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Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?

2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá tenni?

Balassa Béla

építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXIV. évfolyam 1. szám
2012. január 12.

VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

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

TANFOLYAM INDUL
2012.01.16-án 16 órakor
személyautó, motor és segédmotor
2012.01.18-án 16 órakor
C, D, E
2012.01.20-án
gépkezelõ/targonca, emelõgép,
földmunkagép
kategóriákban

 Részletfizetés
 Diákkedvezmény
 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés

A "Batthyány
Lajos
Középiskoláért"
Alapítvány Kuratóriuma
2012. január 21-én,
szombaton 19 órától
rendezi hagyományos
ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
immár 19. alkalommal.
Belépõjegyek a Batthyány
Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben vagy
telefonon igényelhetõk.
Cím: Nagykanizsa,
Rozgonyi 23. Telefon:
(93) 311-239
A bál helyszíne:
István Fogadó (Sormás)

Lakossági
tájékoztató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata lakossági tájékoztatóra várja az érdeklõdõ polgárokat 2012. január 17-én (kedden)
17 órára a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Farkas Ferenc termébe. (Nk., Széchenyi tér 5-7.). A tájékoztató témája a dunántúli ifjúsági
nevelõintézet esetleges Nagykanizsán történõ kialakítása. Az érdeklõdõk megismerhetik ezen intézménytípus mûködését.

Kisfiú lett az év elsõ babája
A család második gyermekeként, január 1-jén 19 óra 40
perckor látta meg a napvilágot
Tomasics Dávid János, az év elsõ
nagykanizsai kisbabája a Kanizsai Dorottya Kórház szülészetén.

A 60 centiméteres, 4100 gramm
súllyal született kisfiút és édesanyját, Tomasics Barbarát kedden
délután köszöntötte Cseresnyés
Péter polgármester.
Az édesanyának virágcsokrot, és
egyszeri, vissza nem térítendõ tá-

mogatásként 30 ezer forintot nyújtott át az önkormányzat nevében.
Dávidkát otthon már várta
nõvére, Dalma, aki decemberben
töltötte be harmadik életévét.
B.E.
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Vissza
a Dózsa-sszoborral!

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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A múlt évben utoljára
A tavalyi év utolsó soros ülését
tartotta december 22-én az önkormányzat közgyûlése. A meghívóban szereplõ napirendi pontok elfogadása során Cseresnyés
Péter polgármester közölte, a soros ülést követõen személyi ügyben azonnali soron kívüli közgyûlést hív össze. Mint azt délután 14 óra tájban a polgármestertõl megtudtuk, a közgyûlés
felmentette Dr. Tuboly Marianna
jegyzõnõt a tisztségébõl. A napirendrõl lekerült az új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására elõterjesztett javaslat, és a
pártok által használt önkormányzati tulajdonú helyiségek
piaci bérleti díjának megállapítására is a következõ közgyûlésen térnek vissza.

lis szolgáltatásokról, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti ellátásokról szóló
önkormányzati rendeleteket. Elfogadták a városatyák a közgyûlés 2012. évi munkatervét, és informatikai fejlesztési koncepciójára, valamint végrehajtásának
ütemezésére elõterjesztet javaslatot. Megépülhet a buszforduló a
TISZK épülete elõtt az Erdész utcában, és egyetértettek a

A decemberi soros közgyûlés
egyetértett Dózsa György mellszobrának Nagykanizsára történõ
visszajuttatására elõterjesztett javaslattal, és felkérte Cseresnyés
Péter polgármestert, hogy ennek
érdekében folytasson tárgyalásokat Cegléd város polgármesterével, továbbá a Honvédelmi Minisztériummal és a Hadtörténeti
Múzeummal az adományozás
esetleges felülvizsgálata tárgyában, illetve amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre,
úgy tegyen intézkedést a visszajuttatást célját szolgáló dokumentumok felkutatására.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ elõterjesztése szerint a
Teleki utcai egykori Dózsa-Thury
Laktanya udvarát mindkét katonai
egység névadójának mellszobrai
díszítették. Közülük Thury György
szobra ma is megvan, ugyanis a
katonaság kiköltöztetése után
(1997) a szobor évekig a volt határõr laktanyában állt, jelenleg a
rendõrség raktárában õrzik, és az
önkormányzat kérte a szobor in-

Búcsú a tûzoltóktól
2012. január 1-tõl az önkormányzat helyett a magyar állam
lesz a Tûzoltóparancsnokság
fenntartója, ezért a közgyûlés
nevében Cseresnyés Péter polgármester oklevéllel köszönte
meg Egri Gyula tûzoltóparancsnoknak és munkatársainak a város és a városkörnyék polgárai
biztonsága érdekében végzett tevékenységét.
A nap során több mint harminc
elõterjesztést vitatott meg és fogadott el a testület. Közöttük szerepelt a helyi adórendeletek megalkotása, a 2012. évi víz- és csatornadíjak, valamint a települési
szilárd hulladékszállítás díjainak
megállapítása. Aktualizálták az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól, a szociá-

Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulásával a 2012-es évre vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés
megkötésére elõterjesztett javaslattal is. Jóváhagyta a testület a
város kulturális koncepciójának
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót, és egyetértett Dózsa György
mellszobrának Ceglédrõl Nagykanizsára történõ visszajuttatásával.

gyenes önkormányzati tulajdonba
adását az MNV Zrt-tõl, melynek
eljárása folyamatban van. A régebbi eredetû, és mûvészi szempontból is sokkal értékesebb Dózsa
mellszobor viszont nem teljesen
tisztázott körülmények között a
katonaság elköltözésekor az ország más laktanyáiba került, végül
a ceglédiben kötött ki, majd onnan
is áthelyezték a város egyik külvá-

rosi terére, a Füzér utcába, ahol jelenleg is áll. Cegléd város polgármesterétõl kapott tájékoztatás szerint a Honvédség e szobrot hivatalosan Cegléd város önkormányzatának adományozta, így jogszerûen birtokolják. Ennek ellenére elvi
lehetõség van arra, hogy Cegléd
városától e szobrot visszakapja városunk, hiszen Cegléden a fent
említetten kívül még további két
Dózsa szobor áll. Az alkotás KissKovács Gyula (1922-1984) Munkácsy-díjas szobrászmûvész fiatalkori munkája, a mû Nagykanizsára
kerülésének idõpontja és körülményei sajnos nem teljes körûen ismertek, itt még további kutatásokra lenne szükség. Az elõterjesztõ
véleménye szerint városunk a hasonló nagyságrendû településekhez viszonyítva sajnos nívós köztéri szobrokkal szerényen ellátott,
különösen szegények e szempontból a városközponton kívüli városrészek és peremterületek. A szóban
forgó Dózsa szobor gazdagíthatná
városunkat.

Társulási
megállapodás
Zalakaros kistérségével
A közgyûlés jóváhagyta a 2012es évre vonatkozóan Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása és a
Térségi Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság között létrejött
megállapodást, valamint a feladatellátási szerzõdést, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására. Továbbá jóváhagyta a
közgyûlés a Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulása és a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény között létrejött megállapodást, és a feladatellátási szerzõdést.
Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2008.
szeptember 1-tõl megállapodást
kötött Nagykanizsa önkormányzatával,
melynek
keretében
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a településeken élõ tanulók
szakszolgálati ellátását a Térségi
Egységes Pedagógiai Szakszolgá-
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lat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bi-

dai és általános iskolai jelentkezések és beiratkozások idõpontját, a

zottság, valamint a Szivárvány
Fejlesztõ Központ, ennek átszervezését követõen pedig a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény útján kívánták biztosítani. A megállapodások értelmében az intézmények
vezetõi kötelesek a szakszolgálatok mûködését úgy megszervezni
és irányítani, hogy az megfeleljen
a közoktatásról szóló törvényben
foglaltaknak.

beiratkozásokhoz kapcsolódó körzethatárok kialakítását, és felkérte a
polgármestert, hogy a konkrét létszámadatok ismeretében az áprilisi
soros közgyûlésen terjessze be az
indítható óvodai és általános iskolai
csoportok számát. Az elõterjesztésben javasolt beiratkozás idõpontja:
2012. március 6-7., 8-17 óra.
Az önkormányzati fenntartású
nevelési intézmények az októberi
statisztikai adatok alapján 1519
óvodás korú gyermek nevelésérõl
gondoskodnak. 2012-ben a 6 évesek száma várhatóan 437 fõ, az 5
évesek száma 433 fõ, a 4 évesek
száma 459 fõ, a 3 évesek száma
381 fõ lesz. Az okmányiroda, a
korfa és az óvodák által szolgáltatott adatok elemzése alapján

Az óvódai és iskolai
beiratkozások
idõpontjáról
A közgyûlés meghatározta a
2012/2013-as tanévre történõ óvo-

430 gyermek megjelenése várható az óvodai rendszerben, ami
mérsékeltebb igényt jelez az elmúlt évihez viszonyítva. A gyermekeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni,
amelynek körzetében lakik, illetõleg ahol szülõje dolgozik. Az
óvodai felvételrõl, átvételrõl az
óvoda vezetõje dönt. A körzethatárok módosítását új közterületnevek megjelenése, az óvodák
felvevõ körzetének kiegyensúlyozatlansága, valamint az iskolai
és óvodai felvevõ körzetek összehangolása teszi szükségessé. A

adat mérsékelt emelkedést mutat
az elõzõ éviekhez képest, azonban ez nem indokolja a tanulócsoportok számának emelését,
csak az induló osztályok létszámában várható növekedés, de ez
még a törvényileg engedélyezhetõ keretek között marad. A becsült adatokat lényegesen befolyásolhatják a más településrõl
bejáró diákok, és a szülõk szándéka is változhat az iskolai beíratás évének megválasztása miatt.
Ezek együttesen magyarázzák
azt, hogy az elsõ osztályos tanulócsoportok számának meghatá-

Nagykanizsán és a város ellátási
területéhez tartozó óvodákban állandó, vagy ideiglenes lakással
rendelkezõ, várhatóan iskolába
menõ gyerekek száma a becslések szerint 440-450 fõ lesz. Ez az

rozására csak a beiratkozást követõen, a valós létszámadatok ismeretében kerül sor.

Soron kívül személyi kérdésekrõl
Személyi ügyeket érintõ kérdésekben és víziközmû üzemeltetési és szolgáltató gazdasági
társaság alapításáról is döntött
rendkívüli ülésén a közgyûlés. A
munka megkezdése elõtt egy
perces néma fõhajtással adóztak a napokban elhunyt Hajgató Sándor egykori képviselõ
emléke elõtt.
Elbírálták a Fogyatékkal Élõk
Integrált Intézményének intézményvezetõi álláshelyére kiírt pályázatot. A három pályázó közül a
szavazatok többségét Molnár József nyerte el, így 2012. január 1tõl 2016. december 31-ig õ látja el
az intézményvezetõi feladatokat.
Illetményét 274.978 forintban határozták meg.
A Nemzeti Fejlesztési ügynökség és a horvát Területfejlesztési,
Erdészeti és Vízgazdálkodási Mi-

nisztérium pályázatot hirdetett a
Magyarország-Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 keretében.
Kapronca Város Önkormányzata
Nagykanizsa városával együttmûködve támogatást nyert a gazdaságfejlesztési célú projekt megvalósítására. A projektgazdának a
projekt teljes idõtartamára biztosítania kell egy fõ projektmenedzsert munkaviszony keretében,
ezért Cserti Csilla foglalkoztatására tett javaslatot a közgyûlés.
Ez alapján Cserti Csillát, az Inkubátorház vezetõjét 2011. december 1-tõl 2012. szeptember 30-ig
napi négy órában, projektmenedzseri munkakörben foglalkoztatják a projektbõl finanszírozandó
bruttó 170.000 forint munkadíjjal.
A közgyûlés elfogadta az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítá-

3

sát eredményezõ felújítás határozatának módosítását. Az önkormányzati támogatási keret továbbra is 100 millió forint marad, azonban ennek kifizetése
nem 2009-2013., hanem 20102015. között kerül sor. Az utalás
nem öt egyenlõ részletben történik majd, hanem a közgyûlés határozata szerinti ütemezés és
mérték alapján. Ezen szempontok szerint változnak a társasházakkal megkötött szerzõdések is.
A változtatásokra azért volt
szükség, mert idõközben további
lakóépületek nyerték el a támogatást, valamint egy lakóépület a
támogatás igénybevételétõl viszszalépett. Cseresnyés Péter javaslatára a városatyák zárt ülésen határoztak egy térségi
víziközmû üzemeltetési és szolgáltató gazdasági társaság megalapításáról.

Tavaszra ígérik a
Berzsenyi játszóteret
Megtörtént a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. által felajánlott,
a Berzsenyi utcai lakótelepre tervezett új játszótér elõkészítése, a
terveket a társaság elkészíttette.
A létesítményt a KIKSZ pályázati forrásból kívánja megvalósítani. A kivitelezés a támogatással
kapcsolatos akadályok elhárulását
és a megállapodás aláírását követõen kezdõdhet meg várhatóan legkorábban tavasszal.

Véradás
Január 17. Kedd 10:00 – 13:30
Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Január 17. Kedd 15:00 – 16:30
Fityeház Kultúrház,
Fityeház Alkotmány tér 37.
Január 19. Csütörtök 10:00 – 13:00
Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
Január 19. Csütörtök 14:30 – 16:30
Belezna Házasságkötõ terem,
Belezna, Szabadság tér 20.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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XVII. Nemzetiségi Nap
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A XVII. Nemzetiségi Nap alkalmából ünnepi közgyûlést tartott a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Bogdán János Közösségi Házban. A rendezvényt Teleki László elnök és Dénes Sándor
alpolgármester nyitotta meg.
Ünnepi köszöntõt Vajda László, a
Zala Megyei Közgyûlés kisebbségi tanácsnoka, valamint Bicsák
Miklós önkormányzati képviselõ
mondott.
Megnyitó beszédében Teleki
László kiemelte: az ország tizenhárom kisebbsége közül a legna-

gyobb létszámot a cigány kisebbség alkotja, közel hat-hétszáz ezer
fõvel. Fontosnak tartják, hogy a
Parlament olyan törvényt alkotott,
amely jegyzi, hogy a kisebbségeknek helye van az országban, és
kulturális autonómiát biztosít a
számukra. Az általuk alapított díjjal, melyet a nemzetiségi napokon
adnak át, azt akarják érzékeltetni,
hogy mindenkinek a munkájára
szükség van ahhoz, hogy a kisebbség és a többség egymásra találjon
egy településen. Az elnök utalt arra is, hogy a rendszerváltást követõen négy év alatt a cigányság 60-

70 százaléka elveszítette a munkahelyét, s ebbõl a helyzetbõl nem
tud kijönni. Teljesen mindegy, milyen kormány volt a hatalmon, ezt
a kérdést nem tudta kezelni.
Elmondta továbbá, hogy a kisebbségi önkormányzatok segítették a roma értelmiség megjelenését Nagykanizsán és az országban
is. Elsõsorban az oktatással foglalkoztak, azon a belül a gyermekeik
jövõjét igyekeztek megalapozni. A
tapasztalatok azt mutatják, nem lehet jó eredményeket elérni olyan
széles társadalmi bázis nélkül,
mint ami Nagykanizsán megtalálható. Oktatási programjaikban eddig 600 fõ szerzett érettségi bizonyítványt, jelenleg 230-an tanulnak, s ebbõl 90-en kezdték el a felkészülést az érettségi vizsgára. Öt
éve indították el a fõiskolai diplomát adó képzést a Pécsi Tudomány
Egyetemmel, melyen jelenleg közel 40 fõ tanul, és januártól szombatonként elindul a hittanoktatás is
a közösségi házban.
Nagykanizsa város vezetése nevében Dénes Sándor alpolgármester elismerését és köszönetét fejezte ki a CKÖ munkájáért. Csatlakozva Teleki László elnök által
mondottakhoz, õ is a tanulást
emelte ki legfontosabb lépésként,
hiszen szakma, vagy érettségi nélkül nincs esélye egy fiatalnak a
munkaerõpiacon. Azt kérte, min-

den pályázati lehetõséget ragadjanak meg ugyanúgy, ahogyan eddig
is tették.
Köszöntõjében Vajda László
arról tájékoztatott, hogy 58 cigány
kisebbségi önkormányzat jött létre
2010-ben és kettõ szûnt meg idáig. Bíznak benne, hogy nem lesznek követõik. A CKÖ-knek egyre
nehezebb a helyzete. Amennyiben
egy adott település nem partner, és
az együttmûködés csak papíron
szerepel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem tud hatékony
munkát végezni, és nem tud négy
év elteltével eredményeket felmutatni. Ezért várják, hogy 2012-ben
változni fognak a kisebbségi törvények. Újra együttmûködési
megállapodásokat kell kötni az
adott települési önkormányzatokkal, s ha azt a képviselõtestület elfogadja a polgármesterrel együtt,
akkor lehet majd hatékony munkát
végezni.
Az napot kulturális gálamûsor
zárta, ahol a Nagykanizsai Vörös
Rózsák Hagyományõrzõ Együttes
lépett fel. A CKÖ-nek nyújtott segítségért, lelkiismeretes munkájáért a Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt., valamint a Ryno Út-, HídÉpületkarbantartó és Építõ Kft.
vett át oklevelet és ajándéktárgyat
Teleki Lászlótól.
B.E.

Teleki László: A jövõt tervezve értékelte a múlt évet
A Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részérõl Teleki László elnök tartott év
eleji sajtótájékoztatót, mely keretében értékelte az elmúlt évet
és ismertette a 2012-es év feladatait.
Az 1994-es megalakulásuk óta
négy területre helyeztek nagyobb
hangsúlyt, ezek közül is az oktatás
jutott nagyobb szerephez, melynek
oka az a törekvés, hogy a roma értelmiség minél nagyobb számban
jelenjen meg városunkban, hiszen
ennek köszönhetõen sokkal esélyesebbek az elsõdleges munkaerõpiacra való bekerülésre. – A
legrégebbi programunk a hétvégi
kollégium is megvalósult, amely
1997 óta mûködik, és az önkormányzattól közös pályázaton nyert
forrásból tudjuk 2011-tõl 2013-ig
megvalósítani – mondta a CKÖ elnöke. Az oktatók bérét és az étkezésnek a költéségét tudják ebbõl a
pénzbõl biztosítani három évig. Fõ

tevékenységük a tehetséggondozás
és a felzárkóztatás. Jelenleg harminc, negyven fõ a kollégium létszáma. Hét pedagógussal és két
mentorral mûködnek, akiknek a
feladata a szülõkkel, a gyerekekkel
és az iskolával való kapcsolattartás. Ettõl az évtõl biztosítatott a
hittanoktatást is, mely februárban
kezdõdik.
Az érettségit adó felnõttképzés
2001-ben kezdõdött 40 fõvel a
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Zsigmondy - Széchenyi
tagintézményével együttmûködve,
azóta közel ötszáz diák szerezte
meg középfokú végzettségét. Jelen pillanatban összesen 231 fõ tanul a három évfolyamban. Az ebben a tanévben érettségizõk száma
körülbelül 61 fõ lesz. A felnõttképzés hangsúlyosságát az indokolja, hogy sok olyan szakmát írtak ki, amelyet érettségihez kötnek.
A fõiskolai képzés ötödik éve
mûködik, költségtérítéses andra-

gógiai szakon szerezhetnek diplomát a már érettségizettek. Ebben
a tanévben összesen 39 hallgatójuk van. Elõreláthatóan a programra a felsõoktatási törvény ki
fog hatni, mivel sokkal magasabb
tandíj várható, így kérdéses, hogy
meg tudják-e tölteni az elvárt létszámot.
Egy képzési program teljesen
megállt az átszervezések miatt.
Törekednek arra, hogy a Nagykanizsán elkezdett szakképzési
program ne torpanjon meg. Az
Osztrák-Magyar Szakértõi Akadémia és nagykanizsai CKÖ közös programja a 2008 és 2013 között valósul meg, mely a foglalkoztatási reintegrációt célozza
meg. Minél több olyan személyt
szeretnének visszajuttatni a munkaerõ piacra, akik már aktívan
dolgoztak korábban. A programokat tekintve idén is megtartották a
holokauszt-megemlékezést,
a
gyermekeknek szánt programokat
és a nemzetiségi napot. A Szeretet

mindenkié program 2011-ben
szintén megvalósulhatott. A karácsonyi étkeztetés négy napig tartott egy-egy cég támogatásának
köszönhetõen.
Mûködési költségeiket nagymértékben a települési önkormányzattól kapott 5,5 millió támogatásból tudták fedezni. Az állami költésvetés lecsökkent az
éves 600 ezer forintról 209 ezer
forintra. Ezeken kívül 300 ezer
feladatalapú támogatást kapnak,
amely mellé járulnak a PTE-vel
megkötött szerzõdés alapján a terembérleti díjak.
2012-ben is szeretnék folyatni a
már több évtizede megkezdett oktatási programokat (kisgyermekgondozó, gyógymasszõr, szakács).
Szeretnék elindítani, újragondolni
a ROTVA-t, melyet a vöröskereszt
mûködtetett. Ez a foglalkoztatási
reintegráció és a szakképzések miatt fontos.
V.M.
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Nagykanizsa civil társadalma erõs

A Köszönet Napján, a Civil
Kerekasztal közösségei által szervezett bensõséges összejövetelen
az alapító szervezet visszaemlékezett az elmúlt esztendõ legjelentõsebb civil megmozdulásaira.
Az ünnepségen, a szavazatok és a
kuratórium döntése alapján megválasztott legaktívabb civil személyeknek
átadták a díjakat. Az év civil embere
Tarnóczky Attila, az év civil önkéntese a
Kani-zsai Dorottya Kórház Önkéntes
Segítõ Szolgálata, az év civil közössége
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület, az
év civil szponzora a Szabadics Zrt., az
év civil mecénása Rada Tamás, az év
civil fiataljai Hegedûs Ákos és Zsoldos
Ákos. A rendezvényt a város nevében
Dénes Sándor alpolgármester nyitotta
meg.
„Új és fontos kifejezést tanultunk meg az elmúlt két évtizedben.
A civil lét, a civilség egykorú az új
magyar demokráciával. Ám amilyen fiatal e szó Magyarországon,
legalább olyan erõs tartalma van.
És persze történelmi múltja, hiszen

civil mozgalmak – ha nem is így
nevezték õket – már a 18. században is mûködtek. Olvasókörök és
társas egyletek alakultak, majd késõbb gazdakörök jöttek létre, de
ezek fejlõdése 1945 után megtört,
a diktatúra éveiben tiltották ezeket.
A szellem azonban nem veszett
ki, és amint lehetõség volt rá, újra
létrejött, és mára megerõsödött a
civil társadalom.
De vajon ki a civil?
Erre a kérdésre sokféle válasz
létezik. Talán az a legjobb megközelítés, amely e kifejezés eredeti,
latin gyökeréhez nyúl vissza. E
szerint polgári, vagyis nem hivatásos. Ha modern szervezetekben
gondolkodunk, akkor a civil biztosan nem üzleti és nem is az államháztartás, a közigazgatás része.
A civil tevékenység tehát nonprofit, így az a civil, aki önzetlenül
segíti saját közösségét, aki feladatot vállal, áldozatot hoz – hogy adjon, hogy gazdagítsa szûkebb pátriáját, hogy segítsen.
Vagyis olyan, mint Önök!

Büszkén mondhatjuk, hogy
Nagykanizsa civil társadalma gazdag és erõs.
Az élet szinte minden területén
találunk csoportokat, szervezeteket,
amelyek nagyrészt önerõbõl – esetleg önkormányzati támogatással
vagy pályázati forrásból – mûködnek: a közösség javára. Amelyek
tagjai szakmájuk, hivatásuk gyakorlása mellett dolgoznak, tevékenykednek – önzetlenül. Nekik jár a köszönet, az elismerés, a megbecsülés.
Hiszen a civilek fontos szereplõi a
helyi társadalomnak, formálják, alakítják azt, és befolyásolják egy-egy
település önazonosságát. Ki azzal,
hogy látványos, sok embert megmozgató programokat szervez, ki
azzal, hogy egy kisebb közösséget –
például beteg embereket – támogat.
Mindenki tudása, tehetsége, elkötelezettsége szerint. A lényeg, hogy a
köz javára. És szerencsére vannak
olyan emberek is, akik mindezt fontosnak tartják. Akik mecénásként,
támogatóként állnak a civilek mellé.
Õk a pénzüket, kapcsolataikat adják
ehhez a munkához, és persze ezzel
maguk is a civil közösség, a civil társadalom részévé válnak.
A hála, a köszönet és az elismerés õket is megilleti.
Kedves Kanizsai Civilek! Tisztelt Díjazottak!
Önök példaképek. És bizony ennek
súlya, felelõssége van. Arra kérem
Önöket, közösségteremtõ és -formáló
erejüket a jövõben is használják a város, valamint az itt élõk érdekében.
Eddigi munkájukhoz, tevékenységükhöz gratulálok, és azt kívánom, legyen kellõ hitük, erejük, és
persze idejük, hogy mindezt folytassák.”

Nemzedékek közötti szolidaritás
Az Idõsügyi Tanács decemberben megtartott ülésén az egyéb
napirendek tárgyalása mellett
elõzetes döntést hozott arról,
hogy kapcsolódnak a 2012-ben
induló – Az aktív idõsödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve programhoz.
A nemzedékek közötti szolidaritásra azért van szükség, mert az öregedéstõl sokszor inkább tartani szokás, az emberek gyakran az egyénre
és a társadalomra egyaránt leselkedõ
veszélynek, semmint beteljesülésnek

tekintik. Az idõsek egyre népesebb
táborát a fiatalabb, aktív népességre
nehezedõ tehernek látják, pedig a mai
idõs emberek sokkal jobb egészségnek örvendenek, mint ami a korábbi
nemzedékeknek megadatott. Értékes
tudásukra, tapasztalataikra bízvást támaszkodhatnak a fiatalabbak, és
hasznukra fordíthatják azokat. Az
öregedés jelentette kihívás kezelésében kiemelten fontos, hogy az évek
múlásával továbbra is tevékeny életet
éljünk. Az európai év célja a figyelemfelkeltés, a tájékoztatás, valamint
a bevált gyakorlatok terjesztése.

A tervek szerint az Idõsügyi Tanács
az LX-Plus Program a digitális esélyegyenlõségért és Szenior Közösségfejlesztési Programban vesz részt. Az
elfogadott Szervezeti és Mûködési
Szabályzat alapján az I.T. mûködésének nyilvánossága, illetve az információáramlás hatékonyságának növelése, az idõsügyi szervezetekkel való
kapcsolattartás folyamatos erõsítése
érdekében megkezdõdtek a Tanács
honlapjának elindítását célzó munkálatok is. Fogadóórát minden hónap
utolsó hétfõjén 10 órától tartanak a
Családsegítõ Központ irodájában.
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Jégen a
piarista suli
A TÁMOP-6.1.2/A/09/1 egészségfejlesztési
pályázatán
9.350.000 Ft-ot nyertünk, pont
egy éve. Ennek keretében 2011.
elejétõl minden diákunk 8 alkalommal ingyen korcsolyázhatott
Zalaegerszegen a Jégcsarnokban - utazás, belépõ, korcsolyabérlés pályázati finanszírozással, ezen belül majdnem
1.000.000 forintért sportszereket vásárolhattunk.
Óvodás kortól 19 éves korig –
mintegy 600 gyerek – nagyon élvezte az egy órás csúszkálást. Sokan most korcsolyáztak életükben
elõször, de reméljük, hogy nem
utoljára. Mivel osztályonként jártunk, így a csapatépítésnek is
használt – tudod együtt fetrengeni
a hideg jégen az ofõvel, mintha
hájjal kenegetnék az embert. Jónál
jobb képek születtek.
Mindannyian élveztük, és kicsi sóhajjal nyugtáztuk az elõzõ héten az
utolsó alkalmat. Jaj de jó, hogy vége!
...Mikor megyünk legközelebb?
Horváth Andrea

Évzáró
NKTE-ü
ülés
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos Egyesülete megtartotta évzáró ülését a HSMKban. Ezúttal Rábavölgyi Attila
„Szocioökonómiai státusz. Ennek hatása a szegénységre” címû
elõadását hallgatták meg az érdeklõdõk. A tanár úr Nagykanizsa társadalmi helyzetérõl szólt,
s alaposan és világosan mutatta
be kutatásainak eredményeit.
Ezt követõen szóba került egy
könyv kiadásának a terve is, amely
az NKTE történetét dolgozná fel –
visszanyúlva egészen a kezdetekig,
amikor még a Pécsi Akadémiai Bizottság kihelyezett részeként mûködött az egyesület. A kötet elkészítéséhez segítséget ígért Jászberényi
László is, a szervezet régi vezetõje.
Az egyesület múlt évi utolsó
összejövetele karácsonyi megemlékezéssel zárult.
Horváth Ilona

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Érezz erõt!
Országunk élni fog – a Hunyadi induló hangjaira masírozott a
szoborhoz a díszõrséget adó hagyományõrzõ huszárszakasz. –
Megemlékezésünk kezdõdjék
úgy, amint Magyarország ma
életbelépett Alaptörvénye… – jelentette be a mûsorközlõ a Himnuszt. – „Elsõ a haza… Teremtsd
egészen ujjá…” – szólt Petõfi
verse. Tizedszer gyülekeztek a
kanizsaiak a Polgári Egyesület
meghívására a Deák téren, hogy
együtt ünnepeljék Petõfi Sándor
születésnapját. De nem csak kanizsaiak: a világ legmagasabban
fekvõ magyar városából, a székelyföldi Szentegyházáról is érkezett család az ünnepségre.
– Megparancsolom neked: légy
erõs és bátor! Ne rettegj és ne félj,
mert veled van az Úr, a te Istened
mindenütt, bárhová mégy. – idézte
az ünnep szónoka, Horváth Lóránt
alsóvárosi plébános Józsue könyvét, Petõfire vonatkoztatva. – Elõttünk áll egy olyan életút, amely
rendkívül energikus, tetterõtõl
duzzadó, és ez nagyon kevéssé érthetõ meg Istennek a karizmája,
ereje nélkül. Anélkül az ajándék
nélkül, melyet õ kapott a nemzettestben. Visszakanyarodván Józsue könyvéhez, nem tudom, ezeket a sorokat olvasta-e, hallotta-e,
de rá tökéletesen illenek. Erõs volt
és bátor, nem rettegett, nem félt,
érezte, hogy egy földöntúli hatalom bátorítja, ad néki erõt. Mikor
keletkezett ez a szép ige, kihez
szól? Józsuéhoz, Mózes utódjához, egy sorsfordító esemény, a
honfoglalás elõtt közvetlenül. Lelket akar önteni az Úristen az õ választottjába. Talán nem erõltetett a
párhuzam az akkori és a mostani
helyzet között. Akkor született ez
az ige, Isten akkor bátorítja az õ
választottját, amikor nehézséggel
kell szembenéznie a népnek. Hazát kell találnia, hazát kell foglalnia, de több akadály meredezik
eléjük... Kell az erõ, kell a bíztatás
a választottnak. Ott áll tegnap és
holnap küszöbén. Mint ahogy mi
is itt állunk tegnap és holnap küszöbén. Tele van a szívünk vágyakkal, reményekkel. Ugyanakkor össze is facsarodik, aggódunk,
nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Tele van a holnap lehetõséggel, de ott
meredeznek elõttünk az akadályok
is. Kell, hogy Istenbe kapaszkod-
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junk, kell, hogy Õbenne bízzunk.
Valaki egyszer találóan fogalmazott így, hogy ez a kicsiny nemzet
nem eresztheti el Istennek a kezét.
Milyen kegyelemteli, milyen jó,
milyen áldásos, hogy Isten így bátorít minket az új esztendõ küszöbén: Megparancsolom neked: légy
erõs és bátor! Ne rettegj és ne félj,
mert veled van az Úr, a te Istened
mindenütt, bárhová mégy. Nagyon
idõszerûnek, aktuálisnak érzem
ezt a szentírási igét, kitételt. A napokban tallózgattam egy szép kötetben, az a címe: Az én hazám.
2006 környékén a Kossuth Rádióban hírességek fogalmazták meg,
hogy mit jelent a számukra a haza.
Balázs Lajos csillagász a hetvenes
évek elején az akkori Nyugat-Németországban dolgozott, s mikor
lejárt az ideje, természetesnek tartotta, hogy hazatérjen. Mikor vendéglátói ennek oka felõl érdeklõdtek, így fogalmazott: – Úgy érzem,
ha egy embernek megadatott az,
hogy egy országban magas mûveltséget szerzett, akkor ez felelõsséggel is jár mindazok irányába, akiknek esetleg valamilyen okból ez nem adatott meg. Egy másik, Nyugatot megjárt kutatót, Mézes Miklóst is idézett, aki úgy tekintett magára, mint aki kalandvágyból itthon maradt. – Ez a kalandvágy nem csak azt jelenti,
hogy vállaltunk sok-sok problémát, hanem ebben a kalandvágyban benne van a siker mérhetetlen
vágya, hogy mi szeretnénk gyõzni,
és mi itthon akarunk gyõzni, nem
máshol. Mi ennek az országnak
szeretnénk gyõzni. – Ekkor többen
beletapsoltak a téren szép számmal összegyûlt hallgatóságból,
akiknek Lóránt atya újra szívébe
véste Istennek igéjét, amely mondatott Józsuénak és mondatik valamennyiünknek. – A kalandhoz kívánom, hogy az Úristen öntsön a
tagjainkba, szívünkbe bátorságot.
A kalandhoz, hogy ezt a nemzetet
ebben az esztendõben is segítsük,
szépítsük, nemesítsük – zárta szavait az Alsótemplom plébánosa.
Építsd fel újra, építsed újra a reménység templomát – szólt a Kormorán együttes dala. Ezalatt
Nagykanizsa polgármesterét, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõt követve a résztvevõk hosszú
sorban vitték a Petõfi szobor talapzatához égõ gyertyájukat, mécsesüket. Fényük beragyogta a 2012es év elsõ estéjét. Talán nem csak
az elsõ estéjét…
K.H.

Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett 2
db önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõpontja: 2012. február 7. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított,
bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 20.131 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem
fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 11.784 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2012. január 20. (péntek) 13.00-15.00 óráig
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és
annak eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.
2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a bérbeadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje,
és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.)
átvehetõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó,
aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 12. 2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 9. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ftonként emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem
köthetõ.
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Pályázat üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
SZOCIÁLIS ÉS KÖLTSÉG ALAPON
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Ady u. 20. I. em. 9.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.170 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 13.00 - 14.00 óráig
2. Nagykanizsa, Ady u. 22. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.286 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00. óráig.
3. Nagykanizsa, Törökvári u. 94.
A lakás alapterülete: 31 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 14.508 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 19.221 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 10.00 - 11.00 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/1.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1 + 1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 14.00 - 15.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/C. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 27.005 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 15 00 - 16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Péterfai u. 37/A. III. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 1 + 2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 25.080 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 17. 14.00 -15.00 óráig.
8. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 4/A. IV. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 9.00 - 10.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/A. IX. em. 54.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés
idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. IX. em. 56.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 22.550 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 15.00 - 16.00 óráig.
11. Nagykanizsa, Postakert u. 31. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 17.784 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtarta-

ma: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 08.00 - 09.00 óráig
KÖLTSÉG ALAPON:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ
pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 42.336 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:
5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11.30 - 12.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/1/10.
A lakás alapterülete: 57 m2 , szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 31.008 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11.30.- 12. 30. óráig
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 1/2/15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 11. 30.-12. 30.
óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók! Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról
szóló 32/2001. (VI.27.) rendelete alapján, - 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2 , szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap.
A lakások megtekintésének idõpontja: 2012. január 16. 14.00 - 15.00 óráig
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók! Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. január 30.
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tenni. Ehhez van szükségünk az
ünnepekre” – hangsúlyozta a polgármester.

Lehota János:
A Kanizsai
Szimfonikusok
dicséretét zengem
Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Csak személyes hangon szólhatok, aki soha el nem mulasztottam az
újévi bécsi koncert közvetítésének
megtekintését, mert nem mulasztottam el egyetlen kanizsai újévi koncerten való részvételt sem. Igaz, a

Újévi koncertgála Illényi Katicával
Jacques Offenbach, Orpheus
az alvilágban címû operájának
nyitányával vette kezdetét az újévi koncertgála szombat este a
HSMK-ban. A Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú
Egyesület által szervezett immár
hagyományos újévi koncert idei
sztárvendége hazai zenei életünk
különleges egyénisége, Illényi
Katica hegedûmûvész volt.
A zenekar karnagya immár hatodik éve Kökényessy Zoltán brácsamûvész, karmester. Második éve
koncertmester Vizeli Máté, a Liszt
Ferenc Zeneakadémia ötödéves,
hegedû-elõadómûvész hallgatója,
a nagykanizsai zeneiskola volt tanulója. A zenekarban a zalaegerszegi, keszthelyi, kaposvári és
szombathelyi zenészek mellett helyet kaptak a Liszt Ferenc Egyetem hallgatóiból álló Zeneakadémia Zenekar tagjai is. Az együttes
így nagyon megfiatalodott, de a tapasztalt zenészekben sem szenvedett hiányt. Szólókat játszott a
nagykanizsai zenészek közül: Vámos Béla klarinéton, Baki Andrea
fuvolán, Tatár Csaba trombitán,
Kõfalvi Csaba dob és ütõhangszereken. A nagybõgõ szólamban
Murka László játszott. A próbák
január 4-én kezdõdtek és 5-én, az
esti próbán csatlakozott a zenekarhoz Illényi Katica szólista. Ilyen
összetételben fáradhatatlanul próbáltak és eddigi mûködésük során
talán most adták a legsikeresebb
újévi koncertet.
A zenekart a Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület mûködteti. Egyesületi elnök: Vizeli József, titkár: Hídvégi György.
Legnagyobb támogatójuk az önkormányzat. Az elmúlt években szerveztek vonós mesterkurzust Mérei

Tamás csellómûvész és Bánfalvi
Béla hegedûmûvész vezetésével.
Strém Kálmán, a leghíresebb magyar koncertszervezõ emlékét õrzõ
rendezvényeken fiatal tehetségeket
mutattak be a nagykanizsai közönségnek.
Köszöntõjében Cseresnyés Péter polgármester kiemelte: „Eltelt
egy év és újat köszöntünk. Összegzünk, lezárunk valamit, és új feladatokat jelölünk ki. Lehet élni zene nélkül is – mondja Kodály Zoltán egy gondolatával –, és vezetnek utak a sivatagon keresztül is,
de vajon melyik jobb út, az, amelyik sivatagon keresztül vezet, kietlen tájon, vagy amelyik zöldellõ
ligetek között vezet bennünket.
Azt hiszem egyértelmû a válasz.
Ha utakat jelölünk ki magunknak,
és elszürkülünk az utak bejárásában, nem tudunk ünnepelni, nem
tudunk kilépni abból a hétköznapi
munkából, ami a mindennapjainkat monotonná teszi, akkor tényleg
egy kietlen táj között tesszük meg
a kijelölt utunkat. Abban az esetben, amikor találunk alkalmat, és
találnak nekünk alkalmat arra,
hogy ünnepelni tudjunk, abban az
esetben kilépve a hétköznapok forgatagából, ünnepelni tudunk, és ligetek között tesszük meg az utunkat. Az ünnepre mi lehet jobb eszköz, mint maga a zene, amelyik az
emberiség egyik legrégebbi kommunikációs eszköze. Amikor zenét
hallunk, a zene érzelmeket vált ki
belõlünk. Amikor az utunkat bejárjuk, a céljainkat el akarjuk érni egy
évben, vagy egy hosszabb idõszakban, és az érzelmek összehoznak bennünket ezen az úton, akkor
sokkal könnyebben tesszük meg a
lépéseket, mert egymást segítve, a
göröngyöket egymás elõl elrúgva,
a gödröket betemetve tudjuk meg-

bécsi koncertet már milliárdos nagyságrendûen élvezhetik, és a kanizsai
mûvelõdési ház színháztermét csak
félezren tölthették meg – és mindig
meg is töltötték –, számomra a kanizsai koncertgála azt jelentette, hogy
ezen a téren mi igenis a világ élvonalába tartozunk. Ott és akkor a Kanizsai Szimfonikusok által nemcsak
felfoghattam, hanem meg is élhettem ennek a valóságnak a nagyszerûségét. Az idei, a 2012-es esztendõt
beköszöntõ koncertgála pedig valószínûsítette is ezt a felfogásomat,
amelyet esetleg csak lokálpatriotizmusból gondoltam így; az idei koncertgála sztárvendége ugyanis
Illényi Katica személyében olyan
valóságos világhíresség volt, akit
sokmillióan láthattak, és valóságosan olyan világszínvonalat képviselt,
amely által a legnagyobb étékek körében érezhettük magunkat.
Illényi Katica mûvészetét nem
kell minõsíteni, nem is tudnám
megtenni azt. Mûvészete abban a
magasfokú intelligenciában jelenik
meg, amit érezni és szeretni lehet,
mert az isteni természetességet sugározza. Csak ennyit szólnék róla,
és ezt is csak illendõségbõl teszem.
Mert ha a személyes hangot akarom
megütni, akkor ezúttal a Kanizsai
Szimfonikusok dicséretét zengem,
akik Kökényessy Zoltán karnagy
vezényletével könnyed eleganciával
voltak partnerei Illényi Katicának.
Zenekar és szólóhangszer, szólóhangszer és zenekar elválaszthatatlan egységben harmonizáltak egymással, és igényes zenét szólaltattak
meg, hogy a zenei igényhez igazítottan szórakoztattak. Ebben kiemelem Vizeli Máté koncertmester mûvészi teljesítményét. Az idei kanizsai Újévi koncertgálát tehát korántsem csak Illényi Katica szereplése
emelte az említésre méltó zenei ese-

mények sorába, hanem az a Kanizsai Szimfonikus Zenekar, amelyik
mellette-mögötte teljes értékû partnerként zenélt. Január 7-én este
olyan koncertgála volt a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Házban, amely
elhangozhatott volna a világ bármely jelentõs zenei színhelyén. Ezt
büszke lokálpatriotizmussal mondom ki. Nem vágytam Bécsbe, nem
gondoltam az Albert-Hallra, boldog
kanizsainak éreztem magam azokban az órákban, amikor minden
gond és jaj feloldódott a zenében,
ahol olyan érték testesült meg,
amely által hitet nyerhetünk a magunk értékteremtéséhez.
Thomas Manntól tanultam meg,
hogy a meg-megismétlõdõ ünnepek,
amelyek a hagyományt jelentik, valójában egyszeriek és egyediek. Így értékelhetjük ezt az újévi koncertgálát
is. Beleilleszthetjük a korábbi koncertek sorába, ugyanakkor ez itt és most
történt. Itt és most teremtették gondos
elõkészítõk és szervezõk, mert a színház színpada a legszigorúbb törvények betartását követeli meg, ha onnan hitelesen akarunk megnyilvánulni. Kiemelem, hogy az ezévi újévi
koncertet a Kanizsai Klasszikusok
Kulturális Közhasznú Egyesülete
szervezte. A koncert anyagi támogatói: Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsa Pékség,
Nagykanizsai TISZK, Cserfa Panzió,
Batthyány Lajos Gimnázium, Péterfy
Általános Iskola, Kõrösi Általános Iskola, Rozgonyi Általános Iskola,
Novoplast Hungária Kft., Farkas Ferenc Mûvészeti Iskola, Dr. Etler Ottó
és Dolmányos József voltak. Mindannyiunk nevében köszönöm munkájukat és segítségüket. Ha pedig a
hagyományt emelem ki, akkor nem
hagyhatom el Hidvégi Györgyné Julika kedves egyéniségét sem, aki szövegesen teremtett teljes színpadi egységet.
Ha személyes hangot jeleztem,
akkor ennek jegyében mondom el,
hogy én a Kanizsai Szimfonikusokat akkor hallottam elõször, amikor
õket Ivánkovics Ferenc vezényelte.
Nem sorolom el a karnagyokat, de
örömmel írom le, hogy Dárdai Árpád a kollégám is volt, Baráth Zoltánhoz sok-sok közös szereplés
fûz, Hajdú Sándorral több mint félszázad barátságával kötõdök.
Most, amikor ránéztem a zenekarra, ahogy a karnagyot várta, eszembe jutott Dr. Cigány Attila fõorvos,
akit számos koncerten láttam a hegedûk körében. Ma súlyos beteg.
Lassan húsz éve annak, hogy súlyos szembalesetem éppen egy vasárnapi koncert idején következett
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be, így Cigány fõorvos a délutáni
próba és az esti elõadás közötti
idõben operálta meg a szememet.
De ezzel is csak arra akartam rámutatni, hogy a Kanizsai Szimfonikusok Zenekart nemcsak a zenei
mesterség mûvelõi alkotják, akik a
város igazgyöngye, zeneiskolájának tanárai, akik mûvészi szinten
játszanak hangszereiken, és mûvészi alázattal segítik a zenekar munkáját, hanem olyan polgári foglalkozású emberek is, akik hangszertudásukkal szívesen szolgálják a
közösséget. Két gimnáziumi tanár
kollégámnak is gratuláltam az újévi koncert nagyszerûségéért. De
nem feledkezhetünk meg azokról a
diákokról sem, akik most készülnek a zenei pályára, vagy azokról a
diákokról, akiket a zeneiskola tanárai emeltek a hangszertudás magas szintjére. De ne feledkezzünk
meg azokról a kanizsaiakról sem,
akik nem Kanizsán tanulnak, de
rendre visszajárnak, és külön köszönettel tartozunk azoknak, akik
más városokból jöttek hozzánk,
hogy segítsék a zenekar munkáját.
Ha mindeddig személyes hangot ütöttem meg, akkor hadd fejezzem be azzal a szintén személyes élménnyel, amit Danny Kaye
komikus színész nyújtott számomra, ahogy õ egyetlen estén a New
York-i Szimfonikusokat vezényelte. Hogy másokat is emlékeztessek erre, Koós János is átvette ezt
a játékot. Amikor a New York-i
Szimfonikusok koncertje befejezõdött, Danny Kaye a közönség
felé fordult, akik New York tehetõs polgárai voltak. Ez az önök zenekara, mondta a polgároknak,
akik látható büszkeséggel fogadták a tényt: Ezt tudja nyújtani az õ
zenekaruk. Nem tagadom, eszembe jutott Danny Kaye a koncert
után, 7-én, mint ahogy sokszor
eszembe jutott az évek során,
hogy itt, nálunk, Magyarországon,
Kanizsán is, bizony, Kanizsán is,
hányszor fordulhatnánk oda ahhoz
a képzeletbeli közönséghez, amelyik soha nem jött el egy ilyen
hangversenyre, amelyik soha nem
volt kíváncsi ilyen emberekre,
akik ki másért, értük vannak, értük
teszik azt, amit máshol, a világ
más táján bizony nagy becsben
tartanának. De sokan voltunk
azok, akik büszkék voltunk arra,
hogy ez a Kanizsai Szimfonikusok
a mi zenekarunk. És bizonyos vagyok abban, hogy sokak nevében
mondom nekik, hogy köszönjük a
zenét, amit nyújtottak örömünkre.
Köszönjük.
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A Parlament után a Nemzeti Galériában

Két rangos, országos rajzpályázaton is eredményesen szerepeltek a Nagy Henriett által
vezetett Hevesi iskolai alsós rajzszakkör tanítványai.
A III. Országos Világörökség
Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázatán a 4. osztályos Vasvári Zsóka
nyert díjat Pécsen. Magyarország
történelmi múltja témakörben a
Csodaszarvas legendáját dolgozta
fel pasztell porkrétás technikával. A
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által 6-18 éves gyermekek és ifjak számára kiírt képzõmûvészeti pályázaton 6. helyezést ért
el Vörös Sára I. osztályos tanuló.
A Hazánk múltja, jelene és jövõje címû rajzpályázatra olyan alkotásokat vártak, amelyek a gyermekek
családi, családtörténeti élményeire
épülnek, illetve az elképzelt közös
jövõrõl szólnak. 2012. január 1-jén
lépett hatályba Magyarország Alaptörvénye, és ekkor jelent meg hasonló címmel egy reprezentatív album. A beérkezett hétezer rajzból a
zsûri harmincat emelt ki. A verseny
elsõ öt helyezettje mellett, huszonöt
fõ egységesen hatodik helyezést ért
el. Vörös Sára, az egyetlen hétéves
pályázó, egy ölében ülõ gyermekének olvasó anyát jelenített meg
zsírkrétás technikával. A díjakat december 18-án adta át az Országházban egy parlamenti látogatás keretében Kerényi Imre miniszterelnöki
megbízott, és Sipos Endre festõmûvész, a zsûri elnöke. A két-háromezer felkészítõ tanár közül tízen tanári jutalomban részesültek. A tanárok – közöttük Nagy Henriett –,
Feledy Balázs mûvészettörténésztõl vették át a díjat.
– Ezek a nagy pillanatok éltetik
az embert – jegyezte meg a tanár-

nõ, de hozzátette azt is, a legnagyobb elismerést mégis a tanítványaitól kapta. Amikor az iskola
igazgatónõjétõl átvette az értesítést, éppen rajzszakkört tartott, s a
gyerekek minden felszólítás nélkül
megtapsolták.

A pályázat folytatásaként a kanizsai kislány rajzával a Nemzeti Galériában is találkozhatunk. Az új
Alaptörvény tiszteletére 2012. január 2-án megnyílt Hõsök, királyok,
szentek – A magyar történelem képei és emlékei címû kiállítást Orbán
Viktor miniszterelnök nyitotta meg,
és gratulált a díjazottaknak. A kiállítás egyik fõ látványossága Magyarország második legnagyobb festménye, Munkácsy Mihály Honfoglalás
címû képe volt, s az ünnepségsorozat részét képezte a Hazánk múltja,
jelene és jövõje címû gyermekrajz
pályázat is. A harminc nyertes alkotás az Alaptörvény díszkiadásához
elkészült, tizenöt újhistorikus festménnyel együtt a Hõsök, királyok,
szentek címû kiállítás kísérõtárlataként lesz látható a Magyar Nemzeti
Galériában.
B.E.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A RÖNTGEN KANIZSA Kft. integrált
vállalkozásirányítási rendszerének bevezetése
2011.12.25.
A RÖNTGEN KANIZSA Kft. sikeres pályázatot nyújtott be az Új
Széchenyi Terv "GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása" címû pályázati felhívásra. A
projekt kapcsán elnyert vissza nem térítendõ támogatás
összege 2.402.000 Ft, mely segítségével integrált vállalatirányítási rendszer került bevezetésre. A pályázat összköltsége 4.804.000 Ft.
A RÖNTGEN KANIZSA Kft. fõ tevékenysége mûszaki vizsgálat, elemzés, ezen belül anyagvizsgálat. A cég dinamikus fejlõdése és a megrendelõk elvárásai megkövetelik, hogy megfelelõ informatikai rendszer támassza alá a belsõ folyamatokat és a partnerekkel való kommunikációt,
mérési eredmények adatszolgáltatását egyaránt.
A projekthez kapcsolódó hosszú távú cél a növekedés és a költséghatékony mûködés támogatása informatikai eszközökkel.
A beruházásban SAP Integrált Vállalatirányítási Rendszer bevezetésére
kerül sor, lefedve a cég kereskedelmi-, készletgazdálkodási-, logisztikai, számviteli-, pénzügyi- és ügyfélkezelési folyamatait. A rendszer bevezetésével lehetõvé válik az erõforrások optimális felhasználása: a munkatársak adminisztrációval eltöltött idejének jelentõs csökkenését várják.
A beruházást 2011. októberében kezdték meg, és legkésõbb 2012. augusztusában fejezõdik be.
RÖNTGEN KANIZSA Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 43.
Telephely: 8800 Nagykanizsa, Berek köz 7.
Szolnoki kirendeltség: 5000 Szolnok,
Kõrösi út 43.
E-mail: rontgenkanizsa@chello
www.rontgenkanizsa.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

1.qxd

2012.01.19.

10

10:21

Page 10

Kanizsa – Kultúra

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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kisbolygó van elnevezve). Tanítóképzõt végzett. Egyke lévén az
egyedüllét késztette szemlélõdésre, befelé fordulásra, versírásra –
saját bevallása szerint. A Zalai
Hírlap 1958 és 1962 között jelentette meg elsõ verseit. Pedagógusi
állomásai: Pölöskefõ, Galambok,
Kacorlak, Kisfakos, majd Surd
voltak. 1962-ben a surdi általános
iskola élére nevezték ki igazgatónak. Emlékezetes 17 évet töltött
itt. Közben biológia-földrajz szakos tanári oklevelet is szerzett
(mint osztályfõnöke). Surdon feldolgozta a község földrajzát, az
exóta kert történetét, a két világháború közötti paraszti gazdálko-

A végtelen felé
Németh Ferenc zenetanár egy
Bach mû részletével vezette be
Dezsõ Ferenc „A végtelen felé”
címû kötetének bemutatóját a
Halis István Városi Könyvtárban. A költõvel Kardos Ferenc, a
könyvtár igazgatóhelyettese beszélgetett az emberrõl, a társról,
a kapcsolatokról szóló versekrõl.
A mûvek belsõ csendjét Deliné
Csere Andrea és Tóthné Hegedûs
Erzsébet versmondók adták át a
szépszámú hallgatóságnak. Dezsõ Ferenc mûvészetét Balogh
László, az OKISB elnöke méltatta. Az önkormányzat támogatásával megjelent könyv bevételét
két péterfys tanuló családjának
ajánlotta fel Dezsõ Ferenc.
Alább Balogh László méltató
szavait olvashatják:
Megtiszteltetés számomra, hogy
köszöntõ kultúremberként üdvözölhetem Dezsõ Ferenc barátomat,
atyamesteremet, a versíró embert,
az irodalmár alkotót, a pedagógusés igazgatótársat második, „A végtelen felé” címû verseskötetének
bemutatóján. S ugyanúgy örülök,
ahogy õ írja versét… Teszem
mindezt a Pannon Tükör kulturális
folyóirat szerkesztõbizottságának
társadalmi elnökeként is, aki mások helyett is gesztust gyakorolva
tiszteleg a 75 éves Pro Urbe – díjas, alázatos és szerény lokálpatrióta „nem amatõr költõ”, de igazi
alkotó versíró elõtt.
Dezsõ Ferenc Zalaszentivánon
született, de Kanizsa is ugyanazt a
zalai, pannon géniuszt jelenti.
Izsák Gyula, a híres Izsák Imre
csillagász édesapja volt az osztályfõnöke (a fiáról holdi kráter és

dás történetét. 1979-ben a nagykanizsai városi tanács mûvelõdési
osztályának tanulmányi felügyelõje lett. 1984-tól 1996-ig, tehát
12 évig a méltán kiváló kanizsai
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskolát igazgatta.
Pék Pálnak köszönhetõen, 1990tõl kezdett újra verselni, a Kanizsai Dél-Zalai Hetilap közölte
rendszeresen verseit és prózai írásait. 2000-tõl Büki Pálnéval közösen „A XX. század tanúi” címmel
cikksorozatot indítottak, mely kötet formájában 2007-ben jelent
meg. Több antológiában is szerepelt.
2006-ban, a kerek évfordulóra,
70 éves születésnapjára jelent
meg elsõ önálló kötete, „Úton”
címmel, a Zalai Írók Egyesülete
kiadásában. Ez az út folytatódott
tovább, s így lett a 2007-ben alakult Takács László Irodalmi Körünk elsõ elnöke. Takács László
(1935-1990) a város egyik jeles
költõje volt, akinek életmûve
még jórészt kiadatlan, de a Pék
Pál – hagyaték részeként remélhetõ, hogy ebben is lesz elõrelépés. A Takács László Irodalmi
Kör alapvetõ célja az irodalmi
nyilvánosság és szakmai közeg
biztosítása a nagykanizsai és a
város környéki, Dél-Zalában élõ
vers- és prózaírók, írással a város
közönsége felé fordulók számára. Dezsõ Ferenc ma ezen társaság tiszteletbeli elnöke. E feladatot szeretné úgy ellátni, hogy az
alkotók és a közösség – a város –
gyarapodását szolgálja. Dezsõ
Ferenc immár három kötete révén is nyomott hagy, utat jár, sorsa fölfeszül a szivárványra…

2012. január 12.
Köszönet az igaz szavakért, a
tiszta emberi hangért, bizonyítékául annak, hogy van becsülete a
szónak. A kicsit kanizsai Nagy
Gáspárt idézve: „… kell valami
szabadítót mondani / a kapuk
alatt / mielõtt tompán becsukódnak.”
Dezsõ Ferenc élete és a versei
egylényegûek: a vég nincs sehol
sem, csak a végtelenben. Így kapunk tõle ajándékot most is, mert
a vers örök és mindenkié – legyenek azok kiszakadt sóhajtások
vagy megtalált szavak. Ebben az
utazásban a család kulcsfogalom
és kulcshelyzet suhancos nekibuzdulásban és a múlásban is – a fényes elénk hulló években… Lelkünk igenis így lehet szabad, ha a
múlással is hálunk. Idézek a költõtõl: „minden lesz a nincsben, ha
feltétlen hiszünk”. Így a télben is
találunk menedéket, mert bennünk
jár a múlt, a rokon, a barát… Bár
fecskeröptû múltunk omló emlék,
de nem ereszt el soha, mert lelkünkben minden emlék éber… „S
éltem a múltban maradt lábnyom”. Ez egy tiszta ember élete
versben.
Ez az alázatos tiszta szubjektív
„énség” köszön nekünk most Dezsõ Ferenc második, „A végtelen
felé” címû verseskötében. Mely
látszólag bizonytalan létállapotot
tükröz, de a „múlt-emlék-fecskebéke-végtelenül véges” szimbólumokon keresztül biztos fogódzót
ad. Azért is teheti ezt, mert
feleségcentrikus ez a kötet, élete
párjának, Erzsinek végtelenül sokat köszönhet. A költõi példák közül fontos számára Csóri Sándor.
A versírás számára az, ha eszébe
jut valami, azt azonnal le kell írnia,
így nem szeret javítani. Ezért kevés kötetû költõ, ebben az évben
még nem is írt új verset, mert a kötettel (tipográfiás versek) foglalkozott. Olvassa a klasszikusokat,
Radnóti „Erõltetett menete” jut
eszembe a „Lemondás és remény”
között címû, talán legjobbnak tekinthetõ versénél. De van kortárs
költõbarát is: Fa Ede, akinek csillogó tehetsége itt van közöttünk: õt
üdvözli „Földút” címû versében
Dezsõ Ferenc. De legfontosabb a
család, mert: „Jó, hogy vagytok” –
így ajánlja versüzenetét a hozzá
legközelebb állóknak, az unokáknak is: Zsófinak és Daninak. Akiknek versekbe burkolózik be, akiknek a haza és a szülõföld többet jelent puszta lakóhelynél.
Jó ízlelni második kötete ciklusainak címszavait, melynek név-

adói a ciklusok elsõ vagy utolsó
versei: Hazám, földedre menekülök, Csivitelõ élet, Isten arcát hordozom, Hullámzol az idõn át,
Utolsó trombitaszó.
Dezsõ Ferenc a szívében hordja
a hazát, sok versíróval együtt.
Benne megszólal a béke, a jósághordó emberekkel együtt. Hadd
idézzem „Maradj meg menedéknek” címû versét, amelyet Harkány László emlékére írt: „Mire
elértem volna hozzád, / este lett, / s
az alkonyra te húztál / ruhát. / S
most minden olyan sötét / és komor, / s zajong a beléd holt / világ.
/ Fájdalom tetézi néma / jajunkat, /
s felzengnek a bátor / trombiták. /
Tested mozdulatlan némaság, / de
fénybe ragyogsz a múlton át. / Hová veszett el erõd, hogy / itt hagyod gyenge önmagunk? / Lehunyt szemünkben / alázat kísér, /
s emléked éltet, / hogy megmaradjál / menedéknek.”
Dezsõ Ferenc igenis költõ, s
nem csak „betûzõ”, mert tudja: „a
vég megnyitja útját a végtelen felé”. Aki megvédi emlékeit, s szereti házát és hazáját. Hadd ropogtassam ismét szavait: „Takaróm a
múlt, / foltozott köpeny, / ráterül
hazám, a végtelen.” Így jönnek
haza szavai, s nem érdekli a közönséges közönség. Mert „a verstõl váljon tiszta lappá minden oldal”! S „Isten arcát hordozom” címû versét hadd olvassam fel teljes
egészében: „Minden centimétert
megmászni vagyok kénytelen, /
de mindig visszahullok önmagamba. / Hiába keresem a kiutat
belõlem, / nem tudok kiszenvedni. / Egyedül, bénán magamba
roskadok. / Ember vagyok, önmagam / jövõje és gátja. / A mindenséget járom át, / a semmibe érek. /
Így válok majd magammal eggyé,
/ az Isten arcát hordozva.” Így
nincsen mindennek lassan vége,
mert örökké hordom arcodat.
Közben: „A múlt éled, sejlik a jövõ. De ki állít emléket a megbánásnak?” Van megoldás: „Csak ki
issza e sort, az értse, s a magamba
zárt emlékezet.”
Ez a kötet egy feljajdulás, egy
boldog élet útján. Méltó koronája
Dezsõ Ferenc példaemberi mivoltának. Köszönjük ezt az örökséget. Isten áldását kérjük további
hosszú életedre. Köszönjük ezt az
adventes karácsonyi ajándékot:
szívtõl szívig, embertõl emberig,
… Jó Isten orcáját hordozni, mert
van hit, remény és szeretet. Jó
érezni ezt a végtelen fényt, még a
végesben is.
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gyûjtését már 1975-ben elkezdtem, és több tanulmányom is megjelent belõle. A kutatási terület,
ahonnan a hatalmas mennyiségû
adatot gyûjtöttem, a történelmi Zala megye, melyhez ekkor 309 település tartozott. 1745 és 1771 közötti idõszak család- és keresztnévállományát vizsgálom. A monográfia erre épül, nagy munka
lesz. Ez a forrás Pázmány Péternek
köszönhetõen jött létre, ugyanis
1625-ben õ rendelte el a keresztelési, a bérmálási, az esketési és a
halotti anyakönyv vezetését, valamint a családok összeírását,
amelybe mindenkinek bekerült a

A nyelvészet iránti elkötelezõdés
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége és Doktori Tanácsa 2011. november 29-én adta át az MTA doktora okleveleket. Ezt a tudományos fokozatot
szerezte meg Ördög Ferenc, akinek nyelvészeti munkája országosan is példaértékû. Munkásságának középpontjában a tulajdonnevek összegyûjtése, kiadása
és kutatása áll. (Képünkön:
Palkovits Miklós, a Doktori Tanács elnöke társaságában Pálinkás
József, az MTA elnöke adja át a
doktori oklevelet).
Az egyetemet Szegeden végezte, ahol tanárai hatására fordult érdeklõdése a nyelvészet, azon belül
a nyelvjárástan és a névtan felé.
Nagykanizsára középiskolai tanárként került 1956-ban, a mai Batthyány Lajos Gimnáziumba. 1974ben védte meg kandidátusi értekezését, majd 1977-tõl kinevezték
tudományos fõmunkatársnak az
MTA Nyelvtudományi Intézetébe.
Fõiskolai munkásságát a Pécsi Tanárképzõ Fõiskola óraadójaként
kezdte, majd az ELTE Magyar
Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani
Tanszékén mint címzetes egyetemi
docens tartott elõadásokat a személy- és helynevek kutatásának témakörében. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén 1998-tól óraadóként, 2000-tõl a Széchenyi Professzori Ösztöndíj keretében egyetemi docensként oktat.
Tudományos tevékenységét tekintve számos tanulmányt, illetõleg kötetet említhetnénk. Az 1973ban kiadott Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén címû
könyv módszertani alapvetés, példaként szolgálhat hasonló jellegû

kutatásokhoz. Kiemelkedõ munkája a Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzõkönyvei címû forráskiadvány,
melynek elsõ három kötete két évtizedes munka eredményeként jelent meg 1991 és 1993 között,
majd ehhez társult 1998-ban negyedikként a mutatókat tartalmazó
kiadvány. További nagy jelentõségû könyve a Helynévmutató Csánki Dezsõ történelmi földrajzához,
mely 2002 végén látott napvilágot.
Az évek során számos kitüntetésben részesült (Állami Díj, Pais
Dezsõ-díj; Zala megye, Gyulaj és
Nagykanizsa díszpolgára; Zalai
Príma Díj), legutóbb tudományos
munkájának elismeréseként az
MTA doktora oklevelet vehette át.
Az eseményrõl a Pisában megjelenõ Rivista Italiano di Onomastica
olasz nyelvû nemzetközi folyóirat
2011. évi 2. száma máris részletesen tájékoztatta a nemzetközi
szakvéleményt.
– Akadémiai értekezésemet Tulajdonneveink gyûjtése, kiadása és
kutatása címmel írtam, amely tudományos munkásságom tömör,
tézises összefoglalása. Három fõ
részbõl áll: földrajzi nevek, személynevek, egyéb nevek – mondta
elöljáróban Ördög Ferenc.
– Mivel foglalkozik most?
– Nem állt meg azóta a tudomány – nevet. Kis kitérõ után viszszatértem a négykötetes munkám
monográfia részéhez. Felfüggesztettem egy ideig, ugyanis kiegészítõ anyagokat kellett összeállítanom, mint például Csánki Dezsõ
ötkötetes történelmi földrajzának
helynévmutatója. Személyneveink
névföldrajzi sajátosságainak település- és mûvelõdéstörténeti háttere címû monográfia anyagának a

neve, életkora, társadalmi helyzete
és gyónóképessége.
– Mi jellemezte a történelmi Zala megye család- és keresztnévállományát 1745 és 1771 között?
– Jellemzõje a 18. század közepi
Zala megyének, hogy a családnevek jelentõs része népnévbõl származik (horvát, tót, német). Érdekesség, hogy a szlovák népnévként
csak a 19. században jelent meg,
de családnévként megyénkben
már korábban elõfordul. A másik
sajátossága a 18. század névállományának, hogy feltûnõen sok a fi/ -fy végû családnév, 102 településen jelent meg (Ádámfi, Bertalanfi, Gyõrfy, Pálfi stb.). Fia jelentésben fordult elõ, mint a németben a -sohn. Nagyon sok – különösen más vidékhez viszonyítva – az
-i képzõs helynévbõl keletkezett
családnév, mely a migrációval
függ össze, akárcsak a nagyszámú
-i képzõ nélküli helynévbõl alakult
vezetéknév. Itt találkoztam a Baracska, Karakó, Keszthel, Hottó
stb. családnevekkel. A mai névállományból erre a típusra nem tudnék sok példát említeni, mára már
analógiás hatásra beolvadtak – kevés kivételtõl eltekintve – az -i
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képzõs nevek közé. A keresztnevekbõl vagy becézõnevekbõl származtathatók is megtalálhatók az
állományban: Dani, Antal, Benedek. Itt szinte a teljes kalendáriumot fel lehetne sorolni. Elég jelentõs számban fordulnak még elõ az
-a, -e, -é képzõs nevek (Balázsa,
Balassa, Lõrincze, Lukácsa,
Ferencze). Mindeközben több családnév eredetét is meg kellett fejtenem, például a Turul családnevet,
amely az eltûnt Turol településnév
népetimológiával keletkezett alakja, a Rubin(t) családnevet, amely a
Kerubin személynév csonkulásával jött létre, tehát semmi köze
sincs a drágakõ jelentésû rubin fõnévhez. Ugyancsak a Kerubinra
megy vissza a szláv nyelvi Rubik
családnév is, a név végén a -k kicsinyítõ-becézõ képzõ, amely soksok szláv eredetû név végén látható (Paulik, Marek, Andrasek stb.).
A 18. század leggyakoribb, legdivatosabb keresztnevei pedig a János, az István és a Ferenc, valamint a Katalin, az Erzsébet és az
Éva nõi nevek. Ezeket sokan viselték, aminek következtében meglehetõsen elszíntelenedett a keresztnévállomány, ami bõ száz évig eltartott.
Varga Mónika

Progresszív lencse AKCIÓ – 20%!
2012. január 1. - 2012. január 31.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa sportja 2011
Január 12. 14 és 17.30 óra
Presser Gábor - Varró Dániel Teslár Ákos: TÚL A MASZATHEGYEN -zenés - verses minekmondják két részben 9-99 éveseknek. A Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg) elõadásában. Szereplõk:
Bazsi Márton, Ecsedi Erzsébet,
Andics Tibor, Tánczos Adrienn,
Szakály Aurél, Farkas Ignás-Jászai díjas, és a színház stúdiósai. Rendezõ: Bal József. Belépõdíj: 950 Ft
Január 13. 18 óra
"SÁR-MELL-ÉK" - a Kanizsa
Fotóklub kiállítása. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta. Megtekinthetõ: február 15-ig

Január 13. 14 óra
FARSANGI ÉS "TÉLI" BABAKIÁLLÍTÁS. Ács Julianna gyûjteményébõl. Megtekinthetõ: február 29-ig
Január 13. 21 óra
NEM VAGYUNK BABONÁSAK!
PÓTSZILVESZTERI
LATIN-PARTY!
Kubai salsa és latin táncok tanítása, latin
animációk (Waka-waka, Bomba, Colita
stb.) mixer show és egyéb vidámságok,
tánc hajnalig! DJ Chili. Belépõjegy: elõvételben 1 000 Ft, helyszínen: 1 300 Ft
Január 14. 16 óra
"ITT A FARSANG, ÁLL A
BÁL…" - farsangi táncház és álarckészítés kicsiknek és nagyoknak
A kézmûvességet vezeti: Ecsediné
Czinki Tünde. Néptánc: Péter Katalin néptáncoktató. Népzene (citera):
Hajgató Rita. Belépõdíj: 300 Ft

HOMMAGE ? ESTERHÁZY
A Pozsonyi Magyar Galéria Hommage ? Esterházy János festményés grafikai gyûjteményének kiállítása. Megtekinthetõ: január 15-ig

A KENDLIMAJOR LUDVIG
NEMZETKÖZI MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁSA
Retrospektív kiállítás három kontinens képzõmûvészeinek Kendlimajorban készült alkotásaiból
Megtekinthetõ: január 23-ig

Január 16. 17 óra
"RÉGMÚLT IDÕK SZÍNHÁZI
ÉLETE A KISKANIZSAI POLGÁRI OLVASÓKÖRBEN" - elõadás. Meghívott vendég: Dobó
László tanár úr. Elõadás házigazdája: Horváth Jánosné. Szervezõ:
Könyvbarátok Klubja

A sorozatbani 40. gyõzelemtõl a 246 kilométer teljesítéséig
2011 Nagykanizsa sportjában
valamivel talán csendesebb volt,
mint az azt megelõzõ évek, de ezúttal sem maradtunk nagy teljesítmények, érdekességek híján.
Az elõzõ évi értékelésünkhöz képest a kört bõvítettük, például
utánpótlás vonalon kerestük
azokat az egyéniségeket, akik a
jövõben meghatározó szerepet
tölthetnek be a kanizsai sportpalettán. Lehet, hogy nincsenek sokan, de ha kitartóak, legalább
nagykorúvá válásukig még sok
szép sikert arathatnak - nagykanizsai színekben.
Kanizsaiak külföldön
és világversenyeken
A Nagykanizsai TE 1866 vívói
között gyakorlatilag már jó szokássá
vált az Európai Körversenyeken való
indulás, a lengyel és német helyszíneken Flumbort Sára (1998),
Vernyel Sára (1997), Kungli Borbála
(1997), Osvald Anna (1996), Áfra
Eszter (1996), vagy éppen Dobó István (1997) és Farkas Miklós (1995)
bizonyíthatott a kardozók között. Lényeges megjegyezni, hogy említett
korosztályos versenyzõk a hazai országos bajnokságokon is tudják, milyen érzés beleszippantani a dobogó
magaslati levegõjébe...
A cselgáncsozóknál a fiatal eredményesebb generációt az itthoni
bajnoki címeik mellett (akár) nemzetközi sikereikkel is büszkélkedõ
(Zágrábtól Ljubljanáig) Lukács
Ditta (2000), valamint Sólyomvári
Dávid (2000), Huszár Máté (1999),
Szabó Mátyás (1999) és Huszár
Martin (1997) jelent(het)ik az NTE
egyesületénél.
Egyed Zsanett (1996) a Kanizsai
Birkózó SE korcsoportos országos
bajnok szabadfogású birkózója a
válogatottba kerülvén indulhatott a
nyári, Varsóban rendezett szabadfogású ifjúsági Eb-n (ahol kilencedikként zárt 46 kg-os súlycsoportjában), majd a szombathelyi világbajnokságon. Mindkét világeseményen a válogatott másodedzõjeként vele volt klubbeli trénere,
Szatmári Zsolt is.
Zsanetthez hasonlóan Fuisz Viktória (1993; Kanizsai Vadmacskák)
is bizonyíthatott hazai világversenyen, hiszen az U18-as nõi kosárlabda válogatott tagjaként nyáron
játszott Miskolcon a B-csoportos

Eb-n, míg a karatékák szakági
korcsopostos gyõri kontinensviadalán Oláh Tamás (1997) lett harmadik, de Mészáros Martin (1998;
mindketten Sensei Sáfár Shotokan
Karate-Do SE) is megjárta eredményesen az európai küzdõtereket.
Abay Nemes Anna (1996; Délzalai Vízmû SE) a júliusban Belgrádban rendezett XXXVIII. Úszó Ifjúsági és Junior Eb-n indulhatott válogatottként, s versenyszámaiban ért el
„elsõbálozóként” középmezõnybeli
eredményeket. Az év során hozzá,
mint egyesülete húzóemberéhez zárkóztak fel szorosan eredményeikkel
Zámodics Márk (1997) és Molnár
Flóra (1998) – immár (szintén),
mint vidék-válogatott kerettagok.
Tamás Bianka a Kanizsa
Lovasklub lovastusában induló
versenyzõje Ausztriában is megmutathatta tudását erõs mezõnyben, Lubics Szilvia (Kanizsa Futóklub) pedig méltán került az országos sportsajtóban is címlapra, hiszen szeptemberben göröghonban
nyerte meg a 246 kilométeres
Spartathlon ultramaratoniját.
Volt azonban egy nagy hiányzó
is, aki pedig rászolgált volna az
õszi belgiumi cselgáncs junior Ebre, illetve a dél-afrikai vb-re,
Mihovics Szabinának (1992) azonban az elsõrõl tanulmányai, utóbbiról pedig súlyos térdsérülése miatt kellett lemondania.
Légiósok Nagykanizsán
Az õsszel érkezõ, a pályán kissé
öntörvényû amerikai Marcus Neallel eddig úgy tûnik, csak nyert a Kanizsa KK-DKG East NB I B-s kosárlabda-együttese, de a Kanizsa
Sörgyár SE nõi extraligás csapatánál
is bemutatkozhatott a Charlotte
Carey – Angharad Philips – Megan
Philips wales-i trió. Az év során a
szamba-foci képviselõi is megmutathatták (volna) tudásukat a Nagykanizsai TE 1866 NB III-as labdarúgó gárdájánál, a brazil Luiz Fernando és Rubens azonban az esztendõ
végéhez közeledvén már szedte is
sátorfáját a dél-zalai városból.
Az év sztorija
Miután megírtuk, az országos
sajtó szintén foglalkozott a márciusi esettel, nevezetesen a labdarúgó NB III Dráva-csoportjában lejátszott NTE 1866-Balatonlelle SE
találkozónak volt egy külön pikantériája: a Keszei Ferenc szakosz-

tály-vezetõ irányította Nagykanizsa fogadta a Keszei Ferenc edzette Balatonlelle gárdáját... A mérkõzést végül a Balaton-partiak nyerték 1-0-ra. (Példának okáért azért
egy Bayern München – Hamburger SV Bundesliga-meccset képzeljünk el hasonló körítéssel...)
Bajnoki címek
Lubics Szilvia országos bajnok
lett a 100 km-es futók seregszemléjén, az Aquaprofit NTSK NB Ies sakkcsapata pedig negyedik
magyar bajnokságát zsebelte be a
tavasz folyamán. Az amatõr sportlövõk országos bajnokságán kategóriájában Horváth Károly (Nk.
PLSE) szerzett elsõséget, csapatban pedig a PLSE nõi együttese
lett aranyérmes, míg Vránics László (Tri-Co Triatlon Klub) triatlonista az UNICHALLENGE
2011 Ultra Triatlonon lett elsõ korcsoportjában. A Channel 2000 kispályás labdarúgó-csapata a februári terembajnoki (sorozatban harmadszori) címe után õsszel a kispályás küzdelemsorozatot is behúzta. A Canissa Modellezõ SE
színeiben szintén születtek szép
eredmények, Dr. Lekszikov Gábor
például az F1-es hajómodellezõk
kanizsai ob-ján lett elsõ kategóriájában.
Nagy sorozatok
Sportági ritkaságán túlmutató
tény, hogy a négy aranyéremmel
büszkélkedõ Aquaprofit NTSK
sakkozói novemberben a 40. bajnoki gyõzelmüket aratták sorozatban. A Kanizsai Vadmacskák nõi
kosarasai a második vonalban januártól márciusig produkáltak egy
hétmeccses gyõzelmi szériát, amit
õsszel az aktulális szezonban már
túl is szárnyaltak nyolc sikerrel
(ami ráadásul még tovább is nyúlhat 2012-ben...). Az NTE labdarúgói az NB III-ban tavasszal szintén
hetes gyõzelmi sort produkáltak,
lett is a 13. helybõl végül hetedik
pozíció. A Kanizsa KK-DKG East
férfi kosárlabda-csapata, az NB I
B Nyugati csoportjának jelenlegi
listavezetõje õsszel kilenc bajnokit
húzott be gyõztesként egyhuzamban, s ennek folytatására szintén
van esély 2012-ben, csakúgy, mint
a Vadmacskák esetében – január
15-én...
Polgár László
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Kissé fáradtan, nyomott hangulatban kezdte az év második hetét a munkahelyén, de
szerencsére gyorsan átveszi kollégái jó
hangulatát, és olyan stratégiát dolgoz ki,
amivel megalapozhatja a karrierjét.

IV.20.–V.20. Bika
A féltékenykedés helyett válassza inkább a
romantikát és kézzel foghatóbban fejezze ki
ragaszkodását a párja iránt. Új szerzõdések
aláírásába ezekben a napokban ne vágjon bele, feltétlenül kérje ki szakember tanácsát.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ellentmondásos idõszakra számíthat, és felhalmozódnak elintézésre váró ügyei. Ne kapkodjon, a szerencse ön mellé szegõdik, és sikeresen átlép minden akadályt. A hétvégére
tervezzen közös kikapcsolódást a párjával.

VI.22.–VII.22. Rák
Átalakulás várható érzelmi életében. Rendezze a kapcsolatát, ne hagyja, hogy annak a személynek kelljen búcsút mondania, akit valójában a legjobban szeret. A jelentéktelennek tûnõ ügyek miatt ne civakodjanak egymással.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Szabaduljon meg végre a bizonytalanság érzésétõl, és egy bátor döntéssel változtasson
az életén. Hogyha a munkahelyén feszültség
alakul ki a kollégái között, lehetõleg ne foglaljon állást, csak hallgassa meg õket.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Bár semmi rendkívüli nem történik a környezetében, anyagi ügyeiben, vagy érzelmi
életében, mégis úgy érzi, valami van a levegõben. Ha továbbra is ragaszkodik a saját
megérzéseihez, hamarosan megfejti a titkot.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ezekben a napokban a hideg ellenére megnõ a mágneses kisugárzása. Hogyha még
szingli, a csillagok is arra buzdítják, hogy
legyen a megszokottnál merészebb, de ne
diktátorként vigye véghez az akaratát.

X.23.–XI.22. Skorpió
Könnyen válaszút elé kerülhet a családjában, mert nem tudja teljesíteni anyagiak
híján a kívánságukat. Lehetõleg ne kosarazza ki õket, a békesség kedvéért inkább
menjen bele némi anyagi alkudozásba.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha minden estéjét otthon tölti, és nem jár el
társaságba, elõbb-utóbb nyûgös lesz. Ha feltekint este az égre, megtapasztalhatja a csillagok bátorítását is. Keresse a közös hullámhosszt a barátaival, de ne essen túlzásba.

XII.22.–I.20. Bak
Pénzügyi dolgaiban legyen a korábbinál sokkal óvatosabb, és mielõtt bármibe belefog, szerezzen információt. A szónál többet ér a tett. E
mondás igazságát ne hagyja figyelmen kívül
akkor sem, ha ön ígér másoknak valamit.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Energiával telten kezdte az új évet, és így
lesz ez a további hetekben is. Alig várja,
hogy ötleteit a gyakorlatban is megvalósítsa.
Hagyatkozzon a fantáziájára, és tervezze bátran karrierjét, mert a siker nem marad el.

II.20.–III.20. Halak
Ne aggodalmaskodjon annyit anyagi helyzete
miatt, inkább koncentráljon a teendõire. A hétvégén pihenjen többet, hogy újult erõvel tudja
kezdeni a következõ hetet. Pihenésképpen szabadidejét kösse le például álomfejtéssel.
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Túl a negyedszázadik válogatottságon

Már az sem volt szokványos
történés, amikor Beleznán a
helyi focicsapat legényei között terelgetni kezdte a futballlabdát, s mostanra eljutott
odáig, hogy az idei esztendõben már a 30. nõi felnõtt válogatott mérkõzésén is túl lehet.
Tálosi Szabina, a szombathelyi
Viktória FC hátvédje a téli
szünetet a zalai végeken
töltötte, s van is mire ráhangolódnia, hiszen jönnek az újabb
mérkõzések és diplomája után
további szakképesítéseket szerezne a nagykanizsai születésû
labdarúgó.

– Több mint tíz esztendeje annak,
hogy Beleznán futballozni kezdtem,
s azóta az egytemi tanulmányaimon
is túljutottam – kezdte a 23 esztendõs Szabina. – A beleznaiak akkori
edzõje, Domján László gondolta
úgy, hogy nyugodtam lejárhatok
hozzájuk, s õ volt az is, aki engem
idõvel ismerettségei folytán beajánlott a szombathelyieknél.
– Ha jól tudom, a középiskolát
már a vasi megyeszékhelyen kezdted...
– Tulajdonképpen már hetedik
osztályos koromtól jártam fel hozzájuk a meccsek alkalmával, de
miután befejeztem általános isko-

INGATLAN

hosszú távra garázs kiadó. Érd.:
0630/520-4050 (7479K)

Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres, részben letakarított építési terület eladó. Ugyanitt
bontott építési anyag ingyen elvihetõ! Érd.: 0630/448-6072
Elcserélném Nk-i kétszobás,
egyedi gázas, I. emeleti lakásomat
hasonló kaliberû újabb, cirkófûtésesre
értékegyeztetéssel.
Tel.:
0630/3300-479 (7471K)
Készpénz nélkül Nagykanizsa,
Zemplén Gyõzõ utcában, tehermentes, beköltözhetõ, 41 m 2-es,
felújított, földszinti panellakás
eladó. Érd.: 0630/972-5045
(7477K)
Nk Király u. 6. szám alatt 55 m2es, Mészáros Lázár u. 1. szám alatt
43 m2-es saroküzlet kiadó vagy eladó, vagy kanizsai, zalakarosi ingatlanra cserélhetõ. Tel.: 0693/313-271,
0630/2044-556 (7478K)

VEGYES

BÉRLET
Nk-án a Munkás úti garázssoron

lás tanulmányaimat, kerültem el
gimnáziumba Szombathelyre. Onnan pedig már az egyetem is szinte egyenes választásként jött.
– Hogyan alakult mindeközben
futballista pályafutásod?
– Amikor elkezdtem, csatárként
játszottam, mára aztán belsõ védõként futballozok jó ideje a Viktóriában. Csapatunk is végig dobogós volt
az eltelt tíz esztendõben (amibe bajnoki cím is belefért), szóval igazán
nem lehet panaszom e téren sem.
– Mi több, idén októberben már
25. válogatottságod ünnepelhetted, melynek alkalmából Pápán, az
izlandiak elleni Eb-selejtezõ elõtt
köszöntöttek is.
– Akkor többünknek is gratuláltak
– mivel nem csak én lettem október
22-én negyedszázados –, s valóban
jó érzés volt ezzel szembesülni.
Egyébként amikor válogatott pályafutásom elkezdõdött, némi elõnyöm
talán volt azzal, hogy hatványozottan
szem elõtt voltam, lévén az U19-es
nemzeti együttesnél akkori klubtrénerem, Markó Edina dolgozott szövetségi edzõként, így a jó teljesítményem nem maradt észrevétlen. Hoszszú ideig aztán két válogatottban is
párhuzamosan szerepeltem, mivel –
még korosztályosként – 2007-ben
mutatkozhattam be a nagyoknál.

Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István. Nagykanizsa, Ady
Endre u. 11., tel.: 0630/597-1530
(7457K)
Kidobásra szánt TV-jét, mikróját,
mosógépét, gáztûzhelyét, stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-2723 (7476K)
Meghibásodott
távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjavítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7480K)

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy
alkalommal, 15 szóig 1600 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).

Polgár László

Az Atlas nem csak a fej hordozója

Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat
és teljes hagyatékot. Érd.: 0620/5553014 (7362K)
Vásárolnék
porcelánokat
(Herendy, Zsolnay, stb.), bronz és
réz tárgyakat, régi iratokat. Érd.:
Nagykanizsa,
0630/332-8422
(7481K)

SZOLGÁLTATÁS

– Kínától a soproni észak-írek
elleni – szintén – Eb-selejtezõ mérkõzésig tartott eddig a válogatottbeli fellépéseid sora. Hogyan tovább, értve ez alatt, vajon felmerült-e benned akár a légióskodás
lehetõsége is?
– A huszonhetedik fellépésem volt
a 2-2-es soproni találkozó november
végén, melyen ráadásul gólt is szereztem. Itthon mindenesetre a válogatottság a nõi szakág csúcsa, innen feljebb gyakorlatilag nincs. A továbblépés valóban az lehet, ha valaki elkerül
az angol vagy német elsõ osztályú
bajnokságba, amire van is példa a
magyar nõi labdarúgók esetében is.
Viszont én szívem szerint szeretnék
itthon maradni, mert jó lenne a civil
életben elhelyezkedni az eddigi tanulmányaimat hasznosítva.
– S valamilyen szinten van vagy
volt kapcsolatod az elmúlt évtizedben a kanizsai nõi futballal?
– Igen, hiszen a téli teremtornák
alkalmával többször is voltam a
nagykanizsaiakkal
különbözõ
helyszíneken, ahol nagyon jól
éreztem velük magam. Az talán viszont valahol érthetõ, hogy egy
szint után már nem lépne vissza az
ember...

Ön tudta, hogy a legelsõ nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.
Mintegy 17 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Rene-Claudius Sümperli
dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet már a világ több mint
30 országában közel 400 Atlasprof
specialista végez. A fej-,nyak-,gerinc, és csípõ egyensúlyát meghatározó
elsõ nyaki csigolya helyzetének
(Atlas) korrigálását szolgáló egyszerû
és biztonságos vibrációs gépi
masszázst szabadalmaztatta és személyesen oktatja.

Az eredmény tartós, mert az Atlas az
anatómiailag korrekt helyére kerül. Atechnika egyedülálló, természetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást
a csigolyatestre, nem manuálterápia és
nem csontkovácsolás. A módszer neve
AtlasPROfilax. Agépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat melynek következtében
az Atlas visszatér normál helyzetébe. Magyarországon 7 Atlasprof specialista van,
aki alkalmazza a metódust, a Nyugat-Dunántúlon egyedül dr. Varga Imre, aki idén
januárban járt Zágrábban, ahol Jasna
Tomljenovics Atlasprof specialista korrigálta az Atlasát és maga is megtapasztalta
annak tartós, jótékony hatását. Több régóta
fennálló panasza csökkent vagy szûnt meg
az elmúlt hónapokban. Mindez a szervezet
öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetõen indult be.

Dr. Varga Imre
ingyenes ismertetõ
elõadást tart
Nagykanizsán, a
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban
2012.01.18. (szerda) 17 órakor
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már Marcus Neal sem tudta hozni fegyelmezett játékát, s a nógrádiak ismét elhúzhattak. Onnantól már a kanizsai tréner, Kovács
Nándor (aki nem csupán
edzõsködött, de bõ másfél évtizeddel korábban játszott is salgótarjáni színekben) pályára küldte
a cseréket is, a hazaiak pedig biztosan nyerték a mindent eldöntõ
mérkõzést.
Kovács Nándor: „Jól kezdtünk,
sajnos azonban a második negyedben teljesen szétesett a játékunk,
fõleg támadásban voltunk enerváltak. A fordulás után sikerült egy

Tarjáni ezüst a listavezetõnek
Az NB I-es, NB II-es kosárlabda
kluboknak kiírt férfi Hepp Kupa
négyes döntõjét rendezték Salgótarjánban, s a Final Four-nak nem
kevesebb volt a tétje, minthogy az
elsõ két helyezett a "nagy" Magyar
Kupa fõtáblájára kerülve A-csoportos ellenfelet kapjon az elkövetkezendõ küzdelmek során.
Nos, az már az elsõ nap eldõlt,
hogy a Kanizsa KK-DKG East NB I
B-s legénységének lesz alkalma öszszemérni erejét felsõ ligás csapattal,
hiszen az elsõ elõdöntõben a Soproni
MAFC-NYME gárdáját legyõzték
Kovács Nándor tanítványai (81-66).
A másik párosítás során, az éjszakába nyúló Salgótarján – Eger
találkozón (melyen nézõtéri atro-

citás is „színesítette” a történteket)
végül a házigazdák kerekedtek
felül, így õk lettek az ellenfelei a
Kanizsa KK-nak.
A finálé keretében remek hangulatú összecsapáson veselkedett
egymásnak a tarjáni és a kanizsai
legénység, a házigazdák végül
igencsak „határozott” különbséggel nyertek 79-60-ra Kovács Nándor gárdája ellen. Azonban, ahogy
már írtuk, ettõl függetlenül is biztos volt, hogy a Salgótarján KSE
és a Kanizsa KK-DKG East kosarasai bejutottak a férfi Magyar Kupa nyolcaddöntõjébe.
A mérkõzés során mínusz
húszról egyszer még feljöttek a
vendégek öt pontos különbségre,
de azt követõen többek között

kicsit nagyobb ritmusra váltanunk,
ekkor fel is zárkóztunk, ám többre
már nem maradt erõnk. A vereség
ellenére is büszke vagyok csapatomra.”
Aztán nem sokkal késõbb az is
eldõlt, hogy az elõzetes hírekkel
ellentétben a férfi kosárlabda
Magyar Kupa legjobb tizenhat
együttese között a Kanizsa KK
DKG-EAST – Kis Rába menti
Takarék Soproni KC párosítás
nem január 18-án, hanem egy
héttel késõbb, 2011. január 25én (szerda) 18.00 órától kerül
megrendezésre Nagykanizsán.
Az idõpontról a két fél egyezett
meg.
P.L.
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A sírhelyek
megváltásáról
A Via Kanizsa Nonprofit Zrt,
mint a temetõk kezelõje értesíti
az érintett hozzátartozókat, hogy
a nagykanizsai Tripammer utcai
köztemetõ, - Kiskanizsai, - Palini, - Bajcsai, - Bagolai, - Fakosi,
- Miklósfai, - Korpavári, - Sánci
temetõkben a sírhelyek közül
többnek lejárt az érvényességi
ideje.
Ezek közé tartozik:
- Kriptáknál az 1912 elõttiek,
megváltás 100 évre.
- Síroknál az 1987 elõttiek,
megváltás 25 évre.
- Urnafalban a 2002 elõttiek,
megváltás 10 évre.
- Urnakriptáknál az 1992
elõttiek, megváltás 20 évre.
E hirdetmény alapjául szolgál a
temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló XLIII. törvény valamint a
145/1999. ( X.I.) Kormány rendelet.
A sírhelyeket újraváltani illetve errõl tájékoztatást kapni a
temetõgondnokságon lehet,
melynek elérhetõsége a következõ:
Temetõgondnokság
Nagykanizsa 8800, Tripammer
utca 1., Tel: 93/311-530
A lejárt sírhelyeket az
újramegváltás elmaradása esetén a 2012 év második felében
értékesítésre meghirdetjük.

A kanizsai sportban is lesz helye a (TAO)millióknak
A kanizsai, látványsportokat
„produkáló” klubok körében is
egyöntetû a vélemény, a magyar
sportot érintõ társaságiadó-kedvezményrõl szóló törvény sokat
javíthat úgymond "komfortérzetükön". A visszaigazolásokat
(Tornyi Barnabás futballtréner
egykori szavai után szabadon...)
gyorsan sikerült is tartalommal
megtölteni, vagyis nem jöttek
rosszul a milliók, melyeket az
utánpótlásra, vagy éppen a
sportszerek beszerzése végett lehet elkölteni...
Szemezgettünk, melynek során
találtunk klubot, amelyik honlapján tette közzé – az elõírásoknak
megfelelõen – a határozatot, a másiknál két szakág érintettsége között sem tesznek (jogosan) különbséget, míg néhány kevésbé elõtérben lévõ egyletet is megkerestünk,

ahol készségesen nyilatkoztak terveikrõl.
A Nagykanizsai Torna Egylet
labdarúgóinál kissé fura a helyzet,
hiszen az utánpótlásvonalon igencsak foghíjasak sorai (lévén csak a
nõi lelhetõ fel náluk...), illetve a
seniorok révén juthattak kerethez,
s a „kredit feltöltése” meg is történt, tudtuk meg a futball-szakosztály ügyeit koordináló Helyes Klárától. Ez összesen mintegy 7 millió forintot takar, s ne legyen kétségünk, a forintoknak lesz helye az
anyagilag sanyarú helyzetû klubnál.
A Nagykanizsai Izzó SE kézilabdázói férfi és nõi mezõnyben is
képviselik az egyesületet, s összesen 10 millió forintból gazdálkodhatnak. Ahogy Musits Ferenc fogalmazott, kérelmük költségtervének egyharmadát látták jogosnak a
döntéshozó grémiumnál, de a 120

leigazolt sportolóval büszkélkedõ
utánpótlás szekciójuk edzõinek is
hatalmas segítség a fent említett
összeg.
Balázs László, a Kanizsa Vízilabda Sport Egyesület elnöke tárgyilagosan értékelve a helyzetet
elmondta, amekkora keretösszeget
igényeltek, azt jóvá is hagyták, s a
pénzzel már gazdálkodhatnak is a
jövõben. A 4-5 millió forintos tétel
az utánpótlás csapat(ok) utaztatásában lesz nélkülözhetetlen, hiszen
a legtöbbet ez a „bekezdés”
emészti fel mûködésük során, illetve vízilabdázóik számára a sporteszközök beszerzésében is nagy
segítséggel szolgálnak a forintkötegek...
A nõi kosárlabdázók esetében
fontos megjegyezni, hogy a Kanizsa Diákkosárlabda Klub esetében beszélünk a pályázatról, s
az egyesület végül 6,7 millió fo-

rinthoz jutott. Ahogy a szakmai
vezetõ, Gábor Erzsébet értékelt,
a terembérlet, az utaztatás, a játékvezetõi térítés, az étkeztetés
és szállás területén jött igencsak
jól a lehetõség, de a trénerek javadalmazása is legalább ennyire
fontos. Amely mondatban minden benne foglaltatott, így hangzott a számos NB I A csoportos
játékost kinevelt trénertõl: „A
szülõk vagy éppen én ültem be a
volán mögé legtöbbször, amikor
a csapatokat utaztattuk, de most
buszok vihetik a lányokat jóval
kényelmesebb körülmények között...”
S talán nem közhely puffogtatás, ha azt írjuk, ennyi luxus igazán
megjár azoknak, akik a mai világban versenyszerû sportolásra adják
fejüket...
P.L.
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