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Kanizsa
Az életnek csak úgy van értelme,

ha az emberi életnek van egy másik
világa. Aki az örökkévalóságban
hisz, az azt hiszi, hogy az emberi
élet olyan valami, mint a vetés, mint
a mag, amelyre van itt a földön az
érlelõdésnek szaka és ideje, tavasza
és nyara. És azután van egy másik
valami, egy másik regiszter.

Nagy a mulandóság. Ne félje-
nek a mulandóságtól. Az ember
ne legyen melankólikus. Az én ér-
lelõdésem, ha én érettebb leszek,
ha én öreg vagyok, az nem me-
lankólia, az nagy kegyelem. Az
egész emberi élet errefelé hajt
minket, hogy érettek legyünk.

Mindenki magamagánál na-
gyobb. Minden ember hord ma-
gában egy világot, mely nagyobb,
mint ez az észleleti, tapasztalati,
reális környezõ világ. Hiszek a hit
nagy világában, egy másik világ-
ban. A másik világ annak, ami
bennem kezdet, érlelõdése, folyta-
tása és kifejlõdése és érvényesü-
lése. Hiszek, hiszek! Ez az én kul-
túrámnak és minden kultúrának
izzó, napos mennyországa.

*
Melyik a legboldogabb napja

az életnek? A jó halál. ,,Dicsérni
fogják az örök kapukban az ô cse-
lekedetei.’’ A legnagyobb ékesszó-
lás a cselekedet. A legnagyobb, a
legbiztosabb, a legigazibb ítélet
az Isten ítélete az ember felett. Az
örökkévalóság kapuiban a silen-
tium a legnagyobb udvari nyelv.
Liturgikus nyelv. Ne beszéljen
más. A mi cselekedeteink.

Ha tagadtok poklot, mennyor-
szágot, nem bízom életetekben.
Krisztus mondta, hogy ez van. Én
Krisztus embere vagyok. Az én
váltóállítóm az Úr Jézus. Õ mond-
ta, hogy az én utam, az én igazsá-
gom, az én életem. Az az igazság,
ha az ember a maga gondolatait
az Úr gondolatain méri.

A jó élet legjobban elintéz a
halálra és az örökkévalóságra.

Szeretném, ha ily boldog na-
pom volna, Krisztus, szeretném,
ha ilyen dicsõítõ himnusszal vo-
nulhatnék Eléd!

Prohászka Ottokár
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KKaanniizzssaaiiaakk KKáánnyyááddiinnááll
A székely negyvenkilencesek

fenyvese kezdeményezõjének, a
Polgári Kanizsáért Alapítványnak
a képviselõi a múlt héten látogat-
ták meg budai otthonában a Kos-
suth-díjas erdélyi költõt. Többek
közt a város fotóalbumával kö-
szönték meg, hogy elvállalta a fõ-
védnökséget a székelykerti cse-
meteültetés fölött – ám a gyors
eszû vendéglátó kedvesen így vá-
laszolt: „Épp ellenkezõleg, ne-
kem kellene tagdíjat fizetnem.”
Szépasszonyokról, közelebbi és
távolabbi történelemrõl egyaránt
szó esett a finom villányi bor
mellett. A nap – forradalmunk
ünnepe – kínálta, hogy megemle-
gessük Elek apó kútját és az ’56-
os gyermekmártírokat. Az õ tisz-
teletükre – mint az október 5-i
eseményre küldött üzenetében is
szerepel – óvodások, kisiskolások
ajánlották fel fagylaltpénzüket. A
költõ ablakából rálátni a Hargita
lábától érkezett nyolctonnás kõre.
De felidézõdik egy mese is, hisz

Sándor bácsi évtizedekig az úttö-
rõszövetség lapjába teljesített.
Hogy aztán nem csak gyerekek-
nek írt? „Tudományokra akarta
adni egyszer a fejét a tyúk s a lúd.
Beiratkoztak az iskolába. Szé-
gyellték, hogy mindenki rajtuk
fenje a nyelvét.” Ám a két jószág
nem messze jutott, a lúd meglá-
tott egy kukacot, s aznapra:
„Elõbb a begyünk, ráér a fejünk.”
Délben hiába fogadkoztak, más-
nap is akadt csimasz s miegyéb.
„Így aztán mai napig buta liba a
lúd, és tyúkeszû a tyúk. S az is
marad most már egész a serpe-
nyõig vagy a levesestálig.” Félel-
metes, ha mindezt népekre vonat-
koztatjuk, ilyesformán: amelyik
társadalom elõbbre valónak tartja
a hasát az oktatásnál, a serpenyõ-
ben végzi. Egy ellentétes példa: a
legnagyobb török fenyegetettség
idején alapították kollégiumukat
a debreceni polgárok.

Nagykanizsa Ifjúság
Sakkoktatásáért

Alapítvány

Köszönjük minden magán-
személynek, aki adója 1 %-val

a Nagykanizsai Ifjúság 
Sakkoktatásáért Alapítványt

támogatta. 
336.666 Ft folyt be, melyet

eszközbeszerzésre, versenyez-
tetésre fordítottunk. 

Adószám: 18962853-1-20

A kuratórium

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ kezdeményezésére a
Nagy Gáspár Kossuth-díjas
költõ tiszteletére szervezett vá-
rosi versmondó versenyre hu-
szonhárom középiskolás diák
jelentkezett.

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ Zala Márk termét meg-
töltötte a szép számú érdeklõdõ
közönség.  A rendezvény nyitá-
nyaként a Duna Televíziótól ka-
pott filmrészletek bejátszásával

megidézték a korán elhunyt köl-
tõ személyét, aki beszélt költõi
hitvallásáról, az emberi tartás
fontosságáról. A meghitt pillana-
tok után Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke meleg sza-
vakkal méltatta Nagy Gáspár
munkásságát. A versenyen 18 di-
ák tolmácsolta a költõ szép gon-
dolatait a Kardos Ferenc, Mar-
ton Istvánné és Nagy Réka Anna
(a költõ lánya)  alkotta zsûri
elõtt.

Elsõ helyezett Horváth Réka,
második Kanász Viktor, harma-
dik Meggyes Melinda. Különdíj-
jal jutalmazta a zsûri Horváth
Bálint és Kupó Péter teljesítmé-
nyét. Valamennyien a Batthyány
Gimnázium tanulói. A verseny
gyõztesei, szervezõi délelõtt fel-
keresték Nagytilajban a költõ sír-
ját, ahol tiszteletteljes fõhajtással
elhelyezték az emlékezés  koszo-
rúját.

NNaaggyy GGáássppáárr vveerrssmmoonnddóó vveerrsseennyy

Megy a gõzös, megy a gõzös Kanizsára. Kanizsai, kanizsai állomásra …
Ki ne ismerné nálunk ezt a nótát, de elgondolkoztunk-e már azon, hogy me-

lyik Kanizsára is visz az a vonat? Mert úgy-e van Nagykanizsa és Kiskanizsa,
Magyarkanizsa és Törökkanizsa, valamint Kanizsamonostor is. De állítólag
még több is van. Marton István, Nagykanizsa megyei jogú város polgármestere
nemrégen nálunk járt, hogy fölvegye a kapcsolatot a két névrokon önkormányzat.
Október 20-án pedig szintén eljön Magyarkanizsa község napjára, hogy aláír-
ja a két város közötti együttmûködési megállapodást. Ennek a jövendõbeli
együttmûködésnek a szellemében kaptunk meghívást Nagykanizsára, a már
hagyományos Kanizsa Vásárra, amelyet környezetvédelmi és informatikai té-
mában szerveztek meg az idén. Mi a díjkiosztó ünnepségre voltunk hivatalo-
sak, ahol Marton István polgármester és Kovács Kálmán, a Környezetvé-
delmi és vízügyi minisztérium államtitkára mondott beszédet.

A vásár nagydíját kapta a helyi Bolyai Általános Iskola, az Aquaprofit Kft.,
a Tûz-Õr vagyonvédelmi Kft. és a Szan-Dia Fittnessklub. Ez utóbbi adta az
ünnepség mûsorát is: csoportos és szóló táncoslányokkal, valamint egy világ-
bajnok úgróköteles fiatalember bemutatójával. Az ünnepség után egy helyi
mulatós együttes, a Black Jack szórakoztatta a vásár vendégeit, végül pedig
Varga Miklós énekelte el legismertebb dalait, melyekkel megemlékezett a ha-
táron túli magyarságról is. Meg is köszöntük ezt neki. Este a vendégeket el-
vitték a Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztiválra is, amelyet szintén ezen a hétvé-
gén tartottak meg, immár évtizedes hagyományokkal, nemzetközi elismert-
séggel. Pénteken este a hazai Fusio Group, és Tony Lakatos a Midnight Tri-
óval lépett fel, míg szombat este az Archie Sheep Quartet muzsikált.

Rajtunk kívül a város vendégei voltak még a testvérvárosok küldöttségei
is: az erdélyi Kovászna, a finn Salo, az osztrák Gleisdorf és a német Puch-
heim képviselõi. Természetesen voltak tolmácsok, de németül is nagyjából
mindenki értett. Másnap a házigazdák városnézésre vittek minket, és az ét-
teremben véletlenül találkoztunk a horvát testvérváros, Csáktornya
(Èakovec) építészeti középiskolájának küldöttségével, õk a helybeli Zsig-
mondy-Széchenyi Szakközépiskola vendégei voltak, akik viszont szívesen
fölvennék a mi (kanizsai) középiskolánkkal is a kapcsolatot. 

Megcsodálhattuk a frissen fölújított mûvelõdési házat (ott volt a jazz-
fesztivál is), a négyszintes új könyvtárat (2002-ben épült), a Kiskastély-
ban és a hozzá tartozó magtárban berendezett képzõmûvészeti, illetve
plakátkiállítást, valamint néhány köztéri szobrot: a Turul-madarat, a
Trianon emlékmûvet a csonka címerekkel, a 48-as honvéd gyalogezred
emlékmûvét (benne Petõfi szobrával), egy stilizált földgömböt a 17.
hosszúsági kör megjelölésére, és végül Deák Ferenc bronz mellszobrát.
Mindezekrõl városkalauzt és régi képeslapokat is kaptunk.

Személyes élményem, hogy a híres zentai Mojo klub Szeged és
Zalakaros után immár Nagykanizsán is nyitott egy lokált. Ebéd után a
viszontlátás reményében elbúcsúztunk a vendéglátóinktól, majd kb. há-
romszázötven kilométer, bõ hat órai autózás után haza is érkeztünk.

Magyarkanizsa, 2007. október 
Hegedûs László
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Két hazai mérkõzéssel folytatta
szereplését a Kanizsai Vadmacskák
nõi NB I A csoportos kosárlabda
együttese, elõbb a BSE, majd a
szombathelyi Savaria BC ellené-
ben. A fõvárosiak nem hazudtolták
meg hírüket, vagyis biztosan nyer-
tek 90-62-re, de a vasiak ellen gyõ-
zelmi reményekkel léptek pályára
Fekete Csilláék. A hazaiak szimpa-
tizánsainak nem is kellett csalatkoz-
niuk, hiszen Varga Zsófia vezérleté-
vel már az elsõ tíz percben eldön-
tötték a találkozót Gábor Erzsébet
tanítványai, illetve Stevan Csupics
edzõ játékosai, akik végül 77-59

arányban diadalmaskodtak. A kifor-
dított fogalmazás oka az, hogy a
szerb tréner diplomájának hivatalos
fordítása lapzártánkig még nem volt
meg, így az elmondottak szerint
megbízott edzõ az, akinek szerepel-
nie kell a hivatalos meccsbeszámo-
lókon. Mindenesetre az elsõ siker
megvan, s ha a mezõny tagjain vé-
gigpillantunk, lehet még hasonló él-
ményben része a csapatnak, ameny-
nyiben a mentális, fizikális és takti-
kai felkészítés továbbra is hatékony
lesz, illetve marad.

P.L.

– Marton István polgármester
nemcsak szakmai szempontból,
hanem demokráciából is megbu-
kott, ezért mennie kell – mond-
ták minapi sajtótájékoztatóju-
kon az SZDSZ nagykanizsai
csoportjának képviselõi, Röst
János és Halász Gyula.

Halász Gyula, a helyi szervezet
ügyvivõje úgy véli, a választások
óta eltelt egy évnyi türelmi idõ
mára lejárt, s a városlakók eddig
még nem tapasztalták az általuk
várt áttörést sem a gazdaság, sem
a munkahelyteremtés szempont-
jából. 

Röst János leszögezte: ez a vá-
rosvezetés volt az egyetlen az el-
múlt tizenhat év alatt, amelynek
az alakuló ülésre nem volt gazda-
sági programja. A 2007-es költ-
ségvetés gazdasági program nél-
kül lett elfogadva, ötletbörzeként,
800 millió forint mûködési hiány-
nyal, amely több mint két és fél-
szerese  az elõzõ évinek – mond-
ta. Szerinte a jelenlegi helyzet
alapján borítékolható, hogy 2008-
ban teljes vagyonfelélés követke-
zik, a mûködési hiány kezelésére
megpróbálják kiárusítani a vá-
rost. 2009-re pedig a mûködési
adósságspirál miatt már pénzügyi
csõd is fenyegethet. 

Röst János úgy látja, a gazda-
sági program helyett a városveze-

tés elsõ intézkedései a személyes
bosszú, politikai leszámolások
voltak az intézményeknél, a gaz-
dasági társaságoknál, a polgár-
mesteri hivatalnál.

Hozzátette: a személyi és gaz-
dasági döntéseknél létrejött a lo-
pakodó „Fidesz Baráti Kör”, és
egyre több pénzügyi vektor mutat
Budapest felé, egyre több a gya-
nús szerzõdés, a gyanús kifizetés. 

Halász Gyula szerint gátlásta-
lan klientúra-építés folyik, csak a
párthûség számít, a hozzáértés
nem. „Úgy gondoljuk, Kanizsa
jövõje érdekében Marton István-
nak mennie kell!” – mondta.

Halász Gyula lapunk kérdésére
cáfolta, hogy az elõzõ ciklusban
a párthûség alapján választották
volna ki az egyes intézmények
vezetõit. Ezen kívül gyanús szer-
zõdések sem voltak. Az SZDSZ
képviselõi arra a feltvetésre sem
tértek ki, hogy milyen mértékben
járultak hozzá a város mûködési
költségeinek növekedéséhez a
Gyurcsány-kormány idõszakában
jelentõsen megemelkedett önkor-

mányzati terhek. A sajtótájékoz-
tatón egyébként ismét terítékre
került lapunk is, amely a szabad
demokrata politikusok szerint –
idézem – a „Fidesz szócsöve lett,
s újabban a szélsõjobboldalé is”.    

***
Marton István polgármester

megkeresésünkre az elhangzot-
takra úgy reagált: kikéri magá-
nak az SZDSZ felszólítását,
amelyet nevetségesnek tart. Le-
szögezte, hogy a szabad demok-
raták nagykanizsai képviselõi-
nek munkáját abszolút nem a
konstruktivitás, hanem a folya-
matos szõrszálhasogatás jellem-
zi, amivel nem kíván foglalkoz-
ni. „Az SZDSZ tevékenységét
jól jellemzi, hogy a legutóbbi
önkormányzati választásokon
mindössze ketten jutottak be
képviselõként a testületbe, Röst
János és Halász Gyula” – mond-
ta. Majd hozzátette: azt reméli,
legközelebb még kevesebben
lesznek. 

H.A.

A közgyûlésen szinte vérre
menõ vitát váltott ki a kórház
parkfenntartása és õrzõ-védõi
szolgálata mûködtetésének vál-
lalkozásba adásáról szóló kon-
cepció. 

A baloldal azzal vádolja a köz-
gyûlési többséget adó Fideszt,
hogy ezzel elindítja azt a kórház-
privatizációt, ami ellen az elõzõ
ciklusban jelentõs tiltakozás szer-
vezõdött a párt és a hozzá közel
álló civil szervezetek részvételé-
vel. Tóthné Csillag Gyöngyit, a
kórház gazdasági igazgatóját kér-
deztük a tervezetrõl, annak okai-
ról, s arról, hogy valóban ez len-
ne a kórház-privatizáció?

– Általánosan elfogadott gya-
korlat az egészségügyi intézmé-

nyek körében, hogy a nem szakmai
tevékenységeket külsõ vállalkozók
bevonásával oldják meg – mondta
elöljáróban Tóthné Csillag Gyön-
gyi. – Nem újdonság ez a kanizsai
kórház esetében sem, már évek óta
így mûködik a varroda, a mosoda,
a takarítás, a legutolsó kiszervezés
pedig a távfûtési rendszer mûköd-
tetése volt. A jelenlegi kiszervezés
indoka a gazdaságosabb, hatéko-
nyabb mûködtetés. A kórház õrzé-
sében újabb szempontok jelentkez-
tek, az õrzés-védelem rendszerét
kibõvítve, magasabb színvonalon
szeretnénk mûködtetni. Példának
okáért van olyan pontja a kórház-
nak, ahol nem mûködik portaszol-
gálat, egyre többször tûnnek el a
betegek értékei a kórtermekbõl, a
rendszeres éjszakai õrzést is lehet-

ne még magasabb színvonalon vé-
gezni, s bizony, elõfordul, hogy at-
rocitások érik orvosainkat, ápoló-
inkat is. A parkfenntartás szintén
fontos feladat a betegellátás szín-
vonalának és a kórház arculatá-
nak kialakítása érdekében, hiszen
az egészségbiztosítási pénztárak
versenyében egyáltalán nem
mindegy, hogy az új piacon ho-
gyan, milyen imázzsal jelenik meg
a Kanizsai Dorottya Kórház.
Mintegy 1,8 hektáros park tartozik
intézményünkhöz, s ennek gondo-
zását, fejlesztését is szeretnénk
még magasabb színvonalon meg-
valósítani.

– Az új rendszer kevesebbe ke-
rül a kórháznak?

– Szeretnénk úgy megoldani,
hogy ne kerüljön többe. A fel-

adatkör azonban szélesedni fog.
A közbeszerzési eljárás szempont-
jai közt azt is megjelenítjük, hogy
a szolgáltatást nyújtó vegye át a
terület valamennyi jelenlegi dol-
gozóját. Nem szeretnénk az utcá-
ra küldeni az embereket, de ettõl
függetlenül számítunk némi ter-
mészetes fogyásra. 

– Most akkor ez szolgáltatás-
privatizáció, vagy nem?

– Véleményem szerint nem,
csupán egy feladat átadása.
Hangsúlyozom, hogy nem szak-
mai területet érint, így a gyógyí-
tással, betegellátással nincs köz-
vetlen kapcsolatban. Az õrzés-vé-
delem és a parkfenntartás eseté-
ben nem a kórház szolgáltat a be-
tegnek, hanem egy vállalkozó a
kórháznak. Következésképpen et-
tõl a gyógyítás nem kerül többe. 

Horváth Attila
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– A napokban részletes adatok
váltak ismertté a nagykanizsai sor-
tûz második áldozatáról, Ungor
Károlyról. Megtudtuk, ki volt a
padszomszédja, szakoktatója, mi
volt utolsó iskolai órájának témája.
Emberi közelségbe került a történe-
lem – hangzott el a nagykanizsai
Polgári Egyesület sajtótájékoztató-
ján. – Sõt, a tavalyi ötvenedik év-
fordulón történtek nagy hasonlósá-
got mutatnak az 51 évvel ezelõttiek-
hez. Ezért egyesületünk erkölcsi kö-
telességének tartotta, hogy váro-
sunk közvéleményének lelkiismeret-
ét felrázza. Ezért emlékeztünk meg
a gumilövedékek, könnygáz és vi-
pera áldozatairól. Ezért rendeztünk
fotókiállítást a könyvtárban. Ezért
láttuk vendégül a Civil Jogász Bi-
zottság tagjait. Ezért valljuk Mor-
vai Krisztinával, nem maradhat
Magyarország miniszterelnöke az,
akinek vér tapad a kezéhez.

ÁÁllddoozzaattookk 
ééss bbûûnnöössöökk

Lehet hosszasan regélni
ugyan a sport szakmai olda-
láról, de a csapatsportok,
azon belül is a labdajátékok
mit sem érnek remek meccs-
hangulat nélkül. Ebbõl az
alapállításból kiindulva, alig-
hanem a szurkolók is meg-
érezték, hogy a Kanizsai Vad-
macskák kosarasai elsõ gyõ-
zelmük elõtt állnak a szezon-
ban, hiszen a szombathelyiek
ellen ugyan nem voltak há-
romszáznál többen a csarnok-
ban, mégis éktelen zajt csap-
tak a tak-taknak nevezett, leg-
inkább valamifajta „kiegye-
nesített” úszógumihoz hason-
latos eszközeikkel. A hivatal-
ból kint tartózkodó tudósítók
egymás szavát sem értették a
drukkerek között, így a pon-
tok számolása esetében észnél
kellett lenniük, de ez legyen a
saját problémájuk. A lényeg,
hogy a hangos szimpatizán-
sok végre ismét fergeteges kö-
zeget varázsoltak az NTE-
csarnokba. De nyugodtan
hozzájuk sorolhatjuk azt a sá-
lakkal, zászlókkal érkezett né-
hány fiatalt is, akikrõl a helyi
ultrák történetét ismerõknek
talán még az egykori Arancia
Meccanica is eszébe jutott.
Akkoriban, az a szurkolói
csoport jó esetben akár
százötven fõt is drapériája
mögé tudott sorakoztatni, s
máris adott volt az a lelátói
támogatás, amely minden
együttes számára még külön
is motiváló erõ. A jelenbe
visszatérve, a nõi kosarasok-
nak a legutóbbi hazai mérkõ-
zésükön a körítésen túl még
siker is jutott, ami talán se-
gíthet a csapat és a szimpati-
zánsok egymásra találásá-
ban. Persze, Montecuccoli
óta tudjuk, a háborúhoz pénz,
pénz, és megint csak pénz
szükségeltetik, s nincs ez
másképp a mai sportban sem.
Ugyanakkor az apró sikerek,
gyõzelmek nem csupán a ra-
jongók érdeklõdését kelthetik
fel, ami további szép gyõzel-
meket jelenthet. A siker pedig
még több drukkert vonz, így a
továbbiakban a remek meccs-
hangulat máris adott…

Polgár László

MMeeccccsshhaanngguullaatt
A Zsigmondy-Széchenyi Szak-

képzõiskola tornaterme adott ott-
hont hagyományosan a kanizsai
középiskolások focitornájának, a
XV. Széchenyi Kupának. Idén hét
csapat nevezett a viadalra, s a ki-
sebbfajta jubileum alkalmából
egy kis visszatekintõre is volt idõ
a mérkõzések szünetében.

– Annak idején kollégánknak,
Horváth Péter testnevelõ tanár-
nak jutott eszébe, mi lenne, ha
minden tanév õszi felében rendez-
nének egy olyan focitornát, mely-
re a város összes középiskolája
meghívást kapna és csapatával
indulhatna – szólt a kezdetekrõl
Váradi Gábor, aki ma is a szak-

középiskola testnevelõje. – Aztán
láthatjuk mi lett belõle, hiszen ez-
úttal már tizenötödik alkalommal
sikerült összehozni a mezõnyt.
Ami külön érdekessége a kupá-
nak, hogy néhány éve már a Csa-
pi Általános Iskola és Kollégium
is részt vesz gárdájával a kupán.

Mint minden esztendõben, ez-
úttal is hatalmas küzdelmet vív-
tak a fiúk a pályán, ezért elõre
borítékolni nem lehetett, vajon
melyik suli focistái gyõzedelmes-
kednek. Illetve talán csak annyi
törvényszerûség mutatkozott,
hogy a Zsigmondy legénysége
hazai pályán végül megszerezte
az elsõ helyet, elhódítva ezzel a

Széchenyi Kupát. Legalább
messze nem kell cipelni, gondol-
hatnánk, de lássuk, mely gárdák
próbálhatják meg jövõre az iskola
falain kívülre csempészni a serle-
get, illetve lehetnek a trónkövete-
lõk: a 2. Piarista, 3. Thury, 4.
Cserháti, 5. Mezõ, 6. Batthyány,
7. Csapi együttese lett. S íme az
egyéni dicsõségtabló: a gólkirály
Kotnyek István (Mezõ) lett hét
góllal, a legjobb játékosnak Nagy
Tamást (Zsigmondy) választot-
ták, míg az ellenfelek lövései elõl
legjobban Pécsek Ádám (Piarista)
védte kapuját.

P.L.

IItttthhoonn ttaarrttoottttáákk aa SSzzéécchheennyyii KKuuppáátt

Úgy tûnik, mind markánsabban
képviseli a kanizsai vízilabdát a
CWG Kanizsa csapata az OB I
B-s bajnokságban, hiszen leg-
utóbb egy-egy gyõzelmet és dön-
tetlent jegyeztek a pontvadászat-
ban. Elõször a Vasi Aligátorok el-
len szálltak vízbe Szabó Gábor
edzõ játékosai Szombathelyen, s
gyakorlatilag végig vezetve gyõz-
ték is le õket 14-11-re. A mérkõ-
zésen még arra is futotta, hogy a

végén a fiatalok is beszállhattak,
hiszen a vendégek addigra már
végképp a kezükben tartották az
irányítást. Jó teljesítményt nyúj-
tott Kiss Cs. (kapus), Kéri, és
Ujházi, Szabó Gábor tréner pedig
a mérkõzés után csapata taktikai
érettségét és fegyelmezett játékát
dicsérte. Ami viszont idegenben
sikerült, az nem jött össze hazai
pályán, hiszen a kanizsaiak a Ta-
tabánya ellen 11-11-s döntetlent

értek el. Pedig a kezdeti henger
már nagy különbségû dél-zalai si-
kert sejtetett, aztán egyszer csak
elfogyott a szufla, amit a tatabá-
nyaiak jól ki is használtak. A
meccs továbbra sem a legjobban
alakult Kériék számára, így vi-
szont már a döntetlen is szép
eredmény az utolsó pillanatig
küzdõ hazaiak részérõl. Ahogy
Szabó Gábor fogalmazott, nem is
számítottak másra nagyon, s ezt
tetézték még hibáik is.

P.L.

AA TTaattaabbáánnyyaa eelllleenn iizzzzaaddttaakk

PPaappíírrffoorrmmaa sszzeerriinntt

A Budafoki KK elleni idegen-
beli mérkõzéssel folytatta szerep-
lését az NB I B-ben a Kanizsa
KK-DKG East férfi kosárlabda-
csapata. A fõvárosi találkozón a
vendégek végül 87-81-re gyõztek.
Az eddigi tapasztatokból leszûrhe-
tõ, hogy Kasza Dániel Kanizsára
csábítása remek húzás volt, hiszen
az irányító a Budafok ellen is 23
ponttal terhelte meg a hazaiak ko-
sarát. A kaposvári kontingens töb-
bi, eddigi húzóemberei (Beck,
Szabó B.) legutóbb nem villogtak,
viszont helyettük Millei és Becze
nyújtott dicséretes teljesítményt.

Kovács Nándor: „Már-már vert
helyzetbõl sikerült talpra állnunk,
ami mindenképp biztató a jövõre
nézve. Azért, amit tettek, kalap-
emelés illeti együttesemet.”

P.L.

ÚÚjjaabbbb
ggyyõõzzeelleemm

Többségében az élmezõnyben. A II. osztályú labdarúgó ifjúsági
bajnokság (U19, U17) délnyugati csoportjában a Nagykanizsai
Utánpótlás Futball Club fiatalabb korosztályú együttese tíz forduló
után a harmadik helyen állt 18 ponttal. Az U15, U13 délnyugati cso-
portjában az NUFC és az NTE 1866 is indítja csapatait, itt az NUFC
a negyedik. Az U13-asoknál a két kanizsai egylet tabellaszomszéd,
hiszen az NUFC második (25; 67-8), míg az NTE 1866 harmadik
(21; 42-10).

38.qxd  2007.10.30.  9:51  Page 3



A Polgári Kanizsáért Alapít-
vány és a Polgári Magyarország-
ért Alapítvány lapzártánkkor
avatta fel az ‘56-os kanizsai hõ-
sei elõtt tisztelgõ emléktáblát a
Vasemberház Hild-kapuja mel-
lett. Az emlékezõk Cseresnyés
Péter alpolgármester ünnepi be-
széde után helyezték el koszorúi-
kat.

Nem a „transzformátorház”
néven elhíresült Platán sor utca
8. alatti társasház pincéjében
lévõ trafóállomás okozta a la-
kók daganatos megbetegedéseit
– jelentette be minapi, a
Medgyaszay Házban tartott
sajtótájékoztatóján dr. Oroszi
Beatrix, az ÁNTSZ Nyugat-du-
nántúli Regionális Intézetének
tisztiorvosa.

A Platánsor 8. szám alatt lévõ
társasház lakói még az év elején
keresték meg önkormányzati
képviselõjüket, Bizzer Andrást
azzal, hogy az elmúlt években
szerintük az országos átlagot
meghaladó mértékû daganatos
megbetegedést és halálozást ta-
pasztaltak a házban. A pánikba
esett lakók úgy sejtették, hogy a
szaporodó megbetegedések mö-
gött a társasház pincéjében talál-
ható transzformátorállomás eset-
leges káros sugárzása áll. 1986
és 2005 között négy, orvos által
is dokumentált daganatos halál-
eset történt, a lakók azonban to-
vábbi hatra emlékeztek, ketten
pedig jelenleg is betegek. Az ön-
kormányzat és a lakók kérésére
az Országos Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Inté-

zet munkatársai vizsgálatokat vé-
geztek a trafó környékén, ame-
lyek egyértelmûen bebizonyítot-
ták: a mágneses tér erõssége va-
lamennyi lakásban, még a transz-
formátorhoz legközelebb esõk-
ben is az Európai Unió által elfo-
gadott határérték alatti – ráadásul
pont az utóbbiakban nem történt
megbetegedés. Dr. Oroszi Beat-
rix, az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli
Regionális Intézetének tisztior-
vosa elmondta: a mérési eredmé-
nyek alapján kialakított állás-
pontjuk szerint a transzformátor
mágneses sugárzása nem okoz-
hatta a rákos megbetegedéseket,
amelyek száma egyébként meg-
felel az országos átlagnak, azaz a
lakók által vélelmezett magasabb
halálozási arány nem felel meg a
valóságnak. Azt is hozzátette:
ahol villamos berendezéseket
mûködtetnek, mindenütt mérhetõ
elektromágneses sugárzás. Dr.
Buzás Judit, az ÁNTSZ
Nagykanizsai-Letenyei Kistérsé-
gi Intézete fõorvosa mindehhez
hozzáfûzte, kiterjedt vizsgálatot
folytattak, amely során megvizs-
gálták valamennyi rákkeltõ
anyag, így az azbeszt jelenlétét is
az épületben. Ennek során azon-
ban szintén nem találtak a daga-

natos megbetegedésekre okot
adó anyagot. 

Bizzer András képviselõ a saj-
tótájékoztatón leszögezte, a város
önkormányzata mindent megtett
azért, hogy kiderüljön, jogosak-e
a lakók aggályai, vagy sem.

– Miután a lakók megkerestek
aggályaikkal, a problémát Mar-
ton István polgármester elé tár-
tam, aki rövid idõn belül az
ÁNTSZ segítségét kérte az ügy-
ben. Habár bizonyosodott, hogy
nincs összefüggés a trafó esetle-
ges sugárzása és a megbetegedé-
sek között, úgy vélem, helyesen
jártunk el, amikor úgy döntöt-
tünk, hogy felvállaljuk a lakók
kérését, s elvégeztetjük a szüksé-
ges vizsgálatokat. A negatív
eredmény után most mindenki
megnyugodhat – mondta Bizzer
András. Marton István polgár-
mester a képviselõ által elmon-
dottakhoz hozzátette, bár az ön-
kormányzat a maga költségén is
végeztetett vizsgálatokat, az a
véleménye, indokolatlan hiszté-
riakeltés történt. 

Egri Gyula, alezredes, tûzoltó-
parancsnok megjegyezte, jelenleg
egyébként semmilyen tûzvédelmi
jogszabály nem tiltja ilyen jellegû
villamos berendezések társasház-
ban történõ elhelyezését.

Horváth Attila
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INGATLAN

Állás 

Belvárosban 800 m2-es építési
terület eladó. Érd.: 30/227-3294
(6040K)

Platánsoron kétszobás, II. eme-
leti, szép állapotú lakás eladó. Érd.:
30/448-6072 (6086K)

Nagykanizsán, nyugodt kör-
nyezetben 87+25 m2-es lakás be-
építhetõ tetõtérrel, kerttel, ga-
rázzsal, pincével, teljesen felújí-
tottan eladó azonnali beköltözés-
sel. Kisebb lakást beszámítok.
Érd.: 20/9616-404 (6077K)

Nk-án a Deák tér 10. szám alatt
tetõtéri, azonnal beköltözhetõ, új,
46 m2-es + galériás, turbókazános,
kétszobás lakás 9,99 millióért el-
adó, akár önrész nélkül is. Érd.:
30/901-9013 (6078K)

Nagybakónakon kétszobás csa-
ládi ház nagy telekkel eladó. 
Érd.: 20 óra után a 93/315-559
(6099K)

Nk-án Csengery u. elején 57 m2-
es, 2,5 szobás, jó állapotú, III. eme-
leti lakás 9,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: 30/348-9669 (6100K)

Szép természeti környezetben,
kicsi szõlõbirtok olcsón eladó.
Érd.: 20 óra után a 93/315-559-es
telefonszámon. (6101K)

Városkapu krt-on garázs bérleti jo-
ga átadó. Tel.: 30/385-1088 (6104K)

Borsfán (a bázakerettyei,
letenyei strandfürdõhöz közel)
100 m2-es családi ház akácos-
sal, kis kerttel eladó. Nagykani-
zsai lakáscsere érdekel. Irány-
ár: 3,9 millió Ft. Érd.: 06-30-
650-8534, este: 93-329-544
(6108K)

Nk-án bejáratott üzlethelyiség
kiadó vagy eladó! Két terem
(72+12 m2), raktárhelyiség, mel-
lékhelyiségek. Érd.: 30/227-3294
(6111K)

Három éves Opel Agila 22 ezer
km-rel,  haláleset miatt eladó. Érd.:
93-315-526 (6109K)

Nk-i Keleti Étterembe gyakor-
lattal rendelkezõ felszolgáló höl-
gyet vagy felszolgálót éves állásra
felveszünk. Érd.: 20/482-4545
(6079K)

Új állapotú, 170 literes prés el-
adó. Érd.: 30/448-6072 (6082K)

Születésnapi, karácsonyi,
szilveszteri dekorációk, kellé-
kek rendelhetõk nagy választék-
ban. Dekor Kuckó Nagykanizsa,
Magyar u. 9. 30/459-4461
(6110K)

A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Re-
gionális Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál
elhelyezkedési lehetõséget:
karosszéria lakatos szakirányú 160.000 Ft
autóvillamossági szerelõ szakirányú 150.000 Ft
lakatos szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
CNC gépkezelõ szakirányú 100.000 – 150.000 Ft
hegesztõ technológus szakirányú 180.000 – 250.000 Ft
minõsített hegesztõ szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
gázszerelõ szakirányú 94.000 – 100.000 Ft
ács-állványozó szakirányú 140.000 – 150.000 Ft
vagyonõr szakirányú 65.500 Ft
kárpitos szakirányú 90.000 – 130.000 Ft
jövedéki ügyintézõ szakirányú 65.500 Ft
cipõbolti eladó szakirányú 65.500 Ft
ápoló szakirányú 150.000 Ft
varró                                       szakirányú v. betanított 70.000 – 90.000 Ft
pék                                          szakirányú v. betanított 65.500 – 120.000 Ft
földmérõ technikus szakirányú 90.000 – 150.000 FT

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Regionális Kirendeltségén
(Nagykanizsa, Fõ út 24. szám) alatt adunk.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–szerda: 8.00–12.00 
és 13.00–16.00 óra között, péntek: 8.00–13.00 óra

2007. november 3-án 19 órakor
a HSMK-ban (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-7.)

Jegyek ára
elõvételben: 2500 Ft, a koncert napján: 3000 Ft

Jegyek elõvételben vásárolhatók a Móricz Zsigmond 
Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.)

Tel.: 93/319-202, 06/30/55-74-774, e-mail: ibiaba@chello.hu,
valamint a koncert napján a HSMK-ban (tel.: 311-468)

Világsztárok Nagykanizsán

Fellépnek:
BOB MINTZER - szaxofon, DEAN BROWN - gitár

RUSSEL FERRANTE - zongora, PACO SERY - dob
VASVÁRI PÁL - basszusgitár

November 8. 19 óra 
“Ezerarcú harmonika” 

A Budapesti Harmonika Trió 
koncertje. Fellépõk: Orosz

Zoltán, Horváth István, Wéber Gábor

Belépõdíj: 1500 Ft

November 6. 17 óra “Tibet újságíró szemmel” fotókiállítás
November 7. 14.30 óra Kodály Zoltán képeslapokon kiállítás
November 10. 15 óra Tarka-barka mûhely – Bábozzunk!

2007.10.29-12.15-ig vagy a készlet erejéig!

NNiinnccss öösssszzeeffüüggggééss aa ttrraaffóó ééss aa rráákkooss mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk kköözztt

IInnddookkoollaattllaann hhiisszzttéérriiaa

A legutóbbi ülésén tizenhá-
rom napirendi pontot tárgyalt
meg a Városfejlesztési, Környe-
zetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság.

A város területén történõ reklá-
mok és hirdetõberendezések elhe-
lyezésének szabályairól szóló
rendelet megalkotásában ellent-
mondásokat találtak a bizottság
tagjai. Mivel további finomítást,
kidolgozást igényel az elõterjesz-
tés, azt javasolják a polgármester-
nek, a közgyûlés vegye le a napi-
rendjérõl az elõterjesztést. 

Az építészeti örökség helyi vé-
delmérõl, a gépjármû várakozóhe-
lyek létesítésérõl, valamint a köz-
területek és közterület jellegû terü-
letek használatáról szóló rendele-
tek módosítására elõterjesztett ja-
vaslat szerint a közelmúltban be-
ruházói igény merült fel a Kölcsey
út 2. számú, helyi védelem alatt
álló ingatlan (volt Muskátli cuk-
rászda) felújítása, tetõtérbeépítése
ügyében. A társasház értékesíteni
kívánja az épület tetõterét, mely-
ben a vállalkozó két újabb lakást,
illetve irodákat kíván kialakítani,
egyúttal viszont a társasház hom-
lokzatát, tetõszerkezetét felújítaná.
A vállalkozó azzal a kéréssel for-
dult az önkormányzathoz, hogy az
épület külsõ homlokzati felújítá-
sát, a helyi védelem alatt álló érték
megmentését a rendelettel szabá-
lyozott kötelezõ közterület haszná-
lati, parkolóhely megváltási, illet-
ve közmûfejlesztési hozzájárulási
díjakat ezen épület vonatkozásá-
ban engedje el, ezzel támogatva a
helyi védelem ügyét. – A vállalko-
zó csak akkor vállalja az építke-
zést, ha kedvezményt kap – mond-
ta Papp Nándor bizottsági elnök.
Ebben az esetben ötven százalékos
tulajdonos az önkormányzat, és a
homlokzat felének felújítása az õ
dolga. Bár a bizottság nem így
döntött, Papp Nándor véleménye
szerint a homlokzat korrekt felújí-
tásának ötven százalékos összegét
el kell engedni ebben az esetben.
A Muskátli épületére pedig amúgy
is ráférne a felújítás. 

B.E.

RReekklláámmookk
ééss hheellyyii
vvééddeelleemm

A Szociális és Egészségügyi
Bizottság az elsõ lakáshoz jutók
önkormányzati támogatásáról
megállapította, kevés a tizenhat
millió forint, erre legalább har-
minc millió forint kellene. 

Az újszülött gyermekek és há-
zasságot kötõ párok támogatásá-
val kapcsolatos vitában dr.

Csákai Iván javaslata alapján
húszezer forintot kaphatnának az
érintettek. 

A bizottság számos, a dolgo-
zókat érintõ kérdést megvitatva
elfogadta a kórház õrzõ-védõ
szolgálatának és parkfenntartási
feladatainak kiszervezésére tett
javaslatot. 

A Nõk Háza Egyesülettel való
ellátási és ingatlanhasználati szer-
zõdés megkötésére, amely a Mu-
raközi út 5. szám alatti ingatlant
érintené, igent mondott a grémi-
um. Nyakó Melinda, az egyesület
elnöke elmondta, a benyújtott pá-
lyázatukkal három millió forintot
nyertek a tevékenységük folytatá-
sához, és az épület felújításához. 

B.E.

ÚÚjjsszzüüllöötttteekk ttáámmooggaattáássaa

Szobordöntõk
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Az érzelmek kerülnek elõtérbe életében.
Ha esik, ha fúj, ön mindig dolgozik, és
mégsem érzi szükségét a szabadságnak.
Párkapcsolatában is minden rendben
van, elégedettek önnel.

Ha egyedül nem megy, partner, társ se-
gítségével megvalósíthatja dédelgetett
kívánságait. Nézzen körül, környezeté-
ben biztosan társra lel. Érzelmi életében
is kiegyensúlyozottságra számíthat.

A szürke õszi idõjárás lecsökkenti se-
rénységét, aktivitását, nehezebben megy
az otthoni munka is. Ennek ellensúlyo-
zásaként öltözzön élénk, vidámabb színû
holmikba. 

Energikus idõszakot hagyhat maga mö-
gött. Sokat segített másokon, és ennek
hamarosan meglesz a gyümölcse is. A
szerelem terén sem panaszkodhat, lazít-
son tovább.

Többen kérnek tanácsot öntõl mostaná-
ban, ez annak tudható be, hogy mindig
készségesen fordul barátai felé. Ha úgy
adódik, ön is viszonzásra számíthat. Pár-
jával legyen türelmesebb, megértõbb.

A Vénusz hatásának köszönhetõen elõ-
fordulhat, hogy nem a legmegfelelõbben
kezeli emberi kapcsolatait. Ellenben, a
társas kapcsolatban élõ szüzek elmélyít-
hetik kapcsolatukat a párjukkal.

A Merkúr hatásának köszönhetõen erõ-
sítheti a lehetõségeit, pozícióját. Ha be-
lekezd valamibe, kitartással sikerre vihe-
ti az ügyet. Érzelmi életét azonban nem
ártana kicsit felélénkíteni.

Mozgalmas hétre számíthat. A tenniva-
lóit azonban egy váratlan ötlettõl ve-
zérelve nem fejezi be. Egy váratlan ta-
lálkozás leveheti a lábáról, s elfelejt
minden feladatot maga körül.

Erõs késztetést érez mostanában, hogy más-
nak mutassa magát, mint ami a valóság.
Sok energiát von el, ha mindenkinek meg
akar felelni. Partnerkapcsolatában is érde-
mes a valódi egyéniségét megmutatni.

A bolygók állása jó hatással lesz alkotó-
kedvére. Azt is tudja, a sikerért minden-
kinek meg kell dolgozni. Ha magányos,
vegye végre észre a környezetében az
érdeklõdõket.

Változó napokra számíthat mostanában.
A dolgok kiegyenlítõdnek, a kudarcot
gyõzelem váltja fel. Ha magányos, ha
nem, néha nem árt kimozdulni otthon-
ról. 

Fékezhetetlen tettvágyat érez. Bármibe
képes belevágni, csak segítse valaki a
kezdõ lépésekben. Idõnként azonban
nem árt némi kedvességgel kimutatnia
ragaszkodását a partneréhez.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Elsõ napirendi pontban tárgyal-
ta a közgyûlés a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal kötendõ ellá-
tási és ingatlanhasználati szerzõ-
dés megkötésével kapcsolatos
elõterjesztést. A karitatív szerve-
zet családi napközit alakítana ki
Kiskanizsán, a Munkácsy utca 7.
szám alatti megüresedett ingat-
lanban, amely korábban idõsek
napközijeként mûködött. Tóth
Nándor (Fidesz-KDNP), a város-
rész egyik önkormányzati képvi-
selõje, a részönkormányzat elnö-
ke ismertette a testület támogató
álláspontját, s kijelentette, a tele-
pülésrészen élõk többségének
akaratával találkozik az új szol-
gáltatás, a családi napközi indítá-
sa, amely a húsz hónapostól öt
évesig terjedõ korú gyermekek
napközbeni felügyeletét látja el,
tulajdonképpen a bölcsõdei rend-
szerhez hasonlóan. 

Dr. Károlyi Attila (MSZP) hoz-
zászólásában reményét fejezte ki,
hogy nem amatõrök kezébe ke-
rülnek a gyermekek, ugyanis az
elõterjesztésben számos ellent-
mondással találkozott, ám ezzel
együtt a támogatásáról biztosítot-
ta az elõterjesztõt. 

Az ingatlan használatba adásá-
nak jogi és formai követelménye-
ivel kapcsolatban dr. Kolonics
Bálint (Fidesz-KDNP) arra fi-
gyelmeztette képviselõtársait,
hogy bérleti díj realizálódása nél-
kül az épület nem adható bérbe,
ugyanis az effajta bújtatott támo-
gatásokat már az elõzõ ciklusban
is kifogásolta az Állami Számve-
võszék. Dr. Kolonics úgy véli, a
megszokott bérleti díjat kell érvé-
nyesíteni, majd a költségvetésben
meg kell találni a támogatás meg-
felelõ módját. Marton István pol-

gármester a felvetéssel egyetér-
tett. 

HHiiáánnyytt ppóóttooll

Polai József (Fidesz-KDNP),
Kiskanizsa másik önkormányzati
képviselõje jelezte, az új ellátási
forma hiányt pótol, s hozzátette, a
közeljövõben szeretnék elérni,
hogy a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat újabb szolgáltatással is
jelentkezzen, méghozzá az idõs-
gondozás területén. Egyúttal ja-
vasolta, hogy a bérleti szerzõdés
öt éves idõtartamát növeljék tízre,
ezzel is jelezve, hogy az önkor-
mányzat elkötelezett a karitatív
szervezettel való hosszú távú
együttmûködés iránt. 

Dr. Fodor Csaba (MSZP)
ugyancsak kifejezte aggályait a
testület elé kerülõ bérleti szerzõ-
dés-tervezet kapcsán. 

Ezt követõen, mivel a város-
atyák úgy vélték, hogy a nyilvá-
nosság sértheti az önkormányzat
érdekeit, a részletek tisztázása
idejére zárt ülést rendelt el a pol-
gármester.

Miután a sajtó visszatérhetett,
Báthy Andrásné, a karitatív szer-
vezet nyugat-dunántúli régiós tit-
kár reagált a felvetésekre. Elsõ-
ként kijelentette, intézményeik
mindenütt a törvényi elõírások-
nak megfelelõen mûködnek.
Hangsúlyozta, nem versenyezni
akarnak a hasonló tevékenységet
végzõ helyiekkel, s partnerek to-
vábbi együttmûködésben is. 

A képviselõk végül egyhangú-
lag áldásukat adták az új intéz-
mény januári indulására. 

Következõ napirendként a kép-
viselõ-testület meghallgatta dr.
Orosz Beatrix, az ÁNTSZ régiós

tisztiorvosa, valamint dr. Buzás
Judit, az ÁNTSZ Nagykanizsai-
Letenyei Kistérségi Intézete tiszti
fõorvosa tájékoztatóját, a transz-
formátorház néven elhíresült Pla-
tán sor 8. alatti társasházzal kap-
csolatos vizsgálatok eredményei-
rõl. Mára bebizonyosodott: nincs
összefüggés a trafó elektromág-
neses sugárzása és a ház lakói kö-
rében jelentkezõ daganatos meg-
betegedések közt.

AA ssaajjttóó ffúújjttaa ffeell 

A lakók megkeresésére az ügy
tisztázását felvállaló önkormány-
zati képviselõt, Bizzer Andrást
(Fidesz-KDNP) többen is támad-
ták a másik oldalról. Mivel az ön-
kormányzat is végeztetett mérése-
ket, Tóth László (MSZP) azt fir-
tatta, mennyibe kerültek ezek az
adófizetõ állampolgároknak?
Volt, aki azt mondta: a feleslege-
sen nagyra fújt lufi most kipuk-
kadt, Böröcz Zoltán (MSZP) pe-
dig azt kérte Bizzer Andrástól,
hogy a jövõben felelõsségteljes-
ebben, körültekintõbben járjon el
hasonló ügyekben. Véleménye
szerint nem biztos, hogy az ügy
miatti országos médiafigyelem jót
tett a városnak. Bizzer András vá-
laszában elmondta: az önkor-
mányzat által végeztetett mérés
harmincezer forintba került, ami
nem jelenthet nagy megterhelést a
város számára. Egyúttal kijelen-
tette, az ügyet feltétlenül ki kellett
vizsgálni, mert a lakók félelem-
ben éltek a tisztázatlan eredetû
megbetegedések miatt. Bizzer
szerint az ügyet csupán mi, újság-
írók fújtuk fel, személy szerint õ
nem számított arra, hogy mindez
ekkora figyelmet kap. 

Cseresnyés Péter (Fidesz-
KDNP) alpolgármester  védelmé-
be vette a képviselõt, s azt mond-
ta, megdöbbentõ, hogy kipukkadt
lufiról, egyesek pedig lukra futás-
ról beszélnek egy olyan ügyben,
amely jelentõs és fontos volt egy
közösség életében. Egyúttal kije-
lentette, mivel az emberek érdeke
így kívánta, a vizsgálatok akkor
is megérték volna az önkormány-
zatnak, ha tízmillió forintba ke-
rülnek is. Az eredmény ráadásul
országos hatású, hiszen hazánk-
ban több társasházban élnek
hasonló trafó szomszédságában. 

Dr. Fodor Csaba hozzászólásá-

Nem tárgyalta a testület a
közgyûlésen a Nõk Háza Egye-
sülettel megkötendõ ellátási és
ingatlanhasználati szerzõdéssel
kapcsolatos elõterjesztést, érde-
mi vita nélkül levették azt a na-
pirendrõl. Az egyesület szenve-
délybetegek részére szeretne
úgynevezett alacsony küszöbû
szolgáltatást indítani egy ön-
kormányzati tulajdonú ingat-
lanban, amihez szükség lett vol-
na az ellátási és ingatlanhasz-
nálati megállapodás megköté-
sére. 

Halász Gyula, szabad demok-
rata önkormányzati képviselõ ér-
tetlenségét fejezte ki az ügy kap-
csán a közgyûlés szünetében tar-
tott sajtótájékoztatóján. 

A képviselõ a demokrácia elle-
ni támadásnak minõsítette a napi-
rendi pont levételét, hiszen –
mint azt hangsúlyozta – az ok-
mányt a polgármester és az alpol-
gármester is ellátta aláírásával, az
aljegyzõ ellenjegyezte, az illeté-
kes bizottság pedig tárgyalta és
támogatja. 

– Miközben Marton István is
aláírta és a közgyûlés elé hozta
az anyagot, most mégis levételre
javasolta. Ez most információim
szerint azt jelenti, hogy ha eb-
ben az ügyben október végéig
nem hozunk pozitív határozatot,
akkor mintegy hárommillió fo-
rint lehívható pályázati pénztõl
esik el a város. Ellenben a tör-
vény elõírja, hogy december
31.-ig biztosítani kell a szolgál-
tatást, ezért elõfordulhat, hogy
itt leszünk fejkvóta nélkül, mi-
közben az ellátást el kell indíta-
nunk. Annak a veszélye is felme-
rül, hogy az egyesület másik te-
lepülésen valósítja meg az ellá-
tást. Soron kívüli közgyûlést
akarunk összehívni a történtek
miatt.

Marton István polgármester a
felvetések kapcsán azt mondta,
véleménye szerint elõkészítetlen
volt az anyag, illetve idõközben
újabb szempontok merültek fel.

Horváth Attila

NNõõkk 
HHáázzaa
EEggyyeessüülleett

ZZáárrtt üülléésseekk,, vviittaa,, vviittaa hhááttáánn

Tóth László távollétében ezúttal
Bizzer András vezette le a Pénz-
ügyi bizottság ülését. A testület tá-
mogatta a házasságot kötõk és az
újszülött gyermekek támogatására
vonatkozó elõterjesztést, továbbá a
„Hazavárunk” ösztöndíj kereteme-
lésével kapcsolatos anyagot, mely-
nek kapcsán Lelkó Tamás, szocia-
lista külsõ bizottsági tag megje-
gyezte, örömmel támogatja az elõ-
terjesztést, miután az ösztöndíjpá-
lyázatot az elõzõ városvezetés

megszüntette. A bizottság elé ke-
rült a kórház parkfenntartó és õr-
zõ-védõ tevékenységeinek vállal-
kozásba adását célzó koncepció is.
Ennek kapcsán Vukics József
fideszes külsõ bizottsági tag azt
kérdezte, vajon nyer-e a fenntartó
ezzel a lépéssel? Véleménye sze-
rint csak akkor szabad átadni a te-
vékenységet vállalkozásba, ha az
önkormányzat ezáltal tud spórolni
a költségeken. Lelkó Tamás sze-
rint fennáll annak veszélye, hogy
romlik a két területen dolgozó
munkavállalók helyzete. 

TTáámmooggaattáássookkrróóll......

Hozzávalók: 
1 sütõtök (90-100 dkg, hosszúkás, magyar típus), 1 csapott teás-

kanál só, 1 teáskanál pirospaprika, 3 evõkanál metélõhagyma, 3
evõkanál tejszín (tejföllel is helyettesíthetõ), 1 vastag szelet kenyér,
5 dkg vaj, 3 dkg reszelt sajt (parmezán vagy más kemény sajt, leg-
jobb, ha füstölt).

Elkészítés:
Megmossuk a tököt, majd félbe vágjuk, és eltávolítjuk a magos

részét. A belsejét egy kissé megsózzuk, majd tepsibe helyezzük. A
tepsibe annyi vizet teszünk, hogy félig ellepje a sütõtököt, majd le-
fóliázva közepes lángon mintegy 40 percig (teljesen puhára) sütjük.
Ezután kivesszük a tepsibõl, s annyira kikaparjuk a belsejét, hogy a
héjon maradjon még a sütõtökbõl.

A kivájt sütõtököt összekeverjük a pirospaprikával, hagymával és
tejszínnel. Hozzáadunk egy kevés sót, majd az így kapott tölteléket
visszarakjuk a felezett sütõtökbe. A durvára reszelt kenyeret össze-
dolgozzuk a vajjal és sajttal, majd a megtöltött sütõtökre szórjuk. 

Negyed órára visszatesszük a sütõbe, míg szép sárgára nem sül.

Tálalásnál metélõhagymával, paradicsom karikával díszíthetjük. 

TTööllttöötttt ssüüttõõttöökk
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A Budapesti Kongresszusi
Központban rendezték meg a
Rubik-kocka Világbajnokságot,
amelyen a Batthyány Lajos
Gimnázium három diákja is re-
mekelt. Ketten világbajnokok
lettek, egyikõjük pedig új orszá-
gos rekordot állított fel.  

Örkényi Róbert és Horváth Máté
világbajnoki címmel térhetett haza
a megmérettetésrõl, Baticz Milán
pedig három kategóriában – köztük
az egykezesben – új magyar csúcs-
csal ért el második helyezést. Robi
a négylapos, „hajtogatós” Rubik’s
Magic világbajnoka lett, míg Máté
ennek a nyolclapos változatával di-
adalmaskodott 2,24 másodperces
idõvel, s szintén világbajnok lett. A
nagykanizsai színeket képviselte
egy negyedik fiatal, Máté öccse, a
Kiskanizsai Általános Iskola tanu-
lója, Horváth Bálint is, aki egy har-
madik helyezéssel büszkélkedhet.  

– Már szerdán felmentünk a fõvá-
rosba, hogy legyen idõnk gyakorolni
– meséli Örkényi Róbert, aki azt is
hozzátette, valamennyien egyéni
versenyzõként vettek részt a világ-
bajnokságon, ugyanis magyar válo-
gatott egyelõre még nincs. – Több-
féle kategória volt, a 3x3-as Rubik-
kockától az 5x5-ösig, egykezes, be-
kötött szemmel, és lábbal is tudni
kellett kirakni a kockát. Valamennyi
kategóriában indultunk – veszi át a

szót Horváth Máté, aki a nyolcla-
pos, hajtogatós Rubik’s Magic baj-
noka lett. Ez az a játék, ami valami-
kor a nyolcvanas évek vége felé je-
lent meg a játékpiacon. 

Örkényi Róbert a lábbal rakás
tekintetében az elõkelõ harmadik
helyet foglalja el a világranglistán,
igaz, eddig második volt, de azt
mondja, ezúttal azért nem jutott be
a döntõbe, mert nagyon izgult, túl
sok volt a lámpa és a kamera.

A háromszáz fõs nemzetközi
mezõny egyébként nagyon erõsnek
bizonyult, több világbajnokkal, öt-
ven magyar versenyzõvel. Zala
megyét õk négyen képviselték.

– A 3x3-as kocka döntõjébe
egyébként egyedüli magyarként az
osztálytársam, Baticz Milán jutott be
– újságolja a szóvivõi szerepet im-
már teljesen magához vevõ Örkényi
Robi. – Milán itt 10,71 másodperces
új magyar rekordot állított fel.

Robi kérdésünkre elmondta, jó
barátja és osztálytársa, Milán sze-
rettette meg vele a Rubik-kockát,
de nem csak vele, hanem az
egész osztállyal, s a „térítés”
eredményeként ma már a társaság
kilencven százaléka ki tudja rakni
a bûvös kockát – ha nem is tíz
másodperc alatt. (Megjegyzem, e
sorok írójának harminchárom év
sem volt elegendõ erre…)

S hogy mi a titok? A fiúk sze-
rint semmi. 

– Magasabb körökben már csak
a kocka minõsége és a kézügyesség
számít – mondja Örkényi Róbert. –
Folyamatosan „tuningoljuk” a
kockáinkat, szétszedjük, szilikonoz-
zuk õket, reszeljük, alátéteket te-
szünk beléjük. Annyit gyakorolunk,
hogy havonta újra kell matricázni
õket. A kockákat magunk állítjuk
össze, ugyanis külön is meg lehet
hozatni az alkatrészeket. 

– Azt azért kimondhatjuk, hogy
alapvetõen reál-beállítottság kell
a sikeres kockázáshoz?

– Szerintem igen, ha megfigyel-
jük a kockásokat, kevés a hölgy
és valóban sok a reál beállítottsá-
gú férfi…

Amúgy – micsoda véletlen – Ro-
bi vegyészmérnöknek, Milán mér-
nök-informatikusnak, Máté pedig
orvosnak szeretne továbbtanulni.

Üröm az örömben, hogy a be-
gyûjtött érmek szépen csillog-
nak ugyan, ám egy budapesti
támogató segítségétõl eltekint-
ve a szülõk finanszírozzák egy-
egy ilyen megmérettetés költsé-
geit.

A kanizsai kockás srácoknak
tehát elkelne a segítség, mondjuk
néhány szponzor személyében,
hogy Nagykanizsa ne csak a dö-
dölle, hanem a bûvös kocka fõvá-
rosa is lehessen.      

Horváth Attila 
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Baticz Milán, Örkényi Róbert és Horváth Máté

Óriási, egyenként húsz-hu-
szonöt kilós sütõtökök termet-
tek a kiskanizsai Rodek István
kertjében. A gazda elmondta, a
tököket azért ültették, hogy
nagy leveleik megakadályozzák
a gyomosodást, nagy meglepe-
tésre azonban tizenkét óriási
sütnivaló tököt takaríthattak be
a napokban. Egyik-egyik akko-
ra, hogy talicskával kellett be-
tolni a kert végében lévõ sufni-
ba, ahol most sorsukra várnak. 

Óriás ttökök
a ssufniban

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

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

TANFOLYAM INDUL:

11.05-én 16 órakor
hétközi

10.09-én 16 órakor
hétvégi elõadásokkal 
személyautó, motor 

és segédmotor kategóriákban 

10.09-én 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ 

(alap- és típus vizsga)
10.12-én 16 órakor

autóbuszvezetõ “D”
(alap- és típus vizsga)

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

ban megvédte a sajtót, úgy vélte,
nem az újságírók a hibásak, kö-
rültekintõbben kellett volna eljár-
ni az ügyben.

Végül a vitát lezárták, s elfo-
gadták a tájékoztatót. 

A képviselõk egy másik tájé-
koztatót is meghallgattak Dr.
Buzás Judittól, az ÁNTSZ
Nagykanizsai-Letenyei Kistérségi
Intézete tiszti fõorvosától. Az
ÁNTSZ ugyanis higiéniai szem-
pontból felmérést készített a vá-
ros játszótereirõl, amely alapján
ismét bebizonyosodott, hogy cse-
kély számú felel meg az uniós
feltételeknek és a higiénia köve-
telményeinek. 

Papp Nándor (Fidesz-KDNP)
javasolta, hogy készüljön a pénz-
ügyi vonatkozásokat is tartalma-
zó akcióterv a nem megfelelõ ját-
szóterek felújítására, esetleg át-
alakítására. 

Böröcz Zoltán (MSZP) csatla-
kozva a javaslathoz, indítványoz-
ta, hogy nevezzenek ki felelõst a
folyamat koordinálásához. 

A vita során felvetõdött a jó
minõségû játszóterek õrzésének
kérdése is, ugyanis az elmúlt idõ-
szakban a város több pontján
bukkantak fel vandálok. Dr.
Csákai Iván (Fidesz-KDNP) arra
hívta fel a játszóterek környékén
élõk figyelmét, hogy amint ron-
gálást észlelnek, azt azonnal je-
lezzék a hatóságoknak. 

Végül a képviselõk elfogadták
ezt a tájékoztatót is. 

Tárgyalta a testület a hul-
ladékdepóniában keletkezõ gázok
hasznosításáról szóló elõterjesz-
tést, ami közben szintén zárt ülést
rendelt el a polgármester. A zárt
ülés feloldása után Marton István
polgármester ismertette a köz-
gyûlés döntését, amely szerint
mindkét versenyben maradt pá-
lyázónak november tizenkettedi-
kéig a konkrét pénzügyi paramé-
tereket is tartalmazó szerzõdés-
tervezetet kell a közgyûlés elé
hoznia. 

Új napirendként vitatta meg a
testület a Kanizsai Vadmacskák
SE kosárlabdacsapat támogatási
kérelmét. A csapat elnöksége
négymillió forintot kért, míg az
elõterjesztés hárommilliót java-
solt. Végül a testület tizenöt sza-
vazattal úgy határozott, másfél-
milliót biztosít a csapaterõsítésre.

Elõzõleg hasonló kéréssel fordult
a testülethez Tóth László (MSZP)
képviselõ, az NTE 1866 MÁV el-
nöke is, aki a közgyûlés kezdetén
javasolta a vasutasok támogatási
kérelmének új napirendi pontként
történõ felvételét. A kérést azon-
ban a testületi többség elutasítot-
ta.

Elfogadták viszont Esztereg-
nye és Rigyác önkormányzata ké-
rését, amelynek következtében a
két településsel közoktatási fel-
adat-ellátási megállapodást köt
Nagykanizsa, biztosítva ezzel
hetven tanuló további, helyben
történõ oktatását. A képviselõk
elé került az újszülött gyermekek
és a házasságot kötõ párok egy-
szeri támogatásával kapcsolatos
elõterjesztés. Dr. Csákai Iván
(Fidesz-KDNP) javasolta, a tíz-
ezer forintos juttatást emeljék
húszezerre, ám Marton István
polgármester ezt nem támogatta.
Dr. Kolonics Bálint (Fidesz-
KDNP) ugyancsak azt javasolta,
maradjon most tízezer, s a követ-
kezõ évi költségvetés függvényé-
ben döntsenek a lehetséges növe-
lésrõl. Végül a következõ évre
szükséges összeg elkülönítését
jóváhagyta a testület. 

Mint ahogy a „Hazavárunk”
ösztöndíj-pályázathoz szükséges
forrás biztosítását is. Balogh
László (Fidesz-KDNP), az Okta-
tási, Kulturális, Ifjúsági és Sport-
bizottság elnöke megjegyezte, a
korábbi nyolcmilliós keretösszeg
az utazási költségek jelentõs
emelkedése miatt nem elég, to-
vábbi nyolcmilliót kell biztosítani
a célra. Az elõterjesztést ennek

megfelelõen tizenkilenc egyhan-
gú szavazattal elfogadták. 

Arról is döntöttek a képviselõk,
hogy a 74-es út Gesztenyés utcai
csomópontjánál, és a Magyar ut-
ca – Lámpagyári utca keresztezõ-
désében kialakítandó gyalogátke-
lõhely létesítéséhez szükséges
források elõteremtését célzó pá-
lyázatot nyújt be az önkormány-
zat. A Pénzügyi Bizottság és a
Városüzemeltetési Bizottság ja-
vaslatára harmadik helyszínként
bekerül a projektbe a sánci, a 61-
es fõút és az Úttörõ utca kereszte-
zõdése is. Az önrészt a város
költségvetésébõl biztosítják. 

Polai József (Fidesz-KDNP) a
napirendi pont kapcsán elkesere-
dettségét fejezte ki, mert – mint
mondta – az elmúlt négy év sem
volt elegendõ ahhoz, hogy elérje,
Kiskanizsa egyik forgalmas, a
templomhoz közeli pontján is ké-
szüljön gyalogátkelõhely. Egyút-
tal a feladathoz forrásokat kért a
következõ évi költségvetésben,
amelyet Marton István polgár-
mester meg is ígért.

Bicsák Miklós (MSZP) arra
emlékeztette képviselõtársát,
hogy a most remélhetõen meg-
épülõ palini átkelõért három cik-
lus óta küzd, s a szóban forgó út-
szakasz annyira forgalmas, hogy
gyakran mondják neki a válasz-
tók: Bicsák Miklós, miért vagy te
képviselõ, miért nem állsz ki, és
irányítod a forgalmat, mint a
rendõrök? Az õszinte és szívhez
szóló közlést derültség fogadta a
közgyûlésben.   

Viszont kevésbé jókedvû és
õszinte vitát váltott ki a kórház
parkfenntartási és õrzõ-védõi fel-

adatainak kiszervezésével kap-
csolatos javaslat. A koncepció
szerint a kórház vezetõsége köz-
beszerzési eljárást követõen
mindkét feladatot vállalkozó ke-
zébe adná, ami olcsóbbá ugyan
nem tenné a rendszert, ám a szak-
emberek reményei szerint a szín-
vonalt növelné. Bogár Ferenc
(MSZDP) a területen foglalkozta-
tott tizennyolc fõ további foglal-
koztatására nem lát garanciákat, s
erre vonatkozó passzus beépítését
kérte a határozati javaslatba Röst
János (SZDSZ) is. Dr. Károlyi
Attila (MSZP) pedig egyenesen
úgy fogalmazott: úgy látja, a kór-
ház a tizennyolc embertõl szeret-
ne megválni. Bizzer András
(Fidesz-KDNP) a racionalizálás
okaként az MSZP-SZDSZ kor-
mány egészségügyet hátrányosan
érintõ intézkedéseit említette, mi-
re Böröcz Zoltán (MSZP) kórház-
privatizációként határozta meg a
tervezett lépést. Halász Gyula
(SZDSZ) azt mondta, amennyi-
ben a fideszes többség megsza-
vazza a tevékenységi területek ki-
szervezését, azaz a szolgáltatás-
privatizációt, akkor az azt jelenti,
hogy a Fidesz becsapta a válasz-
tókat.  

Cseresnyés Péter (Fidesz-
KDNP) alpolgármester kijelentet-

Összevont ülést tartott a
Pénzügyi és a Városüzemelteté-
si Bizottság, ahol meghallgatták
a hulladékdepóniában keletkezõ
gázok hasznosítására vonatkozó
pályázat második résztvevõjét,
a Greenergy képviselõjét. 

Miután ez megtörtént, Ta-
kács Zoltán azt javasolta a bi-
zottságnak, hogy határozatban
szólítsák fel a közüzemi díjak
kapcsán érdekelt cégeket, hogy
a jövõ évi díjemelési javaslatai-
kat november közepéig juttas-
sák el a bizottsághoz, s az eddi-
gi gyakorlattal ellentétben ne
fordulhasson elõ az a helyzet,
hogy utolsó pillanatban, ad hoc
módon kelljen határozni a díj-
tételekrõl. Ezt a testület többi
tagja el is fogadta.

Szóba került az Erzsébet tér
16. ügye is, ahol felvetõdött
egy üzleti célra alkalmas ingat-
lan értékesítésének lehetõsége.
Gyalókai Zoltán elnök és Bi-
csák Miklós képviselõ egyaránt
ellenezte az értékesítést. 

HHaammaarraabbbb aa ddííjjaakkkkaall!!

A közgyûlést megelõzõen ülé-
sezett az Ügyrendi, Jogi és Köz-
rendi Bizottság is. A bizottság
egyhangúlag támogatta a Mun-
kácsy út 7. szám alatti megürese-
dett ingatlan használatba adását a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
részére, mely családi napközit
szeretne indítani az egykori idõ-
sek napközijében. Dr. Kolonics
Bálint már a közgyûlésen ellen-
ben azt is megjegyezte, hogy a
használati díjat mindenképpen el
kell kérni a karitatív szervezettõl,

ugyanis az Állami Számvevõ-
szék, épp az ilyen bújtatott támo-
gatási formákat kifogásolta az
önkormányzati gazdálkodás vizs-
gálata során. Mint mondta, ha tá-
mogatni szeretnénk a mûködést,
akkor annak meg kell keresni a
forrását a jövõ évi költségvetés-
ben, így tiszta jogi helyzet ala-
kulhat ki. A reklámok és hirde-
tõberendezések elhelyezését sza-
bályozni kívánó koncepciót
azonban tárgyalásra alkalmatlan-
nak minõsítette a bizottság, s an-
nak további finomítását kérték az
elõterjesztõtõl.  

LLeeggyyeenn ttiisszzttaa hheellyyzzeett 

NNeemm jjááttéékk 
aa jjááttsszzóótteerreekk üüggyyee

NNaaggyy ssiikkeerr 
aa „„HHaazzaavváárruunnkk””

„„BBiiccssáákk MMiikkllóóss,, mmiiéérrtt
vvaaggyy TTee kkééppvviisseellõõ??””
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te, az említett tizennyolc ember
munkája nem kerül veszélybe,
ugyanis a közbeszerzési eljárás-
ban feltétel lesz a továbbfoglal-
koztatásuk. Egyúttal felszólította
a baloldalt: ne vezessék félre a
kanizsaiakat, egyáltalán nincs szó
privatizációról, hiszen önkor-
mányzati tulajdon nem kerül ma-
gántulajdonba. Arról van szó csu-
pán, hogy két, nem szakmai tevé-
kenységet ezután külsõ vállalko-
zó végez majd. 

Dr. Csákai Iván (FIDESZ-
KDNP) hozzászólásában rámuta-
tott: nem újdonság, hogy a kórhá-
zi ellátáshoz szorosan nem kap-
csolódó tevékenységeket vállal-
kozók veszik át, ez már több éve
így van például a takarítás eseté-
ben, de ebbe a körbe tartozik a
fûtési rendszer mûködtetése az
egykori Prometheus, ma Dalkia
Zrt. által. 

Végül a közgyûlési többség el-
fogadta a kiszervezés koncepció-
ját.

TToollvvaajj-ppaannddúúrr jjááttéékk

Marton István polgármester az
SZDSZ-es hozzászólásra reagál-
va metaforával élt, miszerint fur-
csa, hogy pont a tolvaj kiált pan-
dúrért. Halász Gyula (SZDSZ)
felháborodottan bocsánatkérésre
szólította fel a polgármestert. 

Tárgyalta a képviselõ-testület
Polai József és Tóth Nándor
(FIDESZ-KDNP) kiskanizsai
rendõrségi szolgálati hely létre-
hozására vonatkozó közös képvi-
selõi indítványát is. A két képvi-
selõ a polgármester segítségét
kérte az ügyben, Polai József át is
adta Marton István polgármester-
nek az 1122, a kezdeményezést
támogató aláírást tartalmazó
gyûjtõívet. 

A képviselõi indítványt a testü-
let támogatta, s egyetértett azzal,
hogy a bizottságokban folytatód-
jon a kezdeményezéssel kapcso-
latos vita. 

A napirend utáni kérdések közt
tárgyalta a közgyûlés a képviselõi
munka lényegét adó problémákat.

Bogár Ferenc (Fidesz-KDNP)
egy, a Zalai Hírlapban megje-
lent, a zéró parkolási toleranciá-
ról szóló cikk kapcsán szerette
volna megtudni, kik az érintett
képviselõk. Próbálkozása nem

járt sikerrel, mint kiderült, csak
akkor lehet felfedni a szabályta-
lankodó városatyák kilétét, ha
ezt õk maguk teszik. Halász
Gyula (SZDSZ) Cseresnyés Pé-
tertõl Marton István munkájá-
nak értékelését kérte. Az alpol-
gármester azonban nem minõsí-
tette a polgármester munkáját,
ellenben Halász Gyula figyel-
mét arra hívta fel, hogy ko-
molytalan kérdésével komolyta-

lanná teszi a közgyûlési mun-
kát.

Balogh László (Fidesz-KDNP)
Sugár utcára, a Piarista Iskola és
a Zeneiskola közé egy évvel ez-
elõtt kért zebrát. A felvetés jogos-
ságát a szakemberek is elismer-
ték, ám elõrelépés nem történt.
Balogh László felvetette, vajon
lefestheti-e a zebracsíkokat õ, ha
a szükséges engedélyt beszerzi?

Jerausek István (FIDESZ-

KDNP) a Táncsics téri szelektív
edények pótlását kérte, valamint
azt, hogy a város sûrítse a Szent-
györgyvári-hegy és a valamikori
Szeszfõzde bejáratához elhelye-
zett nyitott konténerek ürítését,
mert az ottani viszonyok már tart-
hatatlanok. Egyúttal a Teleki ut-
cán rendszeresen tapasztalható
bûz megszüntetését is kérte.

Horváth Attila  

Balogh Gyulának több ezer
darabot tartalmazó képeslap-
gyûjteménye van, amelyek kö-
zött szép számmal akad külön-
legesség is. 

– Gyermekkorom óta gyûjtöm a
képeslapokat, az egyik tanárunk
fertõzött meg ezzel a hobbival –
idézi fel a kezdeteket Balogh Gyu-
la. – Úgy tanította a földrajzot,
hogy mindenkitõl azt kérte, hozza-
nak magyarországi településeket
bemutató lapokat. A hatvanas évek
elején jártam iskolába, s annak az
idõszaknak megfelelõen Komló,
Diósgyõr, Sztálinváros volt a slá-
ger. Akkoriban kezdett jobban ér-
dekelni a dolog. Igazán azonban a
nyolcvanas években lendült be a
gyûjtés. 1989. tájékán Szombathe-
lyen is alakult egy országos egye-
sület, s ott már szervezetten, a ta-
gok között ment a levelezés, meg a
cserebere. Addig inkább csak vá-
rosképeket gyûjtöttem, s ott ismer-
kedtem meg e hobbi teljes szépsé-
gével. A profi gyûjtõk valamennyi-
en szakosodnak egy-egy témára,
van, aki a századelõrõl gyûjt ké-

peslapokat, Ferencz Józsefrõl, Sis-
sirõl, más a bibliai témájú lapokat
szereti. Mindent nem lehet gyûjte-
ni, mert az óriási feladat lenne. 

Közben érdekesebbnél érdeke-
sebb (no, és egyre értékesebb) ké-
peslapok kerülnek elõ az egész
szobát betöltõ cipõs dobozok
egyikének rejtekébõl. Üdvözlõlap
az 1890-es évek végérõl, amikor
az elsõ képeslap készült, az akkor
még Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban. Az egyik képen egy, a vala-
mikor szovjet megrendelésre
gyártott herendi váza látható,
amelyen Kádár János néz valaho-
va a távolba. Egy sorozaton a Vö-
rös Hadsereg teljes tisztikara, egy
másik lapon pedig egy elõször
rútnak tûnõ emberi arc látható,
amit azonban ha jobban megné-
zünk, akkor észrevehetjük, hogy
az arcvonásokat három nõi test
adja ki, akár a rejtvényekben. Az-
tán Balogh Gyula mutat egy, a tri-
anoni tragédiára emlékezõ képes-
lapot is, amely érdekes módon
Hollandiában készült. A gyûjtõ
úgy véli, valószínûleg egy kül-
honba szakadt hazánkfia készíttet-

hette a képeslapot abban az idõ-
szakban, amikor divat volt a bé-
kediktátummal kapcsolatos relik-
viák gyártása. De elõkerültek
olaszországi hímzett üdvözlõla-
pok is. 

– Fõleg a régi kanizsai lapo-
kat szeretem, az elsõ világhábo-
rú elõtti idõszakból, amelyek a
legértékesebbek – mondja Ba-
logh Gyula. – Elõfordul közöt-
tük olyan, ami Drezdában ké-
szült, de hamarosan megkezdte
a lapgyártást egy kanizsai
nyomda is. 

S hogy hol érdemes nekiindul-
ni a gyûjtésnek?

Balogh Gyula elõszeretettel
jár a bolhapiacra, ahol mindig
sikerül egy-egy újabb darabbal
bõvítenie az amúgy is szép szá-
mú gyûjteményét. Ha szerencsé-
je van, akkor már pár száz forin-
tért is értékes lapokat gyûjt be,
de persze vannak olyan árusok
is, akik tisztában vannak a por-
téka értékével. Ilyenkor bizony,
nincs alku… 

Horváth Attila 

Bartha Levente, székelyföldi
elõadómûvész estjei mindig
mély, gazdag és maradandó él-
ményt nyújtanak a közönség-
nek. Témaköreit a két világhá-
ború közötti magyar irodalom-
ból válogatja. Rendszerint úgy,
hogy az visszatekintést nyújtson
a Kárpát-medence történetére
versben és prózában. Lapunk a
szélkelyföld üzenetérõl faggatta.

– Mint említette, nem volt köny-
nyû az útja Nagykanizsáig. Régóta

bûvölgette ezt a várost és belsõ
késztetést is érzett az idejövetelre.
Miként kell ezt értelmeznünk?

– A csíksomlyói búcsún olyan
szerencsés helyzetbe kerültem,
hogy hét nagykanizsaiaival is talál-
kozhattam. Egy héten át együtt
csodálhattuk a Székelyföld rejtel-
meit, annak tisztaságát, igazságát.
A városra azért gondoltam sokat,
mert nagy híre ment annak, hogy
létezik itt egy csodálatos obeliszk,
amit ledöntöttek. Mély nyomot ha-
gyott – innen nyolcszáz kilométerre
– a székely emberek szívében, hogy
jogtalanul, igazságtalanul ezt cse-
lekedték, holott ez egyébrõl szólt. A
Kárpát-medence tisztaságáról és
õsi hitérõl. Tudom, hogy Nagykani-
zsa a maga világában, egyszerûsé-
gében, nyelvezetében, a nyelvi érté-
kekben, a nyelvi sajátosságát illetõ-
en egy színfolt a magyar történe-
lemben, valamint a magyar iroda-
lomban. Ez nekem olyan jól esik, és
erre nagyon büszke vagyok. 

– Egy másik kötõdést is emlí-
tett városunkhoz.

– Amikor a magyar honvédeket
1945. tavaszán elvitték Oroszor-

szágba, Szibériába, köztük volt
édesapám, Bartha Dániel is. Itt
gyûjtötték össze õket a Károly
laktanyában. A hazáját védte, a
magyar hazát.

– Milyen vezérfonal mentén ál-
lítja össze estjeit?

– Készülök egyfajta mûsorral.
Ám Nagykanizsán ez másként tör-
tént. Ahogy megérkeztem a város-
ba, és kezet fogtam régi ismerõ-
seimmel, érzékeltem a történelmi
üzenetet. Körbejártam a város fõ-
terét, láttam a csodálatos szobro-
kat, az embereket, és barátom jó-
voltából pár környékbeli falut is.
Itt azonban azt mondtam magam-
ban, változtatok! Úgy döntöttem,
a szemekbõl, a tekintetekbõl fo-
gom kiolvasni mit szeretne halla-
ni a közönség. Így a mûsor hetven
százalékát improvizáltam. A te-
kintetek azt sugallták,  hogy be-
széljek Csoma Sándorról, mert
valahol lennie kell egy õshazá-
nak. Nagykanizsa az õshazának
egy csodálatos pontja…

– Ön is úgy látja, hogy az írás-
tudóknak nagy a felelõssége a
nemzeti megmaradásban.

– Mindenképpen az õ szerepük
a legfontosabb, mert õk a lélek
napszámosai. Õk azok, akik az
üzeneteket eljuttatják hozzánk.
Említhetem drága jó barátomat,
Latinovics Zoltánt, aki olyan
színfoltja a magyar színjátszás-
nak, akire nagyon büszkének kell
lennünk. Õ az, aki nemcsak báto-
rított sok évvel ezelõtt, hanem kö-
zös terveink is voltak. Ugyanígy
említhetem Visky Árpád sepsi-
szentgyörgyi magyar színmûvészt,
akirõl azt hiszem, mindenki tudja,
hogyan halt meg. Ezek az embe-
rek az igazi írók és költõk, mert
értik, érzik a kort, és mernek
üzenni. Figyeljünk tehát rájuk,
mert õk azért vannak, hogy fi-
gyelmeztessenek minket, és õk
azok, akik megvédik és világgá
kiáltják gondjainkat. Nekik kö-
szönhetjük a magyar nyelv tiszta-
ságát. Ez az az erõ, amely össze-
fogja öt földrész magyarjait. Az
epicentrum, az õshaza, a Kárpát-
medence. Nekünk kötelességünk
megvédeni. Mint ahogy vigyáz-
nunk kell e csodálos nyelvre,
amely a rövid- és hosszú magán-
hangzóival egyedülálló a világon.

Bakonyi Erzsébet
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Balogh Gyula azt a sorozatot mutatja, amelyen a szovjet tisztikar
tagjai láthatók. Korabeli PR-fogás… 

Fo
tó

: H
or

vá
th

 A
tti

la

Kanizsa – ÉÉrtékrend 2007. október 31. 11Kanizsa – KKözgyûlés 2007. október 31.6

FFeesstthheetteekk 
eeggyy zzeebbrráátt??

Négy napirendi pontot tár-
gyalt meg a Jerausek István ál-
tal vezetett Szabadhegyi Tele-
pülésrészi Önkormányzat Var-
ga László, Gazdag Péter, Trom-
bitás Béla és Végh Zoltán rész-
vételével. A szabadhegyiekhez
csatlakozott késõbb Karádi Fe-
renc, a miklósfai körzet önkor-
mányzati képviselõje is. 

Az elsõ lakáshoz jutók helyi
önkormányzati támogatásáról
szóló rendelet megalkotásával
kapcsolatban azt javasolták, hogy
a minimum összeg is kerüljön
meghatározásra. Az elõterjesztés
szerint a 2008-as évi költségve-
tésben tizenhat  millió forintot
kell biztosítani arra, hogy ne-
gyedévenként öt család megkap-
hassa a nyolcszázezer forint tá-
mogatást. A részönkormányzati
tagok támogatták, ugyanakkor
nem tartották igazságosnak az
elõterjesztésben foglaltakat, mert
több jelentkezõ esetén nem kap-
hatja meg mindenki a maximum
nyolcszázezer forintot, ugyanak-
kor az is elõfordulhat, hogy keve-
sebb igénylõ jelentkezik. 

Elfogadták az ifjú házasok és
újszülöttek egyszeri, tízezer forin-
tos támogatásáról szóló rendeleti
javaslat módosítását, mely nem
tartalmaz évszámot, így nem kell

évente közgyûlési határozatot hoz-
ni az utalványok megvásárlására.
A napirendi pont tárgyalásánál fel-
vetõdött az is, hogy vajon milyen
életkorig igényelheti valaki az ifjú
házasoknak járó támogatást. 

Elfogadták a „Hazavárunk” ösz-
töndíj pályázathoz szükséges forrás
biztosítására elõterjesztett javasla-
tot. A betervezett nyolcmillió forint-
tal a felsõoktatási intézményekben
tanulók havi egyszeri oda-vissza
utazását téríti meg az önkormány-
zat. Ötszáznegyvenhat érvényes
pályázat érkezett be, a céltartalék-
ban képzett nyolcmillió forint azon-
ban csak félévre elegendõ. 2008-
ban meg kell duplázni az összeget,
hogy mindenki megkaphassa. 

A városban lévõ játszóterek hi-
giénés állapotáról szóló beszámo-

lót megvitatták a jelenlévõk. Egy-
behangzó véleményük szerint in-
kább kevesebb, de színvonalasabb
játszótere legyen a városnak. Fel-
vetõdött az is, kinek a feladata a
játszóterek karbantartása. Kiegé-
szítésként elhangzott, különítsék
el a játszóterekre fordított költsé-
get, és a város lakosságát tájékoz-
tassák a rongálás költségeirõl,
mintegy elrettentõ példaként. 

Az egyebek napirendi pont kö-
zött több észrevétel elhangzott.
Több odafigyelést szeretnének a
szabadhegyiek, hiszen a szûk, gö-
röngyös utakon életveszélyessé
vált a közlekedés.  A lakosság ér-
deklõdik tõlük, hogy mit tesznek,
mert véleményük szerint nem tör-
ténik semmi. Sok gyerek jár isko-
lába, hamar sötétedik, és hiányos
a világítás. Szeretnék, ha rende-
zettebb, lakhatóbb környezetben
élnének. Sokkal több fiatal köl-
tözne Szabadhegyre, többen épít-
keznének, ha nem ilyen igényte-
lenséget tükrözne a környék. Jó
lenne, ha a gépállomás és az ösz-
szeomló tehénistálló környékét
rendbe tartaná valaki, mert lassan
a rókák is odaköltöznek. 

Végezetül a részönkormányzati
tagok kérték Jerausek Istvánt, ja-
vasolja a közgyûlésen – pályázati
lehetõséghez kapcsolódva – egy
gyalogátjáró kialakítását az óvo-
da melletti 61-es úton.

Bakonyi Erzsébet
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A magyar íj a legkifinomul-
tabb volt a kor hasonló fegyve-
rei közt. Nem volt véletlen tehát
a kalandozások korában a nyu-
gati kolostorokban felhangzó li-
tánia: A magyarok nyilaitól
ments meg, Uram, minket! 

Gréger Gyõzõ csak négy-öt
éve foglalkozik íjászattal, ezt
megelõzõen tizenkét évig ver-
senyszerûen vívott, amit azonban
egy sérülés miatt abba kellett
hagynia.

– Azt hiszem, gyermekkorában
minden fiú fog a kezében íjat,
vagy valami ahhoz hasonlót, amit
õ maga készít el – utalt az elõz-
ményekre a vívóból lett íjász. –
Késõbb aztán én is hozzájutottam
egy jobb minõségû íjhoz, amivel
akár már versenyszerûen is lehe-
tett volna íjászkodni. Ám az al-
katrészellátás hagyott kívánniva-
lót maga után, eléggé nehézkesen
mûködött, ezért aztán magam
kezdtem el kereskedelemmel fog-
lalkozni, nyitottam egy boltot is,
összekötöttem a kellemest a hasz-
nossal.

– Úgy tûnik,egyre népszerûbb
ez a sport. 

– Így van, nagyon sokan érdek-
lõdnek. Sokat járok vidéken, kü-
lönbözõ rendezvényeken, így pél-
dául Nagyszakácsiban is voltam,
s mindenütt azt tapasztalom, hogy
sokakban már rég felmerült az
íjászkodás gondolata, csak eset-
leg nem volt módjuk hol kipróbál-
ni, vagy azt hitték, hogy ez egy
drága sportág. Az mondjuk igaz,
hogy nem olcsó, de húsz-huszon-
ötezer forintból el lehet indulni
egy alap felszereléssel. 

– Mit gondol, mitõl ez a nép-
szerûség?

– Mint már említettem, nem túl
drága sport, s gyakorlatilag
egész éven át ûzhetõ. S bárhogy
is nézzük, mindenképpen hagyo-
mányról van szó a magyarság
esetében. Mindenkinek ismerõs a
tanulmányaiból, hogy õseink
mennyire mesteri módon használ-
ták ezt a fegyvert. 

– Milyen anyagból készülnek
az íjak?

– Van néhány gyártó, aki ju-
harfát használ, amit aztán három
oldalról szaruval megerõsítenek.
A legtöbb íj azonban ma már
üvegszál-erõsítéssel készül, amit
valódi bõrrel vonnak be. Emellett
elõfordul kõrisfa és cserfa alap-
anyagú is. A vesszõk általában
nyírfából, borovi-fenyõbõl, kõris-
bõl és bükkbõl készülnek, de ér-
dekes, hogy nem a keményfák a
legmegfelelõbbek a célra. Ha las-
sított felvételen tanulmányozzuk a
vesszõ mozgását, akkor azt látjuk,
hogy kígyózó mozgással halad a
cél felé. Egy kemény fából készült
vesszõ pedig nehezebb, ezért rö-
videbb utat is ír le.     

– Látok itt többféle íjat, de lai-
kusként túl sok különbséget nem
tudok felfedezni közöttük.

– Hát itt van mindjárt a ma-
gyar íj – mutat az egyik díszes
darabra a szakember. – A mon-
goloktól vettük át ezeket az ösz-
szetett íjakat, õk pedig feltételez-
hetõen a kínaiaktól. Az úgyneve-
zett botíjakat – mutat egy mási-
kat – már a barlangfestménye-
ken is ábrázolták, amit az ango-
lok újból felfedeztek a tizenkette-
dik században, s az úgynevezett

zárótûzhöz használták. A re-
konstrukciók alapján egy-egy
ilyen íj mintegy harmincöt kilo-
grammos lehetett, azaz rendesen
kellett vele birkózni. A súlya mi-
att azonban megvolt az a lehetõ-
ség, hogy adott esetben közel-
harc során, ütlegként is lehetett
használni. Ezek az úgynevezett
longbow-íjak általában tiszafá-
ból készültek, ám ebbõl a fafaj-
ból nem volt sok Angliában.
Ezért rendelet is született arra
vonatkozóan, hogy négy íjból
legalább egynek ilyen fából kell
készülnie. Angliában egyébként
egész manufaktúrák foglalkoztak
a gyártásával. Ebben az íjtípus-
ban nincs semmi újszerû, szerin-
tem az íjkészítés csúcsa minden-
képpen a magyar íj, amely sok-
kal kifinomultabb fegyver. Egy-
egy elkészítése bizony, három-
négy hónapot is igénybe vett.

Gréger Gyõzõ azt mondja, a
magyar íj viszonylag rövid, mert
másképp nem lehetett volna vele
a lóról hátrafelé nyilazni. 

S hogy mekkora távolságot le-
hetett egy-egy fegyverrel befog-
ni? A legenda szerint egy angol
íjász egyszer nyolcszáz méterre is
ellõtt az íjával. 

Horváth Attila

AA mmaaggyyaarrookk nnyyiillaaiittóóll mmeennttss mmeegg......

Gréger Gyõzõ: A legjobbak a magyar íjak

Farag csontot, szarut, fát és
meggymagot. A legkedvesebb
számára mégis egy skorpió – a
sormási Marton Lajos a
Kiskanizsai Általános Iskolá-
ban idõsebb Popellár Jenõ
szakkörében ismerkedett meg a
faragással.

– Az iskolában egyszer láttam,
hogy Popellár Jenõ tanár bácsi
hogyan farag, s rögtön megtet-
szett – meséli Marton Lajos. – Be-
iratkoztam a szakkörébe, végül

asztalos lettem, s megismerked-
tem Csávás Csabával, aki a men-
torom lett – tõle is sokat tanultam.

Marton Lajos azonban nem-
csak fát farag, otthonában a fából
készült figurák mellett csontból
faragott alkotások és szaru lõpor-
tartók is sorakoznak a polcon.

– A szaru puhább, lágyabb, mint
a csont, ezért aztán sokkal köny-
nyebben alakítható. A csont tény-
leg olyan, mint a kõ, nehezen fa-
ragható, szilánkosan törik. A fafa-
jok közül legszívesebben a fekete-
dióval dolgozok, de persze emellett
mogyoróból, meggybõl, hársból,
bukszusból, szilvából, barackból és
cseresznyébõl is faragok. Bármit
hajlandó vagyok fából elkészíteni,
a kis szobroktól a plasztikákig. 

– Mi volt a legérdekesebb ké-
rés, amit teljesített?

– Egyszer egy skorpiót kellett
készítenem egy valódi, üvegbe
zárt, kiszárított skorpió alapján.

– Azért meggymagot se min-
denki farag… 

– Nincs ebben semmi különle-

gesség. A gyümölcsmagok ugyan-
úgy alakíthatóak, mint a csont,
semmivel sem keményebbek annál.
Meggymagot, cseresznyét és ba-
rackot is faragok, elsõsorban nép-
mûvészeti mintákkal szeretek dol-
gozni. A magfaragást egyébként ér-
dekes módon tanultam meg. Egy-
szer édesanyám mondta, hogy va-
lakinek a nyakában látott egy nyak-
láncot, amelyen egy cseresznye-
magból faragott kis kosárka fitye-
gett. Szöget ütött a fejembe a do-
log, nekiálltam, s két óra alatt elké-
szült a kosárka. Nem olyan nehéz
egyébként, mint azt gondolja, még
azt sem mondanám, hogy pontos,
abszolút „remegésmentes” kéz kell
hozzá, hiszen az enyém sem ilyen.
Inkább tengernyi türelem. 

Marton Lajosnak egyébként szá-
mos szép alkotása van, azonban
önálló kiállításon még nem mutat-
kozhatott be a nagykanizsai közön-
ségnek. Pedig lenne mibõl meríte-
ni… 

H.A.
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Nagykanizsa MJV Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és
kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból elszárma-
zottak részére a Kanizsai Antológia 6. számában való megjelenésére. 

Pályázat tárgya: Irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ
versek, prózák, grafikák. Pályázati feltételek: Egy pályázó több pályázatot is
beadhat, maximum 6 A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) ter-
jedelemben. A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell
benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály
Halmos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem õrzünk
meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk. A sikeres pálya-
munkák a Kanizsai Antológia 6-os számában a karácsonyi könyvvásár alkalmá-
val jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban
részesülnek. A pályázat beadásának határideje: 2007. november 5.

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 66..

Balogh László, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16.00 órától 17.00 óráig a Bat-
thyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári
PERGO lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az 3. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjú-
ság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2007. november 7-én, szerdán 16
órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõ-
gyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár
lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Bizzer András a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart 2007. november 9-én, pénteken 17 órakor a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban.

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18,00 órától a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

N

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanait:

Hrsz. Megnevezés Kikiáltási ár Versenytárgyalás - Hónap.Nap Idõpont
961 Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 13.560.000 11.07, 12.05 08:30
131/2 Magyar u. 18. lakóház, udvar 23.630.400 11.07, 12.05 09:00
4372/1 Alkotmány u. 160. szociális otthon 78.000.000 11.07, 12.05 09:30
4277/1 Palini beépítetlen terület 30.970.800 11.07, 12.05 08:00
2190/A/3 Csányi u. 8. - iroda 12.840.000 11.07, 12.05 10:30
2243/1 Ady Endre u. 25. 16.000.800 11.07, 12.05 11:00
3817 Csengery u. 111. - telephely 6.264.000 11.07, 12.05 11:30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007. október 15-20. között végzik
Zala megyében a rókák veszettség ellen történõ orális immunizálását. Jogkö-
römnél fogva a rókák veszettség elleni immunizálásáról szóló 13/2002. (I.
30.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján kör/jegyzõség területén 2007.
október 15-tõl november 04-ig ebzárlatot, legeltetési tilalmat, valamint az
egyéb intézkedéseket rendelem el, melyet a mellékelt "Felhívás" tartalmaz.
Egyben az 2005. évi CLXXVI. törvény az Állategészségügyrõl 43. §. (1) be-
kezdés alapján a fenti idõszakban kötelesek gondoskodni a kóbor ebek befo-
gásáról. További tájékoztatás kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási
Osztályán, Pásztor Lajos ügyintézõnél a 93/500-859-es telefonszámon. 

Dr. Tóth Géza, kerületi hatósági fõállatorvos
Melléklet a 13/2002. (I. 30.) FVM rendelethez
Felhívás a lakossághoz a veszettség elleni védekezésrõl

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelû be-
tegség. 2. A betegség legfõbb terjesztõje a róka. 3. A védekezés leghatékonyabb,
legkorszerûbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta
sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdõdött a rókák vakciná-
zása. Elsõ alkalommal a nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30
km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina. 4. A vakcinát tartalmazó fólia
kapszulát az ember számára bûzös, de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rej-
tik, amely gyufásdoboz alakú és nagyságú, szürkésbarna színû. A róka, miközben meg-
eszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe. 5. A csal-
étek kihelyezése kis magasságból, repülõgéprõl történik. 6. A csalétekbe helyezett
vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett csal-
étekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad
felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bõrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe ke-
rülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik az alábbi biztonsági elõírásokat kell alkal-
mazni: a.) ha a vakcina ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú: fertõtlenítõszerrel
vagy ennek hiányában 70%-os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a
gyógyszertárban. A jódtartalmú fertõtlenítõszer használata során keletkezett barnás folt
szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegû érintkezés esetén védõoltásra nincs
szükség; b.) ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul: OR-
VOSHOZ KELL FORDULNI! 7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétõl szá-
mított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és csak pórázon
szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTE-
TÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsõsorban a vakcinázás hatékonyságát segítik az-
zal, hogy a kóborló ebek vagy legelõ állatok ne vehessék fel a rókák számára kihelye-
zett csalétket. 8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ vagy háziállatot talál,
a tetemet   hagyja érintetlenül és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁL-
LATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT vagy VADÁSZTÁRSASÁGOT. 
9. Kérjük a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa. 10. További felvilágosítással az
Önök körzetében élõ állatorvosok és orvosok szolgálnak. 11. A HELYI VAKCINÁ-
ZÁSI KAMPÁNY IDÕPONTJA: 2007. október 15-tõl november 04-ig tart. 

EEbbzzáárrllaatt,, lleeggeelltteettééssii ttiillaalloomm

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött arról, hogy Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát
módosítja. A tervezési területet a város azon területei képezik, ahol önkor-
mányzati vagy lakkosági igény merült fel a jelenleg hatályos szabályozó mó-
dosítására. A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírása-
ira figyelemmel 2007. november 15-ig közzé tesszük a Polgármesteri Hivatal
fõépítészi Irodájában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hiva-
talba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735)
címzett levélben jelezhetik.

SSzzaabbáállyyoozzáássii tteerrvv,, HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaatt

2007. november 10-én 19 órai kezdéssel 
az iskola tornatermében nótaesttel egybekötött 

jótékonysági bált rendez
a templom felújítása javára.

A nótaesten fellép: Tarnai Kiss László és Demeter Ágnes 
nótaénekes, valamint a Tüttõ János Nótakör szólóénekesei.Kísér: Haga

György és népi zenekara.
A nótaest mûsorát bál követi, ahol Imre Tibor zenél

Belépõjegy ára vacsorával: 3000 Ft
A tombolán értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Jegyek rendelhetõk a miklósfai Gazda Boltban. Tel.: 93-315-924

A MIKLÓSFAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
ÉS A HELYI KERTBARÁT KÖR
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Mi, ötvenesek átéltük a nagy
történelemhamisítás idõszakát.
Át kell értékelnünk sok forra-
dalmat, „ellenforradalmat” és
megannyi hazugságot. Hovato-
vább át kell értékelnünk a tör-
ténelmi ismereteinket. Egy-egy
ismeretterjesztõ elõadás segít-
het hiteles, új megvilágítást
adni történelmünknek.

– Miért is e nagyfokú történe-
lem hamisítás? – kérdem Szántai
Lajos mûvelõdéskutatótól?

– A magyar történelmet kétség-
telen nem olyan módon tanítják,

ahogy az megtörtént. Ennek oka,
hogy a Kárpát-medence túl jó he-
lyen van. Hihetetlenek az adottsá-
gai. Ami az élethez szükséges,
minden megvan. Így érthetõ, hogy
a Kárpát-medence mindig kell va-
lakiknek. Ez bizonyítást nyert a
római korban, a török idõkben, és
még sorolhatnám. Azt, hogy egy
ilyen hatalmas területet sikerüljön
megszerezni, az itt élõ népeket le
kell igázni. Ennek megvannak a
praktikus módszerei. Vedd el a
múltját, s már nem is lesz problé-
ma. A török harcok idején a törté-
nelem szolgáltatatta azt a tanul-
ságot, hogy a magyarságot nem
lehet fegyverrel legyõzni. A szár-
mazástörténetét kell meghamisíta-

ni, s a nyelvét. Az identitászavar
keltése a legveszélyesebb fegyver.
Modernebb, mint az újabb hadi-
technika..

– Lehet itt még magyar feltá-
madás?

– A nemzeti megújulás minden-
kor megtörténhet. Egy népmesei
példa a megoldást testvérpárban
fogalmazza meg. Amikor az elsõ
végzetes bajba jut, de van neki
egy testvére, aki valahol máshol
jár és megérzi a testvére baját, vé-
gül õ támasztja fel, õ segíti. Tehát
nekünk testvérpárokat kell keres-
nünk. Jövõképül álljon itt jelképe-
sen Hunor és Magyar példája.

Cz.Cs.

A magam útját jártam cím-
mel a kétszáz éve született Bat-
thyány Lajos gróf, elsõ felelõs
magyar miniszterelnökre emlé-
kezik a Thúry György Múzeum
és a Zala Megyei Levéltár idõ-
szaki kiállítása.

A Thúry György Múzeum ez-
zel tiszteleg a kétszáz éve szüle-
tetett Batthyány Lajos gróf em-
léke elõtt. A tárlatnak helyet
adó barokk épület, az  úgy-
nevezett hercegi vár – az 1743-
tól a várost és környékét birtok-
ló – Batthyány család uradalmi
épülete, tiszttartói háza volt, s

1945-ig a hercegi erdõhivatal
központja.

A kiállítás, bevezetõ részében
bemutatja a Batthyányak család-
fáját, neves alakjait, kiemelve a
Kanizsát is birtokló Batthyány
Lajos Ernõ nádor személyét, akit
Batthyány Lajos gróf példakép-
ének tekintett. 

A tárlat végigkíséri Batthyány
Lajos gróf, a reformkor és az
1848-as forradalom jelentõs ál-
lamférfijának, az elsõ magyar fe-
lelõs kormány elnökének teljes
életútját. Bemutatja magánéletét,
közéleti tevékenységét, pályafu-
tásának legfontosabb állomásait,

eseményeit, miniszterelnökként
tett erõfeszítéseit (hangsúlyozva
Zala vármegyéhez, illetve a haza
bölcseként tisztelt  Deák Ferenc-
hez fûzõdõ kapcsolatát), fogságá-
nak hónapjait, mártírhalálát s rö-
viden kitér kultuszára, utóéletére
is.  Fontos szerepet kap az 1848.
márciustól szeptemberig terjedõ
idõszak bemutatása, ezen belül
Batthyány Lajosnak a nemzetõr-
ség felállítása, felfegyverzése és a
honvédtoborzás, a honvédség
szervezése érdekében tett intéz-
kedései. 

A tárlaton látható a zalai köz-
gyûjtemények, így a kiállítás társ-

rendezõ intézményének, a Zala
Megyei Levéltárnak a korszakhoz
kapcsolódó iratanyaga és a Zala
megyei múzeumok (Göcseji, Ba-
latoni, Thúry György Múzeum,
Helikon Kastélymúzeum) irat- és
tárgyi anyaga (a nemzetõrök és
honvédek által használatos fegy-
verek, honvédzászló), illetve a
gyûjteményekben õrzött, Bat-
thyányt és kortársait, eszmetársait
ábrázoló portrék, akvarellek, li-
tográfiák és metszetek. Ezek mel-
lett az országos intézményekben
õrzött relikviák, dokumentumok
másolatai is bemutatásra kerül-
nek. A zalai és nagykanizsai nem-

zetõröket, a honvédeket ruhare-
konstrukciókkal idézik meg a
rendezõk. 

A kiállítást Kunics Zsuzsa tör-
ténész-muzeológus rendezte Mol-
nár András, a Zala Megyei Levél-
tár igazgatójának szakértõ segít-
ségével és ez év december 16-ig
látogatható.
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Horváth Jánosné pedagógus,
az Együtt Kiskanizsáért Egye-
sület elnöke, a kiskanizsai rész-
önkormányzat képviselõje, a
budapesti Klebelsberg Kunó
Emléktársaság tagja. 1954-ben
lépte át elsõsként az akkori is-
kolája kapuját, s huszonhárom
év múlva pedagógusként tért
vissza ugyanoda. Ma 59 évesen,
negyven év munkaviszony után
vonult nyugdíjba. Jelképesnek,
egyben megnyugtatónak érzi a
befejezést. Beszélgetésünk ele-
jén azok a gondok kerültek elõ-
térbe, amelyek megoldása való-
színû a mai tanulóifjúságra,
vagy éppen Horváth Jánosné
tanítványaira várnak. 

– Azoknak a kollégáknak a ne-
vében is szólok, akik most men-
nek tömegével nyugdíjba, és hi-
vatásból tanítottak. Úgy érzem,
sokan képviseltek hozzám hason-
ló értékrendet, és tették, amit tet-
tek. Hivatástudatból tanítottak,
és idõt, energiát nem sajnálva a
legjobbat igyekeztek nyújtani. A
derékhad nagy része lett eltávo-
lítva most a pályáról – mondta
gondterhelten. – Lesznek olya-
nok, akik nyugdíjba mennek, s
lesznek olyanok, akik munkanél-
külivé válnak. Nagyon fájnak az
iskolabezárások – jegyezte meg.
– Mintha éppen a klebelsbergi
idõszak ellentétét érezném meg-
valósulni! Tudván, hogy milyen
nehéz helyzetben van az ország,
mégis azt mondom, amit akkor is
vallottak, hogy az oktatás, az is-
kolaügy az, ami a legfontosabb
kellene, hogy legyen, mert a fia-

talság a nemzet jövõjét jelenti.
Valamikor a szülõföldhöz való
kötõdés is jobban érvényesült! Az
a falu él és virágzik, ahol van
óvoda, iskola, templom és mind-
az, ami egy falu életéhez hozzá-
tartozik. Ahol ez megszûnik, az a
falu elõbb-utóbb elsorvad. Ezért
fájnak nagyon az iskolabezárá-
sok, és siratom a megszûnõ isko-
lákat. Ugye, ez megengedhetõ?
– kérdezte, s mivel én némán bó-
lintottam, máris folytatta gondo-
latait. – Ugyanakkor féltem a fia-
talságot, aggódom az egészségü-
kért. A káros szenvedélyek közül
például a cigarettát emelném ki.
Amikor a volt, már felnõtt tanít-
ványaimmal találkozom – akik
okos, értelmes, szép fiatalok –,
és elbeszélgetek velük ezekrõl a
dolgokról, mindegyik úgy nyilat-
kozik, szeretnének leszokni a do-
hányzásról, de már nem megy.
Amikor elkezdték, tudomásuk
volt a káros hatásairól, mégis
megtették. Mindig felvetõdik ben-
nem, hogyan lehetne elejét venni
ennek a káros szenvedélynek?
Különösen fáj, amikor lányokat
látok cigarettázni. Nem számol-
nak a leendõ kismamák mind-
azokkal a veszélyekkel, amelyek
majd a születendõ kisbabájukra
hatnak. Sok egyéb más mellett,
ettõl is féltem õket. Féltem azt az
értékrendet is, amely szerint a fi-
ataljainkat neveltük. Az esztétikai
és a mûvészetre nevelés is na-
gyobb hangsúlyt kapott az elmúlt
harminc évben, mint ahogy ez
napjainkban alakul. Ezekre most
sem pénz, sem idõ nincs. A mûvé-
szeti iskolák léte is egyre inkább
veszélyben forog. Az ének-zene, a
rajz és az irodalomórák száma is
radikálisan csökken. Nehéz meg-
találni a középutat! Egyetértek
azzal, hogy fontos az informatika
és a reáltárgyak ismerete, de ér-
zelmek nélkül kiüresedik az élet,
elfásult, kiégett és életunt embe-
rekké válnak elõbb-utóbb azok,
akiknél ez hiányzik, ahol erre
nem fordítanak gondot. A Ko-
dály-módszer szerinti énektanítás
is megszûnõben. Más a mai ten-
dencia.

– Mi indította a tanári pályára?
– tértem rá elsõ kérdésemre, hi-
szen Horváth Jánosné, Jucikát
régóta ismerem, s ha rendezvé-
nyek szünetében, vagy éppen a
buszmegállóban találkozunk, so-

hasem magáról mesél, hanem ta-
nítványairól, az iskoláról, vagy
éppen a Kiskanizsán történt ese-
ményekrõl. 

– Mindig tanár akartam lenni.
Az eredendõje az lehetett, hogy
nagyon szerettem a tanító néni-
ket, késõbb a tanáraimat. Tisztel-
tem és becsültem õket, már kis-
koromban fölnéztem rájuk. Kö-
szönöm a sorsnak meg a gondvi-
selésnek, hogy így alakult. Von-
zott a tanítás. Nemcsak a jó tanu-
ló, szorgalmas gyerekek oktatá-
sa, nevelése, hanem a többieké
is. Jó volt hinni abban, hogy
minden gyermekben van valami
elrejtett kincs, amit fel kell fedez-
ni a szülõkkel együttmûködve.
Valamikor a családlátogatások
jól elõsegítették az együttmûkö-
dést. Ma ez a kapcsolat csak ak-
kor jöhet létre, ha a szülõ igényli,
és fontosnak tartja. Az utóbbi
idõben a családlátogatások meg-
szûntek, maradtak a fogadóórák
és a véletlenszerû találkozások,
amikor a szülõ és tanár éppen
ráér. 

– Milyen elveket fogalmazott
meg pályája kezdetén?

– Mindig hosszú távon gon-
dolkodtam. Lelki szemeim elõtt
azt a személyt láttam a tanítvá-
nyomban, akivé majd felnõtt ko-
rában fog válni. Elgondolkodta-
tott, vajon mi marad majd meg
benne mindabból, amit át sze-
rettem volna nekik adni. A gye-
rek is megérzi, hogyha szeretik,
ugyanakkor követelni is kell tõle
– sorolja a titkokat Jucika. –
Meg kellett találni a helyes kö-
zéputat. Az olcsó népszerûségre
sohasem törekedtem, a rendsze-
res tanulásra szerettem volna
szoktatni õket. Fontos volt szá-
momra, hogy kialakuljon ben-
nük az igényesség. Sok minden
elvonja az utóbbi idõben a diá-
kok figyelmét az élet fontos dol-
gairól. Nemcsak a tévé, a szá-
mítógép is vetélytárs a tanulás-
ban. Egyre nehezebb õket rá-
venni az olvasásra, ráébreszteni
õket az olvasás gyönyörûségére,
hogy legalább egy könyvet ol-
vassanak el évente, hiszen az
ének, a zene, a rajzolás, az ol-
vasás észrevétlenül is finomab-
bá teszi a lelket, és árnyaltabbá
az emberi kapcsolatok minõsé-
gét. Segíti elviselni az élet által
produkált nehéz helyzeteket, és

segít a jó döntések meghozata-
lában. Ez az igaz mûvészet célja
– summázta. –  Az az igazi mû-
vészet, ami jóra nevel bennün-
ket, ami jóvá tesz! Egy irodalmi
mû, vagy egy film, ami nem tesz
jobbá, hanem ellenkezõleg,
rossz hatásokat kelt, vagy indít
el, nem nevezhetõ mûvészetnek.
Csak a szépnek, a jónak, az
egyenes tartásnak van értelme!
Amikor az ember úgy igyekszik
élni, hogy a szó és a tett egység-
ben legyen! – magyarázta a ta-
nárnõ. 

– Volt-e pedagógusi ars poeti-
cája?

– Minden szaktanár eldönthet-
te, milyen mondatokat helyez el a
tanterem falán. Én elsõként egy
Antoine de Saint-Exupéry idézetet
választottam: „Jól csak a szívével
lát az ember. Ami igazán lénye-
ges, az a szemnek láthatatlan.” A
másik gondolatot Móricz Zsig-
mond, Légy jó mindhalálig címû
regényébõl vettem. A kis Nyilas
Misi szájából hangzik el e mon-
dat a történet végén, amikor a
nagybátyja megkérdezi tõle, hogy
mire akarja tanítani az embere-
ket, õ azt feleli: "…arra, hogy
légy jó… légy jó…légy jó mind-
halálig!.." Amikor tanítványaim-
tól a nyolcadik osztály végén bú-
csúztam, ezeket a gondolatokat
igyekeztem útravalóul adni szá-
mukra, és a lelkükre kötni, hogy
legyenek jók, legyenek becsülete-
sek, legyenek hazájukat szeretõ
állampolgárai ennek a kis or-
szágnak.  Remélem, megjegyez-
ték! 

– Sokat beszélünk a család vál-
ságáról napjainkban. Mi lehetne a
megoldás? Mi lehetne gyermeke-
ink számára a követendõ példa?

– Úgy gondolom, hogy egyre
inkább elidegenedõ világunkban
csak a család nyújthat igazi me-
nedéket. A szülõk által megélt ér-
tékrend az, ami a gyermekeik szá-
mára követendõ példa lehet. Az a
jó, ha az édesanya meg az édes-
apa példakép, de a tanár is lehet
példakép a tanítványa számára.
Helytállásban nekem a szüleim a
példaképeim.

– Sikerült megvalósítania el-
képzeléseit?

– Számomra nagyon fontos volt
a tanítás során a szülõkkel kialakí-
tott kapcsolat. Igyekeztem társa
lenni a szülõknek a nevelésben.

MMiinnddeenn ggyyeerrmmeekkbbeenn vvaann vvaallaammii eellrreejjtteetttt kkiinnccss...... Örömmel töltött el, amikor szülõi
értekezleteimen szinte teljes lét-
számban részt vettek a szülõk, és
eljöttek az osztálykirándulásokra
is. Ma is jólesõ érzés ezekkel az
anyukákkal találkozni.  Amikor
felidézzük az elmúlt éveket, hálá-
san megjegyzik, hogy nem csak
osztályfõnöke voltam a gyermeke-
iknek. Ez bármilyen kitüntetésnél
többet jelent az ember számára!
Hasonlóképpen, amikor egy-egy
tanítványom a búcsúzás során kis
emléklapot készített a számomra
egy-egy idézettel, szintén örömmel
töltötte el a szívemet akkor is, és
most is. Azóta is õrzöm ezeket a
kis apró meglepetéseket. Úgy ér-
zem, hogy az elképzelt céljaimat
sikerült megvalósítanom, és sike-
rült valami többletet adnom a ta-
nítványaimnak annak érdekében.,
hogyha kikerülnek az életbe, le-
gyen tartásuk, legyenek igazodási
pontjaik.

– Irodalmat és nyelvtant taní-
tott, emellett könyvtáros volt a
Kiskanizsai Általános Iskolában.
Közéleti tevékenysége is sok
idõt, energiát igényel. Miért teszi
mindezt?

– Belülrõl fakad a késztetés. Az
élettõl sok mindent kaptam aján-
dékba, egy bizonyos tudásmeny-
nyiséget, amiért ugyan keményen
meg kellett dolgozni, de ajándék-
nak tekintem azt is, hogy tanul-
hattam, a szüleim nagy áldozat-
vállalása mellett. Mivel sok min-
dent kaptam az élettõl ajándékba,
ezért úgy érzem, nekem is kell va-
lamit adnom annak a közösség-
nek, amelynek tagjai között fel-
nõttem s ahol most is élek. 

– Hogyan telnek a mindennap-
jai?

– Nagyon fontos számomra a
nagymamaszerep, az unokák, a
család. A férjem sajnos már tizen-
egy éve csak lélekben lehet ve-
lünk. Mindig jó társam volt a ne-
hézségek elviselésében is. Gyer-
mekeink nevelésében, taníttatásá-
ban mindketten hasonló érték-
rendben gondolkodtunk. Közösek
voltak a céljaink. Amikor unoká-
immal vagyok, szeretném látni az
õ örömét is. Mindannyiunknak
nagyon hiányzik. A család mellett
fontos annak a közösségnek a sor-
sa, ahol élek. Szeretem szülõföl-
demet, szeretem az itt élõ embere-
ket. Remélem, hogy nemcsak
múltja és jelene, hanem virágzó
jövõje is lesz Kiskanizsának. 

Bakonyi Erzsébet
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Változott a nyitvatartás
A Thúry György Múzeumban a kiállítás nyitva tartása november

1-tõl megváltozik, a múzeum az alábbi idõpontokban látogatható:
kedd-szerda 13-17 óráig, csütörtök-szombat 10-17 óráig, vasárnap-
hétfõ zárva. 

A Hevesi Sándor Általános
Iskola gazdasági ügyintézõt
keres. 

A pályázatokat a következõ
címre kérjük: Hevesi Sándor
Általános Iskola igazgatója
Nagykanizsa, Hevesi u. 2. 

Érdeklõdni a 311-265 telefon-
számon lehet.

A pályázat leadási határideje:
2007. november 23.
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