénytelenséget. Mihelyt egy vizsgálat lezárult, biztosra vehetõen érkezett a következõ névtelen feljelentés
minden idõigényes adminisztratív
vonzatával, számottevõen hátráltatva
a szervezõ-irányító és áttételesen a
gyógyító munkát.
A támadások másik vonala a helyi elektronikus médiumon keresztül zajló képtelen sajtóhadjárat, aminek legutolsó írása október
26-án került a világhálóra „A bárányok hallgatnak” címmel. Ennek tartalma és hangneme parancsolóan késztette reflexiókra az
SZVT-t.

Kanizsa – Szabad vélemény
A tételes elemzést megelõzõen az
SZVT ismételten nyomatékosan kinyilvánítja azon véleményét, miszerint örömmel fogad és megköszön
minden, a betegellátás színvonalának javítását célzó kritikát és magától értetõdõen elítéli a törvénytelenségeket és szabálysértéseket.
Az újságírónak etikai kötelessége a tisztességes, objektív és alapos tájékoztatás. Információt kizárólag törvényes és etikus eszközökkel, módszerekkel szerezhet,
amibe a lehallgatás nem tartozik
bele. Köteles mérlegelni, hogy bizonyos tények nyivánosságra hozatala sérti-e mások személyességi
jogait, tiszteletben kell tartania az
emberek méltóságát. Nem állíthat
valótlanságot, nem használhat a jó
hírnév, becsület csorbítására alkalmas sértõ kifejezéseket.
A nevezett cikk ezzel szemben
nélkülözi a tárgyilagosságot, hiszen
ellenõrizetlen forrású, anoním, vágott hangfelvételekkel manipulál
úgy, hogy a megvádolt felet meg
sem kérdezi. Az ártatlanság vélelmét semmibe véve, erõsen kétségbevonható igazságtartalmú ködös
félinformációk, szövegkörnyezetükbõl önkényesen kiragadott részletek alapján rosszindulatúan prejudikál, évtizedek tisztességes mun-

kája révén köztiszteletnek örvendõ
orvosok becsületébe gázolva.
A személyiségi jogokon túl az
ilyen felelõtlen írások felmérhetetlen károkat okoznak a gyógyító
munkában is. Az orvos-beteg kapcsolat sokkal több a fizikális-és
mûszeres vizsgálatokkal nyert materiális adatgyûjtésnél. A pszichés
tényezõk legalább ennyire fontosak, s ennek egyik legfõbb eleme a
gyógyulásban való hit és az orvos
iránti feltétlen bizalom. Kórházunk folyamatos etikátlan ócsárlásával félmegyényi lakosság bizalmát ingathatják meg intézményünk iránt.
A cikkíró nyilvánvalóan nem ismeri a MUOSZ etikai kódexét
sem, ami kimondja, hogy „különösen súlyosan sérti az újságírói etikát, aki a közéletben szereplõ személy hozzátartozóinak személyi
jogait úgy kezeli, mintha azok teljes mértékben a közszereplõ személyi jogainak függvényei lennének”, különben nem hozta volna
fel erre vonatkozó két példáját,
amivel ugyancsak emberek méltóságát sértette.
A cikket a teljes stílusbeli
igénytelenség jellemzi, öncélúan
magamutogató, hatásvadász elemekkel operál, az egyébként is
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képzavart keltõ asszociációi rendkívül sértõek. Szükségtelenül
használ illetlen, trágár kifejezéseket.
Az SZVT az egész orvostársadalom nevében utasítja vissza ezt
az alpári, silány hangnemet és egyben felszólítja a helyi elektronikus
újság névtelenül, vagy álnéven
publikáló újságíróját és felelõs
szerkesztõjét, hogy becsületsértõ
és megalapozatlan vádaskodásaikkal hagyjanak fel.
Ezeknek célja ugyanis egyértelmûen nem az objektív tényfeltárás,
hanem a kórházi vezetõk tisztességének befeketítése, az emberek bizalmának megingatása.
A Kanizsai Dorottya Kórház
Szakmai Vezetõ Testülete

Reagálás
Tisztelt SZVT!
Szerkesztõi megjegyzésként anynyit szeretnék mindössze a fent leírtakhoz hozzátenni: lehet, hogy
írásom stílusa szokatlan, de mégis
fura, hogy inkább ez sérti a kényes
ízlésû fõorvosi kart, mint a nyilvánvaló mutyi. Arról nincs mit mondania az SZVT-nek, ehelyett kéretlen
stílus-kritikusunkká szegõdnek.
Dukát Éva

Cseresnyés: „Nagykanizsán senkinek nem
célja, hogy bármilyen értelemben is gettósítson…”
Tizedszer került sor a kanizsai
Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a kanizsai rendõrkapitányság által szervezett Hétvége a másság jegyében címû rendezvényre
(ezúttal egyfajta kerekasztal-beszélgetésre), melynek az elmúlt hét
csütörtökén a Bogdán János Közösségi Ház adott otthont.
Hogy aztán – in medias res –
rögtön a közepébe is vágjanak, hiszen a témavezetõ és egyben moderátor Kardos Ferenc könyvtár
igazgató-helyettes felvetésére Cseresnyés Péter polgármester rögtön
leszögezte: „Nagykanizsán senkinek nem célja, hogy bármilyen értelemben is gettósítson…”
Mint Kardos utólagos helyesbítésébõl kiderült, természetesen szociális gettósításról beszélt bevezetõjében a város egyes részein (halmozottan) hátrányos helyzetben élõkkel kapcsolatban, amihez néhány
perccel késõbb Göncz Ferenc
Thúry-szakközép’ igazgató tett egy
érdekes ismérvet azzal: vajon tud-

ják-e igazából az emberek, körükben is a fiatalok, mi is a gettó szó
igazi jelentése, mivel annak vizsgálata is megér(ne) egy külön misét…
Teleki László, a helyi kisebbségi
önkormányzat elnöke még konkrétabb volt például Ligetváros esetében, amikor azt mondta: „Semmilyen
értelemben se legyen ott majd úgymond gettósítás, vagyis oda ki kell
vinni az oktatást, a kulturális dolgokat és szolgáltatásokat”, vagyis az ott
lakóknak igenis érezniük kell, hogy
nem szakadnak ki a társadalomból.
S ha már ily’ módon került szóba (óvatosan bánva a szavakkal) az
elkülönülés, az élet gyakorlati oldaláról Pölöskei János, a kanizsai
munkaügyi központ vezetõje tartotta fontosnak leszögezni: „Bármilyen program vagy tanfolyam
indul vagy valósul meg, ne legyenek, lehessenek szegregáltak…”
egyetlen oldalról se.
Mindezekhez természetesen elengedhetetlen Balogh László
OKISB-elnök szerint, hogy a cigányszervezeteknek még hatéko-

nyabban vállalják fel a felzárkóztatásban elvárt szerepüket, s mivel véleménye szerint a multikulturalizmust elõbb-utóbb ismét felváltja az
interkulturalizmus, így igenis „szükség van az identitásos cigány emberekre” a vázolt folyamatokban, s talán az egyházak szerepét sem kellene alábecsülni - egyetemesen tekintve a felmerülõ problémákra.
Mint ahogy az sem lehet elhallgatni, derült ki a beszélgetés során,
hogy a lemaradt társadalmi rétegek
motivációjukat s ezzel bizonyos
értelemben igényességüket vesztik, s hiába kerülnek ki cigányság
soraiból példának okáért szociális
munkások, kérdés miképp lehet az
õ munkájukat interpretálni.
S ha már igényesség, tulajdonképpen ismét a gyakorlatból már Kámán
László a városi vagyongazdálkodás
részérõl mondta el, hogy Nagykanizsán korántsem újkeletû a bérlakások kérdéskörének vizsgálata a hátrányos helyzetûek esetében, mivel a
szegénység egyfajta igénytelenséget
szül, ami joggal fogalmazódik meg

problémaként az együttélés során.
Így a vagyongazdálkodás részérõl
nem meglepõ és semmi kirekesztõt
ne keressenek abban, hogy a kidolgozott konstrukcióik fényében vizsgálják, tudnak-e fizetni az ebbe bevont lakóik, no és képesek-e betartani az együttélés alapvetõ normáit. A
lakókörnyezetük megóvásában aztán
egy újabb lépcsõfok kell, hogy legyen bizonyos mértékû önszervezõdés avégett, amivel meg lehetne
elõzni olyan károkat, mint például a
ligetvárosi játszótér tönkretétele
vagy a kommunális hulladék körén
kívüli szemét „termelése”.
Az általánosítás persze sehová
sem vezet, ez már ismét Teleki
László szavaiból derült ki, s a
CKÖ-elnök külön hangsúlyozta,
hogy a lakóközösségek esetében is
nagyon fontos az egyéni felelõsség
hangsúlyozása, s ne a kibúvókat
keressék a mentesség által. Ezen
dolgoztak eddig, s fognak ezután
is az elkövetkezendõkben.
Polgár László
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Kanizsa – Szabad vélemény

Tisztelt SZavakban
Vájkálók Társasága!
Miként országszerte ismeretes,
sok mindent tudok, elsõsorban
hallgatni. Ez alkalommal azonban
nem köt az orvosi titoktartás, mely
köztudottan elveim egyike, így kivételesen, konzílium nélkül is
megosztom Önökkel a véleményemet.
Padlóra pottyant állal olvasom
mindazon gondolataikat, melyet
egy portál munkatársának írása során Önök összeírogattak. Hát hogy
(állat)orvosi legyek ebben az ügyben, Önök aztán jól megfogták…szarva közt a tõgyit! Már onnantól kezdve büdös az ügy, hogy
mióta szokott a kényes ízlésû testület nem gyógy-szakmai kérdésekben véleményt nyilvánítani?
Attól fogva netán, hogy a szintén orosz kötõdéssel rendelkezõ
kollégám, szülõhazámban jól ismert, hatalommániás módszereit
alkalmazza vezetéselmélet jogcímén? Elmeorvosi fakultáns nélkül
is állíthatom, ha ez így volna, feltétlen kóros.
Netán, mert nincsenek a kórházban a gyógyítással összefüggõ
problémák, megalakították a
SZavakban Vájkálók Társaságát,
ahol újságírói jegyzetek diagnosztizálásával múlatják az idõt? Ha
nem volna teljesen egyértelmû, az
írás, melyet Önök kritikai észrevétellel illettek, jegyzet volt, amely
véleménymûfaj. Az Önök számára
minden bizonnyal ismeretlen kommunikációs mûfajismeretben így
hívják az újságírói véleményt.
A mi orvosi szakmánkban ez a
diagnózis, melyrõl nyugodtan bevallhatjuk, így egymás között: néha legalább annyira szubjektív,
pontatlan és megalapozatlan lehet,
mint az újságírói vélemény. De ebbe az elõbbibe még nem halt bele
senki, no de az utóbbiba? De ez
már tényleg az orvosi titoktartás
határát súrolja.
Uraim, a vélemény mûfajban, az
irodalmi nyelvben illetlennek számító szavak használata ugyanúgy
megtûrt jelenség, mint a mi szakmánkban a paraszolvencia. Ugye
arról is lehet kényeskedve okosakat mondani, de azért titkon mindenkinek tetszik?
Anno a „Kronstadt” orosz cirkálón is szolgált, sokat látott orvos –
a forradalom után Oránban is praktizáltam –, mondhatom, ilyet a világ még nem látott! Ha Önök is
tudnak olvasni, igen tisztelt, ké-

nyes ízlésû kollégák, akkor árulják
el már nekem, hol volt abban a bárányos – Önök szerint botrányos –
írásban szó magukról, a gyógyításról, meg a kórházról?
Mi volt abban olyan, ami az
Önök rosszallását kiváltotta? A stílus? Önök uraim, ha nem tévedek,
gyógyítók, nem gondolat-õrök, divat-diktátorok, és még csak nem is
szövegipari szakmunkások. Miért
hát-e kirohanás, e nép-mûvelõi
gõg? Fõleg azok után, hogy arról a
bizonyos felvételrõl, melyrõl oly
mélyen hallgatnak, csak a bél- és
torokzajok hiányoznak (hogy irodalmi legyek), de helyette hallhatunk olyan gondolatokat, amely a
legcifrább alfar-hangot überelik, s
legalább olyannyira bûzösek is!
Abban az írásban, mélydiagnózis nélkül, kisrutin után is állíthatom, csak arról van sok-sok szó,
hogy valakik valamirõl hallgattak…, de azt mondom, most Önök
tették volna jobban, ha hallgatnak,
és nem járatják le magukat ezzel
az állásfoglalással a város lakóinak
szemében, és nem adják írásba,
hogy talán nem többek, mint a vezetés kesztyûbábjai, akiket most
aztán jól felhúztak!
Eddig legalább azt hitte a városka lakossága, hogy Önök mind
igen-igen mûvelt, sokat olvasott,
értõ emberek, akik a gyógyítás
fantasztikus átlagember számára
ésszel fel nem érhetõ tudásán túl a
magas kultúra képviselõi is egyben. Most meg a látleletbõl, úgy
tûnhet, a sima értõ olvasással is
nehézségeik akadnak? (Pontatlan
diagnózis, mely, mint tudjuk, nem
lehet alapja a gyógyításnak!)
Az orvosok kiváló mûveltségét,
a magaméról is jól ismerve, „kórisme”-ként inkább azt állapítanám
meg, a meg nem nevezett portál
olvasásában szenvednek pótolhatatlan hiányosságokat. Így aztán
azt mondanak Önöknek a fõnökeik
a kórházkapun kívül és azon belül
történtekrõl is, amit csak akarnak.
Mert Önök, kedves kollegák, arra
sem veszik a fáradtságot, hogy
azokat a (kor)leleteket pontosan
kiértékeljék, melyeket a fõnökség
az orruk alá nyom.
Ha másként lenne, ez az írás,
amely mindannyiuk bizonyítványa, nem születik meg. Sok, a pályán eltöltött év után, annak minden tapasztalatával mondom
Önöknek, tisztelt kollegák: „a diploma mellékes, fõ a tudás!”
Az Elátkozott Partról, baráti
üdvözlettel: dr. Kvasztics Fedor
fedordrkvasztics@gmail.com

Göndör számon kért
„Nem ezt ígérték” címmel tartott sajtótájékoztatót Göndör István, az MSZP országgyûlési képviselõje, melynek témája a kormány eddigi munkájával szemben
megfogalmazott kritika volt.
„Mostanra kiderült, hogy a Fidesz irreális ígéreteket tett a kampány során, és mivel gazdaságpolitikai elképzelései nem jöttek be –
itt arra hivatkozom, hogy hét százalékos államháztartási hiányt
akartak, és a költekezés rögtön elkezdõdött a kormányváltás után –
most kétségbeesett menekülés van,
hogy az államháztartás egyensúlyát meg tudják tartani. Képviselõi
indítványok tömegét nyújtják be,
ezzel megkerülve minden demokratikus játékszabályt, nincs érdekegyeztetés, sem érdekképviseletekkel, sem szakszervezetekkel. A
legparodikusabb, hogy október 22én Selmeczi Gabriella azt nyilatkozta, a magánnyugdíjpénztárakra
vonatkozó törvény még az õsz folyamán elkészül, és aznap este be
is nyújtotta a törvényjavaslatot. A
kormány tudatosan intézi úgy,
hogy ne kelljen érdekegyeztetést
csinálni: kidolgozzák a törvényjavaslatot, keresnek egy képviselõt,
aláiratják vele és benyújtják.
Fantasztikus merénylet
Az egyik témám a magánnyugdíjpénztár intézménye. Mindenki a pénztárról beszél, és megpróbálják elterelni a figyelmet arról, hogy hárommillió emberrõl
van szó, akiknek idestova tizenhárom éve gyûlik a pénz a számlájukon azért, hogy az öngondoskodás
folyamatát megvalósítva majd biztos legyen a nyugdíjuk. A kormány
itt most egy fantasztikus merényletet követ el. A Fidesztõl ez nem új,
mert 1998 és 2002 között már indított egy támadást a magánnyugdíjpénztárak ellen, most pedig a hárommillió embertõl levont
nyolc százalékos járulékot nem
kapják meg a számlájukra, hanem
elterelik az állam nagy feneketlen
lyukas zsákjába. Ez olyan otromba
intézkedés, mintha valaki a postán
feladná a hiteltörlesztõ részletét, és
a posta önhatalmúlag úgy döntene,
hogy a pénzt nem a címzettnek,
hanem valami más zsebbe utalja
át. Kegyetlen lélektani hadviselésbe kezdett a kormány. Ezzel a költségvetés megkaparinthatja azt a
közel háromezer milliárd forintot,
amit a hárommillió ember tizenhárom év alatt megtakarított. A do-
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logban az az érdekes, hogy miközben ezt a kemény támadást teszik,
aközben õk is megszavazták anno
a magánnyugdíjpénztári rendszert,
és tudják, hogy a nyugdíjpénztáraknál lévõ emberek számára törvény írja elõ, hogy milyen protfóliót alakítsanak ki, tehát hogy
hány százalékot kell állampapírban, kötvényekben, és mennyi lehet részvényekben. Ezzel be is van
határolva, hogy mit tehet egy
pénztár, és emellett van egy garancia-alap is, amelyre támaszkodni
tud. Ami óriási elõnye volt a magánnyugdíj-rendszernek, hogy
örökölhetõ.
Épeszû ember
A másik témám az adótörvények, ami szintén ékes bizonyítása
az átverés-sorozatnak, amit a Fidesz a kormányzás megkezdése
óta csinál. Az ország hangos attól,
hogy négyszázmilliárd forint körüli összeggel csökken a személyi jövedelemadó. Ha épeszû ember egy
kicsit számolni kezd, akkor rájön,
hogy ez nem kedvezõ a számára.
Erre egy nagyon egyszerû példát
mondanék: az egy százalékos szjacsökkenés – tehát tizenhétrõl tizenhatra – egy havi háromszázezret keresõ embernél azt jelenti,
hogy háromezer forinttal kevesebb
a havi adója. Viszont elveszti az
adójóváírást, amit tizenötezer egyszázról tizenkétezer egyszázra
csökkentenek. Ebbõl teljesen egyértelmû, hogy akinek háromszázezernél kisebb a fizetése, annak
háromezernél kevesebbel csökken
az adója, tehát valamivel kevesebbet fizet, viszont az adójóváírást
elvették tõle. Ebbõl adódik, hogy a
minimálbérestõl a háromszázezer
forintot keresõkig mindenki roszszul jár. Vagyis több, mint ötven
százalék, és ez mérhetetlenül igazságtalan. Egy kétmillió forintot keresõ ember havi háromszáznegyvenezer forinttal többet vihet haza
havonta. A harminckét százalékos
kulcs helyett tizenhatot fognak fizetni. Továbbmegyek a szörnyûségeken. Azzal, hogy a minimálbéresekre azt a választ adja a kormány,
hogy majd kapnak négy és fél százalék béremelést, a legdurvább támadásnak érzem. Már elõre elvenni a jövõ évi béremelést azoktól,
akik a szegények körébe tartoznak,
nagyon udvariatlan dolognak tartom. És ha még azt is hozzáteszszük, hogy jövõre lehet számítani
a három-négy százalék körüli inflációra, kevesebbet kapnak a borítékba, és többet fizetnek a boltban.
Az, hogy a különadót kivetették,
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rendben van, de nincsenek garanciák arra, hogy azt nem hárítják át
a bankok az energiaszolgáltatók, a
telefonszolgáltatók által a kisemberre. Erre már elkezdõdött a bankok részérõl egy trükközés a díjak
emelésével kapcsolatban.
Az a véleményem, hogy a nemzeti tõke és a nemzeti együttmûködés kormánya most egymásra talált. Miközben a cégek különadót
fizetnek, a topmenedzserek extra
magas jövedelemhez jutnak.
Nem kerülöm meg a gyerekkedvezményt sem. Magát a gyerekkedvezményt jó ötletnek találom, de ez
a forma, amit bevezettek, hogy adóalapot lehet csökkenteni, a nehéz
helyzetben lévõ családokon semmit
nem segít. Egy minimálbért keresõ
család, ahol akár egy, kettõ vagy
három gyerek van, egyetlen forintot
sem tud igénybe venni a gyerekkedvezménybõl, míg egy háromszázezer forint összeget keresõ család már százezer forint kedvezményt vehet igénybe. Ahol eddig is
több jutott, ott most még több jut,
ahol eddig sem volt sok, ott még
nehezebb lesz a helyzet.
Felháborító, hogy kilencven
óta egyfolytában
jogbiztonságról beszéltünk
Harmadik helyre hagytam az alkotmány-módosításra vonatkozó
kormányzati fenyegetést. Felháborító, hogy kilencven óta egyfolytában jogbiztonságról beszéltünk,
most viszont majdnem hetente módosít a kormány – vagy saját maga, vagy egy képviselõ kezdeményezésére – alkotmányt, és abban
a pillanatban, ahogy az Alkotmánybíróság számukra kedvezõtlen döntést hoz, a reakció az, hogy
meg kell szüntetni, el kell venni,
meg kell tiltani. Amit már hétfõn
be akarnak emelni az alkotmányba
– olyan kérdésben, amelyrõl nem
lehet népszavazást kiírni – ez azt
jelenti, hogy mostantól kezdve
még népszavazást sem lehet kezdeményezni, mert az Országos Választási Bizottságnak csak Fideszes tagjai vannak. Ha elutasítanak
valamit, akkor az adott kérdés tilos
az Alkotmánybíróság számára.
Nem csak a képviselõknek, hanem
most már az embereknek a véleménynyilvánítási jogát is korlátozzák. Az a fülke-forradalom, amit a
Fidesz végrehajtott, egyelõre nagyon sötét képet fest az ország elé,
és a kétharmados többség miatt
szinte megállíthatatlan.
A családi pótlék kérdését
most eltesszük
A szocialista frakciónak az a ja-
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vaslata, hogy a tizenhat százalékos adó helyett ötmillió forintos
jövedelem felett maradjon meg a
harminckét százalékos adó, vállaljanak a nagy jövedelmûek szolidaritást a közterhek viselésébõl.
Ne csökkenjen az adójóváírás,
maradjon ugyanúgy tizenötezeregyszáz forint, mint eddig volt, a
munkajövedelmek és a különbözõ
egyéb címen eddig húsz és huszonöt százalékkal adózó osztalék, kamat és minden más se változzon. Ha a családi kedvezmény
marad ebben a formában, akkor
alakítsák ki a szabályait annak,
hogy a kis jövedelmûek a törvényben meghatározott kedvezményt gyerekekként igénybe vehessék. Itt most csak a munkajövedelmekrõl beszélek. A családi
pótlék kérdését most eltesszük,
mert az majd a költségvetésnél
jön szóba. Az általános forgalmi
adónál az alapvetõ élelmiszerek
áfáját tizennyolc százalékról
csökkentsük öt százalékra, és a
súlyosan mozgáskorlátozottak
gépjármûadó kedvezményét ne
korlátozzuk, ez maradjon meg
ugyanúgy tizenkétezer forint.
Ezek a javaslatok az egyensúlyon
nem változtatnak.”
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Retro, mégis modern
Melega István alkotásaiból nyílt
kiállítás Retro 1960-2010 címmel,
amelyen ötven év munkásságából
tekinthet meg reprezentatív válogatást a mûvészetszeretõ közönség. A
kanizsai alkotó sokszínû munkásságát bizonyítják a kiállított grafikák,
festmények, fotók, plasztikák és plakátok, amelyeket Frimmel Gyula
grafikusmûvész, az alkotó barátja
méltatott a tárlat megnyitásakor.
– Melega István a nyolcvanas
évek közepén érkezett Kanizsára.
Reklámgrafikusként kezdte pályáját, elsõsorban plakátokat tervezett,
amelyeken egytõl egyig a mûvészmérnök nézõpontja tükrözõdik viszsza. Az alkotó különös érzékkel
emeli ki a lényeget, vagyis a lehetõ
legkevesebb eszközzel tudja kifejezni az érzelmeket, hangulatokat. A
fotókat illetõen azt gondolnánk,
hogy a fénykép objektíven adja viszsza a körülöttünk lévõ látványokat,
és a valóság a nyersanyag, de Melega István fotókompozícióit szemlélve láthatjuk, hogy a személyes érzelmek is átitatják a képeket. A digi-

tális technikát alkalmazva több képet vetít egymásra, melynek révén
az optika ecsetté változik a mûvész
kezében. Összességében elmondhatjuk, hogy a mûvek örömöt sugároznak, az alkotó pedig egy önmagával
harmóniában élõ ember, aki még
mindig tele van ötletekkel, tervekkel. – emelte ki Frimmel Gyula. Elmondta, az alkotások kitûnõ példák
arra, hogy a mûvészet játék, az alkotó pedig a formák mûvésze. Minden mûfajban látható, hogy a forma
és a gondolat képes együtt élni, egyegy gondolat pedig a világot és magát az alkotót fejezi ki a mû által. A
fotók között láthatunk „szendvics”
módszerrel készült, és ezáltal különös atmoszférát árasztó mûveket,
amelyeken elhagyatott házak és furcsa felületek vetülnek egymásra,
vagy a grafikák között dús idomú
hölgyek aktjait, amelyek cseppet
sem konvencionálisak, de pont ez
adja értéküket.
A gazdag válogatást november
10-ig tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Z.A.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - november
Dátum Gyógyszertár neve Gyógyszertár címe Gyógyszertár telefonszáma Ügyeleti idõ
2010. november 1.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
08.00 – 07.30
2010. november 2.
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531
18.00 – 07.00
2010. november 3.
SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610
17.00 – 08.00
2010. november 4.
KANIZSA PLAZA, EURÓPA TANÁCS U. 2. 93/510-073
19.00 – 08.00
2010. november 5.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402
18.00 – 08.00
2010. november 6.
KANIZSA, FÕ U. 5. 93/510-267
13.00 – 08.00
2010. november 7.
ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
08.00 – 08.00
2010. november 8.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
22.00 – 06.00
2010. november 9.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
17.30 – 07.30
2010. november 10. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160
19.30 – 07.30
2010. november 11. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
18.00 – 07.30
2010. november 12. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
16.30 – 08.00
2010. november 13. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
12.30 – 08.00
2010. november 14. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
08.00 – 06.00
2010. november 15. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
20.00 – 08.00
2010. november 16. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
19.00 – 08.00
2010. november 17. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
22.00 – 06.00
2010. november 18. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403
18.00 – 07.30
2010. november 19. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160
19.30 – 07.30
2010. november 20. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531
12.00 – 08.00
2010. november 21. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53. 93/510-135
08.00 – 07.30
2010. november 22. KANIZSA, FÕ U. 5. 93/510-267
18.30 – 07.30
2010. november 23. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
17.30 – 07.30
2010. november 24. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531
18.00 – 07.00
2010. november 25. GYOPÁR, ADY E. U. 12. 93/510-160
19.30 – 07.30
2010. november 26. SZENT GYÖRGY, KIRÁLY U. 53. 93/510-135
18.30 – 07.30
2010. november 27. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620
12.30 – 08.00
2010. november 28. ZSÁLYA, (TESCO) BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280
08.00 – 08.00
2010. november 29. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
22.00 – 06.00
2010. november 30. CENTRUM, (INTERSPAR) TÁBORHELY U. 4. 93/516-278
19.00 – 08.00
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Királyi Nemzeti Park is látható. Ez
a hely arról híres, hogy itt található a világ egyetlen rinocérosz génbank állománya. A hátralévõ idõben Katmanduban, Nepál fõvárosában kirándultunk. Ezután újabb
mászások következtek Európában,
jártunk Görögországban, itt az
Olimposzt sikerült meghódítani.
2007-ben felmerült egy újabb nepáli expedíció ötlete, második alkalommal pedig már az Everest régióban voltunk, a Mount Everestnél, vagy Csomolungmánál, ami
8850 méter magas. Elõtte szükség
volt egy akklimatizációs túrára,
mert ha az ember négyezer méter

magunkat. Így már csak ötszáz
méter várt ránk a célig. Három óra
felé elindultunk, és itt követtük el
a hibát, ugyanis fél órás gyaloglás
után leszállt a köd, utána pedig egy
hatalmas hóviharba keveredtünk.
Két választásunk volt: vagy ásunk
magunknak egy jégkunyhót, vagy
visszamegyünk a táborhelyre. Ez
utóbbi mellett döntöttünk, így nem
történt baj. Több alaklommal kerültünk jégviharba, például Törökországban az Ararát mászásánál,
vagy amikor a Fogarasi Havasokat
másztuk 2003-ban. Ez egy nyolc
napos, körülbelül 130 kilométeres
túra volt, melynek alkalmával he-

A magasság megrészegít, tudni kell megállni
A hegymászás nem nevezhetõ
hétköznapi hobbinak, sokszor az
életével játszik, aki kellõ felkészültség és tapasztalat nélkül vág
bele ebbe a sportba. A Rozgonyi
Iskola testnevelõ tanára, Böröcz
Zsolt már gyerekkora óta járja a
hegyeket, és azt vallja, hogy a
hegymászás kilencven százaléka
szenvedés, tíz százaléka pedig
öröm, ugyanakkor ez a kisebb
rész olyan katartikus élményt
adhat, amelybõl még hetekig
meríthet energiát az ember a
dolgos hétköznapokban…
– Mióta hódol a hegymászás
szenvedélyének?
– A gyerekkoromat a Balatonfelvidéken, Révfülöpön töltöttem,
és a tanúhegyekkel tarkított táj már

akkor nagyon megfogott, így korán elkezdtem a "hegyjárást".
Amúgy mind a mai napig azt vallom, hogy nem kell messzire mennünk, ha szép vidékeket szeretnénk látni, elég, ha az ember a saját környezetében körülnéz. Ha
körbekémlelünk egy balatoni tanúhegy tetejérõl, akkor egészen a
Kisalföldig vagy az Alpok-aljáig is
elláthatunk. Késõbb, a középiskolában megismerkedtem a MagasTátrával, azóta is az egyik kedvenc
helyem. Egy idõ után azonban
szûknek bizonyult, így az Alpokat
szemeltem ki következõ célpontként, ami jó ezer-ezerötszáz, vagy
akár kétezer méterrel is magasabb,
mint a Magas-Tátra.
– Rengeteg élménye lehet a
hegymászással kapcsolatban.
Össze tudná foglalni, hogy melyek a legemlékezetesebb túrái?
– Mint említettem, az Alpok
csúcsainak meghódítása következett a Magas-Tátra után. Ausztria
két legnagyobb csúcsát, a Grosslocknert, majd a Wildspitzét másztam meg, majd 1999-ben jártam a
4810 méteres Bont Blanc hágóin,
amelyet az Alpok, illetve Európa
legmagasabb csúcsának neveznek.
Késõbb kitekintettem Európán túlra is, voltam az Egyesült Államokban, Afrikában, itt feljutottam az
Atlaszra, Észak-Afrika legmagasabb csúcsára, a 4167 méter magas
Toubkalra. Minden hegymászó álma, hogy elutazhasson egyszer a
hegyek országába, a Himalájába,
ami a Föld legmagasabb hegysége.
Ez a vágyam 2003-ban teljesült
elõször, akkor tízfõs csapattal voltunk az Anapurna régióban. Három hetet töltöttünk Nepálban, valamint az ország déli részén, az indiai-nepáli határon, ahol a Csitván

magasság fölé ér, akkor az oxigénben szegény levegõ megzavarhatja
a szervezetét, és magashegyi betegség tünetei jelentkezhetnek.
Miután visszatértünk a 4300 méteres táborhelyünkre, továbbindultunk az Island Peak völgybe, majd
hajnali kettõkor kezdtük meg a
mászást a Mount Everestre.
– Bizonyára egészen különleges élményekben lehetett része
Nepálban, furcsa lehet egy európai számára az ottani kultúra,
életforma.
– Nepál egy érdekes ország. Ha
csak a vallást nézzük, Amerikában
vagy akár Dél-Afrikában a kereszténység valamilyen formában jelen van. Itt abszolút nincs, mivel a
buddhizmus és a hinduizmus a fõ
vallások, így egy teljesen más világba csöppenünk bele. Amúgy
Nepál a világ egyik legszegényebb
országa, ennek ellenére az emberek nagyon barátságosak és segítõkészek. Az ország ipara mondhatni
nulla, a mezõgazdaságuk pedig
olyan fejletlen, hogy csak maguknak tudják megtermelni a javakat.
Csak a hegy, és ebbõl következõen
a turizmus marad nekik bevételi
forrásként.
– Voltak olyan helyzetek, amikor kifejezetten veszélyben érezte magát a hegyekben?
– Az egyik legveszélyesebb
helyzet 1998-ban volt, amikor a
Mont Blanc-t másztuk. Tudni kell,
hogy a hegyekben a délelõtti idõszakban szokott szép idõ lenni, dél
körül megkezdõdik a felhõképzõdés, és délutánra általában elromlik az idõ. Amikor felértünk 3800
méterre, még egész jó idõ volt, és
ekkor úgy döntött a társaság, hogy
menjünk fel 4300 méterre egy menedékházhoz, hogy kipihenhessük

lyenként nagyon kitett és csipkés
kõgerinceken mentünk. Az utolsó
napon belekeveredtünk egy elég
komoly viharba. Azt számoltuk,
hogy a villámok körülbelül tíz-tizenöt méterekre csaptak le mellettünk, de szerencsére megúsztuk. A
másnapi híradásokban benne volt,
hogy abban a körzetben, amelyben
mi voltunk, öten haltak meg a vihar miatt. A hegymászás veszélyes
sport, tudni kell megállni és viszszafordulni. Van egy mondás, miszerint a jó hegymászó az öreg
hegymászó, mert aki öregkorára
rengeteget túrázott hegyekben, az
mindent tud a biztonságról. Elmondhatom, hogy eddig szerencsém volt a hegyekkel, mert az
esetek többségében mindig a szép
arcát mutatták. Nagy tapasztalat,
szerencse és elszántság kell a
hegymászáshoz, másrészt tisztelni
kell a hegyet. Az is lényeges, hogy
az ember fejben ott legyen a helyszínen, pontosan tudja, mit akar,
tehát kell a megfelelõ határozottság is. Természetesen nem feltétlenül szükséges, hogy a legextrémebb helyekre menjünk, a kiépített turistautakon is gyalogolhatunk, ez is adhat értékes élményeket, láthatunk olyan szépségeket,
amelyek az ember lelkének boldogságot adnak, fizikumát pedig
megerõsítik.
– Hogyan lehet nekiállni ennek a sportnak? Biztos számos
szempont van, amit figyelembe
kell venni, mielõtt úgy döntünk,
hogy a hegymászást választjuk
hobbinak.
– Aki szeretne megismerkedni
ezzel a szép sporttal, elkezdheti a
legegyszerûbb hegyi sétákkal, és
ha kellõ erõt érez magában, akkor
akár a legmagasabb szintekig is el-
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juthat, de ez nyilván hosszú tanulási folyamat eredménye lesz. Meg
kell ismerni a hegyi idõjárást, a
hegymászó felszereléseket, a terepet. Az ember minél többet jár
hegyvidékes tájakon, annál nagyobb jártasságot szerez, ami aztán késõbb alkalmassá teszi arra,
hogy magas hegyeken is mászhasson. Tudni kell, hogy a magashegyek világában az idõjárási viszonyok nagyon gyorsan változnak.
Teljesen ki vagyunk szolgáltatva
az idõjárás viszontagságainak. A
hegy minden rezdülésére, jelzésére figyelni kell, mert ha nem tartjuk be a szabályokat, akkor pórul
járhatunk. Fõleg manapság, amikor jó értelemben divat lett a hegymászás, és egyre többen ostromolják a csúcsokat, sokan felkészületlenül, hegyi tapasztalatok nélkül
vágnak neki az útnak, és sajnos
egyre többször végzõdik halállal
egy-egy túra. Úgy gondolom,
hogy az esetek kilencvenkilenc
százaléka az emberi mulasztás következtében történik. Amikor hegyet mászunk, számolni kell a
hegyibetegséggel, melynek legjellegzetesebb tünetei a szédülés, fejfájás, hallucináció, aztán súlyosabb esetben különféle vizenyõkkel járhat. Éppen ezért egy bizonyos magasság után pihenésre van
szükség. Szintrõl szintre kell haladni, hogy a hegymászó megszokja a légkört. A
hegyibetegségnek amúgy egyetlen
gyógyszere van, mégpedig az,
hogy alacsonyabb régióba kell
visszatérni. Ekkor nyilván kárba
vész minden energia, fáradság és
pénz, és nem fog felérni az ember
a csúcsra, ezért van szükség az
akklimatizációs túrára. Nem fogok
hazudni, a hegymászás nem olcsó
hobbi, nagyon eszközigényes és
veszélyes sport, így rengeteg gyakorlás és elõvigyázatosság szükséges hozzá. Azt szokták mondani,
hogy kilencven százaléka szenvedés, tíz százaléka pedig öröm, de
megéri, mert ha egy bizonyos idõt
eltöltünk a hegyekben, akkor egyfajta megtisztulást élhetünk át.
Sok helyen dolgozom, és a napi
hajtásban bizony eléggé elfáradok,
de teljesen más emberként térek
haza egy hegymászó túrából.
– Tudjuk, hogy fotózik. Minden útján készít képeket, vagy a
Nepálban készült fotók célzottan
készültek?
– A fényképezõ mindig nálam
van, hiszen soha nem lehet tudni,
hogy az ember mikor lát olyan természeti jelenséget, amit meg lehet

örökíteni. A pillanat csak egyszer
mutatkozik meg, ugyanazt már
nem fogjuk megkapni még egyszer. Szeretek felnõtteket, gyerekeket különbözõ élethelyzetekben
megörökíteni. Az egyszerû, szegényebb emberek általában nagyon
kedvesek, sokszor pózolnak is a
fényképezõgépnek. A szegényebb
országokban – például Nepálban –
ha valakit lefotóz az ember, akkor
az alkalmi modell egybõl tartja a
markát. Fõleg az egzotikusabb helyeken találkozhat az ember olyan
szokatlan látványokkal, amelyek
az európai számára megdöbbentõ,
például amikor az Everest felé
mentünk, átkeltünk egy függõhídon. Fantasztikus látvány tárult
elém. Több kiállításom is volt már
a hegyi képekbõl, valamint portrékból is, például 2009-ben a Honvéd Kaszinóban, vagy Letenyén, a
könyvtárban. A gyermekfotóim itt
vannak kiállítva az iskola emeletén. Mostanában ablakokról készítek képeket, a legtúldíszítettebb
kastélyablaktól a legelhanyagoltabb kunyhóablakig mindenfélét
fotózok.
– Mivel foglalkozik mostanában, mik a tervei a jövõre vonatkozólag?
– Újabban Via Ferratazom, vagyis úgynevezett „vasalt utakon”
járok, ami azt jelenti, hogy a
kiépített sziklamászó helyeken
vasköteles biztosítással segítik a
hegymászókat, ennek segítségével
eljuthatunk nehezebb, extrémebb
helyekre is, ahova egyébként biztosítás nélkül nem sikerülne. Számos ilyen út van Olaszországban,
Ausztriában és Svájcban. Idén télen szeretnék eljutni Szlovénia
legmagasabb csúcsához, a 2864
méteres Triglav-hoz, februárban
pedig életem egyik legnagyobb
vállalkozására készülök, a déli, illetve nyugati félteke legmagasabb
csúcsát, az Argentínában lévõ
Aconcagua csúcsot szeretném
meghódítani. Nagy kihívás lesz,
mert ez egy közel hétezer méteres
csúcs. Mászás-techikailag nem a
legnehezebb, inkább a magasságával vannak gondok, ezen kívül
elég alacsony az ottani levegõ páratartalma. Másrészt, itt találkozhatunk a fehér szél jelenségével,
ami azt jelenti, hogy a hegy gerincérõl lezúduló erõs légáramlatok
felkorbácsolják a havat, és a levegõben lévõ jégkristályoktól az ember megfulladhat. Szóval mindenképp nagy kihívás lesz!
Ziegler Anita

9

Kevés a lehetõség Kanizsán
Nagykanizsa középiskoláiban
évente több száz fiatal végez és
sajnos sokan hagyják el városunkat. Megkérdeztünk néhány
fiatalt.
– Nincs lehetõség a fiatalok számára. Nagyon bánom, hogy Kanizsától távol kell majd dolgoznom,
mivel ide köt a családom és a barátaim. – mondta a Batthyány Lajos Gimnázium egykori tanulója
Kurta Lilla. – Van jó dolog is benne, hogy másik városban tanulhatok, elvégre itt az ideje, hogy önállóbb lehessek és egy másik városban lévõ fõiskola megfelelõ lehetõség arra, hogy kipróbáljam, milyen önállóan gondoskodni magamról.
– Szerintem Nagykanizsán, a
már tapasztalt és gyakorlattal rendelkezõ embereknek sincs igazán
lehetõsége, nemhogy egy friss diplomásnak. Én, mint építõmérnök
szakos hallgató, elõre látom, hogy
nagy sajnálatomra Kanizsától távol kell elhelyezkednem. – nyilatkozta a Cserháti Szakközépiskolában érettségizett és jelenleg a Pécsi Tudományegyetem tanulója
Nagy Attila.
Patyi Zsolt, aki a Thúry Iskolában végzett pincér szakirányon,
így fogalmazott: – Nincs bizonyí-

tási lehetõség városunkban, pedig
egy friss pályakezdõnek nagy a bizonyítási vágya, és fontos neki a
megbecsülés. Szerettem volna
visszajönni dolgozni, de nem volt
rá lehetõségem, így másik városban találtam magamnak biztos állást.
A még középiskolás tanulókat is
aggasztja a jövõ, hisz van, aki nem
szeretne elszakadni a várostól,
mégis rákényszerül. De mit lehet
tenni? Nincs munkalehetõség és
felsõoktatási intézmény is sajnálatos módon csak egy található.
– Szinte egész Magyarországon
ugyanez a helyzet, ám Kanizsa lehetõségei elég csekélyek ahhoz,
hogy munkahelyet váltsak, ha
szükséges, valamint nehezen tudnék jövõbeli szakmámmal elhelyezkedi ebben a városban. – tette
hozzá a Fási Barnabás a Cserháti
Szakközépiskola egyik növendéke.
Azon fiatalok, akik nem szeretnék elhagyni Kanizsát, el kell gondolkozni azon, hogy hol tudnak
egy biztos, jól fizetõ állást találni a
megyében, amellyel meg tudják
alapozni jövõjüket.
„A múlt eredménye a jelen,
mely magában hordozza a jövõt.”
Nikolics Zsuzsanna
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Kanizsa – Szerintem

Jókedvem õsze
A Huszti téren
Az aszfaltozás elõkészülete
miatt nagyot kellett kerülnöm a
minap, mondtam is az elõttem
haladó férfinak: – Kicsit körülményes! – De megéri! – felelte. –
Épp akkor kerültek helyükre
azok a reprezentatív kandeláberek, melyek nagyon feldobták a
már kialakuló körforgalmat. –
Megérdemli ez a város – folytatta
–, hogy megszépüljön, mielõtt
meghalok. – Bár egyáltalán nem
látszott halni készülni. – Sokkal

tágasabb. – érzékeltem én is, s
visszatérve a mutatós lámpákra,
megkockáztattam: – A Balatoni
útról a városba érõ idegen valóban méltó fogadtatásban részesül.
Az elmúlt hetekben egy ismerõs legényke oviba menet-jövet
órák hosszat elnézelõdött a Huszti
téri építkezésen. Volt is mit! Miközben gyönyörködött az emberek és a gépek szép tervszerûségén, áhítattal mondta: – Mindenki
dolgozik!
Hja, vannak még, akik a munkát
részesítik elõnyben.

Álláspályázat – beruházási ügyintézõ 2.

2010. november 4.

...és a piaristáknál
– Féltem, hogyan sikerül. –
vallja be egy férfi, a közel egy
hónapja átadott Mamma Bella
szoborról szólva. – Hiszen, érthetõen, olyan nagy volt az elvárás mindnyájunkban. Bizony,
minden várakozásunkat felülmúlta!
– A szobrász, Kligl Sándor
mondta az avatáskor, hogy mindig
szerette volna megmintázni a Szûzanyát. Évtizedek óta várt egy ilyen
megrendelésre. Lehet, ezért lett
ilyen gyönyörû a Szépséges
Anyácska? Magában hordozta, érlelte a szobrot… – találgatott valaki.

– Kevés ilyen kvalitásos szobra
van Kanizsának. Bár a Piarista
Iskola állíttatta fel az udvarán, a
város lett gazdagabb ezzel a szoborral. – állapította meg egy építészmérnök. – Megérdemelné,
hogy ne legyen így eldugva.
– Ellenkezõleg. – szállt vitába
vele egy nyilatkozó. – Ez a meghitt
tér, az épületek, fák övezte iskolaudvar, a nagykapu felé azonban
nyitottan, úgy sejtem, hozzájárul a
hatásához.
És Önnek mi a véleménye? Bár
egy iskola nem átjáróház, a
Mamma Bella iránt érdeklõdõket
nemcsak a szoborlap.hu-n, hanem
a Sugár út 11-13-ban is szívesen
látják.
Papp János

Álláspályázat – beruházási ügyintézõ 1.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje pályázatot hirdet a Polgármesteri
Hivatal Városfejlesztési Osztályán beruházási ügyintézõ munkakör betöltésére

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, határozott idõre elõreláthatóan 2012. december 31-ig szól, 6 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. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy 500759-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).

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, 6 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. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 30.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ a 93/500-706 vagy 500759-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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2010. november 4.

Eladásra hirdetett ingatlanok
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkormányzati ingatlanok kezelõje vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlanokra: 1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület, mellette orvosi rendelõ.
Irányár: 59.000.000 Ft + áfa. 2. Nagykanizsa Berzsenyi út 5. magasföldszint 1. szám
alatti, egyéb helyiség megnevezésû iroda-jellegû ingatlan (volt MSZMP pártiroda).
Hrsz.: 1363/13/A/1. Mérete: 131 m2. Ára: 8.400.000 Ft. 3. Nagykanizsa Magyar utca
76. saroktelek, a hátsó részén bontásra váró épületrésszel, telek mérete 934 m2. Elsõsorban építési szándékú vevõ jelentkezését várjuk. Fõbb beépíthetõségi paraméterek:
50%-os beépíthetõség, 8 m magasságig. Ára: 10.700.00 Ft. 4. Ipari Park területén:
4378/29. hrsz 1 ha 4833 m2 – 56.520.000 Ft + áfa, 4378/32. hrsz 3015 m2 – 11.460.000
Ft + áfa, 649/92. hrsz 4535 m2 – 18.140.000 Ft + áfa, 649/93 hrsz 6389 m2 –
25.560.000 Ft + áfa. Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkormányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet érdeklõdni.

Pályázat - falfirkák eltüntetésére
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.

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt-vel készítetett el.
Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII törvény 9. § (2) bekezdésének megfelelõen, "A településrendezési eszköz kidolgozása elõtt - beazonosítható módon - meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását oly módon, hogy az
érintettek azzal kapcsolatban 15 munkanapon belül javaslatokat, észrevételeket
tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek során biztosítani kell:
a) a helyben szokásos módon a kidolgozás elhatározásának tudomásra hozatalát és az érintett lakosság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetõségét,"
A rendezés alá vont tömbök a következõk:
- Katona J. u. - Bajza u. - Kórház u. - 2468/3 hrsz-ú út által határolt tömb építési övezeti besorolásának módosítása
- 11 904 hrsz-ú út - 11 994 hrsz-ú út - 12 067 hrsz-ú út - 12 066 hrsz-ú út által
határolt tömbben a 12 000 hrsz-ú ingatlan közlekedési területként jelölése
(Újförhénc - hegyi út)
- A HÉSZ. 15. (4) bekezdése törlése
- A HÉSZ. 19. § (12) bek. 23. § felülvizsgálata
- Kiskanizsa, Szokol-dombon tervezett lakóterület északi határoló kiszolgáló út
nyomvonalának korrekciója
- 4001/4 hrsz-ú ipari vasút - övezeti határ - Ürhajós utca (273 hrsz) - Magyar
utca (257/2 hrsz) által határolt tömb övezeti szabályozásának megváltoztatása
(Kanizsa Ferro KFT)
- 32608/2 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának módosítása
- Szombathelyi vasútvonal - GE-iparvasút - Magyar u. - 7. Fõ út által határolt
tömb szabályozásának módosítása (Magnetic Áruház)
- Erdész utca - belterületi határvonal - Sörgyár u. - Csengery u. által határolt
tömb szabályozásának módosítása (volt határõr laktanya)
- 0447 hrsz-ú ipari vasút - 0446/14 és 0446/16 hrsz-okra tervezett út - 4388
hrsz-ú út - 0443/1 hrsz-ú árok - 0460 hrsz-ú vasút által határol tömb szabályozásának módosítása (Vágóhíd u.)
- Vár u. - Lazsnak csatorna - tervezett új utcák által határolt tömb övezeti szabályozásának megváltoztatása (4907/4 hrsz) (DKG-EAST KFT)
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ
ügyfélfogadási napokon. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.
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Képviselõi fogadóóra
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

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:
2010. november 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.

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat 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.
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Kanizsa – Laptárs köszöntõ

 Gyereknevelésrõl, családról, iskoláról. A Péterfy Iskola
vezetése Ötórai tea címmel rendezvénysorozatot szervez iskolába készülõ gyermekek és szüleik
számára. A kötetlen beszélgetések során a szakemberek választ
adnak például arra a kérdésre,
hogy hogyan lehet valaki „elég”
jó szülõ, hogyan nevelhet sikeres
gyermeket, és mi kell a boldog
gyermekkorhoz? A gyermekeknek hasznos idõtöltést, érdekes
játékokat, örömteli együttlétet kínálnak. Az elsõ elõadáson Óvodából iskolába, a sikeres iskolakezdésért címmel tartott elõadást
Bencze Péterné logopédus. November 11-én Játékkalauz – játékos tanulás, az értelmi képességek játékos fejlesztése témában
Lajos Lászlóné, a MIKKAMAKKA Játéktár vezetõje, december 9-én Érzelmek és konfliktusok, az iskolába lépõ gyermek
életében címmel Cs. Nagyné
Sipos Edit klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus tart elõadást. A rendezvénysorozat január 13-án zárul. Jó iskolát kívánunk! – dilemmák iskolaválasztáskor témakörben iskolaigazgató, pedagógusok
és szülõk mondják el véleményüket.
 Adomány a kórháznak. A
Griff Szakközépiskola és Szakiskola nagykanizsai tagintézménye
kétszázezer forint értékû adományt adott át ünnepélyes keretek között a Kanizsai Dorottya
Kórház Újszülött Részlege Alapítványának. A szakiskola minden évben szervez jótékonysági
akciót tanulói segítségével, majd
az összegyûlt adományokat kiegészíti. Így tudták támogatni a
dévai árvákat, a gyõri- és a szombathelyi kórház csecsemõosztályát, a szombathelyi mentõállomást. A szakközépiskola fontosnak tartja, hogy ne csak a szakmai tudását fejlessze az intézményben tanuló felnõtteknek, hanem a személyiségét is. A másokra való odafigyelés, gondoskodás,
segítségnyújtás, a másokkal való
együttmûködés, együttélés olyan
személyiségi elemek, amelyek
nélkülözhetetlenek egy egészségesen mûködõ világban, a 21.
század elején. Az adományt
Hegedûsné Jugovits Andrea tagintézményvezetõ adta át Dr. Nád
Márta fõorvosnak. A pénzt az újszülöttek intenzív ellátására használható fontos kézi mûszerek beszerzésére fordítják.

2010. november 4.

Tizenöt éves a Pannon Tükör
Tisztelt irodalomszeretõ zalai
Közönség! Kedves 15 éves Pannon Tükör!
Gimnáziumi tanár vagyok, így
tudom, 15 évesnek lenni a legszebb ifjúkor: már a kamaszkor
után, a kiteljesedés elõtt. Ráadásul
fizikatanár is vagyok, így (ennek
ellenére…) hadd legyek büszke arra, hogy immár a 2007. év 2. száma óta lehetek az impresszumban
a Pannon Tükör szerkesztõbizottságának társadalmi elnöke: nem
irodalmárként, de kultúremberként. Erre oly büszke vagyok,
hogy az unokámnak is szeretném
majd mesélni. (Egyébként a történetmesélés a legfontosabb identitásképzõ a kultúrantropológia szerint.)
Így tiszta, jó szívvel köszöntöm
a 15 éves Pannon Tükört és a pannon géniuszban hívõ irodalmi lokálpatriótákat, kultúrahívõket. Jó
lenne köszönteni az alapító fõszerkesztõt, a kanizsai Pék Pált, aki
1995 és 2000 között nívós irodalmat mutatott fel. Viszont köszönthetem a megmentõ továbbvivõt, a
kanizsai Czupi Gyulát, aki 2000 és
2003 között fõleg a helyismeretet
emelte magas szintre. De legfõbb
elismerésem Péntek Imréé, a jelenlegi fõszerkesztõé, aki megõrizve
a régi értékeket átvitte, megmentette a szerelmet a túlsó partra…
Büszke vagyok rá, hogy mindhármukat jól ismerhettem, ismerhetem.
A zalai lapalakítás Nagykanizsán felmerült ötlete óta a Pannon
Tükör mára igazi irodalmi-mûvészeti fórummá, szellemi mûhellyé
vált. Valóban sikerült megvalósítani Péntek Imrének azt a hármas elvet, amit annak idején fõszerkesztõi beköszöntõjében megfogalmazott: a helyi, a regionális és az
egyetemes irodalom és kultúra
szentháromságát. A Pannon Tükör
a magyar nyugati régió markáns
arcélû folyóirataként immár 15
éve közvetíti a kortárs magyar irodalmat és mûvészetet is az értékek
mentén tájékozódva az országos
szellemi élet közvetítõ láncszemeként, de helyi szellemi alkotóerõként is: azaz valódi (hamvasi) pannon géniuszként.
Tudom, Budapest messze van,
de azért még mindig lehet hinni az
egységes nemzeti irodalomban,
amely közösségrõl is szól, tehát
közösségteremtõ. A magyar iroda-

lom – mondják – folyóirat-irodalom: afféle irodalmi üzenõfüzetek
szolgálják az ország különbözõ részein élõ írók, irodalmárok, mûvészek közösségi kohézióját. Ha a
magyar kultúra válságos állapotban lenne is, benne szellemi hátországként üdítõ kivételnek számít
folyóiratként a Pannon Tükör. Példázva azt, hogy Zalában, a nyugati
végeken, akár a kanizsai végvárban
sem hunyhat ki a szellem napvilága! (S tudjuk, a vitamin a héjában
van…)
Azt is tudjuk, az írott szó mesterei a kommunikáció fõ letéteményesei. S olyan publikus megszólalásokra és írásokra van szükség,
amely az igényességet, azaz a kultúrát erõsítik. Mert nem csak a politikától, de még inkább a szellemi
erõktõl is várjuk a változást. Ez az
értelmiség felelõssége: emelkedõ
Magyarországot kultúremberektõl
várhatunk. A minõség felmutatása
érdekében is van szükség többek
között a Pannon Tükörre.
Varázslatos szavakat ugyan nem
mondhatok, de a pannon tükörbe
nézve elragadhat engem is a szerelmes földrajz: bár messzirõl jõvén,
de a pannon géniuszban (azaz szellemi alkotóerõben) hívén is meglátszik, hogy haza nem csak a magasban van, hanem itt van köztünk… A Pannon Tükör látszólag
Zala megyei irodalmi, mûvészeti,
azaz kulturális folyóirat, de sokan
hiszünk benne, hogy sokkal bõvebb kisugárzású, régión is túlmutató, s talán az egyetemesben is értékteremtõ. Tételmondatként: a
pannon géniuszban hívõ lokálpatriótákat próbálja összetartani ez a
lap, amely igényes külsõ és belsõ
megjelenésével mára (15 évesen)
igazi irodalmi, mûvészeti mûhelylyé vált.
Én örülök, hogy itt is igazi költõket is láthatok ismerõsként, akár
barátként. Látható, hogy a költõ
nem különb, mint a többi tisztességes ember, csak nagyobb távlatokban gondolkodik, mert gondolkozni és csalódni is született. Hiszen õ
érzi át legjobban az emberi lét szomorú halandóságát. De szükségünk van olyanokra, akik e szerencsétlenség ellenére képesek meglátni a Szépséget, ami sokszor láthatatlan. Szükségünk van költõkre, hogy szeressenek, gyûlöljenek,
aggódjanak értünk, hogy utat mutassanak (ha ez néha az út kritiká-

ja is…). Így mondható el, hogy a
Pannon Tükör emlegetett lokálpatriotizmusa nem fullad provincializmusba, sõt!
Nem feledhetõ, hogy a régi Zala-vármegye nagyságánál fogva
hasonlatos a Kárpát-medencei
Nagy-Magyarországhoz: így gyökereink nem provinciálisak, hanem kitágultak, bõ spektrumúak…
S „tág a világ, mint egy álom,
mégis elfér egy virágon”! Most értem meg csak igazán, hogy milyen
jó, hogy folyóiratunk a nagyvilág
magyarjaihoz is el szeretne és tud
jutni – mint virág… Ha együtt nézzük a 15 év termését, akkor egy
költõkben, képzõmûvészekben,
történelmi személyiségekben gazdag, a szellemi külvilágokra nyitott és befogadó Zalát látunk. S
benne mondjuk a három város (Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely) nem rivalizál, hanem közös
szellemi erõfeszítésben létezik. Ha
a Pannon Tükörre nézek, elhiszem,
hogy a vidéki élet lehetõségeiben
nem rosszabb a fõvárosénál: nem
jelent hátrányt!
A vidéki élet nem elefántcsonttornyot jelent. Sõt, a peremvidékeken vannak a világítótornyok!
Gondoljunk például Utassy Józsefre, Pék Pálra… Egy kulturális
folyóiratnak nem lehet más programja, mint hogy kapcsolatban legyen a jelennel. Bár vannak személyes ügyeink, de összetarthat
bennünket az irodalom, mert a mûvészet a lélek megtartója.
Klebelsberg Kunóval szólva:
„Ma, amikor kezünk annyi téren
meg van kötve, a szellem régióiban
ellenben korlátlanul cselekedhetünk, éppen a nagy kulturális erõfeszítéseknek van most itt az ideje.”
Jelszavaink valának: örökség, hagyomány, közösség, szabadság, minõség. Jöjjenek a kultúremberek
(emberistenek helyett kultúremberekre van szükségünk)! Ezért lehet a
kultúra akár kampánytéma is. „Karolva könyvem kebelemre, nevetve
nézek ellenemre!” Mert haza nem
csak a magasban, de köztünk is van:
különösen a Pannon Tükörben…!
Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam.
Balogh László, a Pannon Tükör
szerkesztõbizottságának elnöke
(Elhangzott 2010. október 29-én
15.00 órakor Zalaegerszegen, a
Göcseji Múzeumban a 15 éves
Pannon Tükör köszöntésekor.)
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos

Az Ön
rádiója

FM 95,6
MHz

SMS szám:
06-30/
30-30-956

Energikus és fáradhatatlan lesz ezen a héten. Ennek ellenére ügyeljen jobban a táplálkozására. Ha úgy érzi, nincs minden
rendben a kapcsolatában, türelmesen kérdezze meg partnerétõl, hogy mi bántja.

IV.20.–V.20. Bika
A hétvégén egy kellemes meglepetésben
lehet része. Csak azzal foglalkozzon, ami
testének-lelkének jól esik. Így engedhet
akár egy szelíd erõszaknak is. Ha ellopja
a szívét egy rajongója, ne tiltakozzon.

V.21.–VI.21. Ikrek
Lehetõleg kikapcsolódással töltse a hétvégét. A Hold hatására fáradékonynak érzi magát, ez azonban ne vegye el a kedvét a szórakozástól. Keressen fel a családjával, vagy
barátaival például egy élményfürdõt.

VI.22.–VII.22. Rák
Lehetõleg kerülje el a stresszhelyzeteket.
Számíthat rá, a telihold kissé megviseli
az idegeit. Éppen ezért ne kapkodja el a
munkáját. Kitartással, türelemmel késõbb úgyis behozza a lemaradást.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Pörgõ ritmusával még a legkényesebb feladatait is elvégzi, sõt kedvet és elszántságot
érez a jótékonykodás iránt. Ha teheti, segítsen a bajbajutott embereken még akkor is,
ha nem számíthat tõlük viszonzásra.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Alakítsa kedvére a hétvégéjét. Most egy kicsit alkalmazkodjon önhöz a családja. Sziporkázó kommunikációs készsége jó hatással
lesz rájuk. A bolygóállások kedveznek akár
egy hosszú hétvége megszervezésének is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kedvezõ változásokat ígérnek ezekben a
napokban önnek a csillagok. Határozottságára baráti körében is felfigyelnek. Ne
vállaljon fel túl sok munkát, és magánéletében törekedjen a harmóniára.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szemlélje pozitívan a világ dolgait. Népszerûsége tovább nõ a munkahelyén,
ami erõsíti az önbizalmát. Szabad óráiban gondoljon a szeretteire, s jegyezze
fel, kit, mivel akar megajándékozni.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A telihold hatására a költekezéshez, vásárláshoz lesz kedve. Legyen nagyvonalú a szeretteihez, ne az ajándék árát figyelje, hanem azt, hogy örömet, meglepetést szerez vele.

XII.22.–I.20. Bak
Nem fog unatkozni, a családja továbbra is
ellátja tennivalóval. A hétvégére iktassanak
be közös, vidám elfoglaltságot. Miközben
szórakoznak, tudja meg, milyen ajándéknak
örülnének a legjobban karácsonykor.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Lehetõleg kerülje el a veszekedést a családjával, és törõdjön többet azokkal, akik fontosak az ön számára. Érzelmi életére jó hatással lesz egy váratlanul felbukkanó régi
ismerõse. Élvezze a boldog perceket.

II.20.–III.20. Halak
A csillagok állása szerint bátran felvállalhatja otthon a konfliktusokat. Így a nézeteltérések hamar elsimulnak, s közösen tervezhetik az év végi ünnepeket. Lehetõleg
mozduljanak ki otthonról, és utazzanak el.

38.qxd

2010.11.29.

14

13:58

Page 14

Kanizsa – Apró

2010. november 4.

INGATLAN

VEGYES

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)
Kiskanizsán a Varasdi utcában
három szobás családi ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 0630
/234-4389 (7301K)
Garázs eladó a Platán soron.
Érd.: 0620/915-9152 (7302K)

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)
Jó állapotú franciaágy 15.000
Ft-ért, F8-as kéményes konvektor
5.000 Ft-ért, kétmedencés mosogató szekrény + felsõ 10.000 Ft-ért
eladó.
Tel.:
0620/345-3391
(7304K)

INGATLAN
Nk-án a Platán soron 20 m2-es
üzlethelyiség parkolási lehetõséggel, 10.000 Ft/hó áron kiadó Érd.:
0670/931-1611 (7303K)

SZOLGÁLTATÁS
Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Érd.: 0620/510-2723 (7280K)
Masszázs! Reumatikus, izületi
problémákra, vérkeringés harmonizálására, stressz, feszültség okozta
izomcsomók, letapadások oldására. Idõpont egyeztetés és bejelentkezés: 0630/540-6664 (7288K)

(A megjelenéstõl november 30-ig)

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, mé-

regtelenítés, stb. Hívásra
házhoz is megyek. Érdeklõdni
és
bejelentkezni:
a
+3630/481-2323 telefonszámon lehet (6273K)
Hamarosan induló felnõttképzések Nk-án: óvodai dajka, ruházati eladó, kereskedõ boltvezetõ,
biztonsági õr. Web: www.felnottiskola.hu, tel.: 0670/948-0949
(7305K)

Hirdessen a Kanizsában!
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:
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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Vizlendvai Máté tornász bajnok
Egyéniben indultak a ZalaerdõHevesi DSE szertornászai a fõvárosi korosztályos országos bajnokságon: Hajdu Fanni,Valusek Cintia az 1999-2000-es születésûek
között – a gyermek lány kezdõk
mezõnyében –, valamint Gémesi
Vivien szintén a gyermek kezdõ
tornászok korosztályban, csak éppen a 2001-es születésûek között.
A fiúknál Vizlendvai Máté, Kovács
Ákos, Horváth Bence Tibor és
Moór Máté a 1999-2001-esek fiú
kistornász korosztályban készülhetett a megmérettetésre.
A kanizsai klubnál tulajdonképpen ebben az esztendõben kezdtek
a sportakrobatika mellett komolyabban foglalkozni a szertorná-

val, de máris több biztató siker
árulkodik a náluk folyó szakmai
munkáról.
Az országos bajnokságon többek között a Békéscsabai Torna
Club, a KSI SE, a Bp. Honvéd SE,
a Postás SE, a Soproni TC, valamint az FTC is indította sportolóit,
vagyis a „torna-nagyhatalomként”
ismert egyesületek növendékei között lehetett bizonyítani.
Ennek ismeretében figyelemre
méltó Valusek Cintia ugrásban elért 2. helye, míg összetettben a 9.
helyen végzett. Hajdu Fanni gerendán lett 6., összetettben így16.
lett. Gémesi Vivien korosztályában huszonhárman indultak, s ugrásban a kanizsai sportoló nyolca-

A játékkal
foglalkoztak

dikként zárt, összetettben pedig a
13. helyen végzett.
A fiúknál Vizlendvai Máté tett
ki igazán magáért, hiszen országos bajnok lett a 29 indulót felvonultató kistornász korosztály
egyéni összetettjében. Négy szeren kellett bemutatni kötelezõ
gyakorlatát, s Mátét senki nem
tudta megverni. Végül 1,05 ponttal gyõzte le a második helyen
végzett tornászt úgy, hogy gyûrûn egy súlyosnak mondható hibáért 0,5 levonást is begyûjtött.
További szép siker, hogy Kovács
Ákos összetettben az 5. helyen
végzett.
P.L.

Volt élet az NTE-c
csarnokban
Nagykanizsai Izzó SE (13.) Kozármisleny SE (10.) 15-30 (712). NB I B Nyugati csoport nõi
kézilabda-mérkõzés, 7. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Hégli, Kronavetter.
Nagykanizsa: Hofbauer - Papp
Zs. 4, Gácser 2, László R. 1, Pintér
K. 1, Ruppert B. 1, Gyánó 1.Csere:
Gyurákovics (kapus), Bouti 5/2.
Bekövetkezett az, ami a csapat
helyzetét ismerve a legrosszabb
„forgatókönyvnek” ígérkezett, vagyis az Izzó SE teljesen leblokkolt
a számára roppant fontos találkozón. Addig-addig sulykolták a
mérkõzés fontosságát a csapat körül, hogy a játékosok még az átlagteljesítményükre is képtelenek
voltak. Ha néhány hete azt írtuk,
hogy meg kellene már ragadni azt
a bizonyos gyeplõt, akkor most azt
kell, hogy írjuk, azt sajnos sem a
tréner, de a pályán lévõk közül
sem tudta senki „megcselekedni”…
Gyorsan elõtte puskaporát a
vendéglátó együttes, mivel csak 22-ig tudta tartani a lépést ellenlábasával. Azt követõen rengeteg
hiba tarkította játékukat, igaz, a
lelkesedésre nagy panasz nem
lehetett. A második félidõben a
Kozármisleny teljesen padlóra
küldte az Izzó SE-t. Érhetõen nem
volt boldog a nézõközönség.
Hogy ehhez még némi kínos
közjáték is párosult? Majdhogynem szóra sem érdemes… Illetve
dehogyis nem. Kanizsa sportja,
nagyon úgy tûnik, olyan, mint a

mindenkori magyar futball helyzete: csak „idegenbõl” ne jöjjön senki, hiszen képtelen felmérni a hely
és a közeg sajátosságait. Lehet ezt
ragozni, de a szakmai oldal mellett
erkölcsi és etikai szemszögbõl
nézve sem egyszerû helyesen cselekedni. Hogy a felnõtteknél gyakorlatilag nincs kanizsai? Hogy az
bizony alapszabály, miszerint a
húzójátékosokkal tetszik, nem tetszik, jóban kell lenni, különben
„érkeznek” a különbözõ villongások?
Az ugyanakkor nyilvánvaló, a
szakmai rész ezen az õszön megoldatlan kérdés az együttesnél. Mint
kiderült a találkozó után néhány
néhány perccel, ezt maga az edzõ
is beismerte.
Katona Sándor: „Úgy érzem,
Kanizsán ezzel befejeztem pályafutásomat. Itt a vége számomra a
dél-zalai városban, hiszen van úgy,
hogy az embernek el kell ismernie,
rosszul döntött."
Nagykanizsai Izzó SE (4.) DRB Bank-Siklós KC (2.) 25-26
(14-13). NB II Dél-nyugati csoport
férfi kézilabda-mérkõzés, 8. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Felhõ, Öcsi.
Izzó SE: Dolezsár - Nagy B. 4,
Balogh Z. 2, Baranyai 5/1, Horváth Balázs 2, Kiss G. 7, Füle 4.
Csere: Felde 1, Németh K. Edzõ:
Tóth László.
Rögtön a találkozó kezdeti perceiben körvonalazódott, hogy izgalmas mérkõzés elébe nézünk, s
nem is csalatkoztak azok, akik ki-
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jöttek az NTE-csarnokba. 2-1 után
8-7-nél vezettek ismét a hazaiak, s
míg a mezõnyben Kiss Gergely remekelt, a kapuban Dolezsár Roland kapta el a fonalat.
A második félidõben aztán a
kanizsai helyszínen megállt az
idõ, hiszen a mérkõzés állása az
elsõ játékrész második percében
15-15 volt – legalábbis az eredményjelzõ szerint… Annyi baj legyen, persze, fõleg akkor, amikor
a vendéglátók 18-15-re is elhúztak a siklósiaktól. Aztán belemelegedve mintha fogyott volna a
szufla az Izzónál, Kisst kikapcsolta az ellenfél védekezési formációja, no meg jött egy kettõ s
emberhátrány hazai oldalon. Így
22-22-nél már ismét együtt jártak
a csapatok, 22-23 után viszont
lett még 24-23 is Füle Csaba révén.
Pokoli hajrá következett, s az
idegi csata utolsó pillanatainak
egy gólos vendégelõnnyel gyürkõztek neki az ellenlábasok, melynek végkifejlete így alakult: az izzósok elsõ szabaddobás-variációja
után a második is kimaradt 4 másodperccel a vége elõtt, ezzel nem
maradt más hátra Nagy Balázsék
számára, mint gratulálni az ellenfélnek…
Tóth László: „Ez lassan már
tendencia, hogy egy góllal kapunk
ki, de abban nem vagyok biztos,
hogy ez csak és kizárólag a játékosaim hibája…”
Polgár László

Kanizsa KK-DKG East (7.) –
Pápai KC (3.) 81-51 (19-11, 2020, 19-4, 23-16). NB I B Nyugati
csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 6. forduló. Nagykanizsa, 150
nézõ. Vezette: Márton L., Gelencsér Gy., Sági Z.
Kanizsa KK: Tóth O. (7), Stárics
(6), Balogh L. (5/3), Zsámár K.
(2), Hoffmann (22). Csere: Babócsai (20/6), Kovács D. (13/6), Murvai (2), Beck (3), Klír, Lovas (1),
Hartai. Edzõ: Farkas László. Kijutott a dél-zalaiaknak az elmúlt hétvégén a mozgalmas teremsportmérkõzésekbõl, hiszen a férfi kosárlabdázók meccsén is forrtak az
indulatok, igaz, ebbõl a hazai oldal
– szerencsére – nem vette ki részét.
A vendégeknél a kispadot el kellett
hagynia az edzõnek, egyik játékosuk sem térhetett vissza a pályára,
eközben pedig Hoffmann Balázsék
lassan ellépdeltek a gyengének
egyáltalán nem titulált pápai
együttestõl. Ha a büntetõket még
nagyobb százalékban értékesítik a
hazaiak, akár nagyobb különbségû
gyõzelem is születhetett volna a
majd két órásra nyúlt öszszecsapáson.

Innentõl
nem kell izgulni
Érd Aeros – Neckermann Kanizsa Ants 1:4. Baseball NB I-es
osztályzó párharc, 2. mérkõzés. Érd.
Bár az év nem úgy sikerült,
ahogy (titokban) tervezték a kanizsaiak, de végül az úgymond
osztályzónak kikiáltott párharcot
sikeresen vették Darabos Gáborék, vagyis a meg nem szerzett
bronzérem után az NB I-es tagság
(ami egyre valószínûbb, hogy hatcsapatosra bõvül) biztosított a következõ szezonra.
Darabos Gábor, edzõ: „Már sérülésekkel indult a szezon, gondolok itt Mesztegnyei Krisztián és Török András kidõlésére még áprilisban, s így legyünk most elégedettek
azzal, hogy amit kellett, azt teljesítettük. Magyarázkodnunk, úgy vélem, szükségtelen, de Daróczi János a bajnoki évad elején a német
Bundesligába távozott, s a mérkõzés-sorozat során is voltak nehézségeink, hiszen idõvel az egyik
fogójátékosunk, Lóki Attila is megsérült, s mint dobó, nekem is többször kellett beszállni még a bajnokság során.”
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Ismét filmünnep
a Cinemában
Idén szeptember második hétvégéjén rendezték meg a Cinema Nagykanizsában a Filmünnep elnevezésû rendezvényt. Akkor négy napon keresztül az átlagosnál is többen látogattak a
moziba, hiszen kedvezményes
árakkal és kiegészítõ programokkal várták a vendégeket.
A mozi vezetése úgy döntött,
hogy – a nagy sikerre való tekintettel – idén még egy alkalommal lesz
ilyen rendezvény, és az idõpontválasztás most november elsõ hetére
esett. A korábbihoz képest kedvezõ
változás, hogy a rendezvény nem
négy napig, hanem egy egész hétig
tart, vagyis november 4-10 között,
csütörtöktõl szerdáig lesz újra
Filmünnep. Ebben az idõszakban
bármelyik filmre és elõadásra
mindössze 600 Ft-ba kerül a belépõ, ami mintegy 30 százalékos
kedvezményt jelent a szokásos,
teljes áru jegy árához képest.
A rendezvény ideje alatt öt különbözõ filmet lehet kedvezményes áron megtekinteni és ezek
mindegyike magyarul beszélõ
vagy szinkronizált.
A kisgyermekek örömére ismét
mûsorra tûzik a Bogyó és Babóca
címû magyar rajzfilmet, amely
Bartos Erika mesekönyvébõl készült Pogány Judit narrációjával
és az Alma együttes zenéjével.
Már inkább felnõtteknek szóló
produkció a Dobogó kövek címû
új magyar filmvígjáték, amelynek
Pindroch Csaba a fõszereplõje.
Ezenkívül látható lesz még a
Nagyfiúk címû amerikai filmvígjáték és a Varázslótanonc címû kalandfilm, valamint az elmúlt idõszak egyik legérdekesebb és egyben legsikeresebb filmje az Eredet, amelyet Cristopher Nolan
rendezett. Az Eredetet már több
mint félmillió ember látta Magyarországon mozikban, és Nagykanizsán is negyedik alkalommal kerül
mûsorra, de most a Filmünnep alkalmából lesz utoljára látható.
Kiegészítõ programként most is
lesz gépházlátogatás, ezúttal 6-án,
szombat délután 3 órától, a filmek
vetítési idõpontjairól pedig a mozi
honlapján
a
www.cinemanagykanizsa,com oldalon is lehet tájékozódni.
(X)

2010. november 4.

Beszélgessünk nemzetünk kincseirõl
Nemzeti közkincseink címmel
indult elõadássorozat Kiskanizsán, a további rendezvények
a város különbözõ mûvelõdési
intézményeiben lesznek megtartva. A rendezvénysorozatot
megelõzõ elõadásokat (Alexander Horsch és Dr. Andrásfalvy
Bertalan) Farkas Tibor, a Kreatívmûvek cégtulajdonosa (aki
nem azonos a KKK vezetõjével-a
szerk.) és Keppel Julianna óvónõ
hívták életre, és legfontosabb
célkitûzésük, hogy szélesebb
körben terjesszék valódi nemzeti értékeinket.
Farkas Tibor elmondta, tavaly is
szerveztek hasonló elõadásokat,
amely akkor még magánkezdeményezés volt, nem állt mögöttük
semmilyen intézmény. Idén ez
máshogy alakul, hiszen az elõadók
beszámolói még nívósabbak lesznek, valamint több meghívott vendéggel számolnak a szervezõk.
Farkas Tibor hozzátette, a hagyományos magyar értékekhez való
ragaszkodás volt az alapgondolata
az elõadásoknak, és e köré szervezõdnek az események is.
– A rendezõkkel hasonló értékeket képviselõ programokra jár-

A november 6-i találkozón Bíró
Zoltán irodalomtörténész lesz a
vendégünk. Célunk az irodalom
szépségének, a versek csodálatos
világának megéreztetése, a zene,
költészet és a népmûvészet összekapcsolása és ezzel kitekintés más
mûvészeti területek felé. Az elõadás Janus Pannonius versével indul és napjainkig utazunk az idõben. Zenei aláfestéssel is szeretnénk végigkövetni a történelmi korokat: Balassitól kezdõdõen az elsõ-második világháború dalaiig
követik egymást a sorban a zenék.
A sokak által ismeretlen, a törökkuruc korból származó kürtjeleket
is hallhatunk Baráth Béla elõadásában. Gyermekként Varga Döníz
szaval, a kiválasztott verseket Tulman Géza tolmácsolja. Õ megzenésített verseket is énekel majd.
Decemberben vendégként várjuk
dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatót, Gyönyörû Zsigmondot, aki
a Kárpát-medencei Võfélytalálkozó fõ szervezõje, majd januárban
Budai Ilona népdalénekest, Bakos
István mûvelõdéskutatót, Sára
Sándor filmrendezõt és Dinnyés
József daltulajdonost.

tunk-innen ered az ismeretség,
amibõl aztán megszületett az
együttmûködés - ahol nem csak a
politika került elõtérbe, hanem
azok a dolgok is, amelyek valójában a nemzeti közkincseinket képviselik. Ebbe beletartozik az irodalom, történelem, zene, tánc, néprajz és minden olyan terület, amely
a magyarság kincseit, hagyományait õrzi. Jó lenne, ha ezek az ismeretek, értékek és magatartásminták újra a hétköznapok részeivé válnának. Így megtanulhatnánk
békésen, meghitten, családi körben ünnepelni a hozzá tartozó külsõségekkel együtt (ruházat, ételek,
környezetünk tárgyai, hétköznapoktól eltérõ tevékenység, rítusok,
szokások, beszédmód). Itt kiemelném, hogy kulturális értékeinket a
hazánk területén élõ nemzetiségeink, etnikumok is képviselik a néprajzunk szerint is. – mesélt a kezdetekrõl Keppel Julianna, majd a
programok tematikájára és az elõadókra terelõdött a szó: – Bízunk
benne, hogy elõadóink szolgálnak
majd egy-két anekdotával, érdekes
adattal, vagy olyan népdalokkal,
amelyek kapcsolódnak az elõadás
témájához, s ez mindenki számára
érthetõ, követhetõ, élvezetes lesz.

Z.A.

Könyvtári óra a Mezõben

Fotó: Ziegler Anita

38.qxd

Az Iskolai Könyvtári Világnap
alkalmából tartottak felolvasást és
könyvtári órát a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban. A programok vezérfonala Mario Vargas Llosa perui író, az idei év irodalmi Nobeldíjasának bemutatása volt.
Tizenharmadik osztályos tanulók
olvastak fel részleteket Vargas Llosa

mûveibõl, miközben társaik Peruról,
kultúrájának jellegzetességeirõl láthattak képeket kivetítõn. Kincsesné
Gerõ Jusztina tartotta a könyvtári
órát, amelynek lényege, hogy közelebb hozza a tanulókhoz az olvasást,
és megismerhessék a Nobel-díjas
írót. Az egyik diák ismertette a perui
mûvész munkásságát, így társai megtudhatták, hogy könyveinek többsége

a perui társadalom elé tartott tükör.
Mivel a korrupció és a politikai helyzet megbéklyózza az írói szabadságot, ezért a perui alkotók nem írhatnak csak a mûvészet kedvéért, mert
egyfajta társadalmi felelõsség nehezedik a vállukra. Vargas Llosa egyesek szerint megkésve ugyan, de végül
azért kapta meg a Nobel-díjat, mert
erõteljes ábrázolásmódja segítségével képes volt a hatalmi berendezkedések feltérképezésére, a társadalmi
problémák pontos ábrázolására. Az
elõadás után a tanulóknak csoportmunkában, kézikönyvek segítségével
kellett feladatokat megoldaniuk az elhangzottakkal kapcsolatban.
Az Iskolai Könyvtári Világnapot
1999 óta ünneplik, minden év októberének negyedik hétfõjén. Célja, hogy
a világ különbözõ iskoláiban a diákok, a tanárok , a szülõk, az iskolafenntartók, az önkormányzati képviselõk és a sajtó számára ráirányítsák a
figyelmet az iskolai könyvtárakra,
melyek fontos szerepet töltenek be az
információszerzés és feldolgozás
módszereinek megtanításában.
Z.A.

