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A tûzvédelmi
kiállítás
dísze lett
a felújított
kocsifecskendõ
A felújítását követõen a Tûzoltóság fõbejáratánál látható az
a kocsifecskendõ, melyet júniusban vásárolt meg Tolna megyében a város Cseresnyés Péter
polgármesternek köszönhetõen
azzal a szándékkal, hogy az gazdagítsa a nagykanizsai tûzvédelmi kiállítást.
Avatóbeszédében Dobos István tûzoltó alezredes, a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje a kocsifecskendõ múltjáról elmondta: Walser
Ferenc mûhelyébõl került ki
1888-ban, és a kor technikai
színvonalát tükrözõ kétdugattyús
bõrgyûrûs, volumetrikus elven
mûködõ szivattyúval szerelték
fel. A nagyteljesítményû fecskendõk közé tartozó eszköz feltehetõen nagy lélekszámú településen
látott el szolgálatot, mivel a falvak nem engedhettek meg maguknak hasonló beruházást akkoriban.
A fecskendõ oldalára most emléktábla is került, amelyre helyhiány miatt nem kerülhetett fel
mindazok neve, akiknek a végeredmény köszönhetõ, akik valamilyen módon ne járultak volna
hozzá a sikerhez. A felújításban a
tûzoltók tevékenysége mellett komoly segítséget jelentett a DKGEAST Zrt. valamint Fehér Béla és
Czinki Ferenc vállalkozók munkája.
Az avató ünnepség további részében Cseresnyés Péter polgármester megköszönve a felújításban közremûködõk munkáját,
hangsúlyozta: a felújított szerkocsi nemcsak muzeális érték, nemcsak a tûzoltó laktanya, hanem a
város dísze is lett. Elképzelhetõ –
tette hozzá –, hogy a következõ turistacsalogató városi kiadványban
egy ajánlott állomásként szerepel
az idelátogatók számára.
(További
képek
a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában.)
B.E.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Szobrot állítottak Dr. Kotnyek István
tiszteletére Miklósfán

A Miklósfai Közmûvelõdési és
Városszépítõ Egyesület és annak
Dr. Kotnyek István Kertbarát
Köre szobrot emelt az egyesület
alapítója, örökös tiszteletbeli elnöke, városunk díszpolgára, a
2009-ben elhunyt Dr. Kotnyek
István emlékére. A márvány
mellszobor, Csávás Csaba fafaragó mûvész alkotása a Kápolna
téri szoborparkban látható.
A Mindenki Háza nagytermében
megtartott ünnepi program résztvevõi Dömötörffy Sándor egyesületi elnök megnyitóját követõen
irodalmi mûsort hallgattak meg a
miklósfai Nõi Kórus és a helyi iskolások elõadásában, majd Dr.
Kotnyek István életútját vetített
képekkel idézte fel Tulman Géza
pedagógus:
„Dr. Kotnyek István 1940. december 23-án született Kotnyek
Ferenc földmûves és Kalamász
Mária gyermekeként Somogyszentmiklóson. Arról a történelem tehet, hogy azóta is itt,
ugyanazon a telken lakván Zala
megyébe került, miklósfai, majd
1982-tõl nagykanizsai lakos lett.
Szülei a helybéli általános iskola
befejezése után, az õ életük folytatását remélve, a nagykanizsai
Mezõgazdasági Technikumba
íratták be. Itt érettségizett és szerzett technikusi oklevelet 1959ben.
Amiért innen a Pécsi Tanárképzõ
Fõiskolára jelentkezett, hosszabb kifejtést igényelne. Annyit azonban elmondhatunk, hogy tizenvalahány
évesen számára az addig látott magatartási minták, életvitel-követések

közül kettõ volt elfogadható: a szülõké és az õt tanítóké. A szülõkét
már nem választhatta, a tanítókéhoz
még ragaszkodhatott. Így a tanári hivatást választotta. 1963-ban szerzett
nappali tagozaton biológia-, földrajz-, mezõgazdaságtan szakos tanári oklevelet. A tanári pályát a
Nagyrécsei Általános Iskolában
kezdte. Kikerülve Nagyrécsére nagyon hamar találkozott az egyik legégetõbb pedagógiai problémával, a
hátrányos helyzettel. A kép tovább
élesedett, amikor meglátta a gyerekeket, megtudta, hogy sokan járnak
be sárban, télben a környezõ, akkor
még lakott pusztákról, szõlõhegyekrõl. Külön figyelmet szentelt a roma
gyermekek helyzetének is. Észrevételeit egy tanulmányban is megfogalmazta. A közzétett anyag nagy figyelmet váltott ki, aminek eredményeként 1970-ben a Zalai Gyermek
és Ifjúságvédelmi Hetek rendezvényeinek egyik elõadója lett. Itt már
nemcsak a látható és láthatatlan
problémák ismertetésére került sor,
hanem egy stratégia kidolgozásával
a problémák enyhítésére is kísérletet
tett. Így született az ország, sõt Európa elsõ cigánykollégiuma Csapiban,
1973-ban. Az esélyegyenlõséghez
való közelítést szolgáló pedagógiai
programot több országban, Svédországban, Japánban, Szlovéniában,
Németországban is tanulmányozták,
vagy át vették.

Ahhoz, hogy 26 évesen már tanfelügyelõvé nevezték ki, biztosan
hozzájárult az is, hogy akkortájt
kevés képesített (fõként nappalin
végzett) tanár dolgozott a nagykanizsai járás iskoláiban. Talán a
gyerekekkel elért eredményeknek
is köszönhetõen került a Nagykanizsai Járási Tanács (Városi Bizottságának) Mûvelõdésügyi Osztályára. Az állás elfogadásában az
is közrejátszott, hogy így lehetõség kínálkozott a fõiskolát kiegészítendõ egyetemi továbbtanulásra
is. 1973-ban a Budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetemen szerzett pedagógia szakos oklevelet,
majd ugyanitt doktorált 1976-ban.
Ez az idõszak egybeesett azzal,
hogy a 70-es évek jelentõs változásokat hoztak Zala megye tanügyében. Így lett nagy rábeszélést követõen 1971-ben, 31 évesen a Nagykanizsai Járási Hivatal Mûvelõdésügyi
Osztályának vezetõje. Ebben elmondása szerint a legjobb az volt, hogy
óriási viták után tehették, amit a legjobbnak gondoltak, és ezt komoly
elemzésekkel is alátámaszthatták.
Az életút közbülsõ állomásai: a
házasságkötés, a gyerekek és az
unokák. 1965-ben kötötte össze
életét Sárvári Máriával, két gyermekük született Judit és Eszter. Felesége és most már mindkét gyermeke is pedagógus, valamennyien
Nagykanizsán tanítanak.
Minden nap mesélt a gyermekeinek, soha nem múlhatott el este mese nélkül. Ezeket a meséket õ maga
írta, ezért 60. születésnapjára lányai
megrajzolták és megírták kedvenc
meséjét, A nagy kerek erdõ meséit,
melynek kis rajzai ténylegesen a
valóságban körülötte levõ személyeket, állatokat ábrázolták.
Türelemmel viselt hosszú betegség után életének 69. évében 2009.
november 12-én hunyt el.”
Az ünnepi köszöntõk sorát
egész Nagykanizsa tiszteletét hozva, és a polgármestert képviselve
Balogh László, az OKISB elnöke
kezdte. Személyes ismerõseként,
mint példaembert emlegette Dr.
Kotnyek Istvánt. Példaembert tanárságában, oktatási vezetõként

Zala megyében. „Emlegethetjük
példaemberségében neveléstörténészként is, hiszen a kanizsai gimnázium történetét 1920-tól a rendszerváltozásig õ írta meg, de ne felejtsük a szõlészt, borászt, kertészt
sem, mert ez is összefügg a pedagógus mivoltával. Azt mondják,
ahogy a kertészt a csemetefához
fûzi valamiféle belsõséges viszony, így van ez a pedagógus és a
gyermek közötti viszonnyal is.
Mégiscsak a legfontosabb, hogy
lokálpatrióta, példaember, és így
lehetett díszpolgár is. Így lehet neki emlékmûve. Pozitívan tudott
gondolkodni betegségében és
egészségében is. Szerénysége tiltakozna az ellen, hogy szobrot állítsanak neki, de örülne annak, hogy
egy olyan erõs közösség részese,
kovásza, sója lehetett, és még most
is az, mint a Miklósfaiak”.
Dr. Pálfi Dénes elnök, nagymester, a Da Bibere Zalai Borlovagrend
vezetõje Kotnyek Istvánra, csupa
nagybetûvel az EMBER-re, az utolsó zalai néptanítóra emlékezett. A
szakmával kapcsolatos történeteit
elevenítette fel ezen a szép napon.
Mint hangsúlyozta, elsõk közt volt,
aki kertbarát kört és borbírálatot
szervezett Miklósfán. Nem azért tette, hogy érdemeket szerezzen vele,
hanem azért, hogy segítse embertársait, akik fáradságos munkával
megtermelték a jó bornak való alapanyagot, de technikai hiányosságaik
voltak a bor készítésében, gondozásában. Azáltal, hogy a termelõkkel
itt helyben mindezt megismertette, a
munkájuk gyümölcse élvezetesebb
és eredményesebb lett. Kotnyek István munkatársa lehetett, amikor a
Zala Megyei Pedagógiai Intézetet
vezette. De kenyeres pajtása is volt,
hiszen amíg kanizsai osztályvezetõ
volt, és hetente Zalaegerszegre utazott, soha nem mulasztotta el betérni a Pölöskei Fajtakísérleti Állomásra, és akkor mindig hozott egyegy igazi kenyeret, ahogy õ mondta,
mert Miklósfán sütik az igazi kenyeret. „Az sem véletlen, amikor
egy jóízû kenyér van a kezemben,
az íze és illata Pistára emlékeztet.
Kedves, mosolygós, jóságos, derûs
alkata nemcsak márványba faragva
marad továbbra is köztünk, hanem
szobor nélkül is megmarad emlékeinkben, gondolatainkban.” Végül
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Elhunyt Rózsás János,
városunk díszpolgára

Fotó archív: Bakonyi Erzsébet

megköszönte, hogy ismerhette,
hogy barátja, rendtársa lehetett, és
külön kiemelte, hogy somogyi létére mennyit tett a zöld Zaláért.
„Nemcsak pedagógus voltál, hanem az eukarisztia embere is, mert
eukarisztia kenyér és bor nélkül
nincs. Ehhez is hozzájárultál.” – fejezte be beszédét.
Németh József, a Dr. Kotnyek
István Kertbarát Kör elnökeként
Pista bácsi életének azon részérõl
beszélt, amely a szõlõ és a bor szolgálatáról szólt. A szõlõ iránti szeretetét mi sem bizonyítja jobban,
mint az I. hegyháti birtokán kialakított több mint 100 szõlõfajtából
álló gyûjteménye, amire nagyon
büszke volt. A Szentgyörgyvári hegyi hegykapuk kialakításához is
nagy segítséget nyújtott, az elsõ
hegyháti hegykapunál látható fa
dombormû, mely a szõlõtõre feszített Krisztust ábrázolja, István ötlete volt, ami egyben a Da Bibere
Borlovagrend egyik jelképe is.
Az ünnepség befejezéseként
Dömötörffy Sándor, a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület elnöke hangsúlyozta: „Kotnyek István barátunk személye ma is egységesítõ erõ, a mai ünnepség, a szobor
állítás egy városrész összefogásának eredménye. Végül Dr. Kotnyek
Istvánné átadta az egyesület által
alapított Dr. Kotnyek István Díjat
Mátés Lászlónak és Kalamász
Györgynek, akik hosszú idõn keresztül kimagasló közéleti tevékenységet folytattak Miklósfa városrészért, illetve Nagykanizsáért.
Az ünnepi köszöntõket követõen a
résztvevõk a szoborparkba vonultak, ahol Dr. Pálfi Dénes nagymester és Dömötörffy Sándor leleplezte
Dr. Kotnyek István mellszobrát. A
koszorúzással és mécses gyújtással
még nem fejezõdött be az ünnepi
program. A megjelenteket – közöttük a Letenyei és Tótszentmártoni
Borbarát Egyesület tagjait – a Dr.
Kotnyek István emlékkiállítás megnyitója és állófogadás várta.
Hogyan is mondta beszédében
Dezsõ Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató? – Itt van kõbe vésve tisztaság, tudás, hit. Ez legyen örök
mementó. Õsz van, a szóló szõlõ levele is lehullott már, csak venyigék,
mint néma karok emelkednek az
ónszínû ég felé. Kotnyek István
gazdag múltja, egész pályája töltsön
el bennünket megelégedéssel.
(További
képek
a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában.

Életének 87. évében elhunyt Rózsás János író, egykori GULAGfogoly, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város díszpolgára. A „magyar
Szolzsenyicin” Budapesten született 1926. augusztus 6-án. A ‘40-es
évek elején segédtisztviselõ, jegyzõségi írnok, majd fõmérnöki titkár volt. 1944 decemberében
azonban a Vörös Hadsereg letartóztatta, és a GULAG-ra hurcolta
kényszermunkatáborba. 1953-ig
raboskodott, és egy kazah lágerben
találkozott Alexander Szolzsenyicinnel, akivel három évet töltött
együtt. A Szovjetunió Legfelsõbb
Bírósága 1962-ben rehabilitálta.
Késõbb könyvelõként, németorosz mûszaki tolmácsként dolgozott, és számos könyvet írt: a Keserû ifjúság 1986-ban, az Éltetõ reménység 1987-ben, a Duszja nõvér 1995-ben, a GULAG-lexikon
2000-ben, a Leventesors és a Válogatott írások 2005-ben jelent
meg.
Nagykanizsa 1993-ban választotta díszpolgárai sorába, Zala megye pedig 2003-ban. Megkapta a
Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjét (2001), a Magyar
Mûvészeti Akadémia aranyérmét
(2003) és a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztjét (2011).

Rózsás Jánost Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti, és osztozik hozzátartozóinak gyászában.

Hittel,
becsülettel
Nagykanizsa szegényebb lett.
Szegényebb egy emberrel, egy
hazafival, egy gondolkodóval, aki
nagy hatással volt közösségünk
szellemi életére, és városunk díszpolgáraként példaként szolgált
Nagykanizsa, Zala megye és az
egész ország számára.
Rózsás János fájdalmas halálhíre váratlanul érkezett az idei halottak napján. A meggyújtott gyertyák, mécsesek ezen a napon már
érte is égtek.
A „magyar Szolzsenyicin” embert próbáló életutat járt be. Tizennyolc évesen besorozták, és a
németek oldalán harcoló ország
hadseregének tagjaként néhány
hónap múlva orosz hadifogságba
esett, majd kényszermunkára
ítélték. Munkatáborok, börtönlágerek sötét, kínzó világában élt
és robotolt kilenc éven át, megjárva a poklok poklát, a
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GULAG-ot.
Kilenc évig raboskodott, ártatlanul, amit késõbb a Szovjetunió
Legfelsõbb Bírósága is elismert, és
rehabilitálta.
A vörös diktatúra azonban nem
engedte el: arra akarták rávenni,
hogy árulja el egykori rabtársát és
barátját, az idõközben világhírûvé
vált Alekszandr Szolzsenyicint,
aki regényeiben leleplezte a kommunista diktatúra kegyetlenkedéseit és feltárta a GULAG embertelen világát. Rózsás János feladata az lett volna, hogy írásaiban
cáfolja Szolzsenyicin állításait,
hamisítsa meg a tényeket, legyen
az elnyomó rendszer fogadott
prókátora.
Õ azonban, egyenes gerinccel,
mindezt nem vállalta, pedig a
szovjetek nyilván nem lettek volna hálátlanok. Õ azonban a nehezebb utat, a becsület és az igazság
útját választotta, s írói munkásságát a tények feltárásának szentelte.
Rózsás János elszenvedõje, hõse és túlélõje volt egy embertelen
világrendnek. Hitelét, súlyát, az
õt körülvevõ tiszteletet azzal érdemelte ki, hogy ember maradt, s
rabságából erõt merítve, apaként,
férjként, Nagykanizsa polgáraként példát mutatott. Mindenkinek.
Ahhoz is volt ereje, hogy Leventesors címû tanulmánykötetében cáfolja a kommunista-szocialista ideológia hazugságait a leventemozgalomról, amelyet igyekeztek úgy beállítani, mint egy fasiszta szervezetet, holott egy
olyan, fegyelmet hirdetõ ifjúsági
mozgalom volt, amely a vallás, a
hazafiság és munka szeretetének
elévülhetetlen értékeire nevelte a
kor fiataljait, megteremtve a trianoni gyalázat utáni országépítés
alapjait.
Rózsás János gazdag szellemi
életmûvet hagyott maga után,
amelynek megõrzése, ápolása
mindannyiunk közös feladata. Ezt
a szellemiséget meg kell tartanunk, így tisztelegve díszpolgárunk munkássága, életmûve elõtt,
és ezzel segítve az utánunk jövõ
nemzedékeket, hogy hittel, becsülettel élhessenek.
A lángot tovább kell vinni!
Rózsás Jánost Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, és
osztozik hozzátartozóinak gyászában.
Cseresnyés Péter
polgármester
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az építkezés során felmerült nehézségekrõl is. Az eseményen
részt vett a kórház gazdasági
igazgatója Szlávecz Lászlóné, a
helyi építésvezetõ Biczó Lajos, a
kórház mûszaki vezetõje Sebestyén István, valamint Mihovics
Zoltán és Horváth István projektmenedzserek.
A kórházbejárás céljáról Cseresnyés Péter polgármester többek között kifejtette: az önkormányzat már nem fenntartója az
intézménynek – mint az többször
is elhangzott a közgyûlésen –, de
ettõl függetlenül a kórház a városé még akkor is, hogyha a magyar

„Olyan beruházás valósul meg, amely
hosszú idõre korszerû technikai
hátteret biztosít a gyógyító munkának”
A Kanizsai Dorottya Kórház
közel 3,5 milliárd forint európai-uniós támogatással megvalósuló, több mint 4 milliárd forint összköltségû rekonstrukciójának jelenlegi állásáról tájékozódott kórházbejáráson Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ. Mint korábbi projektgazda figyelemmel kíséri, hogy a kivitelezés indulásától eltelt közel hat hónapban hogyan haladt elõre a
fejlesztés.
A munkaterületet április 27-én
vette át a többségében helyi alvállalkozókat foglalkoztató kivitelezõ cég, a ZÁÉV Zrt., és utána elkezdték az épület alapozását.
A kórházrekonstrukció a mintegy 2,2 milliárd forintba kerülõ
építkezésen kívül tartalmaz
orvostechnológiai eszközbeszer-

zést, informatikai hálózatfejlesztést és bútorbeszerzést. A Prof.
Dr. Bátorfi József fõigazgató által vezetett bejárásnak az esõs
idõ ugyan nem kedvezett, de a
résztvevõk így is teljes betekintést nyerhettek a kivitelezési
munkákba, és képet alkothattak

állam az új tulajdonos. Tulajdonképpen a státuszban történt változás, de az érzelmekben, a hozzáállásban és a törõdésben nem.
Ezért vagyok kíváncsi arra –
hangsúlyozta –, hogy a hosszú
éveken keresztül zajló elõkészítés
után hogy áll jelenleg a beruházás
kivitelezése, és sikerül-e határidõre elvégezni az egyes munkafázisokat.
– Azt a bíztató választ kaptam
– folytatta a polgármester –,
hogy igen. Talán a fõigazgató
úr is egyetért velem abban,
hogy a kórház és az egészségügy átalakításával Kanizsa
nyert, és nyerni fog a jövõben.
Meggyõzõdésem, hogy a kanizsai kórház jelentõsége a magyar egészségügyben növekedni
fog, és ez a fejlesztés nemcsak a
jelenlegi státuszának megerõsítéséhez járul hozzá, hanem erõsebb pozíciót tud kivívni magá-

nak a magyar egészségügy palettáján is.
Prof. Dr. Bátorfi József fõigazgató az elhangzottakhoz hozzáfûzte: alapvetõ változást jelent a
két EU-s projekt megvalósulásában az a tény, hogy a kórházak államosítását, azaz 2012. május 1jét követõen az egészségügyi intézmény lett mindkét uniós projekt gazdája. Tehát a beruházás
megvalósításával kapcsolatos
összes tennivaló a kórház feladata, kötelessége. A fõigazgató
megerõsítette: a TIOP-2.2.208/2-2009-0005
regisztrációs
számú „Kanizsai Dorottya Kórház sürgõsségi ellátásának (SO2)
korszerûsítése” elnevezésû pályázat befejezésének határideje ez év
végére várható, míg a TIOP2.2.409/1-2010-0030 regisztrációs számú „Struktúraváltozást támogató infrastruktúrafejlesztés a
Kanizsai Dorottya Kórházban”
építési beruházások megvalósításáról szóló projekt a jövõ nyárra
fejezõdik be.
– Láthatják a betegek és a kórház dolgozói is, hogy a központi
épület bõvítése három emelet magasságban megtörtént, és a nyílászárókat is felszerelték. Ez a háromszintes épület-hozzáépítés a
Sürgõsségi Betegellátó Osztály
területének megnövelése és korszerûsítése mellett az addig szórványépületekben mûködõ Pathológia és Mikrobiológia központi
épülethez való csatolását is lehetõvé teszi. Ezzel párhuzamosan
folyik a központi épület több betegellátó egységének korszerûsítése: a Központi Mûtõblokk teljesen megújul, átépül az Intenzív
Therápiás Osztály, a Szülészeti
Osztályon az úgynevezett „bababarát” ellátás európai szintû feltételei valósulnak meg. Valamenynyi felsorolt egység a Központi
Radiológiai Osztállyal és a Sterilizálóval együtt orvosi gépekkel
és mûszerekkel gazdagodik. A
közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Megújulnak a liftek,
a négy betegfelvonó közül kettõt
már átadtak az építõk. Átadásra
került az urológiai endoszkópos
mûtõ is, ahol két hónapja folyamatosan dolgozunk korszerû körülmények között.
Az építkezés a betegellátás
mellett zajlik. Mindez türelmet,
átgondolt szervezést és kompromisszumokat igénylõ megoldásokat kíván. A gépek zúgása-zakatolása mellett gyógyítjuk a betegeket, de mondhatom, hogy úgy a
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szakmai személyzet – orvosok,
nõvérek, szakdolgozók –, mint
ahogyan a betegek is elfogadják
ezt az állapotot, hiszen ennek
eredményeként egy olyan beruházás valósul meg, amely hosszú
idõre korszerû technikai hátteret
biztosít gyógyító munkánknak.
Jónak nevezhetõ a kapcsolat a kivitelezõ ZÁÉV Zrt. és a kórház
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ta ettõl függetlenül is számos nehézséget generált és generál,
amit igyekszünk a legjobb lelkiismeretünk és a legjobb szaktudásunk szerint megoldani.
Mihovics Zoltán és Horváth
István projektmenedzserek elmondták, hogy két külön EU-s
támogatással bõvül és korszerûsödik az intézmény. Két pályáA Nagykanizsa és Térsége Mentõalapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a
2012. november 10-én 18.30 órai kezdettel
a sormási István Fogadóba.

Program:
18.30 Vendégek fogadása
19.00 Megnyitó. Ezt követõen zenés, táncos mûsor.
Közremûködik a Zhafíra Hastánc Stúdió.
20.00 Vacsora
21.00 Vígadó Duó (Ernszt Katalin és Nemere László musical
és operett mûsora). A zenét a Fantázia Zenekar biztosítja.

között, mert a betegellátás elsõdlegességére koncentrálva az elkerülhetetlen nehéz helyzeteket sikerült megoldanunk. A beruházás
egybeesik az egészségügyben
most folyó, struktúraátalakításként említett folyamattal. Ennek
következtében kórházunk térségi
szerepe megnövekedett, mert a

zat megvalósítása zajlik egy kivitelezõvel, mely beruházások
szervesen összekapcsolódnak. A
fejlesztés eredményeként 744 m2
újonnan épített és 307 m2 felújított területen folytatódik majd a
gyógyítás. A mentõk számára
egyszerûbbé és gyorsabbá válik
az épület megközelítése.

Éjfélkor tombolasorsolás értékes nyereményekkel!
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Belépõjegyek 5.500 Ft-os áron, támogatójegyek 2.000 Ft-os áron
elõvételben kaphatók: Ténai Péter (06 70) 934 4561;
Kalmár Anikó (06 20) 955 4114.
Számlaszám: 12088007-01178926-00100003
Adószám adó 1%-hoz: 19284510-2-20

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19.  www.inkubatornk.hu

kötelezõen ellátandó betegek köre szélesebb, és több osztályunk
(sebészet, gasztroenterológia, neurológia, kardiológia, csecsemõés gyerekosztály, ITO, SBO, fülorr-gége, urológia, rehabilitáció)
magasabb progresszivitási szinten kapott feladatokat. Ugyanakkor aggodalommal tölt el bennünket, hogy a megnövekedett
feladatokhoz – legalábbis egyelõre – nem rendeltek magasabb finanszírozást.
A
TIOPfejlesztések, a struktúraváltás és
az államosítás egybeesõ folyama-

Az épületben megkezdõdtek a
válaszfalépítések, azt követõen
pedig sorra kerülnek az épületgépészeti szerelések, beleértve
az épület klímatechnikai rendszerének megújítását is. Korszerûsítik a betegellátáshoz kötõdõ
informatikai rendszert, és a mûködtetéshez új bútorokat szereznek be.
(További képek a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában)
B. E.

Az akció október 11 - november 30-ig tart.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Ismét tortafesztivál
a Kanizsa
Centrumban!
Immáron 2. alkalommal rendezik meg november 10-én
Nagykanizsán a Tortafesztivált.
A tavalyi esemény iránti hatalmas érdeklõdés meglepte a szervezõket – meséli Milassin Tamás, a
Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont marketing vezetõje. – Sejtettük, hogy a gasztronómia vonzza
az embereket, de hogy néhány óra
elteltével már csak a csoki-szökõkút adta a kóstolás lehetõségét, felülmúlta minden várakozásunkat.
– A korábbi helyszínrõl a Fánkfesztivál is a bevásárlóközpontba
költözött. A jobb parkolási lehetõség,
a megfelelõ alapterület, az épület
technikai felszereltsége és egyéb
adottságai lehetõvé tették a nagyobb
látogatottság elérését, mellyel még
közelebb kerültünk a civil lakossághoz – nyilatkozta Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház igazgatója, az Országos
Farsangi Fánkfesztivál szervezõje.
Látva a gasztronómia sikerét,
rendezvénysorozatot alakítottak ki,
így már túl vannak az 1. Pogácsa és
Stangli mulatságon, november 10én jön a 2. Tortafesztivál – amelyekbe társszervezõként bevontuk
a VOKE csapatát –, december 15én pedig a Kalácsvarázs zárja a
programok sorát – fûzi tovább a
gondolatot Milassin Tamás.
A soron következõ Tortafesztivál
ötletgazdája Pintér Szilvia cukrász,
aki korábban elsõ helyezést ért el
hasonló országos versenyen. Az õ
szakmai hozzáértése alapján alakult ki a Torták és sütemények versenye, amelyet rangos szakemberek által alkotott zsûrizés kísér.
Az eseményeken magánszemélyek, egyesületek, sportegyesületek, cukrászok, baráti társaságok indulnak a versenyben sós,
édes és reform kategóriákban. A
tortakölteményekbõl rögtönzött
kiállítás készül, de a kiállított sütemények tálalása is a zsûrizés
szempontjai között szerepel. Élõben látható karamell bemutató,
marcipánformázás, keksz-készítés, kézmûves foglalkozás színesíti a programot. Színpadi mûsor
is szórakoztatja a nagyérdemût,
ahol a helyi fellépõkön mellett az
X-Faktorban feltûnt Jáger Kinga
is fellép. A rendezvény szombaton délután 14 és 19 között várja
díjmentesen a látogatókat.

2012. november 8.

Adósságátvállalás: 2,5-3
3 milliárddal
csökkennek Nagykanizsa terhei

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Soltész Miklós, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium szociális,
család- és ifjúságügyért felelõs államtitkára a szociális területet
érintõ változásokról, szociális intézmények további sorsáról és az
önkormányzatok adósságállományát érintõ kormányzati intézkedésekrõl beszélt a HSMK-ban
tartott sajtótájékoztatóján. Szólt
továbbá a Nagykanizsaiak és a
környékbeli településeken élõk
számára fontos, leendõ javító-nevelõ intézet jelenlegi állásáról is.
Elöljáróban elmondta: zajlanak
az elõkészületek, a tervezések elindultak, a pályázat elbírálásáról néhány hónapon belül dönt a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, és utána történik meg a közbeszerzési eljárás
kiírása. Az intézménynek a tervek
szerint 2014-ben mûködnie kell.
A szociális intézmények állami átvételével kapcsolatban az államtitkár
kiemelte: a gyermekvédelmi ellátás
– a gyermekotthonokban, nevelõotthonokban, vagy nevelõszülõknél élõ
gyermekek ellátása – állami feladat
lesz január 1-tõl. Szociális területen –
az idõsotthonok és a hajléktalan ellátás kivételével minden más –, így a
fogyatékkal élõk, a pszichiátriai sérültek, a szenvedélybetegek ellátása
országosan állami irányítás alá kerül.
Bizonyos adósságokat, a korábbi
fenntartók által elkezdett fejlesztések
hiteleit itt is átvállalja a kormány.
A másik nagy területet, a Dunántúlra tervezett gyermekvédelmi intézmény kérdését is érintette Soltész
Miklós államtitkár. Megjegyezte, a
munkatársai, és a város vezetõi körültekintõen vizsgálták meg a rendelkezésre álló helyszíneket. Ma-

gyarországon ilyen jellegû gyermekvédelmi intézmény Debrecenben mûködik, érdemes lenne megnézni az itt élõknek. Felajánlotta,
szívesen megszervezik az utat a jövõben is, hogyha érdekel valakit. A
kertvárosi lakóterület kellõs közepén található intézmény mûködése
nem zavarja az ott élõk életét, sõt
sokkal biztonságosabbá és rendezettebbé vált a környéke. Azok a szerencsétlen fiatalok, fiúk, akik valamilyen bûnt követtek el az életben,
kell, hogy segítséget kapjanak a társadalomtól annak érdekében, hogy a
nevelõintézetbõl kikerülve ne essenek vissza a bûn útjára. A közel 2,2
milliárdos beruházással hasonló a
tervünk itt Nagykanizsán is – folytatta az államtitkár. Cseresnyés Péter
polgármester úr és a munkatársai
már több helyszínt is felajánlottak,
végül azt választottuk, amelyik a
legtávolabb helyezkedik el a lakott
területtõl, és önkormányzati tulajdon, így a városnak bevétele is származik az értékesítésbõl. A négyhektáros terület környezetét rendbe fogjuk tetetni, a pályázat lebonyolításával, a tervezéssel és a kivitelezéssel
a debreceni intézmény vezetését bíztuk meg. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, a foglalkoztatás-bõvítõ,
munkahelyteremtõ nagyberuházással Nagykanizsa sokkal jobb helyzetbe kerül, és a környék közbiztonsága is jobb lesz, mert ezekre az intézményekre különösen figyelünk.
A szociális és gyermekvédelmi
intézkedéseken felül a miniszterelnök hétvégi bejelentésérõl is szólt
Soltész Miklós, miszerint a jövõ évben 1956 önkormányzat adósságát
vállalja át a kormány. A bajok forrása és talán eredõje az eladósodás.

Az ország, és a devizahitellel rendelkezõ családok eladósodottsága
mellett az elmúlt nyolc-tíz évben
olyan mértékben futott föl az önkormányzatok adóssága, ami már kezelhetetlen. Éppen ezért döntött úgy
a kormány, hogy az 5000 fõ alatti
településeknél teljes mértékben átvállalja az adósságállományt, hisz’
pont a kistelepüléseknek nincsenek
saját adóbevételeik. A nagyobb települések pedig az adóbevételük arányában kapnak adósságállománycsökkentõ támogatást.
Cseresnyés Péter az elhangzottakhoz hozzáfûzte: az elmúlt két
ciklusban olyan helyzetbe hozták
az önkormányzatokat, hogy kénytelenek voltak kölcsön felvételéhez folyamodni, ha fejleszteni
akartak, míg a rosszabb helyzetben
lévõk már a napi mûködtetés problémái miatt vettek fel kölcsönt. A
város jelenleg 6,9 milliárd forint
hitelállománnyal rendelkezik. Az
állam által átvállalt adósság 2,5-3
milliárd forintos könnyebbséget
jelent a költségvetésben, ezáltal
mintegy 200 millió forinttal kevesebb hiteltörlesztést kell fizetnünk
a bankok felé évente. Ha minden
így alakul, az önkormányzatok tervezhetõbben tudják indítani a
2013-as évet.
B.E.
Az
elhelyezkedésnél
nem mindegy, hogy hol
végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS
KIKÉPZÕ
KÖZPONT
BIZTONSÁGI ÕR
intenzív, OKJ-s szakmunkás
képzést indít a szakmai szervezetek
ajánlásával, ORFK vizsgával!

November 10-én és 17-én
NAGYKANIZSÁN.

+36-30-981-19-83
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu
Könnyû és gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt!
Ne higgyj az átverõknek,
óvakodj az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010
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Fotó: Szabó Zsófia
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A vallásturisztikáról
Elsõsorban a vallásturisztikai
lehetõségek fejlesztését célozza
meg az a nemzetközi projekt,
melyrõl kedden nagyszabású
konferencián számoltak be a
PEN Nagykanizsai Kampuszán.
A több millió euró összköltségvetésû, hét ország és mintegy
tizenöt partner részvételével zajló pályázat szakmai partnere a
magasszintû turisztikai képzésérõl ismert Pannon Egyetem.
Az már rég köztudott – tények
és dokumentumok támasztják alá

– hogy Európa kulturális kincsekben gazdag. Szellemi értékein kívül vallási, (sok esetben) épített
öröksége is jelentõs: a keresztény,
a muszlim és a zsidó hit hagyatéka
jelentõs célját képezi a turistaforgalomnak. Azonban a híres, ismert
vallásturisztikai-kulturális célpontokon kívül is számos olyan
hely létezik, melyek ezidáig még
nem kerültek feltérképezésre. Pedig megismerésük elõsegítené,
hogy ezek a területek élhetõek legyenek és vonzóvá váljanak a turisták és az ott lakók körében is.

Erre irányul a RECULTIVATUR
elnevezésû uniós projekt is, mely
Magyarországtól-Görögországig
hasznosítja, fejleszti a fent említett értékeket és új utakat, lehetõségeket tár fel a (délkelet-európai)
résztvevõ országokban. Többek
között errõl számoltak be a Vallásturisztikai Konferenciát megelõzõ
sajtótájékoztatón is. Dr. Birkner
Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója
tájékoztatójában vázolta az intézmény sikeres, nemzetközi pályázatait, továbbá azt, hogy határon
átnyúló kapcsolatrendszerük projekteknek köszönhetõen kiváló.
Ezzel egyetértésben Lábodi István
projektmanager szavaiban elõtérbe állította azokat a törekvéseket,
melyek az Európai Területi
Együttmûködési Programon belül
elnyert sikeres pályázat fõbb célkitûzései. Kihangsúlyozta: amellett, hogy a résztvevõ országok
mindegyikében szakértõ csoport
áll fel, amely az adott térség kincseit kutatja fel, s rendszerezi, különbözõ vallásturisztikai termékeket is kialakítanak, legyen az zarándok- kulturális út – minden
korosztály érdeklõdését megcélozva – illetve egyéb, marketinget
javító, jobbító tevékenység. A
másfél éve tartó projektnek termé-
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szetesen nemcsak turizmust fejlesztõ oldala hangsúlyos – mondta
Lábodi István – hanem az is, hogy
ezáltal egyenes aranyosságban növekedhet akár az adott térség gazdasági potenciálja is. Így Nagykanizsáé is, hisz térségünket számos
olyan kegyhely, kulturális érték
fonja körbe, melyek részét képezik a projekt felmérésekor összegzett mintegy 29 ezer épített kincsnek. Többek között ezt emelte ki
helyi szintre levetítve konferencia nyitó beszédében Karádi Ferenc. Az alpolgármester szavaival
azokra a tettekre is fókuszált, melyeket városunkban a helyi értékek megóvásáért, gondozásáért
tettek, ahogy a Zsinagógáért is. A
vallásturizmus és a hagyományos, hétköznapi turizmus összefonódásáról, kapcsolatáról is
megosztotta gondolatait Karádi
Ferenc, és örömét fejezte ki, hogy
a PEN ilyen nagyszabású pályázat szakmai partnere magyar oldalról. A köszöntõket követõen a
résztvevõk szakemberek, projektben érdekeltek elõadásaiból tájékozódhattak a vallásturizmus
nyújtotta lehetõségekrõl, tények
és gazdasági lehetõségek tükrében.
Sz. Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Versrõl-vversre

Nagy Gáspárra emlékeztek
Hatodik alkalommal rendezték meg a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban a Nagy
Gáspár vers- és prózamondó
versenyt, ezzel tisztelegve a
2007-ben elhunyt költõ emléke,
emberi és mûvészi nagysága
elõtt.
A verseny elõtt a Deák tér 6.
szám alatt lévõ emléktáblánál helyeztek el koszorúkat. A mementót
a második versmondó verseny alkalmával állíttatta Nagykanizsa
önkormányzata és irodalomkedvelõ közönsége, annak a háznak a falán, ahol Nagy Gáspár nyári vakációit töltötte. A Kossuth- és Magyar Örökség Díjas költõ sok szállal kötõdött városunkhoz, fontos

2012. november 8.

Ismét Ötvenhatos Versünnep

és meghatározó élményeket szerzett a nagynénjénél töltött vakációk alkalmával.
Ezt követõen vette kezdetét a
versmondó verseny, melyen minden résztvevõ kötelezõ elemként
Nagy Gáspár mûveibõl választott
vers, próza, vagy próza- részlet
mondott el, valamint egy szabadon
választható Lázár Ervin mûvet
(mese, novella, illetve mese- és
novellarészletek).
Eredmények. 10-14 korosztály:
1. Tomasi Merylin, 2. Molnár Emma, 3. Budai Fanni. 14 év felettiek: 1. dr. Vass Veronika, 2. Olteán
Fanni, 3. Gelsei Zsófia. Különdíjat
kapott: Kánya Antalné.
V.M.

November 13-án, kedden 17
órakor rendezi meg a Halis István
Városi Könyvtár 1. emeleti (ruhatár melletti) elõadótermében városunk valamennyi középiskoláját megmozgató Ötvenhatos Versünnepét a Nagykanizsai Polgári
Egyesület.
– Nem versenyre, hanem találkozóra hívtuk a fiatalokat. –
tájékoztattak az egyesületnél. – Ez
alkalommal is minden bizonnyal

átélhetõvé válik majd a ’90 után
születettek számára a valóság: a
„Két hét szabadság, negyvenévi
rabság” aránypár ellenére is „érdemes volt! Hogy mindig érdemes!”
A versek elhangzása után – mint
az elõzõ években is – meghívott
vendégünk szól pár szót a versmondókhoz. Idén dr. Feledy Péter,
a Magyar Televízió nyugalmazott
fõmunkatársa, több ’56-os film
szerkesztõriportere érkezik városunkba.

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
1x1x1,70 m38.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger)
1x1x1,70 m314.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél)
1x1x1,70 m315.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró)
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m318.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)
1x1x1,70 m322.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
1x1x1,70 m324.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác)
1x1x1,70 m325.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Bursa Hungarica felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy az "A" és "B" típusú pályázati adatlapok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Csatlakozási Nyilatkozatának befogadása után lesznek elérhetõk a pályázati kiírásban megjelent elektronikus oldalon
történt regisztrációt követõen, a nyilatkozat befogadása elõtt a "nem csatlakozott" kiírás
jelenik meg. Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ a települési önkormányzati csatlakozásokat folyamatosan aktiválja. Kérjük a Tisztelt Pályázókat, hogy a regisztrációt
követõen folyamatosan figyeljék a megadott internetes oldalt.

Meghívó
Szeretettel várjuk az általános iskolák 8. osztályosait és kedves
szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két rendezvényére.
 Hagyományos nyílt napunkat 2012. november 12-én, hétfõn 16.30
órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót
iskolánkról, illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre.
 Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s lehetõvé
tesszük az érdeklõdõ diákoknak és szülõknek, hogy bepillanthassanak a
tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2012. november 13-án 8.15-tõl a
kis- és nagyaulába, ahonnan elindulhatnak a különbözõ osztálytermekbe,
a különbözõ tanórákra. Két tanóra megtekintésére lesz lehetõség.
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait és kedves
szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két rendezvényére.
 Hagyományos nyílt napunkat 2012. november 17-én, szombaton 9
órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót
iskolánkról, illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az
iskola végigjárására.
 Újszerû kezdeményezésként „Szélesre tárjuk az iskolakaput”, s lehetõvé
tesszük az érdeklõdõ diákoknak és szülõknek, hogy bepillanthassanak a
tanórákba is. Várjuk a kíváncsiakat 2012. november 19-én 8.15-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különbözõ osztálytermekbe,
a különbözõ tanórákra. Három tanóra megtekintésére lesz lehetõség.
BLG-iskolavezetés

Kattints rá Nagyi!

kezdõ számítógépes tanfolyam nyugdíjasoknak.

hirdetés

25 órás tanfolyam.( Számítógép be és kikapcsolása, kezelése. Internet és e-mail.)
Helyszín: Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház Kiskanizsa.
Kezdés: 2012. november 12. 9 óra.
Jelentkezés: 0693-319-202, 0630-894-2603
A tanfolyam díja: 1000 Ft
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Álláspályázat - jegyzõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzõ munkakör betöltésére
Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõkre
vonatkozó törvény (Kttv.) szabályozására), valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a megyei jogú
város jegyzõje hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ kikötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási
menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott
mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított egy éven belül azt megszerzi), legalább kétévi közigazgatási gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
A pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint) a pályázó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával. A pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetõi elképzelései. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi
bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányában a megszerzésére vonatkozó nyilatkozat). A kétévi közigazgatási gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása
(Kttv.6.§ 16. pont). A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés
hatálya alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII
tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a
döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen a pályázati eljárásban - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség.
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és
a hivatali Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor.
A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell benyújtani zárt borítékban, "Jegyzõi pályázat" felirattal.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. január 31.
A döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremûködésével - vezetõi képességfelmérésre kerülhet sor, amelyen a pályázók részvétele önkéntes.
A döntést megelõzõen a beérkezett pályázatokat elõkészítõ bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi.
A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejártát követõ 45 napon belül kerül
sor. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Cseresnyés Péter polgármestertõl személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) kérhetõ. A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán. (Elérhetõ:
www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A modern építészet elõfutárai

Százéves kanizsai házak

A Zala folyóirat 1912. június
9-i számában az alábbi rövid hír
jelent meg „Uj kanizsai házak”
címmel:
„Az építésügyi bizottság tegnapelõtti bizottsági ülésében ismét több építési engedély kiadására nézve hozott javaslatot. Az
uj házak között, amiknek megépítésére a tanácstól engedélyt
kértek, van ismét két emeletes
ház is, melyek egyike pláne kétemeletes. A Fischel-féle ház lesz
az utóbbi, a Kisfaludy és Csengery utcák keresztezõdésénél, a
Blau-féle telek sarkára tervezett
kétemeletes saroképület. Láttuk
ennek terveit, melyek azt mutatják, hogy ez az építészeti remekbe készülõ gyönyörû saroképület
egyike lesz egész Nagykanizsa
leghatalmasabb méretû épületeinek. Büszkék lehetnek arra tervezõi, Bacsics és Kosák nagykanizsai mûépítészek, akiknek ez
az alkotásuk kiváló architekturális képességeikrõl fog maradandó bizonyságot teremteni.
Szilárdsággal párosult finomság, a beosztás mintaszerûsége
és remek stílusmûvészet jellemzik ezt a munkát. A zalamegyei
származású jelesen képzett építészek egyébként nyolc különbözõ nagyságú uj nagykanizsai
épület tervezésével és megépítésével vannak elfoglalva és igen
jelentékeny szerep vár kiváló képességeikre a nemrég erõs lendületû fejlõdésnek indult Nagykanizsa város továbbépítésében.

írtak róluk az újságok. Továbbá
akkoriban minden jelentõsebb
építészeti tervet engedélyezés
elõtt egy szakértõ bizottság véleményezett. Lényegesebb azonban, hogy a szóban forgó Csen-

Fõ út 21.

jedõ technikai újítások, a tudományos felfedezések, az információ-özön együttesen modern életvitelre, modern szemlélet kialakulására ösztönöztek. Ez hatott a
tárgykultúrára és az építészetre
is.
Az új utakat keresõ fiatal építészek megelégelték az unalomig
ûzött timpanonos szemöldökpárkányokkal, lizénákkal, stukkó- és

Csány László u. 8.

gery utca 27/a. és Csány utca 8.
számú házak ma is állnak, és
megjelenésük, stílusuk valóban
különleges.
E házak értékeléséhez tudni
kell, hogy a XIX-XX. század fordulóján még az eklektikus stílus
Kinizsi u. 2/a.

Király u. 34.

virágzott, mely Nagykanizsa
egész városközpontjának megjelenését máig ható módon meghatározta. Az 1890-es években jelent meg a szecesszió az építészetben, ami néhány kanizsai házon is felbukkan. A szecesszió
azonban csak az egyik irányvonala volt az új utak keresésének,
szinte vele párhuzamosan buk-

vakolatdíszekkel agyondíszített
homlokzatokat és a racionalitás jegyében megpróbálták ezeket mellõzni. (Mai szemmel persze másként látjuk e régi házakat is.)
Nagykanizsán a jelek szerint éppen száz éve jelentek meg az elsõ
„modern” épületek, ami vidéki viszonylatban forradalmi újításnak
számított. Különös szerencse,

Csengery u. 27/a.

Ugyancsak az õ mûvük Samely
Olgának a Csányi László utca 8.
szám alatt épülõ egyemeletes
háza, melyre szintén most adott
az építési bizottság javaslatot,
hogy annak megépítését a tanács engedélyezze.”
Fenti cikk több szempontból is
érdekes. Bizonyíték arra, hogy
száz éve a magánépítkezések
fontos közügynek számítottak és

hez jobban értõ gyakorlati szakember volt.
A Bacsics és Kosák építész-irodáról Tarnóczky Attila „Hol, mi?”
címû inernetes oldalán olvashatjuk, hogy a Szent Imre utca 4. számú, azóta sajnos átalakított házban
mûködött. Vállalkozásuk nem volt
hosszú életû: a Zala Megyei Levéltár „Cégbíróságok cégjegyzéke
1876-1948” 1074. sz. cégbejegyzése szerint a Bacsics és Kosák
KKT építési vállalkozás 1912. IV.
1-tõl 1913. XI. 19-ig mûködött.
Megszûnésük oka sajnos nem ismert. Bacsics Árpádról több adatunk nincs, bár egy ilyen nevû polgármester tevékenykedett Lendván a két világháború között – nem
tudjuk, hogy azonos személyekrõl
van-e szó. Kosák Ferenc építési
vállalkozó viszont még mûködött
Kanizsán az I. világháború után is.
A Csengery utca 27/a alatti volt
Fischel-ház eredeti tervrajzait a
Thury György Városi Múzeum õrzi. A tervek és a megvalósult épület között azonban akadnak kisebb
eltérések, a terveken még vakolatdíszek is szerepelnek, amelyek aztán a korabeli fotók szerint nem
kerültek kivitelezésre. Az épület

Kisfaludy Sándor u. 19/a.

Kisfaludy Sándor u. 17/c.

kantak fel a modernizmus csírái
is a képzõmûvészetben és az építészetben. A robbanásszerûen ter-

hogy az idézett cikknek köszönhetõen tervezõik nevét is ismerjük:
Bacsics Árpád és Kosák Ferenc. A
századfordulón vált szokássá,
hogy az építészek társulva próbáltak meg a versenyszférában érvényesülni, általában egyikük a tervezéshez vonzódó „mûvészlélek”,
míg a másikuk a vállalkozás menedzseléséhez, illetve a kivitelezés-

Kiály u. 9.

homlokzatát vélhetõen a 60-as
évekbeli felújítás során még tovább egyszerûsítették, egyes finom lizénák és párkány alatti szegélyezés ekkor tûnhettek el. A
Csány utcai épület homlokzata
azonban feltehetõen eredeti formájában maradt fenn.
Fenti épületek stílusjegyei azonban más kanizsai házakon is felfedezhetõk, bár ezeknél a tervezõk
személye nem ismert, mégis okkal
feltételezhetõ, hogy ezek is a Bacsics-Kosák duó alkotásai, ráadásul többségükrõl tudjuk, hogy
1912-13-ban készültek. Ilyen a Király utca 34. (Krausz-ház, 1912); a
Csengery utca 27. (Irmler-ház,
1912), a Kisfaludy utca 17/c
(Weisz-ház, 1912), a Fõ utca 21.
(volt Rózsa-szálló, átalakítás
1913); a Kinizsi utca 2/a. (1913);
sõt a családi házak körében a Kisfaludy utca 19. (Vécsey-ház,
1912); a Szemere utca 4/b. (Deákház, 1912); a Királyi Pál utca 9., a
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Szabadhegy utca 37. alatti villa és
talán a Tárház u. 4. illetve 11. számú lakóház is. Az említett épületek alaprajzai és szerkezeti megoldásai még nem mutatnak fel különösebb újításokat a korabeli építészethez képest, a nóvumot a homlokzatok jelentik, melyek az I. világháború után kiformálódó modern építészet elõfutárai.
Ezen épületek homlokzatképzésében az alábbi, részben a szecesszióra is jellemzõ vonások ismerhetõk fel (természetesen nem
mindegyiken): díszítés-mentes és
egy-két esetben aszimmetrikus elrendezésû homlokzat, magas
attikafal, finoman tagolt párkány,
egy-két homlokzati rizalit hullámvonalú vagy háromszögû felmagasított oromfallal, egyszerû vonal-

Szabadhegyi u. 37.

vezetésû és vakolat-keretezés nélküli nyílászárók, visszafogott színezés (szürkés alapszín és legfeljebb egy kiegészítõ szín alkalmazása), szürke palatetõ, több épületen prizmaszerûen kiképzett zárterkélyek. Fenti épületek beható tanulmányozása még további felismerésekhez is vezethet.

Sugár u. 55.

Érdekességként megemlíthetõ,
hogy a Sugár u. 55. alatti emeletes
sarokház (volt Tanczenberger-ház,
1904), mely még a fentieknél is korábbi keltû, a szecesszió mellett már
hasonló modernista vonásokat visel
magán. Jó lenne tudni, hogy kinek
köszönhetõ ez az úttörõ alkotás.
Az ismertetett épületek egyike
sem mûemlék, de kortörténeti relikviák. Fontos, hogy tudjuk értékelni és megbecsülni elõdeink alkotásait.
(A képek nagy méretben a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinthetõk meg.)
Deák-Varga Dénes

Polgármesteri fogadónap
Képviselõi fogadóóra
Cseresnyés Péter polgármester a fogadónapját - a szokottól eltérõen - 2012.
október 7-e helyett 2012. október 14-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében.
Dénes Sándor, a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17.30 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. november 12én (hétfõn) 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
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Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
30155/3. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, november 14. és
28., december 5. és 19. 10:30 óra.
30155/4. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, november 14. és
28., december 5. és 19. 11:30 óra.
4372. Csengery úti szántó, 9.844.000 Ft, november 14. és 28. 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,tel.: 20/849-2330.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

Gazdálkodók, élelmiszer-e
elõállítók figyelem!

Kötelezõ agrárkamarai regisztráció

Az augusztus 1-tõl hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21.
között tartandó országos kamarai választásokkal megalakul az új Nemzeti Agrárés Élelmiszer Kamara. A törvény értelmében a hazai mezõgazdasági és élelmiszerfeldolgozó szektor összes szereplõje, így a gazdasági társaságok mellett az õstermelõk és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfõbb feladata a magyar agrárium megerõsítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibõvült közfeladatokkal és
hasznos tagi szolgáltatásokkal.
HATÁRIDÕ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény elõírja, hogy a leendõ tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni
a
nyilvántartásba
az
agrárkamara
honlapján
keresztül
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.
Amennyiben Ön még nem tette meg, mielõbb regisztráljon, mert a november 30i határidõ a kamarai választásokon való részvételre nézve jogvesztõ! Regisztráció:
www.agrarkamara.hu
Most megéri minél elõbb regisztrálni: a november 15-ig regisztrálók ingyenesen
kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülõ kamarai piacfigyelõt, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális
piaci híreit, adatait gyûjti össze.
Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!
Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe
veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista:
umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.
A Kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt: 06-80-911-078 (zöld
szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november
hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!
AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK ZALA MEGYÉBEN:
8900 Zalaegerszeg, Petõfi S. u. 24., Kaposiné Cselenkó Aranka, 70/509-3887
8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány 4., Dr. Udvariné Szablics Mária, 30/841-1495
8791 Zalabaksa, Rákóczi u. 24., Horváth Péter, 30/374-1975
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6., Szép Zsolt, 30/841-1496
8790 Zalaszentgrót, Csányi László utca 6. I.em., Németh Stefánia, 30/374-2654
8868 Letenye, Kossuth u. 32., Boros Bernadett, 30/374-1264
8945 Bak, Széchenyi tér 3., Csorba Tibor, 30/414-1711
8960 Lenti, Deák F. u. 4., Somogyi Sándor, 30/374-2814

Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.

Tel.: 0670-517-7836

Kövessen minket
okostelefonján is:

www.kanizsaujsag.hu
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SZÉKELY DRÁGAKÕ - a
korondi Tótfalvi József aragonit ásványgyûjteményének bemutatása.
Megtekinthetõ: november 25-ig.
November 8. 11 óra
SZAKMA SZÍNHÁZ
Szervezõ: a nagykanizsai TISZK.
November 8. 14 óra
NEPÁL - A HIMALÁJA ORSZÁGA - Böröcz Zsolt fotókiállítása. Megtekinthetõ: november 30-ig.
November 8., 15., 22. 29. 16.30
óra KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3 éveseknek. Részvételi díj:
700 Ft/család, bérlettel 600
Ft/család.
November 9. 17.30 óra
"ÉRTÉKEK, ÉRZÉSEK, GONDOLATOK" - Deli Alfréd festõ és
Rõti József faszobrász kiállítása.
Megtekinthetõ: november 29-ig.
November 13. 18 óra
Világjárók Klubja
ALASZKA - vetített képes úti élménybeszámoló. Elõadó: Böröcz
Zsolt. A belépés díjtalan.
November 14. 19 óra
A KIRÁLY NEVÉBEN - Táncszínház Gyöngyház berakással
Az ExperiDance tánckara bemutatja Román Sándor koreográfiáját. Belépõdíj: 3500 Ft.

November 7. 10 óra
A MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA. Rendezvénysorozat a nagykanizsai TISZK szervezésében.
November 9. 15 óra
VÁLTOZÁSOK A KRESZ-BEN
- Közlekedés ismereti tájékoztató
elõadás. Elõadó: Lovkó Balázs
százados. A belépés díjtalan.

PARAFRÁZISOK - Z. Soós István kiállítása.
ÁLMOM INDIA - Juhász Balázs
fotókiállítása. Megtekinthetõ: november 9-ig.
ENIGMA - Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból.

CAKÓ FERENC grafikusmûvész kiállítása. Megtekinthetõ:
november 17-ig

November 5-16.
KATTINTS RÁ NAGYI! KEZDÕ SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAM NYUGDÍJASOKNAK
November 5.
VIRÁGKÖTÕ TANFOLYAM

2012. november 8.

Patus Eszter nevével már
többször találkozhattak honlapunkon. A cikkek kiváló versenysikereirõl, kutatási eredményeirõl és kitüntetéseirõl
számoltak be. A fiatal lány tudásával, bölcsességével és kitartásával követendõ minta lehet fiatalnak és idõsnek egyaránt.
Legutóbb az Év Zalai Diákja
Díjat, mellyel kiemelkedõ teljesítményét ismerték el, ítélték oda
Batthyány Lajos Gimnázium
végzett tanulójának. Az elismerést a Zalaváron megtartott Zala
Megyei Önkormányzat ünnepi
közgyûlésén vehette át. Esztert
meglepetésként érte a kitüntetõ
cím, elmondása szerint nem számított rá, de rendkívüli megbecsülést jelent számára. A 19 éves
lány már általános iskolás kora
óta vesz részt versenyeken, többségében kiemelkedõ eredményeket elérve.
– Kilenc éves korom óta érdekelnek a természettudományok, és
azóta veszek részt tanulmányi
versenyeken biológiából, kémiából, fizikából, matematikából és
történelembõl. A versenyeredményeim sorából leginkább a biológia OKTV, a Curie Kémia Emlékverseny és a Jedlik Ányos Országos Fizikaverseny elsõ helyezéseit szeretném kiemelni – emlékezett vissza Eszter.
A számos versenyen túl kutatótáborokban is részt vett nyaranta,
melyeket a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi
Kutatóközpontjának Anyag- és
Környezetkémiai Intézete szervezett. Itt egy kutatócsoporthoz csatlakozhatott és mûanyagok pirolitikus újrahasznosításával, egy évre
rá pedig a biomassza anyagok termoanalitikai elemzésével kapcsolatban végezhetett el kísérleteket.
Ezeknek a kutatásoknak az eredményeit publikálta, elõbbi az Élet
és Tudományban, utóbbi a Magyar
Kémikusok Lapjában látott napvilágot.
Az Év Zalai Diákja Díj mellett
korábban neki ítélték a Batthyány
Lajos Gimnázium Emlékláncát, illetve a Bolyai János Általános Iskola Akikre büszkék vagyunk címét is. Ezeken kívül elnyerte a
Richter Gedeon Talentum Alapítvány középiskolai ösztöndíját is,
melyet évente az ország tíz legkiválóbbnak tartott természettudományos eredményekkel rendelkezõ végzõs diák kap.

A varázs nem a
tudásban, hanem a
tudás hajszolásában rejlik
– Szeretnék köszönetet mondani
tanáraimnak, Baloghné Harkány
Juditnak, Dénes Sándornénak,
Erdõsné Németh Ágnesnak,
Gulyásné Balogh Györgyinek,
Knausz Ágnesnak, Porpáczy Évának, Ruff Andrásnak, Szebenyi
Máriának, Takácsné Róka Katalinnak, Varga Gábornak, hogy segítették utamat, szakmai és emberi felkészülésemet. Külön köszönöm a támogatást az intézmények
igazgatóinak Kalamár Mártának,
Dénes Sándornak és Balogh Lászlónak. Továbbá családomnak,
ezen belül pedig legfõbb tanítómnak és „logisztikai menedzseremnek”, édesapámnak dr. Patus
Sándornak – mondta nevetve.
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Karán tanul. Céljai közé tartozik, hogy kutatóorvos legyen,
mivel a kutatótáborokban való
részvétel, valamint a kutatómunka magával ragadta. Fõképpen a
molekuláris biológia és a bioké-

mia érdekli.
Fiatal kora ellenére fejlett világlátással bír Eszter. – Mostanra
kialakultak bennem az életbeli
alapvetéseim, melyek szükségesek
az elõbbre jutáshoz. Ezek a tisztesség, a becsület, a szorgalom, a
kitartás, a fegyelem, az alázat a
munkám és a tevékenységem
iránt. Ezeknek az értékeknek mind
a szakmai mind a magánéletemben meg kell lenniük – hangsúlyozta. – Úgy gondolom, hogy a
varázs nem a tudásban, hanem a
tudás hajszolásában rejlik, hiszen
a tudásnak nincs befejezett állapota – tette hozzá.
Eszter elmondása szerint úgy él,
hogy legyen mire emlékeznie idõs
korában. A mindennapjai során elveihez a végletekig ragaszkodik,
mivel véleménye szerint ezek feladásával elveszíthetjük méltóságunkat, emberi tartásunkat. Érdemes megfogadni szavait…
Varga Mónika
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Változások történhetnek a munkahelyén.
Több fizetéssel járó beosztásba kerül,
emiatt azonban tovább kell tanulnia. Az
irigykedõkkel, és a munkahelyi pletykákkal ezután se törõdjön.

IV.20.–V.20. Bika
Töltsön több idõt a friss levegõn, a szabadban. Ne adja fel a régi álmát, ha falun
szeretne élni, figyelje az ingatlanhirdetéseket, és takarékoskodjon. Ne féljen változtatni az életén.

V.21.–VI.21. Ikrek
Rég érezte ilyen jól magát a bõrében. A
párja szinte a tenyerén hordozza. Bõséges energiatartalékkal rendelkezik akár
egy új vállalkozás elindításához is. Határozza el magát minél elõbb.

VI.22.–VII.22. Rák
Ha már felismeri, hogy milyen rossz szokásától kell megszabadulnia, sokat javíthat
vele a saját közérzetén is. Ahhoz azonban,
hogy visszanyerje a családtagjai szeretetét,
kedvesebben kell közelednie hozzájuk.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha anyagi biztonságban szeretne élni,
járjon végre a saját útján, és ne engedje,
hogy mások eltántorítsák az elképzeléseitõl. Következõ lépésként pedig változtasson a környezetén, frizuráján.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Szeret másokon segíteni, ezért azonban
nem mindig kap köszönetet. Titokban elismerésre vágyakozik, amit a csillagok állása
szerint meg is kap hamarosan. Igaz, erkölcsi elismerés lesz, de örülni fog annak is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Titokban egy igazi társra vágyakozik, a
csillagok szerint azonban csak akkor lel
rá a nagy Õ-re, hogyha mer változtatni.
Anyagi téren jól alakulnak a dolgai, csak
ne legyen türelmetlen.

X.23.–XI.22. Skorpió
Különleges eseményekre, találkozásokra
készülhet fel ezekben a napokban. Ne izguljon fölöslegesen, mert csak a boldogság fog könnyeket csalni a szemébõl. Tegyen a kedve szerint.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Türelmetlenül vágyakozik a sikerre, és
szinte észre sem veszi, hogy már a siker
birtokában van. Ne rejtse el érzelmeit,
hanem kézzel foghatóan értékelje a párja
jó tulajdonságait.

XII.22.–I.20. Bak
Bízzon jobban az ismerõseiben. Fogadja
el a tanácsaikat, ha jóindulatúan közelednek önhöz. Ha netán vitába keveredik a
párjával, próbáljon kedves szavakkal
változtatni a helyzeten.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ne meneküljön el a nehézségek elõl, hanem törekedjen az érzelmi stabilitásra
még az ünnepek elõtt. Anyagi ügyek miatt
nem kell veszekednie a párjával, nyugodtan tervezhet nagyobb vásárlásokat.

II.20.–III.20. Halak
Szerencsésen alakulnak a dolgai az elkövetkezõ napokban. Ha meglepetést szeretne
szerezni a párjának, akkor legyen néha titokzatosabb. Adjon idõt a találgatásra, nem
kell rögtön kimondania, hogy mire gondol.
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Továbbra sem lesz egyszerû...

Olimpiák
bélyegeken,
érméken

Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) - Kecskemét Tóth László SE (10.) 7,5:4,5

Múlt vasárnap a Magyar
Éremgyûjtõk
Egyesületének
Nagykanizsai Csoportja rendezett ismét kiállítással egybekötött érembörzét a HSMK-ban. A
gyûjtõk seregszemléje ezúttal az
olimpiák, sportági világbajnokságok, Európa-bajnokságok témáját állította a központba, s a
hazai sorozatok mellett természetesen a külföldi anyagok sem
hiányozhattak a sorból.
Karádi Ferenc alpolgármester
megnyitója után kezdõdött hivatalosan is a börze, mely fókuszába
az érméken, bélyegeken az olimpia eszméjének, eseményeinek
megörökítése került. Az elsõ (ókori) olimpiai játékokat a hagyomány szerint i. e. 776-ban rendezték Olümpiában, majd I. Theodosius császár i. u. 393-ban végleg
betiltotta a hellének földjén megrendezett seregszemléket.
Az újkori olimpiai játékok eszméjének felélesztése a francia Pierre de
Coubertin báró nevéhez fûzõdik.
Természetesen az érembörzén
nem csupán a sport apropóján aktuális bélyeg-, illetve éremgyûjteményekkel találkozhattunk, valamint
azokból vásárolhattak az érdeklõdõk. S ami a leglényegesebb, ilyen
alkalmakkor nem csupán Nagykanizsáról érkeznek a gyûjtõk.
– Nálunk Szombathelyen gyakorlatilag minden két hétben tudunk
rendezni ilyen jellegû találkozót –
fogalmazott a vasi megyeszékhelyrõl érkezett és az úgynevezett hibáspénzekre specializálódott Pál József. – Természetesen nem csupán
adás-vétellel, de tanácsadással is
vendégeink rendelkezésére állunk.
S hogy mit is takar a hibáspénz
fogalma a gyakorlatban? Nos, példának okáért félrenyomott egykori
papír ötven forintossal is találkozhattunk, amelyen ráadásul nem
„akkreditált” sorszámot is találhattunk. Ha mindez még azzal társul, hogy a papír bankjegy gyûrõdésmentes, aligha csodálkozhatunk azon, hogy névértékének hatvanszorosa volt az irányára...
Mondjuk ez az összeg egy 500
eurós bankjegy esetében már valóban nem hangozna rosszul...
P.L.

NB I sakk csapatbajnokság, 3.
forduló. Nagykanizsa.
A bajnoki címvédõ a sereghajtó
együttest fogadta és a kanizsaiak
nem véletlenül tartottak attól, hogy
nem alakul simán a találkozó.
A fordulóval gyakorlatilag a
megkurtított sakk NB I-es csapatbajnokság harmadáig értek az
indulók, s ennek fényében voltunk
kíváncsiak arra, a bajnoki címvédõ,
huszonöt pontjával egyben listavezetõ Aquaprofit Nagykanizsai
TSK-nál miképp vélekednek az eddig lezajlott három kör történéseirõl.

– Kezdeném azzal, hogy az
MLTC elleni 10:2-es nyitásunk rendkívül jó volt, a Pénzügyõrrel szembeni gyõzelem a várható arányt hozta, picit talán a kecskemétiek ellen
most lezajlott találkozónk lett gyengébb – kezdte Papp Nándor csapatvezetõ. – Roppantul sajnáljuk a két
elveszített partit, különösen Zsirai
Péterét, akinek ez a találkozó egyben
a bemutatkozása volt az NB I-ben.
– Számíthat még az együttes
olyan váratlan helyzetre, mint
amilyen a bács-kiskuniak elleni
tartalékos felállás volt?
– Tartottunk legutóbbi ellenfelünktõl azért, mert tisztában voltunk
azzal, eleve a teljes õszünk sem lesz
egyszerû. Számos játékosunknak
egyéb kötelezettségei voltak, illetve

Kedvezõtlen kilátások
Dorogi FC (5.) – Nagykanizsai TE
1866-Horváth Méh (11.) 5-0 (1-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 12. forduló. Dorog,
150 nézõ. Vezette: Tuczai (Király
Zs., Mészáros P.). G.: Vigh Á.
(32.), Ambrus T. (76.), Kopányi
(80.), Sebestyén (90., 91.). Kiállítva: Cserfõ L. (78.)
Kotnyek István keresztszalagszakadás, Rákhely Martin talpcsontrepedés végett nem tartott a
kanizsai csapattal... – csak ízelítõ

INGATLAN
Garázs bérbeadó személygépkocsi vagy motorkerékpár tárolására, Nagykanizsán, a Csengery út
elején, az udvarban. Tel.:
0693/312-767 (délután) (7517K)
Bútorozott szoba egy hölgy részére kiadó a Kodály Zoltán utcában. Ár: 15 ezer Ft + rezsi / hó.
Érd.: 0693-318-357 (7534K)
Csengery úton két szobás, bútorozott, egyedi gázas albérlet kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 0630227-3294 (7537K)

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat és ruhákat, valamint használati tárgyakat és teljes ha-

Gyógyszertári ügyelet

abból, a kanizsai csapat mégis milyen állapotban kelhetett útra. No
és egy kis felvillantás abból, hogyan várták a dél-zalaiakat: lelkes
hazai szurkolótábor és mûsorfüzet
a találkozóra, mely a második félidõ derekáig egyáltalán nem alakult katasztrófálisan a dél-zalaiak
szempontjából (1-0). Akkor viszont egy nagykanizsai támadásba
szó szerint nyúlt bele egy hazai játékos. A büntetõ elmaradt, az ellentámadásból viszont dorogi gól
született (2-0). Cserfõ Lajos ezt
gyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7523K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása. Használt televíziók adás-vétele. Balaskó István, Nk., Zrínyi u.
20. Tel.: 0630-597-1530 (7538K)

vannak. Így viszont még a november
18-i, BEAC elleni meccsünk sem
lesz egyszerû idegenben. Jóval tisztább képet kaphatunk az ötödik forduló után, ha akkor is az élen állunk,
akkor már nyugodtabbak lehetnénk.
A helyzet most is azért érdekes, mert
a jelenleg fél ponttal mögöttünk álló
Paks adja nekünk az ellenfeleket.
Emellett van még egy lényeges pont:
a Paksot a tavasszal mindenképp le
kell gyõznünk.
– Szóval nem visszafelé, sokkal
inkább elõre kell tekinteni...
– Azért azt hadd mondjam el, ha
vasárnap egy jobb csapat jött volna, bizony akár bajban is lehettünk
volna...
P.L.
követõen reklamálásért a kiállítás
sorsára jutott, onnan pedig már
nem volt megállás...
Koller Zoltán: „Tartalékok, cserék nélkül keltünk útra, hiszen a
kispadunkon helyet foglaló egyetlen mezõnyjátékosunknak, László
Rolandnak is elõzõ nap ment ki a
bokája.”
A helyzet a vasárnapi (13.30)
Andráshida elleni megyei rangadó
elõtt a keret összetételét tekintve
amúgy sem egyszerû, amit tovább
nehezít Cserfõ kiválása a védelem
tengelyébõl...
P.L.

VEGYES
Fabrikett eladó! Ár: 50 Ft/kg. Egy
tonna vásárlása esetén, Nagykanizsa
50 kilométeres körzetében ingyenes
kiszállítással. Érd.: 06-30-214-7725
vagy Nk, Liszt Ferenc u. 2/c. (7536K)

Felnõtt Városi Ügyelet
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8- (Bagolai sor felõl). Tel: 06-92321-000. Hétköznap: 16.00-07.30. Hétvégén, ünnepnap: 07.30-07.30
Gyermek Városi Ügyelet
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8- (Bagolai sor felõl). Tel: 06-92321-000. Hétköznap: 16.00-07.30. Hétvégén, ünnepnap: 07.30-07.30

Véradás

Magyar Vöröskereszt

2012.11.20. Kedd 09:00 – 13:00 Cserháti SzKI. 14:30 – 16:30 Hétszínvirág Óvoda. 2012.11.22. Csütörtök 10:00 – 13:00 Galambok,
Ált.Isk. 14:30 – 16:30 Palin, Ált.Isk.
A november havi gyógyszertári ügyelet rendjét szükség esetén a
www.kanizsujsag.hu „Gyógyszetári ügyelet” fülére kattintva tekinthetik meg.
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Csak olimpikonok tudták megelõzni

Pénteken
a Bonyhád ellen

Százhalombattán került megrendezésre a IX. Rövidpályás
Országos Bajnokság, melyet a
helyi 25 méteres medencében
bonyolítottak. A kanizsai Délzalai Vízmû SE részérõl négyen
(Abay Nemes Anna, Gayer Márton, Molnár Flóra, Zámodics
Márk) vettek részt a rangos viadalon és a battai ob-ról szép
eredményekkel térhettek haza.

A férfi kosárlabda NB II Nyugati csoportjában a MurafémKanizsa KK SE hozta eddigi két
hazaiját. Pénteken a Hepp Kupa
keretein belül az NB I B-ben éllovas Bonyhád elleni találkozó
vár a kanizsaiakra a Cserháticsarnokban.

A teljes mezõny erõs volt, hiszen indult számos idei olimpikon
is a versenyen Cseh Lászlótól Kapás Boglárkáig bezárólag. Abay
Nemes Anna (1996) volt a legeredményesebb a kanizsaiaktól, hiszen
200 méter háton csak olimpikonok
tudták megelõzni (Verrasztó Evelyn, Kapás Boglárka), így harmadik helyezést ért el 2:13.18-cal.
100 méter háton 1:02.81-gyel lett
negyedik, 50 méter háton pedig
hatodik.

Molnár Flóra (1998) 50 m gyorson
27.10-zel kilencedik, 50 m pillangón
29.76-tal tizedik, 100 m gyorson
59.33-mal, 50 m mellen 35.34-gyel,
100 m vegyesen pedig 1:08.31-gyel
ért el egyaránt tizenegyedik helyezést.
Persze a medencén kívül is volt
alkalmuk a dél-zalaiaknak klasszi-

A gyõzelem íze
Az OB I B-s vízilabda bajnokság ötödik fordulójában szerezte
meg a Kanizsa VSE csapata elsõ
gyõzelmét. Egyenlegük úgy teljes persze, ha hozzátesszük, eddig csupán három találkozót
tudtak le Németh Zsolt tanítványai, lévén az elsõ körben szabadnapos volt a gárda, míg a következõ játéknapon szegedi ellenfele nem érkezett meg Nagykanizsára...
Heat Group-Kanizsa VSE (5.) –
PSN-Pécsi Vasutas SK (6.) 18-11
(5-1, 5-4, 4-2, 4-4)

OB I B-s férfi vízilabda-mérkõzés, 5. forduló. Nagykanizsa, 30
nézõ. Vezette: Vogel, Gyõri.
Kanizsa: Kiss Cs. - Virt M.,
Bencz 1, Karácsony T., Kaszper G.
3, Fábry 1, Kádár 6. Csere: Müller
(kapus), Mrvicic, Gulyás Á. 5,
Klie, Kéri, Takács K. 1, Kis Zs 1.
Edzõ: Németh Zsolt.
Örömteli a legutóbbi OB I B-s
vízilabda forduló alkalmával a kanizsaiaknál megtapasztalt, mondhatni féloldalas csapattal dolgozni –
filozófálhat a kanizsai vízilabdások
szakvezetõje, Németh Zsolt. Két játékosa, Gulyás Ábel és Kádár Ben-

sokkal találkozni, így példának
okáért Egerszegi Krisztinával,
Szöul, Barcelona és Atlanta olimpiai bajnokával, aki 1988 és 1996
között öt aranyat szerzett az ötkarikás játékokon.
P.L.
ce ugyanis kiemelkedett a góltermelés terén, elõbbi ötször, utóbbi
hatszor volt eredményes a bajnokin. A pécsiek elleni gyõzelmével a
nagykanizsai klub – a medencében
is – megszerezte elsõ sikerét a mostani idényben, ami egyben új trénerük elsõ bajnoki gyõztes meccsét is
jelentette a KVSE-nél.
Németh Zsolt: „Végre olyan
eredményt értünk el, melyet szerettünk volna, s remélem, a játékosok
ezzel ráéreztek a gyõzelem ízére is.
Van még mit természetesen gyakorolnunk, de a csapatmunka és a védekezésünk azért ezúttal jóval öszszeszedettebb és agresszívebb volt.”
Polgár László

Kiegyenesedõben a férfi kézisek
Kiskunhalasi UKSC (9.) –
Nagykanizsai Izzó SE (12.) 24-25
(13-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 7. forduló.
Kiskunhalas, 150 nézõ. Vezette:
Kóbor, Tasnádi.
Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 3,
Kovács B., Répási 4, Tompek 1,
Kiss G. 9/2, Senger 4. Csere:
Vastag
(kapus),
Weywara,
Sziva, Nagy B. 1, Gilitsch 3.
Edzõ: Tóth László.
Jól kezdtek a vendégek, el is

léptek 5-2-re, de a hazaiak fordítottak a kimondottan kemény, mármár durva mérkõzésen. Ezzel persze még nem volt vége és Kiss
Gergelyék nem is hagyták magukat, bár félidõig a vendéglátóknál
maradt az elõny.
Fordulás után az Izzó 3-0-val
nyitott, s a találkozó 45. percében
már háromgólos volt a fórjuk
(15-18), ami még tovább is nõtt
(18-22). Ugyan lendületük lehet,
hogy fogyóban volt, de a kanizsaiaknak egy gólnyit sikerült megtartani elõnyükbõl, amivel érvé-

nyesítették elõzõ körben megszerzett két pontjukat – rögtön
meg is kétszerezve ezzel egységeik számát.
Tóth László: „Úgy érzem, ezúttal is bravúrt vittünk véghez,
ami összeszedett védekezésünknek is köszönhetõ. Viszont ahogy
az ezt megelõzõ körben, ennek a
gyõzelemnek is akkor lesz meg
az igazi értéke, ha legközelebb
az Atádot is sikerülne felülmúlnunk.”
P.L.

Soproni Tigrisek (2.) – Murafém-Kanizsa KKSE '11 70-62
(27-8, 11-19, 16-4, 16-31)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 1. forduló. A
megerõsödött Sopron elleni nagyon gyenge dél-zalai kezdés
meghatározta a találkozó egész
menetét és a kanizsaiak dobószázaléka igencsak gyengén alakult.
Murafém-Kanizsa KKSE '11
– Siófoki Kosársuli (5.) 90-75
(25-16, 19-17, 21-12, 25-30)
NB II Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 2. forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Horváth
A., Németh Cs. Kanizsa: Molnár
G. (7) Lovas (21), Murvai (14/6),
Zsámár K. (25), Hoffmann (8).
Csere: Horváth G. (7/3), Tóth B.
(6), Imre (2), Kovács Cs., Farkas
Zs., Ujvári D. Edzõ: Farkas József.
A végig koncentráltan játszó hazai együttes teljesítményével egy
pillanatig sem tette kétségessé a
talkálkozó kimenetelét. Farkas József: „Helyenként tetszetõs és látványos játékkal gyõztük le az amúgy
jó erõkbõl álló siófoki csapatot."
Zalaegerszegi KK (6.) – Murafém-Kanizsa KKSE '11 95-84
(25-14, 20-23, 24-20, 26-27)
NB II Nyugati csoport, 3. forduló.
Aharmadik fordulóban került sor Zalaegerszegen a megyei férfi kosárlabda rangadóra, melyen Tóth Péter személyében egy „40 pontos” játékost
nem tudtak tartani a dél-zalaiak.
Murafém-Kanizsa KKSE '11
(7.) – Tatai SE (11.) 78-52 (21-16,
17-8, 21-13, 19-15)
NB II Nyugati csoport, 4. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Benedek, Dombai. Kanizsa:
Molnár G. (14/3), Lovas (11/3),
Murvai (8/3), Zsámár K. (21),
Hoffmann (9). Csere: Horváth G.
(4), Tóth B. (6), Németh M. (2),
Imre (3), Kovács Cs., Farkas Zs.,
Ujvári D. Edzõ: Farkas József.
A mérkõzés jó ráhangolódás
volt a november 9-én (péntek)
19.30-kor megrendezésre kerülõ
NB I B-s Bonyhád elleni Hepp
Kupa mérkõzésre.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kiskereskedelmi árlista. (Érvényesség: 2012. év 43.hét, 10.24-visszavonásig.)
Minõségek Ft / kg-4%
Alumínim hulladék(VTSZ:7602)

Alumínium hulladék, nyúzott kábel 380 Ft
Alumínium lemez hulladék, festetlen 335 Ft
Alumínium lemez hulladék, festett 285 Ft
Alumínium öntvény hulladék, szabad vas
tartalom 2% 300 Ft
Alumínium forgács hulladék 210 Ft
Alumínium Italos doboz 110 Ft
Vasas alumínium hulladék 60 Ft
Vörös réz hulladék (VTSZ:7404)

Vörös réz hulladék, nyúzott kábel 1530 Ft
Vörös réz hulladék, finomítási 1430 Ft
Vörös réz hulladék, háztartási 1380 Ft
Sárga réz hulladék (VTSZ:7404)

Sárga réz hulladék, háztartási 870 Ft
Sárga réz hulladék, forgács 850 Ft
Sárga/vörös, vegyes hûtõ hulladék 850 Ft
Bronz hulladék (VTSZ:7404)

Bronz hulladék 1160 Ft
Saválló hulladék (VTSZ:7204)

Saválló hulladék, darabos 310 Ft
Saválló hulladék, forgács 245 Ft
Horgany hulladék (VTSZ:7902)

Horgany hulladék 240 Ft
Spiáter hulladék 160 Ft
Ólom hulladék (VTSZ:7802)

Ólom hulladék 325 Ft
Centírozó ólom hulladék 40 Ft
Acél hulladékok (VTSZ:7204)

Acél hulladék, adagolható, lv. 10 mm felett 61 Ft
Acél hulladék, nem adagolható, lv. 10 mm
felett 56 Ft
Acél hulladék, adagolható, lv. 3-10 mm 56 Ft
Acél hulladék, nem adagolható, lv. 3-10 mm 51 Ft
Acél lemez hulladék 50 Ft
Acél forgács hulladék 45 Ft
Vasöntvény hulladék 51 Ft
Villany motor max. 800 kg/db felett 140 Ft
Villany motor 800 kg/db 80 Ft
SZIGETELT KÁBELEK (VTSZ: 7602 + 7404)
Al - kábel ( árképzés: Al % meghatározása után )
CU - kábel ( árképzés: CU % meghatározása után )
Papír hulladék (VTSZ:4707)

Papír hulladék 0 Ft
Savas akkumulátor hulladék (VTSZ:7802)

Savas akkumulátor hulladék 110 Ft

