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Kanizsa

HHaarrmmiinnccöött éévveess aa GGEE-üüvveeggggyyáárr
A hét végén fennállásának 35.

évfordulóját ünnepelte a GE fény-
forrásgyár üveggyári részlege. Ez
alkalomból egész napos progra-
mokat szerveztek az ott dolgozók
és családtagjaik számára.

A résztvevõk emléktábla-avatás-
sal kezdték a napot, ezt követõen a
Csokonai utcai Napraforgó Bölcsõ-

dében önkéntes munkával új udvari
játékokat szereltek fel, a régieket
pedig felújították és lefestették. A
délutánt a gyár sporttelepén töltötték
különbözõ szórakoztató programok-
kal, többek között sportversenyek-
kel, a Szan-Dia Fitness Center bemu-
tatójával, musical dalokkal, hastánc-
bemutatóval és az Orff ütõegyüttes-
sel. A napot zene és tánc zárta.

Az üveggyárat 1973 márciusá-
ban adták át, azóta folyamatosan
fejlõdik, bõvül, és mintegy három-
száz fõt foglalkoztat. Amerikai
technológián alapuló búra-gyártás-
sal, búra kikészítési mûveletekkel
és vegyi termék elõállításával fog-
lalkoznak.

S.E.

A Kõrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola fennállásának 40.
évfordulójára 40 órás sakkprog-
ramot szervezett.

A programban a különféle sakk-
versenyek – szimultán a város neves
sakkozóival és közéleti személyisé-
gekkel, családi, négykezes és élõ-
sakk – mellett szerepeltek csillag-
vizsgálat, ügyességi versenyek, úgy
mint kapurarúgás, gólyalábazás,
akadálypálya, célbadobás és ping-
pong verseny. Az ügyesebbek sakk-
figurát és sakktáblát is készíthettek.

S.E.

NNeeggyyvveenn éévv aazz ookkttaattááss sszzoollggáállaattáábbaann
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

A közelmúltban, Augusztus
20-a alkalmából állami kitünte-
tésben részesült kanizsai polgá-
rokat köszöntött irodájában
Marton István polgármester. A
sajtótájékoztatóval egybekötött
ünnepségen fejezte ki köszönetét
eddigi áldozatos munkájukért. 

Mint ismeretes, Dr. Baranyi
Enikõ fõorvos a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lovagkeresztje
polgári tagozata kitüntetésben ré-

szesült. Dr. Csizmadia Jánosné a
Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést kapta,
Egri Gyula a Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt katonai tago-
zatának kitüntetését vette át. Dr.
Baranyi Enikõ többek között el-
mondta, a díj mögött több évtize-
des komoly csapatmunka van. Em-
ber és betegszeretõ családban, mi-
liõben nõtt fel. Örül annak, hogy
gyermekgyógyász lett. Véleménye
szerint nemcsak gyógyító munká-

ról és gyógyszeradásról van szó,
hanem sokkal többrõl, amikor va-
laki a család legnagyobb értékét, a
beteg gyermekét átnyújtja nekik. 

Dr. Csizmadia Jánosné szeptem-
ber 30-tól már nyugdíjas lesz, ápri-
lis vége óta nem dolgozik. Szere-
tett bíró lenni, de a végére egy ki-
csit elfáradt. Megváltozott a jog-
szabályi háttér, megváltoztak az
emberek, megváltozott a bíróság-
hoz való hozzáállásuk. Amíg dol-
gozott, lelkiismeretesen, teljes erõ-
bedobással a tõle telhetõ legna-
gyobb igyekezettel végezte el a
feladatait. Most mást fog ugyanígy
csinálni. Kertészkedik, fát nevel,
túrázik, és az unokákat neveli.  Eg-
ri Gyula tûzoltóparancsnok úgy ér-
zi, a kanizsai tûzoltóság az utolsó
nyolc-tíz évben országos szinten is
példaértékû változáson esett ke-
resztül. Negyvennyolc fõvel bõ-
vült a létszámuk, ami szintén példa
nélküli országos szinten. Minõségi
romlás a parancsnokság munkájá-
ban nem történt. Szeret tûzoltó
lenni. A polgármester úr és a szak-
mai vezetés terjesztette fel a kitün-
tetésre, nagyon jól esett neki, hogy
ilyen magas szinten is elismerik a
tûzoltóság munkáját.

B.E.

KKiittüünntteetteetttteekk kköösszzöönnttééssee

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

Az Idegenforgalmi Szervezet
határozata alapján 1980 óta ün-
neplik világszerte az Idegenfor-
galmi Világnapot azzal a céllal,
hogy segítse a turizmus fejlõdését.

– Városunkban elsõ alkalommal
szervez programot a világnap al-
kalmából szeptember 26-án a
Tourinform Iroda. Nagykanizsa ma
még nem kiemelkedõ turisztikai
célpont, viszont a környékben és a
városban is vannak természeti ér-
tékek, épített emlékek vagy más, az
érdeklõdõket vonzó létesítmények
– hangsúlyozta az Idegenforgalmi
Világnap programjairól tartott saj-
tótájékoztatón Tuboly Kinga meg-
bízott irodavezetõ. 

A rendezvény fõ célja, hogy a
város és környékének értékeit meg-
ismertesse az érdeklõdõkkel, mely-
hez több programot is szerveztek.
Délelõtt 10 órától városnézõ prog-
ramot indítanak iskolás csoportok-
nak, majd délután 13 órától mind-
azokat várják a Deák térre, akik az
egy-másfél órás séta alatt szeretnék
megismerni Kanizsa mûemlékeit.
Napközben pedig nyereményjáték
segítségével ismerkedhetnek a tér-
ség nevezetességeivel. A Tourin-
form Iroda mellett információs
standdal jelen lesz a Pannon Egye-
tem Nagykanizsai Telephelye is,
ahol a képzési lehetõségekrõl, elsõ-
sorban a turisztikai szakirányról tá-
jékozódhatnak a látogatók. 

A program részeként 15 órától a
Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószene-
kar zenél, majd zárásként 16 órá-
tól kezdõdik a nyereménysorsolás.
A nap folyamán a kérdõívet kitöl-
tõk között értékes ajándékokat
sorsolnak ki. 

B.E.

VVáárroossnnéézzõõ ssééttáákk 
ééss nnyyeerreemméénnyyjjááttéékk 

Esõs reggelre ébredve az Európai
Autómentes Nap programjait a
Medgyaszay Házban tartották meg a
szervezõk. Marton István polgármes-
ter köszöntötte a sok kis óvodást, s kí-
sérõiket. A Zalaerdõ Hevesi DSE
sportakrobatái elkápráztatták õket,
majd zenés tornabemutatón vettek
részt. Ezután kezdõdött a Habakuk
Bábszínház elõdása, majd az idei autó-
mentes nap szlogenjével a rajzverseny.

S.E.

TTiisszzttaa lleevveeggõõtt
mmiinnddeennkkiinneekk
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Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõ-
je fogadóórát tart minden páratlan hónap utolsó péntekén 18 órától 19
óráig a kiskanizsai kirendeltség épületében.

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

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hárs-
fa, Ifjúság utca lakói) önkormányzati képviselõje 2008. október 1-jén,
szerdán 16 órától 17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám
alatti bélyegzõgyártó irodában. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Mik-
lós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új
Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa

Veszélyes hhulladék-ggyûjtési 
akció 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Társaságunk veszélyes hulladék-gyûjtési

akciót szervez 
az alábbi idõpontokban és helyszíneken

1. október 3. 13.30 – 13.40 Kisfakos, buszmegálló
2. október 3. 13.50 – 14.00 Bagola, buszforduló
3. október 3. 14 15 – 14 40 Sánc, posta elõtti buszmegálló
4. október 3. 14.55 – 15.20 Katonarét, Táncsics tér
5. október 3. 15.30 – 16.10 Hevesi u. ABC
6. október 3. 16.20 – 16.50 Zemplén u. ABC mögött
7. október 3. 17.00 – 17.30 Rózsa u. kispiac
8. október 3. 17.40 – 18.10 Kazinczy u.
9. október 3. 18.25 – 18.40 Alsótemplom elõtti parkoló  
10. október 4. 9.00 – 9.40 Palin, Szálfa u.
11. október 4. 9.50 – 10.20 Napraforgó tér
12. október 4. 1035 – 1100 Petõfi u. – Honvéd u. sarok
13. október 4. 11.50 – 12.30 Kiskanizsa, Templom tér
14. október 4. 1245 – 1255 Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
15. október 4. 13.10 – 13.20 Nagyrác utcai (volt) Iskola 
16. október 4. 13.40 – 14.10 HSMK parkoló
17. október 4. 14.20 – 14.50 Miklósfa, ABC
18. október 4. 15.00 – 15.30 Olaj ABC

Via Kanizsa Városüzemeltetõ Kht. 

Nagykanizsán tartotta össze-
vont szerkesztõségi és szerkesz-
tõbizottsági ülését a Pannon Tü-
kör. Az ott elhangzottakról Ba-
logh László, a szerkesztõbizott-
ság elnöke adott tájékoztatást. 

– A Pannon Tükör szerkesztõsé-
ge gesztust szeretett volna gyako-
rolni továbbra is Nagykanizsának,
hiszen a város hídfõállásai az utób-
bi idõben gyarapodtak. A szerkesz-
tõbizottság munkájában közvetle-
nül részt vesz Kardos Ferenc, Papp
Ferenc, és társadalmi megbízatás-
ként új szerkesztõbizottsági elnök-
ként jómagam is. Az összejövetel-
nek szomorú aktualitása volt Pék
Pál költõ, tanár, szerkesztõ halála,
akinek hagyatéka a városra szállt –
folytatta Balogh László. – Az
elhunyt által megbízott jogász, Dr.
Károlyi Attila ügyvéd kezeli a ha-
gyatékot. Méltó megemlékezésként
egy Pék Pál emlékestet tervezünk
novemberben, és ezzel párhuzamo-
san a Pannon Tükörben külön is
megemlékezünk róla. Várható,
hogy a közeljövõben megjelenik az
Énekmondó Együttes Pék Pál éne-
kelt verseit tartalmazó CD-je, me-
lyet a város százötven-ezer forinttal
támogatott. A város kötelességének
érzi, hogy költõi hagyatékával tisz-
tességgel törõdjön. A könyvtárban
egy emléksarkot terveznek kialakí-
tani könyvtára és dedikált kötetei-
nek sokasága számára. A kihelye-
zett szerkesztõbizottsági ülés egy
kegyeletteljes megemlékezés is volt,
hiszen Pák Pál alapító fõszerkesz-
tõje az immár 13 éves folyóiratnak.
Körünkben ott volt Magda is, a köl-
tõ társa. 

A szerkesztõségi ülés második
részében a Pannon Tükör eszmei-
sége került elõtérbe. 

– A kiadvány látszólag Zala me-
gyei irodalmi, mûvészeti, kulturális
folyóirat, de sokan hiszünk benne,
hogy bõvebb kisugárzású, régión
túlmutató – hangsúlyozta Balogh
László. – Mindenkor jelszó volt,
hogy a helyit, a regionálist és az
egyetemest kössük össze, ez tovább-
ra is megmarad fõ feladatként. A
Pannon géniuszban hívõ lokálpatri-
ótákat próbálja összetartani a lap.
Ezen belül Kanizsát mindenképpen
szeretnénk bõvebben megjeleníteni.
Zalaegerszeg és Keszthely mellett
hasonló prioritást kell, hogy élvez-
zen Nagykanizsa is. A folyóirat igé-
nyes külsõ és belsõ megjelenését

látva a szakemberek azt mondják,
valódi irodalmi mûvészeti fórummá,
szellemi mûhellyé vált a Pannon
Tükör. Tizenhárom éve közvetíti a
kortárs magyar irodalmat, az érté-
kek mentén tájékozódva az országos
szellemi élet közvetítõ láncszeme-
ként, de helyi szellemi alkotóerõként
is. Tudom, Budapest messze van, így
azért még mindig lehet hinni az egy-
séges nemzeti irodalomban, amely
közösségrõl szól és közösségterem-
tõ. A magyar irodalom, mondják,
folyóirat-irodalom, afféle irodalmi
üzenõ füzetek szolgálják. Sajnos ezt
a szerepet egyébként remélhetõen a
Pannon Tükör is tudja viselni. Saj-
nos ma a magyar kultúra válságos
állapotban van. Ezzel kapcsolatban
elhangzott például a Somogy címû
irodalmi lap megszûnése, amelyben
van már pozitív változás, jó hír,
hogy talpra áll, lesz megint Somogy.
Megfogalmazódott, ilyen helyzetben
üdítõ kivételnek számít a Pannon
Tükör, mert még mindig létezik. Kö-
szönet ezért a támogatóknak, köztük
Nagykanizsa városának, Zalaeger-
szegnek és Zala megyének, és még
sorolni lehetne a további támogató-
kat. Elhangzott, büszkék lehetünk
rá, hogy van Kanizsai Antológiánk,
és idén különösen sok kiadvány je-
lent meg a városban. A jövõrõl szól-
va a szerkesztõk megjegyezték, na-
gyobb terjedelemben szeretnének
megjelentetni a kanizsai alkotókat.
Remélem ez látszani is fog a lapban.
Nagy szükség lenne helytörténeti
írásokra, ebben külön segítséget is
kértek tõlünk, hiszen a helytörténet
révén könnyebben átléphetünk a lo-
kálpatriotizmus irányába. Felvetõ-
dött az is, jó lenne szorosabb kap-
csolat a Takács László Irodalmi
Körrel, és a Pannon Tükör saját dí-
jat, illetve valamiféle elismerést, ki-
tüntetést alapíthatna. Jelenleg meg-
valósulóban van Cser József tanító
és nemzetõr naplója, amely a nagy-
kanizsai szabadságharc idején író-
dott, és a Csittvári krónika kiadása
is várható. Ezen kívül a közeljövõ-
ben jelenik meg Dr. Ördög Ferenc
tanár tanulmánykötete. A Brun-
nereket is szeretné a Pannon Tükör
a közeljövõben magasra mutatni, és
szeretnék megtalálni mindazokat,
akik Kanizsához, a megyéhez, Pan-
nóniához intenzívebben kapcsolód-
nak, csatlakoznak. Itt elhangzott
Tüskés Tibor neve. 

B.E.

PPaannnnoonn TTüükköörr tteerrvveekk

31.qxd  2010.12.14.  8:34  Page 3



KKaanniizzssaa –– AA mmii üüggyyeeiinnkk 2008. szeptember 25.4

– A nagy reményekkel várt bel-
városi rehabilitációra benyújtott
pályázatot a bíráló zsûri tovább-
fejlesztésre tartotta érdemesnek. A
benyújtott hét városi pályázatból
egyedül Nagykanizsa pályázata
nem tudott nyerni – mondta
sajtótájékoztatóján Dr. Fodor
Csaba önkormányzati képviselõ,
a szocialisták megyei alelnöke. 

– E döntés minden sanda politi-
kai befolyástól mentesen született,
hiszen más, kormánypárti és nem

kormánypárti vezetés alatt álló
városok (Sopron, Kaposvár, Gyõr,
Szombathely) olyan pályázatokat
nyújtottak be, mellyel nyertek.
Természetesen gratulálunk e váro-
soknak, de egyúttal kicsit irigy-
kedve gondolunk rájuk, hiszen úgy
tûnik, õk szerencsésebbek, mint
Nagykanizsa. Sajnálattal vettük
tudomásul a döntést, de a városve-
zetésnek el kell gondolkodnia
azon, hogy elfogadja-e a jövõben
az MSZP segítségét, hallgat-e az
MSZP önkormányzati frakciójá-

nak véleményére. A Közgyûlésen
több alkalommal megfogalmaztuk
a pályázat hibáit, felhívtuk az
Arany János utca és a Petõfi utca
átkötése elleni jogos lakossági til-
takozásokra a figyelmet, és arra
is, hogy a projekt nem kellõen ki-
dolgozott, túlsúlyban vannak a
közlekedésre vonatkozó elemek,
ennek ellenére a többség lesöpör-
te véleményünket – fejtette ki Dr.
Fodor Csaba. – Sajnos hiányzik a
partnerség, nincs kellõen doku-
mentálva, hogy az önkormányza-

ton kívüli szereplõket kellõen be-
vonták-e, figyelembe vették-e véle-
ményüket.  

Elmondása szerint a szocialista
párt és annak önkormányzati frak-
ciója többször felajánlotta segítsé-
gét a polgármesternek és a
FIDESZ-nek, ám nem fogadták el.
Most ismét felajánlják, de már
nem várják meg hogy elfogadják-
e, hanem segítenek Nagykanizsá-
nak és lakóinak.

MSZP: EElsõ kkörben eelbukott aa bbelváros rrekonstrukciója

Egyetlen napirendi pontot
tárgyalt meg a közmeghallga-
tás elõtt a soron kívül összehí-
vott közgyûlés a Medgyaszay
Házban. Az Erzsébet tér északi
tömbjében lévõ önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékesí-
tését – nyílt ülésen –, nyolcvan-
millió forint kikiáltási áron 12
igen, egy nem, hat tartózkodás
mellett nem szavazta meg a tes-
tület.

Fekvése miatt a város egyik
legértékesebb területén lévõ in-
gatlanok eladása már hat alkalom-
mal szerepelt a testület elõtt, s a
másfél év során a tizenháromszor
meghirdetetett versenytárgyalás
az érdektelenség miatt eredmény-
telenül zárult.

A közmeghallgatáson Ferincz
Jenõ két témakört érintett. Az
egyik az általa már tavaly felve-
tett vízdíj kérdése volt, melyre
nem kapott megfelelõ választ.
Véleménye szerint az alkotmány-
bíróság határozata alapján a víz-
díj megállapításánál az alapdíj
törvénysértõ. Felszólította a köz-
gyûlést, hogy semmisítse meg a
törvénysértõ rendeletet, mert ki-
zárólag a fogyasztási díj ármegál-
lapítására van törvényi felhatal-
mazása az önkormányzatnak. To-
vábbá népszavazást kezdeménye-
zett a szobortologatások ügyé-
ben. A helyi népszavazásról szóló
törvény azt mondja ki, hogy helyi
népszavazás esetében az aláírá-
sok száma a település választó-
polgárai számának minimum tíz,
maximum huszonöt százaléka. A
helyi rendeletben az önkormány-
zat miért a plafont, és miért nem
a tíz százalékot állapította meg,

hiszen még országos szinten is
kevesebb. Marton István azt vá-
laszolta, a testület nem tartja tör-
vénysértõnek a saját rendeletét.
Akinek törvénysértõnek tûnik, az
tegye meg a szükséges jogi lépé-
seket. Írásban mindkét kérdésre
meg fogja kapni a válaszokat. Er-
dõs Ferenc a miklósfai Közmû-
velõdési és Városszépítõ Egyesü-
let vezetõségi tagja aggodalmait
fejezte ki a Miklósfára tervezett
új tehenészeti teleppel kapcsolat-
ban. Karádi Ferenc képviselõ vé-
leménye szerint szerencsésebb
lenne új helyszínt találni. Bilicz
Csaba a Király út 31. régóta hú-
zódó problémáira, a belsõ udva-
rának rendbetételére és a 111 la-
kást tartalmazó tömb körbejárha-
tóságára szeretett volna választ
kapni. Az ott lakók véleménye
szerint közút üzemeltetésére al-
kalmatlan az a terület. Marton
István polgármester válaszában
elmondta, a rendezési terv módo-
sítása folyamatban van, elkészül-
te után meg kell küldeni a szak-
hatóságnak, ami hosszadalmas
procedúra. DJ. Fabula a város
kulturális életével kapcsolatban
tett megjegyzéseket. Szemetes-
nek találta a belváros utcáit, kriti-
kával illette a Kiskastély bejára-
tának háborús állapotát, és hiá-
nyolta a fiatalok esti szórakozási
lehetõségeit. Véleménye szerint a
város pénzén érdemes lenne nyit-
ni például egy Kanizsa Klubot.
Lengyák István, a Civil
Kerekasztal által elindított Szere-
tem Kanizsát, Szeretem a
Sétakakertet mozgalom egyik ve-
zetõje szerint tovább lehetne fej-
leszteni a térfigyelõ kamerarend-
szert annak érdekében, hogy a jó
ügyekért tenni akaró kanizsaiak
ne dolgozzanak hiába, amit elér-
tek, mások ne tegyék tönkre.

Hováthné Polai Mária egy örök
kiskanizsai témát vetett fel, az or-
vosi rendelõ és a ravatalozó kér-
dését, ami véleménye szerint so-
hasem valósul meg. Tudja, kevés
a pénz, de a kevésbõl is lehet gaz-
dálkodni. Dub Józsefné többek
között a szabadhegyi kátyús utak
rendbetételére hívta fel a figyel-
met, és a csatornarendszerrel
kapcsolatban tett észrevételt.
Sáncból Keller Józsefné fogal-
mazta meg a József Attila utcai
lakók kérését. Azt kérte a polgár-
mestertõl, hogy legalább október-
ben oldják fel a tûzgyújtási tilal-
mat, mert Sáncban akkor sem le-
het tüzet gyújtani. A kertben ter-
mett kukorica, napraforgó, bab és
burgonya szára nem fér bele a
szelektív hulladékgyûjtõ edény-
be, ötvenezer forintos nyugdíjból
pedig nem tudnak konténert fizet-
ni. Horváth Balázs, a Sauberma-
cher-Hulladékgyûjtõ Kft. ügyve-
zetõje azt javasolta, a nagy kerti
gazdaságokban a háznál történõ
komposztálás lehet a megoldás.
Marton István megígérte, a hiva-
tal megvizsgálja a kérésüket. A
közmeghallgatás után zárt üléssel
folytatódott a közgyûlés.

B.E.

SSoorroonn kkíívvüüll

A Nagykanizsai Kistérség
Többcélú Társulása legutóbbi
ülésén többek között a Bajza u. 2.
szám alatti ingatlanon létrehozan-
dó Komplex Kistérségi Szolgálta-
tó Központ kialakítására vonatko-
zó CÉDE pályázat mûszaki tartal-
mának elfogadásáról, valamint a
Máltai Szeretetszolgálat által ellá-
tott szociális alapszolgáltatási fel-
adatokról, gyermekjóléti alapellá-

tási feladatok finanszírozásáról, az
NKTT-t érintõ szociális étkezte-
tésrõl és családi napközi fenntartá-
sáról tárgyalt. A tagokat tájékoztat-
ták a közoktatási törvény változá-
sáról, illetve módosították az
NKTT Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, és felülvizsgálták a
Környezetvédelmi Programját.

S.E.

ÜÜlléésseezzeetttt aazz NNKKTTTT

Negyedik alkalommal rendez-
te meg a Vasemberke Kupát a
Mûvelõdési és Sport Osztály a
város hetedik és nyolcadik osztá-
lyos diákjai számára. A
tizenkétórás vetélkedõn kilenc is-
kola diákjai vettek részt.

Reggel a Péterfy Sándor Általá-
nos Iskola elõtt kezdõdött a prog-
ram. Marton István polgármester
köszöntõje után bemutatkoztak
egymásnak a versenyzõk, majd az
uszodában folytatták a versengést.
A Csónakázó-tónál a gyerekek
horgászversenyen vettek részt és
fõztek, ezután a város különbözõ
állomáshelyein teljesítették a rájuk
kiszabott szórakoztató feladatokat.

Az elsõ helyen a Batthyány La-
jos Gimnázium, a másodikon a
Rozgonyi Úti Általános Iskola, a
harmadikon pedig a Péterfy Sán-
dor Általános Iskola csapata vég-
zett. A dobogósokat a szervezõk
az ausztriai Meseparkba viszik ju-
talmul.

S.E.

VVaasseemmbbeerrkkee
KKuuppaa
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Zuchslag János, ifjú baloldali, szocialista – korábban országgyûlé-
si, jelenleg kiskunhalasi önkormányzati – képviselõ, több mint egy esz-
tendeje a sitten van. Lehet ezt szépíteni – elõzetes letartóztatás, miegy-
más –, a lényeg az, hogy a kecskeméti börtönben csücsül. Nincs ezzel
semmi baj. Ha valaki 80 millió forintot sikkaszt, akkor annak rács mö-
gött a helye. Mint ahogy annak a Weiszenberger Tamásnak is, aki vál-
lalkozókat zsarolt meg némi „viszontjuttatásért”.

A pereik mostanság kezdõdnek és reméljük gyorsan végzõdnek.
Mert mirõl is van szó? Z. János gyanúsított lenyúlt a közvagyonból

mintegy 80 millió forintot – lehet, hogy didaktikus Kedves Olvasó, de
az Ön meg az én pénzembõl – hogy a haveri körét és önmagát támo-
gattassa, majd A PÁRTNAK – MSZP – visszajutassa egy bizonyos szá-
zalékát. A dolog mûködött. A Bács-Kiskun megyei ügyészség meghall-
gatta a fiktív (nem létezõ) szervezetek javára történt kiutalásokról Gy.
Ferenc (közjogilag hivatalban lévõ miniszterelnököt, akkori sport és
ifjúsági minisztert), Ujhelyi István mosolygós, szintén ifjú baloldali ál-
lamtitkárt, Jánosy György egykori (Gy. Ferenc elõtti) gyermek-, ifjú-
sági és sportminisztert, Arató Gergely, jelenlegi közoktatási államtit-
kárt és a többi és a többit.

Z. János gyanúsítottat beáldozták. Semmi baj. A bûnös bûnhõdjék.
Ezek a sajtóból ismert hírek. De mi van a háttérben?
Többek között a következõ. Z. János gyanúsított lepacsizott a mi-

nisztériumi fõmuftikkal és lenyúlt csekély nyolvanmillió adóforintot.
Ide-oda-amoda osztogatta a lóvét. Haverok, csókosok ott sertepeltétek
a kondér körül, amelyben hús volt, nagy cupákkal. A prószát mi készí-
tettük, tudatlanul. Z. János csákmátéi létben vígan élt, kiskirálykodott
a szocialista ifjúsági mozgalomban, meg szûkebb pátriájában, hatal-
ma volt a minisztériumi fõosztályvezetõk elõtt (Topolonszky Ákos egy-
kori államtitkár vallotta és nyilatkozta az ügyésznek, hogy Gy. Ferenc
dolgozószobájában elõre leosztott lapok voltak az állami és Európai
Uniós támogatások kapcsán), majd peckesen kivonult és boldogította
a parlamenti és önkormányzati képviselõket.

Csak hogy légy esett a levesbe. Nagy légy. Kiderült a sikkasztás. Ez
most a valódi légykaki. A korabeli harcostársak kivonultak a háta mö-
gül, magára hagyták az ifjú titánt. De mégsem annyira! Azt magyaráz-
za meg nekem emberfia, hogy valaki, aki esztendeje rács mögött szedi
fel a szappant, miként tud 50 millió forintot törleszteni az elcsórt pénz-
bõl? Csak tán nem abból az önkormányzati fizetésbõl, amelyet zárká-
jában is megkapott az ifjú házas képviselõ? Ez az igazi fekete gazda-
ság.

Ebben az ügyben nagy a homály.
De másikban is. Jóbarátom mesélte, hogy a Nyugat-Dunántúli régió

egyetlen városa Nagykanizsa, amely nem kapott a Bajnai Gordon ve-
zette intézmény-dzsumbuj „európuniós” (idézet Horn Gyulától) támo-
gatásából belvárosa felújítására. Igaz is, minek is. Van egy határ men-
ti település, amely az elsõ benyomást teszi a hazánkba látogatókra, na,
nehogy má' ki is nézzen valahogy! Z. János elintézett mindent a szoci-
alista kormányzat alatt a kiskunhalasi haveri körnek.

Úgy tûnik, a nagykanizsai anti-Zuschlagok mindent elkövetnek vá-
rosuk ellen. Zuschlag János simogatja a büntetés-végrehajtás priccse-
it. A kanizsai anti-Zuschlagok a választási szavazólapokat simizhetik.
Mert magukon kívül – egy ilyen anti-lokálpatrióta lobbizás után – sen-
ki sem szavaz rájuk.

És a csontvázak még a spájzban vannak…
Csúri Ákos

Hogyan ccsináljuk? 
AAvvaaggyy ZZuucchhssllaagg ééss aa ttööbbbbiieekk

MMoottttóó:: 
Kultúrember a jelenleg regnáló kormányfõ nevét 

a balatonõszödi beszéd óta nem írja ki. 
Ezért van a Gy. Ferenc.

Dr. Fodor Csaba kavicsot do-
bott a belvárosi rekonstrukció
vízébe. Lassan elülõ hullámai el-
érték a városvezetést, a hivatalt,
a közgyûlésben ülõ pártokat. S
noha a gyûrûzõ fodrok nem is
mosták el a partot, mindenkit
megszólalásra kényszerítettek.
Alább Marton István pol-
gármester sajtóközleményét
adjuk közre.

Megdöbbenve hallgattam Fodor
Csaba képviselõ úr sajtótájékozta-
tóját, melyet a belváros rekonst-
rukciós pályázatával kapcsolatban
tartott. 

Elõször is mindenkit szeretnék
megnyugtatni, ugyanis a döntés
értelmében a városnak nem kell
lemondania a 900 millió forintról,
pusztán a bíráló bizottság tovább-
fejlesztésre javasolta pályázatun-
kat. Fodor úr ezt úgy próbálta be-
állítani, mintha a város szégyen-
padra került volna, hisz való igaz,
néhány városnak elsõ körben elfo-
gadták terveit, ám a többség, a 23
megyei jogú város kétharmada,
számszerint 16 település – köztük
például Zalaegerszeg – odáig sem
jutott el, hogy egyáltalán elkészí-
tette, leadta volna pályázatát.
Mindazonáltal be kell valljam, az
eredmény nem lepett meg különö-
sebben, hiszen a pályázatírás köz-
tes stádiumaiban már kaptunk
visszajelzést a hiányosságokról,
melynek kiküszöböléséért a Hiva-
tal és személy szerint én is min-
dent megtettem. Ez, hogy mégsem
járt sikerrel, annak egyedüli fele-
lõse a képviselõtestület, ugyanis
elsõszámú buktatóként a bírálók
azt vetették fel, hogy a megvalósí-
tás színterén, a belvárosban nem
tudtunk kellõ vállalkozói tõkét
megmozgatni, ingatlanfejlesztése-
ket generálni. Márpedig minden –
a város ügyeiben jártas – polgár
pontosan tudja, másfél éve harco-
lok – mindeddig hiába – az Erzsé-
bet tér északi részén található
romhalmaz felszámolásáért, ám a
képviselõtestület (beleértve Fodor
urat, sok ellenzéki, valamint né-
hány fideszes képviselõt is)
ezidáig mindig meghiúsította azt!
Holott, ha sikerült volna csak az
általam javasolt reális kikiáltási
áron értékesíteni az ingatlant, ak-

kor az ott elinduló többszáz milli-
ós fejlesztéssel pályázatunk is biz-
tos befutó lett volna. 

Kijelenthetõ tehát, hogy ez a fe-
lelõtlen magatartás jelentõsen
megnyírbálhatja a költségvetés be-
vételi oldalát, veszélybe sodorva
ezzel az idei évre tervezett útfelújí-
tásokat, mûfüves pályák megvaló-
sítását stb., és ha az érintett urak
nem gyakorolnak önbírálatot, oda
lehet ez a 900 millió Ft is! És ké-
rem, figyeljenek, a következõ köz-
gyûlés lehet az utolsó esély! 

Tulajdonképpen megértem az
ellenzéki képviselõket, hisz nekik
az a politikai érdekük, hogy a vá-
rosban ne történjen semmi, ezál-
tal bizonyítva a vezetés tehetet-
lenségét, de kérem, legalább ne
próbáljanak erkölcsi magasla-
tokra kapaszkodni, hanem szé-
gyelljék magukat, de nagyon.
Természetesen ez nem vonatkozik
azon ellenzéki városatyákra, akik
képesek voltak felülemelkedni a
pártpolitikán, s eddig is támo-
gatták a városfejlesztési javasla-
taimat, egyben kérem õket, pró-
bálják meg ezen evidenciákat el-
magyarázni frakciótársainak is.

Én egyébként bizakodó vagyok!
A ciklus feléhez közeledünk, a vá-
lasztási kampányban azt ígértem,
hogy az elsõ két év a gazdálkodás
rendbetételérõl fog szólni, a má-
sodik kettõ pedig a folyamatos
fejlesztésekrõl. Úgy érzem, az el-
sõ célt erõn felül sikerült teljesíte-
ni, jövõre pedig elindulhat az el-
múlt húsz év legnagyobb beruhá-
zása, a 15 milliárdos csatornare-
konstrukció, valamint megkez-
dõdhet a belváros átépítése, új
utak, új közösségi terek teszik
majd szebbé és élhetõbbé környe-
zetünket.

Rengeteg munka áll elõttünk,
így elengedhetetlen, hogy min-
den képviselõtársam belássa
végre, képviselõnek lenni felelõs-
séggel jár, nem lehet találomra
gombokat nyomogatni, nem
pusztán jó móka „benne lenni a
tv-ben”, s a város érdekeit sem
pártpolitikai glosszákkal kell
szolgálni.

Nagykanizsa, 
2008. szeptember 22.

Marton István, 
polgármester

„„AA vváárroossnnaakk nneemm kkeellll lleemmoonnddaanniiaa
aa 990000 mmiilllliióó ffoorriinnttrróóll””

MMaarrttoonn IIssttvváánn ccááffooll
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a 42/2007. (IX.25.) számú, az önkormányzati bérlakásokról szóló he-
lyi rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi üres - helyreállított ill. felújított
önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális alapon  történõ elnyerésé-
re:

LEGALÁBB HÁROM FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvése: udva-
ri lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.888 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008. 09.18. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 5.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 21.528 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.804 Ft. A bérleti jogviszony idõtarta-
ma: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.30 óráig.

Nagykanizsa, Nagyrác u. 22/B. fsz. 7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: udvari lakás. A lakásbérleti díj összege: 23.400 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.18. 9.00-10.00 óráig.

EGYEDÜLÁLLÓKNAK:

Nagykanizsa, Eötvös tér 11. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szobás. komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: udvari la-
kás. A lakásbérleti díj összege: 15.799 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 14.00-15.30 óráig.

CSERÉRE:

Nagykanizsa, Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli
fekvése: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.624 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:
2008.09.25. 9.00-10.30-óráig

Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 43 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás, komfortfokozata: kom-

fortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli fek-
vése:  földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 11.266 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: eredeti szerzõdéssel megegyezõ. A lakás megtekintésének idõpontja:
2008.09.25. 11.00-12.00 óráig

Helyreállított, ill. felújított önkormányzati bérlakások nem szociális alapon
történõ bérleti jogának elnyerésére

LEGALÁBB 4 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Fõ u. 8. III. lh. I. em. 2.
A lakás alapterülete: 98 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfortos.

A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 53.508 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig

LEGALÁBB 3 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:  II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 39.168 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2008.09.25. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. II. em. 9.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:  II. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig. 

Nagykanizsa, Fõ u. 8. V. lh. I. em. 6.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: komfortos. A

lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése:  I. emeleti
lakás. A lakásbérleti díj összege: 31.815 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 9.00-10.30 óráig.

HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 63 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 30.933 Ft. A bérleti jogviszony idõtar-
tama: 5 év. 

A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.19. 11.30-13.00 óráig

Felújításra szoruló önkormányzati bérlakások nem szociális alapon történõ
bérleti jogának elnyerésére

LEGALÁBB 2 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szobás. komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. A lakás épületen belüli
fekvése:  földszinti lakás. A lakásbérleti díj összege: 15.796 Ft. A bérleti jogviszony
idõtartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.25. 14.00-15.00 óráig

LEGALÁBB 3 FÕS HÁZTARTÁS RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/G. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se:  I. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 26 904 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.23. 9.00-10.30 óráig.

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3/B. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 24.839 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig

Nagykanizsa, Rózsa u. 21/B. III. em. 9.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se:  III. emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 25.536 Ft. A bérleti jogviszony idõ-
tartama: 5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.24. 9.00-10.30 óráig

HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD RÉSZÉRE:

Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. X. em. 61.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. A lakás épületen belüli fekvése: X.
emeleti lakás. A lakásbérleti díj összege: 32.340 Ft. A bérleti jogviszony idõtartama:
5 év. A lakás megtekintésének idõpontja: 2008.09.22. 14.00-15.30 óráig

A felújítási munkákra a bérbeadó és a bérlõ külön megállapodást köt!

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. földszinti ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázatok benyújtásának határide-
je:  2008. október 3. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható!

A Szociális és Egészségügyi Bizottság pályázatot hirdet továbbá az alábbi,
Garzonházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésé-
re. Elhelyezésre a 35. életévet be nem töltött fiatal házasok/élettársak jogosul-
tak lakásigényük végleges rendezéséig, de legfeljebb 60 hónap idõtartamig, el-
helyezésük átmeneti megoldásával és takarékosságra ösztönzéssel.

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: földszinti lakás. Szálláshasználati díj összege: 12.780 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szobás, komfortfokozata: összkomfor-

tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. A lakás épületen belüli fekvé-
se: II. emeleti lakás. Szálláshasználati díj összege: 14.952 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2008.09.18. 14.00-15.30 óráig. A pályázat benyújtásának helye és
határideje: 2008. október 3. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. Pályázati nyomtatvány ugyanitt kapható.

SSzzoocciiáálliiss bbéérrllaakkáássppáállyyáázzaatt
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KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2008. szeptember 25. 7

Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ Csellengõk Közösségi Háza a Csellengõk Közösségi
Házában speciális szolgáltatást végzõ szociális munkás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 30 órás. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
fogadja a szolgáltatást igénybevevõket - az elõírt dokumentációt pontosan vezeti
- tájékoztatja a hozzá forduló szülõket és gyermekeket - felméri a végzendõ se-
gítõ munka lehetõségét - veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Központ felé
jelzéssel él - nyílt napokon megszervezi a Ház bemutatását - szakemberek bevo-
násával,szakmai programokat szervez - részt vesz a szociális jellegû felmérések
készítésében,a feltárt problémák megoldására javaslatot tesz - munkáját a szoci-
ális munka etikai kódexének betartásával végzi. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.                         

Pályázati feltételek: fõiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus,
Szociális vagy pedagógiai pályán szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), magyar állampolgár-
ság,büntetlen elõélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 279-2/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Csellengõk Közösségi Házában speciális szolgáltatást végzõ szociális munkás . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7. A pályázati kiírás továb-
bi közzétételének helye, ideje: Zalai Hírlap - 2008. szeptember 15.

SSzzoocciiáálliiss mmuunnkkáásstt kkeerreessnneekk

Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Központ a Családsegítõ Központban családgondozó munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû a fõállású családgondozó
munkába állásáig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidõ. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a szociá-
lis munka eszközével segíti a kliensek reszocializációját, figyelemmel kíséri a klien-
sek sorsának alakulását, a személyesen és aktívan végzett szociális munka során csa-
ládgondozást folytat, mely magába foglalja: életvezetési és szociális tanácsadás, szo-
ciális ügyintézés, kliensek segítése szakemberhez, illetve szolgáltatásokhoz való hoz-
zájutásban. Munkáját a szociális munka etikai kódexének betartásával végzi. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. 

Pályázati feltételek: egyetem, fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség
(jogszabály által meghatározott), felhasználói szintû MS Office (irodai alkalma-
zások), magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes, fényképes,
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. A
munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008. október
15. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember
30. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 279-3/2008, valamint a munkakör megnevezését:
Családgondozó. a pályázat elbírálásának határideje: 2008. október 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Zalai Hírlap - 2008.
szeptember 15.

CCssaallááddggoonnddoozzóótt kkeerreessnneekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 30/2008.(VII.04.)számú
önkormányzati rendeletével megújította a "Hazavárunk" ösztöndíj szabá-
lyairól szóló pályázati kiírást. 

A pályázók köre: A "Hazavárunk" ösztöndíj iránti kérelmet az a legalább 3
éve nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezõ, magyar állampolgárságú hall-
gató nyújthat be, aki lakóhelyén kívül, államilag elismert magyarországi felsõ-
oktatási intézmény nappali tagozatán, elsõ diploma megszerzése érdekében foly-
tat tanulmányokat, legfeljebb 25. életévének betöltéséig. Az ösztöndíj összege a
lakóhelytõl az iskolalátogatási bizonyítványt kiállító intézmény székhelyéig, ta-
nulmányi félévre vonatkozóan 3 alkalommal történõ oda-vissza utazás költsége.
Az ösztöndíj megállapítása az adott pályázati félév elején érvényes másodosztá-
lyú vasúti menetjegy, illetve vasúti összeköttetés hiányában autóbuszjegy diák-
igazolvánnyal igénybe vehetõ kedvezményes ára alapján történik. Az igénylés-
hez benyújtandó a hallgatói jogviszony igazolása, érvényes diákigazolvány má-
solata valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata

Az ösztöndíj két egymást követõ tanulmányi félévre (azaz 10 hónapra) szól.
A Polgármesteri Hivatal félévente, utólag utalja a támogatást.

Az ösztöndíj kiírása, az azt szabályozó rendelet és a pályázati ûrlap letölthetõ
a www.nagykanizsa.hu honlapról, valamint személyesen beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Eötvös téri és Erzsébet téri portáin, továbbá a Mûvelõdési és
Sportosztályon.Érdeklõdni a Mûvelõdési és Sportosztályon lehet az 500-780 és
az 500-755 számokon. Beadási határidõ: 2008. szeptember 30.

HHaazzaavváárruunnkk öösszzttöönnddííjj-ppáállyyáázzaatt
Szeptembertõl a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat minden szerdán 9-tõl 11-ig kihelye-

zett ügyfélfogadást tart az Igazságügyi Hivatal Nagykanizsa Erzsébet tér 17. szám alatti
irodájában. Az új irodában várják mindazon ügyfeleket, akik jogi segítségre szorulnak.

JJooggii SSeeggííttssééggnnyyúújjttóó SSzzoollggáállaatt

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális és Egészség-
ügyi Bizottsága a 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelet alapján pályázatot
hirdet  a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. szám alatt található
Nyugdíjasházban lévõ bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 3. 12.00 óra. Helye: Pol-
gármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. fsz. ügyfélfo-
gadó. A licitálás idõpontja: 2008.  október 13. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A pályázat célja: az alább megjelölt ingatlan bérleti jogának elnyerése, határo-
zott idõre. A bérlemény leírása: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 14. 

Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész. Alapterülete: 25 m2, szobaszá-
ma: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. Bérleti díja: önkormányzati bérla-
kást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj
+ rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó esetén az igénybevett szolgáltatáso-
kért fizetendõ díj + rezsiköltség. Megtekinthetõ: 2008. szeptember 22. 13.00-
15.00 óráig. A bérlemény nem örökölhetõ!

A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas há-

zaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellá-
tására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történõ licitálást elfogadja.

2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ pénzadományt

ajánl fel, vagy önkormányzati bérlakását ajánlja fel.
Pályázni a  Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átve-

hetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ sze-
mélyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíj-
szelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás
pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi
számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgála-
tán (Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesí-
tést nem küldünk. A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki
pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót
megbízással meghatalmazottja is képviselheti. A licitálás induló összege:  Nk,
Kodály Z. u. 10/A. I/14. 2.000.000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-
onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést az Ingatlankeze-
lési Intézmény köti meg a kijelölés, az adomány befizetését, vagy az önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a megállapodás aláírását követõ 15 napon be-
lül. Amennyiben a bérlõ a bérbeadó Ingatlankezelési Intézménnyel a bérleti
szerzõdést ezen határidõn belül nem köti meg, a bérleti szerzõdés megkötésének
lehetõségét elveszíti.

NNyyuuggddííjjaasshháázzii bbéérrllaakkáássppáállyyáázzaatt
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Alább Marton István beszédét
olvashatják:

Mélyen tisztelt családtagok, ro-
konok! Együtt érzõ barátok, tanít-
ványok, ismerõsök! 

Kedves Feri bácsi!
Az emlékezés pillanatai szólítot-

tak ma ide bennünket.  Néhány nap-
ja kaptuk a hírt, hogy múlt pénteken
a déli órákban örökre megtértél
szeretett feleségedhez. A szomorú
hír futótûzként terjedt a városban.
Mi, tisztelõid és barátaid megren-
dülten állunk most ravatalod elõtt.

Érezzük személyed, józan bölcses-
séged hiányát, hisz tanárként, igaz-
gatóként, városvezetõként az utókor
számára maradandót alkottál.

Kedves Gyászoló Család! Tisz-

telt Emlékezõk! Kedves Feri Bácsi!
Emlékezzünk a tanárra, a sokak

által tisztelt kiváló, példaértékû em-
berre, idézzük fel Zsoldos Ferenc
életének legjelentõsebb állomásait:

Alsólendván született, 1932. no-
vember 13-án. Elemi iskoláit Zom-
borban végezte. Nagykanizsán járt
a kereskedelmi középiskolába,
ahol 1952-ben érettségizett. 

1956-ban földrajz - földtan sza-
kon az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem természettudományi karán
szerzett tanári diplomát, majd Sze-
geden végezte a történelem szakot. 

1956 decembere óta tanított az
Irányi Dániel, késõbbi nevén Land-

ler Jenõ Gimnáziumban. 1960-tól a
járási tanács mûvelõdési osztályá-
nak vezetõjeként dolgozott.

1964-tõl 77-ig a Landler Jenõ
Gimnázium igazgatója volt. 1964-
ben az  oktatásügy kiváló dolgozója
kitüntetést kapta, majd a Kiváló Ta-
nár  címet adományozták neki. Meg-
házasodott, 1965-ben születtek iker
fiai,  Tamás és Péter.

1977-ben választották Nagykani-
zsa város tanácselnök-helyettesévé.

1989-tõl 90-ig tanácselnök,
majd nyugdíjba vonult. Tisztessé-
gét, becsületét a rendszerváltás vi-
harai sem tépázhatták meg.

Nevéhez fûzõdik a Városi Televízió
és a Kanizsa hetilap megszervezése és
elindítása. 1994. májusában súlyos

tragédia érte, meghalt szeretett felesé-
ge.  Bánatát unokái enyhítették. Na-
gyon szeretett kertészkedni, horgászni.
Érdekelte a vasútmodellezés, a szín-
ház, a zene és a sport. Pártfogolta a
képzõmûvészeket. Életre hívta a test-
vérvárosi kapcsolatokat. Idõsebb ko-
rában is a városért élt, a Nagykani-
zsai Városvédõ Egyesület elnökségé-
ben mint alelnök tevékenykedett. 

Meghatározó szerepe volt annak
1987-es megalakításában. 

Nevéhez kapcsolódik több váro-
si  építészeti érték felújítása, szépí-
tése, amit jó barátjával Lovren-
csics Lajos elnökkel közösen gon-
doltak ki, és valósítottak meg.

Kezdeményezõje és összefogója

volt jelentõs helytörténeti kutatá-
soknak, honismereti konferenciák-
nak.  Az e témákban született pub-
likációk zömét is õ lektorálta.

Kiemelkedõ felkészültsége,
mélységes humanizmusa, szerve-
zõkészsége elismertté tette a város-
védõ egyesületben, de elkötelezett
tevékenységét országos szinten is
számon tartották.

Ezt bizonyítja, hogy megkapta az
egyik legmagasabb szintû országos
elismerést, a Podmaniczky-díjat.

AVárosvédõ Egyesület önkormány-
zati képviselõje volt két cikluson ke-
resztül. A közgyûlésben és a bizottsá-
gokban hozzászólásaival, és ott vég-
zett munkájával minden esetben mér-
téktartó, bölcs és alkotó módon szol-
gálta szeretett városát, Nagykanizsát.

2004 áprilisában eredményes ok-
tatási-nevelési, valamint a városért
végzett kiemelkedõ közéleti tevékeny-
ségéért a Közgyûlés Díszpolgári
címmel tüntette ki,  majd  a testvérvá-
ros Kovásznának  is díszpolgára lett.  

Súlyos betegségét, amely lakásá-
hoz kötötte és egyre inkább elural-
kodott rajta, türelemmel viselte. 

2008. szeptember 12-én kihunyt
életének lángja. Hozzá hasonlóan
nagy mûveltségû, egész életét a
közéletnek áldozó pedagógus ke-
vés élt városunkban. Mára már
õszülõ tanítványok és kollégák
vallják, hogy Zsoldos Ferenctõl

nemcsak a földrajzot és a retorika
mûvészetét, hanem az emberséget
és tisztességet is megtanulták.

Tisztelt Gyászolók!
Nehéz pillanatok ezek, az emlé-

kezés pillanatai. 
Mert ma búcsút venni jöttünk,

örök búcsút Zsoldos Ferenctõl, váro-
sunk díszpolgárától, a szeretõ apától,
nagyapától és igaz baráttól, a nagy
tudású embertõl, akinek minden bi-
zonnyal hiányozni fog mûveltsége,
éles, bölcs meglátásai, meggyõzõ ér-
vei, természetes egyszerûsége és az
életbe vetett végtelen hite. Engedjék
meg, hogy Szent Pál soraival zárjam
gondolataimat: „ A jó harcot meg-
harcoltam, a pályát végigfutottam, a
hitet megtartottam.” 

Nyugodjál békében! 

A családtagok, rokonok, barátok, ismerõsök és tisztelõi körében,
a katolikus egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomba a
76 éves korában elhunyt Zsoldos Ferencet, Nagykanizsa és Kovász-
na Város Díszpolgárát. Ravatalánál a város nevében Marton István
polgármester, Kovászna Város nevében Fábián Ernõné, a Batthyá-
ny Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanárai, dol-
gozói, és nem utolsósorban a Zsoldos hadsereg maradék tagjai ne-
vében Szebenyi Mária címzetes igazgató, a tanártársak nevében
Prof. Dr. Kovács László, az egykori IV. C osztályos tanulók nevében
Prof. Dr. Gadányi Károly búcsúzott az elhunyttól.

KKaanniizzssaa –– IInn mmeemmoorriiaamm 2008. szeptember 25.8

MMeegghhaalltt ZZssoollddooss FFeerreenncc

Õ iis eelment...
Gyászol a motocross társadalom, a motoros

szakág egyik ismert, kiemelkedõ személyisége
Vaska Kálmán elhunyt. 

Mindössze 63 évet élt, évtizedek óta a kanizsai
motorsport vezetõ egyénisége, szervezõje volt
mint klubelnök, de hosszú idõn át aktívan tevé-
kenykedett a Motocross Bizottság munkájában.

Legalább ilyen fontos szereplõje volt az Enduró Szakágnak is. A Szö-
vetség vitás korszakaiban mindig a jó oldalon állt, részese volt a
motocross 1996-os újjászervezésének. Mint zsüri elnök napjainkig
fontos feladatokat látott el.
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Nagykanizsán 2008. július 15-
én 14 óra után, mint az oltár mel-
lett a csengettyû, megszólalt a fi-
nom hangú lélekharang. 

Kiért szólt?
Utolsó útjára kísértük Dr. Gyer-

gyák János fõorvost: a család, a
barátok, kollegák, betegei, tiszte-
lõi; megdöbbent, kétkedõ, komor
arcok. Miért lehetséges ez? Miért
ennyi? Miért ilyen gyorsan? Kér-
dések, melyekre nehéz választ ad-
ni!

Szabadságát töltötte, pihent, ki-
kapcsolódott, egy rosszullét, egy
pillanat, még itt volt velünk, és a
következõben távozott közülünk.

Hosszú utat járt be a budapes-
ti orvosi diploma megszerzése
után. Dolgozott a zalaegerszegi

kórház szájsebészetén, Enyin-
gen, Hahóton, majd Nagykani-
zsán a kórházban, és a rendelõ-
intézetben.

Fogorvoslást szeretõ, precízen
mûvelõ kollégát ismertünk meg a
személyében, aki készséggel osz-
totta meg ismereteit – elsõ sorban
a fogsebészet területén – kollegái-
val. 

Csendes, személõdõ, visszahú-
zódó, nehezen feloldódó egyén
volt. Igyekezett kerülni, elsimítani
a konfliktusokat; úgy élni – szinte
észrevétlenül –, hogy ne zavarjon,
ne legyen terhére senkinek, de a
világot, mindenre nyitottan akarta
megismerni! Szerette az állatokat:
gonddal tenyésztett galambjaival
versenyeket nyert; és mély ismere-

tekre tett szert a numizmatika te-
rületén.

Szól a harang! 
Komor tekintetek a koporsó kö-

rül. Elment az egyik régi fogorvo-
si iskola környékünkön praktizáló,
talán utolsó, képviselõje. Meglett
emberek szeretettel emlékeznek a
dörmögõ doktorra: „ezt a foga-
mat még iskolafogászaton tömte”.

Elmerengõ gyászolók a sír kö-
rül. Felsejlik kellemes egyénisége.
Lehet, hogy õ üzen onnan, ahova
valamennyien megyünk, ha verõ-
fényes délelõtt galamb száll elénk
az Erzsébet téren, oldalra billenti
értelmes kis fejét, és apró szemei-
vel kérdõen tekint ránk; vagy egy
régi szép arany éremrõl markáns
arc néz vissza. 

A halál gondolata ott szunnyad,
sötétedik – mint a rossz szellem –
elménk rejtett bugyrában; igyek-
szünk elfelejteni, elhárítani több-
kevesebb sikerrel. Aki születik,
meghal! Igaz! Az elmúlás valósá-
gos tartalmat akkor kap, ha csa-
ládtag, közeli barát, kollega távo-
zik. Rohanó világunkban rámutat-
nak az élet múlandóságára az itt
maradottaknak. 

Szól a harang!
János elment csendesen, tapin-

tatosan, hogy ne zavarjon senkit.
Életünk része távozott, akivel
együtt dolgoztunk, örültünk, bán-
kódtunk, sírtunk és nevettünk.

Kiért szól a harang?
(…) „minden halállal én leszek

kevesebb, mert egy vagyok az em-
beriséggel; ezért hát sose kérdezd,
kiért szól a harang: érted szól.”

Dr. Polgár József

DDrr.. GGyyeerrggyyáákk JJáánnooss eemmlléékkéérree

A 150 éve született szobrász-
mûvészrõl, a fõvárosi millenniu-
mi emlékmû alkotójáról, az egy-
kori Zalavár-megyei Lendva szü-
löttérõl emlékeztek meg Nagyka-
nizsán is a Medgyaszay Házban.
A szervezõk így is tájékoztatni
kívánták a nyilvánosságot az ér-
tékes életmûrõl, hozzájárulva az
emlékév országos sikeréhez. 

Mayer (Zala) György szobrász-
mûvész és a szülõhely, Lendva vi-
szonya – a történelmi idõben, cím-
mel Bence Lajos lendvai költõ tar-
tott elsõként elõadást. 

– Zala György érett fõvel, 25 éve-
sen határozta el, hogy a német szár-
mazását jelzõ vezetéknevét a szülõ-
helyére utaló megyének a nevére
változtatja. A jubileumok, az évfor-

dulók, a történelmi tudat építõkövei
– hangsúlyozta elöljáróban. – Lend-
va megtett mindent azért, hogy nagy
szülöttje nevét visszahozza a nagy-
közönség tudatába. Zala György
mûvészetét sokan és sokféleképpen
értékelték. Az életmûvéhez azonban
az utóbbi, halálától számított hetven
évben csak kevesen nyúltak. S ha
mégis akadtak ilyenek, azokat gyak-
ran „bántó” szándék vezérelte. Leg-
többen szobrainak túl heves páto-
szát, az allegóriákban való eltéve-
lyedését és nem utolsósorban mûve-
inek anakronizmusát kifogásolták.
Az aradi Szabadság-szobor, mely új-
raállítása óta Vereckéhez, Csíksom-
lyóhoz hasonlóan – a magyarság za-
rándokhelyévé vált, szent helyeink
számát gyarapítva, kétségtelen re-
ményt ébreszt arra is, hogy a tole-

rancia és a megbékélés teret nyer át-
vitt és valóságos értelemben. S talán
a Zala György emlékét õrzõ városok
– ahol a kultuszát folyamatosan éb-
ren tartják, mint Zalaegerszegen,
Pécsett, Alsólendván, Aradon,
Nagykanizsán és Budapesten –, kö-
zelebb kerülnek egymáshoz, erõsítve
a nemzeti egység évszázadok során
oly sokszor megtépázott eszmeiségét
– hangsúlyozta Bence Lajos. 

Borbás György, a Zala György
Emlékbizottság titkára A Zala-élet-
mû: a mai értelmezések és tanulsá-
gok a születésnapi rendezvények
tükrében címmel tartott vetített ké-
pest elõadást. Végezetül megkö-
szönte Balogh Lászlónak, az
OKISB elnökének, hogy létrehozta
ezt az alkalmat. Megjegyezte, tud
róla, hogy Kanizsa vajúdik, hogy az
Erzsébet teret milyen Sissi szobor-
ral tüntesse ki. Õ arra hajlik, hogy
az évforduló kapcsán akár a fiatal
Sissi is állíthatnának fel szobrot. 

Péntek Imre, a Pannon Tükör fõ-
szerkesztõje Zala György – egy
klasszikus szobrásznemzedék rep-
rezentánsa a 19-20. század forduló-
ján címmel osztotta meg vélemé-
nyét a közönséggel. Zala György és
nemzedéke – a maga szobrászati
eszközeivel – maximálisan hozzájá-
rult a „tér nemzetiesítéséhez” –
hangsúlyozta. Óriási feladat volt, és
nélkülük, mûveik nélkül ma sivár,
jellegtelen közterekkel, torz, cson-
kább nemzettudattal vágnánk neki a
21. századnak. Jelentõs alkotásai az
európai mûvészettörténet, gondol-
kodás szerves részét képezik. Bizo-
nyítva, hogy a nemzeti és az egyete-
mes közt lehet összhangot teremte-
ni. A fõszerkesztõ megjegyezte, Za-
la megye kitett magáért. A Képzõ-
mûvészeti Egyetemen megrendezett
évfordulós ünnepség elhalványult
volna a zalaiak aktivitása nélkül. 

B.E.

ZZaallaa GGyyöörrggyy-eemmlléékküüllééss
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Hagyományosan az õsz bekö-
szöntével, szeptember hónap
harmadik hétvégéjén kerülnek
megszervezésre a Kulturális
Örökség Napok. 

Az esemény az Európa Tanács véd-
nöksége alatt negyvennyolc ország-
ban, közel negyed évszázada teszi
hozzáférhetõvé, ingyenesen megte-
kinthetõvé a mûemlékeket, emlékhe-
lyeket. Célja, hogy közelebb hozza az
európai polgárokat kulturális gyöke-
reikhez és felhívja figyelmüket azok
megõrzésére, megértésére – e szavak-
kal köszöntötte Száraz Csilla igazga-
tónõ az örökségvédelem ünnepe al-

kalmából rendezett elõadás hallgató-
ságát a Thúry György Múzeumban. 

Ezt követõen átadta a szót Stam-
ler Lajos pedagógusnak, akinek
áprilisban, a mûemléki világnapon
tartott elõadását is nagy érdeklõ-
déssel hallgatta a közönség.

Stamler Lajos pedagógus mintegy
tizenöt éve kezdte el a ma már több
ezer fotóból álló gyûjteményének fo-
tózását, dokumentálását. Hahót és
Zalaszabar után Miháld és Tótszerda-
hely környékét járta be fényképezõ-
gépével, azután Somogy megyében a
sváb településeket nézte meg. Kide-
rült, a díszítményeknek nemcsak esz-
tétikai, hanem egyéb jelentése is van.
Eddig több mint ezer épületet lefotó-

zott, a gyûjtõmunkából még Barcs és
Csurgó vissza van, szeptemberben
azokon a településeken folytatja a fo-
tózást. Utána jöhet a szerkesztõ mun-
ka, hiszen a díszítmények jelentésérõl
majd könyv is készül.

A pedagógus elõadásában a dél-
zalai oltárképletekrõl szólt. Egy-
egy díszítménytípus jelentésének
alakulása, változatainak bemutatá-
sa volt igazán a bemutató célja.

Az örökségvédelmi napok apropó-
ján a hétvégén több mûemlék is nyit-
va tartott a városban. Közöttük a
Thúry György Múzeumot is ingyen
látogathatták szombaton és vasárnap.

B.E.

OOllttáárrkkéépplleetteekk aa ddééll-mmaaggyyaarroorrsszzáággii 
eekklleekkttiikkuuss ééppííttéésszzeettbbeenn
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A Saubermacher-Pannonia
Kft. alapításának 15. évfordulója
alkalmából pályázatot hirdetett
az általános iskolák alsó- és felsõ
tagozatos, valamint a középisko-
lák tanulói részére. A tanulók kör-
nyezetünk és a hulladékgyûjtés, a
szelektív hulladékgyûjtés a min-
dennapokban, valamint a hulla-
dék nem szemét, hanem alap-
anyag témakörben adhattak be
rajzokat, festményeket, makette-
ket, képzõmûvészeti alkotásokat.

A társaság Nagykanizsa város
korszerû hulladékgyûjtésének
megvalósítására kiírt pályázat
megnyerésével, a grazi Sauberma-
cher Dienstleistungs AG. és a
nagykanizsai Ryno Kft. tulajdon-
részeivel alakult. Nagykanizsán
1993. szeptember 1-jén kezdte
meg tevékenységét, és jelenleg
száztizenöten dolgoznak a cégnél. 

A rajzpályázat díjkiosztó ün-
nepségét a HSMK-ban tartották. 

Elsõ helyezést ért el az alsó ta-
gozatból Lukács Ditta, a Bolyai
Iskola 1/b osztályos tanulója. A
felsõ tagozatból Horváth Malvin,
a Péterfy Iskola 5/a osztályos ta-
nulója. Középiskolákból: Hosszú
Sára, a Thúry SZKI tanulója. Kü-
löndíjban részesült Laczkó Brigit-
ta a Szivárvány Fejlesztõ Központ
4.; Petz Viktória és Kincs Dóra a
Péterfy Iskola 5/a osztályos tanu-
lói.

A gyermekek körében nagy si-
kert aratott az ünnepség ideje alatt,
a HSMK elõtt felállított
kukásautó-ugrálóvár, amellyel
még találkozhatnak a városi ren-
dezvényeken a gyerekek. 

Rajzpályázat
az éévfordulóra
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Kedves ünnepség helyszíne
volt a Halis István Városi Könyv-
tár földszinti elõadóterme. 

A Batthyány Gimnázium egyko-
ri tanárnõjét, Kugler Sándornét
száz tanítványa és kollégái egy
könyvvel köszöntötték még július
25-én, szeretett tanárnõjük száza-
dik születésnapján, Budapesten.

A kötetet a szerkesztõ Kovács
László mutatta be a könyvtárban, és
adott át egy-egy példányt a benne
szereplõ Kugler-tanítványoknak. Az
együtt töltött idõk emlékre címet vi-

selõ kötet a tanárnõt köszönti, õróla
szól, arról, hogy mit tanultak tõle, mit
köszönhetnek neki, milyen élmé-
nyekre emlékeznek vele kapcsolat-
ban. A szöveg mintegy húsz százalé-
kában azért ott áll, hogy mi lett az
egykori tanítványainak, kollégáinak a
sorsa. A helyszínen a világháló segít-
ségével láthatták és beszélgethettek a
fõvárosban élõ Györgyi nénivel.

Kovács László az anyagok gyûjté-
sébe bevonta két kedves kanizsai diák-
ját, Czupi Gyula könyvtárigazgatót, és
Balogh László fizikatanárt, a Batthyá-
ny Gimnázium igazgatóhelyettesét.

Györgyi néni 1931-tõl 1948-ig
Nagykanizsán a Notre Dame rend
Leánylíceumában, majd az államo-
sítás után az összevont ún. Irányi
Dániel Általános Gimnáziumban,
1957-tõl az átnevezett Landler Je-
nõ Gimnáziumban tanított 1961-ig.
Tulajdonképpen három évtizeden
keresztül ugyanahhoz az iskolához
kötõdött, csak a történelem viharai
neveztették másként õket. Az in-
tézménynek volt, van élõ kapcsola-
ta volt neves tanárával, a Függ-
vénytáblázat fizikai részének máig
szóló összeállítójával. Például
2004-ben, az akkor 97 éves Kugler
Sándorné így köszöntötte levélben
a hagyományosan a Batthyányban
megrendezett Zemplén Gyõzõ Fi-
zikaverseny résztvevõit: Úgy gon-
dolom, nagy szükség van az ilyen
rendezvényekre, egyrészt, hogy az
ifjúság meglássa a fizika szépsége-
it, másrészt a tanároknak ad tippe-
ket, gondolatokat. Tanári pályafu-
tásomra visszaemlékezve, amikor
1931-ben diplomáztam, még nem
ismertük a neutront, mikor 1974-
ben nyugdíjba mentem, a magha-
sadást, a fúziót tanítottuk. Csak
egymást segítve lehet lépést tartani
a gyors fejlõdéssel. 

Kugler Sándorné akadémikus,
1961. és 1975. között az újonnan ala-
kult ELTE Radnóti Miklós gyakorló-
iskolájában közel száz leendõ fizika-
tanár kezdõ lépéseit is irányította,
mint vezetõtanár. Hogy mennyire
szeretett tanítani, azt az is mutatja,
hogy jóval a nyugdíjkorhatár betölté-
se után, 1974-ben ment nyugdíjba.
Nyugdíjasként még egyetemi elõké-
szítõ tanfolyamokon vállalt fizikata-
nítást. Szakmai munkásságát az Eöt-
vös Lóránd Fizikai Társulat 1974-
ben Mikola Sándor-díjjal ismerte el. 

– Az elmúlt negyven-ötven év
nem változtatott az iskolatársak
legfõbb emberi vonásain – mondta
Kovács László. – A kötekedõ, fon-
toskodó, a különc, a kimért, a
nagyvonalú, a felszínes ugyanúgy,
mint a pontos, a csendes, a kedves
mind-mind ugyanolyan maradt.

Kovács László, az egykori kani-
zsai tanítvány, ötödéves korában
Györgyi nénihez ment gyakorló ta-
nításra, s az egyetem után visszake-
rült volt iskolájába, Nagykanizsára.
Természetesnek vette õ is, ahogyan
a tanárnõje, hogy az óraközi szüne-
teket nem a tanári szobában töltötte,
hanem felvonult a Fizikumba, és az
õ négy évig üresen álló asztalához
ült. Örökölte eszközeit, grafikonjait
és természetesen módszereit. 

B.E.
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Komplex tehetséggondozás in-
dul tánc-és mozgásmûvészet te-
rületén az Aranymetszés Alapít-
vány szervezésében. 

A táncszínház elsõdleges célja
azoknak a tehetségeknek az össze-
gyûjtése, akik az igényes tánckultú-
ra szolgálatába akarnak szegõdni. A
társulat programjában elsõként a
tánctörténeti korok autentikus és
adaptált táncait mutatja be. Azoknak
a jelentkezését várják, akik alapfokú
képzésben részesültek, illetve jó
mozgáskészségûek. Moderntáncot,
néptáncot, klasszikus balettet és ak-
robatikát tanulhatnak a társulat leen-
dõ tagjai. Tanárok: Hikádi Mariann
(moderntánc), Pulai Viktória (ba-
lett), Kócza Attila (néptánc), Trombi-
tás Mónika (akrobatika).

– Az Aranymetszés Alapítvány
amellett, hogy a mûvészetoktatás-
hoz kapcsolódik, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola nem zenemûvészeti ágait, a
táncot és a képzõmûvészeti ágat is
támogatja. A másik célja, hogy az

amatõr mûvészeti csoportokat is
mûködtesse, segítse, támogassa.
Eddig a Szivárvány Énekegyüttes
tartozott illetve tartozik az égisze
alá, most viszont egy újabb ötlet
kapcsán támogatná az alapítvány
egy táncszínház létrejöttét is Nagy-
kanizsán – mondta Baráth Yvette, az
alapítvány szakmai koordinátora. –
A táncszínházat Hikádi Mariann ta-
nárnõ álmodta meg azoknak a gye-
rekeknek, akik eleve már egy alap-
képzést is megszereztek az iskolá-
ban, és úgy érzik, nekik még mindig
kevés az az órakeret, amit a mûvé-
szeti iskola biztosít. Ezen kívül más
táncmûvészeti ágban is szeretnék
magukat kipróbálni. Munkájukhoz
a helyiséget a Hevesi Sándor Álta-
lános Iskola, a zeneiskolai hátteret
pedig Baráth Zoltán igazgató bizto-
sítja. A leendõ tanárok a mûvészeti
iskolában tanítanak. 

A társulat október 1-jén kezdi
meg a munkát. Ha valaki netán ké-
sõbb jelentkezik, nem okoz gon-
dot, még bekerülhet a táncszínház
tagjai sorába. Aki eddig még nem

tanult táncolni, az se aggódjon,
biztosítanak számára alapképzést.
Érdeklõdni és jelentkezni az
Aranymetszés Alapítvány Irodájá-
ban az Ady út 2. szám alatt, illetve
a 06/30.512-8277 vagy a 06/ 30.
689-2630-as telefonszámon lehet. 

Hikádi Mariann tanár elmondta,
tulajdonképpen, amikor egy zala-
egerszegi Mûvészeti Fesztiválon
nyertek a moderntáncos csapatá-
val, azt javasolta nekik a zsûri,
hogy találják ki magukat, mert egy
táncszínház kibontakozását fedez-
ték fel a munkájukban. Már formá-
lódik a jövendõ társulat összetéte-
le, az elsõ ízelítõt szombaton a re-
neszánsz est alkalmával láthatta
tõlük a közönség a HSMK-ban.
Fontosnak tartják, hogy a foglal-
kozásokon a résztvevõk áttekintést
is kapjanak a tánc történetérõl az
õskortól kezdve napjainkig. A
HSMK-ban nyitottak arra, hogy a
néptáncot még közelebb vigyék az
emberekhez.

B.E.

TTáánnccsszzíínnhháázz iinndduull NNaaggyykkaanniizzssáánn

AAzz eeggyyüütttt eellttööllttöötttt iiddõõkk eemmlléékkéérree

Harminc éves a HSMK Népi
Díszítõmûvészeti Szakköre. A
Kulturális Örökség Napja prog-
ramjai sorában nyílt meg a
HSMK harminc éves Díszítõmû-
vészeti Szakkörének kiállítása az
intézmény Zala Márk termében.
A kiállítást Prokné Tirner Gyön-
gyi, a zalaegerszegi  Keresztúry
ÁMK megyei közmûvelõdési ve-
zetõje nyitotta meg. Közremûkö-
dött az Árvácska Dalkör és
Bajgár Ramóna versmondó. A
szakkör vezetését harminc évvel
ezelõtt vette át Pulainé Cserti Ilo-
na népi iparmûvész. A ’70-es
években Zala megyében több
mint negyven hímzõszakkör mû-
ködött. Ma már csak hét tevé-
kenykedik közülük.  A mûvelt-
séghez hozzátartozik, hogy is-
merjük, szeressük és becsüljük a
népmûvészet hagyománykincsét,
és megõrizzük a következõ nem-
zedék számára. Végül Pulainé
Cserti Ilonát és a kiállítókat
Kovácsné Mikola Mária, a KKK
igazgatóhelyettese ajándékkal
köszöntötte a születésnap alkal-
mából. 
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– Mi indította Önöket, hogy pe-
dagógusok számára ECDL tanfolya-
mot hirdessenek? – Kanizsainé
Rezsek Mária igazgatóhelyettessel
az október 6-án kezdõdõ számítógé-
pes tanfolyamról beszélgetünk.

– Tudom, mennyi gonddal jár, ha
más városba kell eljárni munka mel-
lett, hogy a pedagógusok tovább-
képzésérõl szóló 277/1997. (XII.
22.) számú kormányrendeletnek
megfeleljünk. Ezért ajánlja fel
örömmel iskolánk ezt a lehetõséget
óvodapedagógusoknak, általános il-
letve középiskolai tanároknak –
mindenkinek, akinek 7 évenként
szükséges a 120 pont megszerzése.
Elõzetes informatikai tudás pedig
nem szükséges hozzá.

– Mely napokon lesz a tanfo-
lyam?

– A tanfolyam idõpontjai hétfõ és
csütörtök 17-20 óráig (megbeszélés

szerint módosítható). Idõtartama
2008. október 6. és 2009. május 20.
között összesen 130+50 óra.

– Mennyibe kerül a tanfolyam és
a vizsga?

– Jó tudni: a közoktatási intézmé-
nyek dolgozóik részére juttatott to-
vábbképzési támogatásából a tanfo-
lyam finanszírozható. Összesen 115
ezer Ft (amely tartalmazza a re-
gisztrációs díjat (7.500 Ft), vizsga-
díjakat (3.000 Ft/vizsga) és a tanfo-
lyam tartás díját.  

– Miért javasolja a pedagógus
kollégáknak, hogy éppen ECDL
tanfolyamon szerezzék meg azt a
120 továbbképzési pontot?

– Bár a 10 éves ECDL-nek hazánk-
ban éppen a kanizsai Laky Zsuzsi a há-
romszázezredik vizsgázója, valóban
„nem csak a húszéveseké a világ!” Bi-
zony, országos átlagban a vizsgázók
38%-a idõsebb, mint negyven éves.  Al-

kalmazkodnunk kell tanítványainkhoz,
másrészt az oktatástechnika sem állhat
meg a húsz évvel ezelõtti szinten.
Egyébként fiataljainkra is ráfér az a
rendszerezett, profi számítógépes isme-
ret, melyet ez a nemzetközi, független
szisztéma nyújt, ezért készülnek nulla-
dik évfolyamosaink is az ECDL-re.
Kár lenne elszalasztani ezt a kézenfek-
võ és hasznos alkalmat a továbbképzé-
si pontok megszerzésére. A munkán kí-
vül, szabadidõnkben sem mindegy,
hogy milyen gyorsan és a benne lévõ
lehetõségeket milyen mértékben hasz-
nálva élünk ezzel a technikával. Ki-
mondom: legyünk annyira igényesek
önmagunkkal szemben, hogy ezen a te-
rületen se elégedjünk meg félmunká-
val!

– Nem pedagógusok is jelentkez-
hetnek? 

– Igen, akár egy-egy különálló
modulra is. A modulok tanfolyam

ára egységesen 12.500 Ft.
– Hogyan lehet jelentkezni? 
– A Piarista Iskola titkárságán

(Nagykanizsa, Sugár út 11-13.) sze-
mélyesen a regisztrációs díj és az el-
sõ modul befizetésével (19.500 Ft)
és egy jelentkezési lap kitöltésével.
A visszamaradó összeget (94.500
Ft) a tanfolyam kezdeti napjáig kér-
jük a gazdasági irodában befizetni
vagy készpénzben, vagy átutalással.

– Aki ezen kívül további informá-
cióhoz is szeretne jutni, hová for-
duljon?

– Ajánlom iskolánk honlapját:
www.nk-piar.hu, itt a tananyagról, a
hét modul tartalmáról is olvashat-
nak. Jómagam is készséggel segítek
a tanfolyam iránt érdeklõdõknek a
30/5300 763-as telefonszámon,
vagy az alábbi e-mail címen:
rezsekm@freemail.hu

P.J.

AA hhééttéévveennkkéénnttii ttoovváábbbbkkééppzzééss hheellyybbeenn tteelljjeessíítthheettõõ
AAkkkkrreeddiittáálltt EECCDDLL ttaannffoollyyaammmmaall sseeggíítt aa ppeeddaaggóógguuss kkoollllééggáákknnaakk aa PPiiaarriissttaa IIsskkoollaa

2008. október 6.
Az 1848/49. évi Forradalom és Sza-
badságharc hõsi halottainak tiszteleté-
re rendezett megemlékezések
11 óra  Aradi udvar
Himnusz - Ünnepi beszéd -  a Hevesi
Sándor Általános Iskola diákjainak
mûsora - Koszorúzás. A koszorúzási
szándékot kérjük jelezni a 93/310-465
telefonszámon
14 óra Székely kerti megemlékezés a
Polgári Kanizsáért Alapítvány szerve-
zésében

Színházbérlet
A régi bérletek megújítása október 1-
3-ig, új bérletek vásárlása október 6-
8-ig, 9-17 óráig.
Szeptember 27. 
14 óra Bajcsai Kultúrház
BAJCSAI FALUNAP
Kulturális programok, ügyességi ve-
télkedõk, szüreti felvonulás, bál.
Részletes program a plakátokon és a
sajtóban!
Október 3. 10 óra
KÖNYVELÕK KONZULTÁCIÓS
NAPJA. Áfa törvényünk haton innen
és túl Illetékek 2008.
Elõadó: Kollár Katalin
Jelentkezni: 24/420-586

Október 3. 20 óra
SEGÉLYKONCERT
A DÉVAI ÁRVÁKÉRT
Szervezõ: Károssy Gergõ
Belépõdíj: felnõtt 500 Ft, nyugdíjas, 
diák 300 Ft.
Ajándékgyûjtés a Batthyány Lajos
Gimnáziumban és a Medgyaszay
Házban (ruházat, tartós élelmiszer,
könyv, játék)

Október 6. 18 óra
DINNYÉS 60!
Dinnyés József koncertje
Belépõdíj: felnõtt 800 Ft, nyugdíjas,
diák 500 Ft

A CSEND FESTÕJE
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: október 31-ig

A Képzõmûvészetek Háza nyitva: 
10-17 óráig, vasárnap és hétfõ szünnap

"A MÚLT EMLÉK, 
A JÖVÕ TITOK, 
A JELEN AJÁNDÉK" 

Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet 
és Brunner Erzsébet életútjáról

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

MEDGYASZAY HÁZ

KÉPZÕMÛVÉSZETEK  HÁZA

MAGYAR PLAKÁT HÁZ

„„AAzz eellhhaallllggaattootttt mmaaggyyaarr mmúúlltt””
Rózsás János válogatott írásainak bemutatója a Halis István Városi

Könyvtárban szeptember 26-án 18 órakor. 
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Horoszkóp

Úgy tûnik, az utóbbi napokban csökkent
a munkakedve. Ne hibáztassa magát,
csak az idõjárás, a borús idõ van negatív
hatással a hangulatára. Meglátja, minden
rendbe jön.

Ha úgy érzi, egyre több teher nyomja a vál-
lát, és nem tud tõlük szabadulni, akkor is
õrizze meg nyugalmát. Bár nehezen tûri a
konfliktusokat, a veszekedés helyett próbál-
jon egyezségre jutni a környezetével.

Minden szabad percét a görcsös pénzkeresés
foglalja le. Bele kell nyugodnia, hogy egyelõ-
re csak a bolygóktól várhat segítséget, mástól
nem. Ha jobbra fordul az idõ, töltse szabad-
ban az esti órákat, és figyelje a csillagokat.

Ha semmihez sincs kedve, próbálja meg
hasznossá tenni magát a környezetében. Kis-
gyermek, szerelmes bakfis minden családban
található. A segítõ kéznyújtás, vagy egy-egy
jó tanács, mindenki számára hasznos lehet.

Ha úgy érzi, inspirációra van szüksége ah-
hoz, hogy ismét munkába lendüljön, utaz-
zon el például egy gyógyfürdõbe. Új isme-
rõsöket, új ötleteket gyûjthet be, s a kör-
nyezetváltozás is megteszi a kellõ hatását.

Bár komoly lépéseket tett sorsa rendezésé-
ben, tanácsra önnek is szüksége van. Prob-
lémáit könnyedén megoldja. Elég a jó ze-
ne, a jó társaság, egy kis mozgás, tánc, s
máris megy minden, mint a karikacsapás.

Kerülje egy idõre az ellenszenves embe-
rek társaságát. Hogy visszanyerje lelki bé-
kéjét, lelki egyensúlyát, olvasson el egy jó
regényt, s a tanulságát egy kiadós séta
közben megoszthatja ismerõseivel.

Változások történhetnek a magánéleté-
ben és a munkahelyén egyaránt. Mind-
ezek elõrelépést, gyarapodást jelenthet-
nek, de ne felejtse szem elõl, hogy a pén-
zért meg kell dolgozni.

Nehezen lendül bele mostanában a mun-
kába. A hétfõi napot éppen ezért nem
kedveli.  Lelki egyensúlyát hét közepére
szerencsére mindig visszanyeri, s behoz-
za a lemaradást.

Egy utazásra vágyakozik már hónapok
óta, de a megvalósulása anyagi gondok
miatt mindig elmarad. Húzza szorosabb-
ra a nadrágszíjat, így talán könnyebben
teljesülhet a kívánsága.

Rutinszerûen végzi a munkáját nap mint
nap, a hobbija sem szórakoztatja úgy,
mint régen. Társaságba kell mennie,
hogy felvillanyozza valami, vagy valaki.
Hajtson rá.

Kedvetlen mostanában, úgy érzi, az áremel-
kedésen kívül nem hozza izgalomba semmi.
Egyhangúságát, idegességét vezesse le vala-
mivel. Járjon el valamelyik klub összejöve-
teleire, ha eddig még nem tette meg.

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

Október 1.
szerda este 

Oldies
újabb fejezet a
zenetörténetbõl

Farkas Tibi 
bácsival

Az Ön rádiója 
FM 95,6 MHz
SMS szám:

06-30/30-30-95-6

ÁÁllllááss 
mûszerész szakirányú 80.000 – 85.000 Ft
elektronikai mûszerész szakirányú 110.000 – 140.000 Ft
mûszaki karbantartó szakirányú 100.000 Ft
hálózat szerelõ szakirányú 100.000 – 120.000 Ft
kõmûves szakirányú 90.000 – 120.000 Ft
hegesztõ szakirányú 90.000 Ft
szociális gondozó-ápoló szakirányú 85.000 – 90.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
mûanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
controller fõiskola 350.000 Ft
villamosmérnök (erõsáramú) fõiskola 120.000 – 250.000 Ft
gépészmérnök fõiskola 200.000 – 250.000 Ft
szociális munkás fõiskola 110.000 Ft
faipari mérnök fõiskola 250.000 – 500.000 Ft

BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁS a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-
dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és

Szolgáltató Központban, a Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt vagy a
http://www.nyugatrmk.hu webcímen kaphatnak.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõ–kedd–csütörtök: 8.00–12.00 
és 13.00–15.00 óra között, péntek: 8.00–12.00 óra

Nyugat-ddunántúli RRegionális MMunkaügyi KKözpont
Nagykanizsai KKirendeltség éés SSzolgáltató KKözpont
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GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST (Word, Excel,

QuarkXPress, Adobe Indesign,
Adobe Photoshop programokkal)  

NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VÁLLALOK Tel.: 30/9932-534 
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IINNGGAATTLLAANN
Nk belvárosában 600 négyzetméteres

terület – társasház építésére is alkalmas
– eladó! Érd.: 30/227-3294, 30/448-
6072

Nk-án a Fõ úton 77 m2-es polgári la-
kás jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-
906 (6200K)

Eladnám vagy elcserélném kisebbre
három szobás, III. emeleti, belvárosi,
egyedi gázfûtéses lakásomat. Érd.:
30/9590-413 (6283K)

Nk belvárosában a TANDEM autó-
kereskedés bérbe kiadó vagy építési te-
leknek eladó. Tel.: 30/481-2323
(6260K)

Becsehelyen háromszobás részben
felújított családi ház (cirko fûtés, mû-
anyag nyílászárók) telekkel, gyümöl-
csössel eladó. Tel.: 70/582-1043
(6293K)

Keleti városrészben négy emeletes
épület I. emeletén, kétszobás, 54 m2,
részben felújított, É-D-i fekvésû, nagy
konyhás lakás eladó. Irányár: 6,3 millió
Ft. Érd.: 30/318-2286 (6301K)

Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Nagykanizsán. Érd.:
Kárpátiné 30/640-1180 (6304K)

Városközponthoz közeli lakótele-
pen háromszobás, egyedi gázfûtésû, el-
sõ emeleti lakás eladó. Érd.: 30/527-
2002 (6302K)

Keresek eladó családi házat, lakást
és egyéb ingatlant Zala megye területén.
Érd.: Horváth 30/640-1180 (6303K)

Nk-án a Liszt Ferenc utcában két-
szobás, 54 m2-es, központi fûtéses, két
erkélyes lakás 6,5 millió Ft-ért eladó.
Érd.: Stamfel G. 30/640-1180 (6307K)

Nk-án városközponthoz közeli, 96
m2-es, háromszobás, egyedi gázas lakás
szép állapotban, 12,2 millió Ft-ért eladó.
Érd.:  Stamfel G. 30/640-1180 (6308k)

Nk-Kiskanizsán 95 m2-es, 214
négyszögöl területtel, 2+1 szobás,
cirkofûtéses családi ház garázzsal,

pincével, melléképülettel, mûhellyel,
15,54 millió Ft-ért eladó.  Stamfel G.
30/640-1180 (6309K)

Zalakaroson a Fõ utcában, termál-
hoz közeli, 143 m2-es, 590 négyszögöl
területtel, négy szobás, cirkofûtéses
családi ház melléképülettel, 27,5 millió
Ft-ért eladó.  Érd.: Stamfel G. 30/640-
1180 (6310K)

Zalakomárban a Fõ utcán, 100 m2-
es, 458 négyszögöl területtel, három
szobás, gázkonvektoros családi ház
melléképülettel, szerelõaknás garázzsal,
7,21 millió Ft-ért eladó. Érd.:  Stamfel
G. 30/640-1180 (6311K)

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével-padlással, udvarral eladó. Érd.:
93/323-737, 20/398-1455 (6312K)

Sormáson a központban összkom-
fortos, négy szobás családi ház eladó.
Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 70/567-5623
(6313K)

Szép természeti környezetben kicsi
szõlõbirtok olcsón eladó. Érd.: 20 óra
után a 93/315-559 (6314K)

Nagybakónakon kétszobás családi
ház nagy telekkel eladó. Érd.: 20 óra
után a  93/315-559 (6315K)

Nk-án a Corvin utcában két és fél-
szobás, karbantartott lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.: 93/323-737,
20/3981-455 (6316K)

Nagykanizsa keleti városrészében
elsõ emeleti, felújított lakás eladó. Tel.:
70/454-0475 (6317I)

Nagykanizsán 1,5 szobás, felújított
lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6318I)

Nagykanizsa belvárosában cirkofû-
téses, 1+2 félszobás lakás eladó. Tel.:
70/454-0476 (6319I)

Panelprogramos, alacsony rezsijû 1
szobás lakás eladó. Tel.: 70/454-0494
(6320I)

Kazanlak krt.-on elsõ emeleti, 62
m2-es lakás eladó. Tel.: 70/454-0494
(6321I)

Városkapu krt.-on 2 szobás lakás,
panelprogramos épületben eladó. Irány-
ár: 5,75 millió Ft. Tel.: 70/454-0476
(6322I)

Szepetneken 75 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.:
70/454-0475 (6323I) 

Nagykanizsán, a Rózsa utcában
részben felújított, három szobás, cirkó
fûtéses lakás eladó. Irányár: 13,5 millió
Ft. Tel.: 70/ 454-0485 (6324I) 

Nagykanizsán, a Herman Ottó utcá-
ban, két szobás, felújított lakás eladó.
Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.: 70/454-0485
(6325I)

Nagykanizsán, a Városkapu kör-
úton, három szobás, felújított lakás el-
adó. Irányár: 7,8 millió  Ft. Tel.: 70/
454-0485 (6326I)

Nk-án a Berzsenyi utcában, negye-
dik emeleti, két szobás lakás albérletbe
kiadó. Érd.: 30/590-3945 (6249K)

Ne dobja ki! Készpénzért vásárolok
régi dísz- és használati tárgyat, porce-
lánt, képet, könyvet, régi újságokat,
stb.! Érd.: 20/555-3014 (6083K)

170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)

Pianino eladó! Érd.: 30/901-2482
(6306K)

Nagyméretû szobanövények eladók.
(6 ágú yukka, kaktusz, kenyérfa) Tel.:
93/315-861, 30/851-7255 (6327K)

Keresek megvételre régi fa
szõlõpréseket és malomkövet. Tel.:
30/293-8685 (6328K)

Eladók tömör faszerkezetû
„LENTA” típusú, beltéri, acél-
betétes, felületkezelt bejárati ajtók
világos színben. Tel.: 70/261-7694
(6330K)

Eladó jó állapotú kétszárnyu kapu,
ipari méretû állványok, gyári satupad
olcsón. Érd.: 20/9591-157 (6331K)

Biztonsági õr fegyveres vagy anél-
küli szolgálatot vállal fõállásban vagy
helyettesként Nk-án, illetve a környezõ
településeken. Érd.: 20/254-2679
(6286K)

Takarítást vállalok. Érd.: 93/325-
759 (6279K)

Magyar nyelv és irodalomból korre-
petálást, pótvizsgára, felvételire felkészí-
tést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.:
30/968-8184 (6288K)

Középkorú házaspár eltartási szer-
zõdést kötne egyedülálló nénivel vagy
bácsival. Válaszát a „Családtagnak be-
fogadnánk” jeligére, a Szerkesztõségbe
kérjük (Pf. 154.) (6296K)

Meghibásodott távirányítóját (TV, hifi, vi-
deó, stb.) megjavítom! Tel.: 20/510-2723
(6297K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
20/510-2723 (6298K)

Hastánc ruhák, rázókendõk nagy vá-
lasztékban a Vásárcsarnok I. emeletén a
mozgólépcsõ mellett, az Extrák, szép-
ségek-ben. Tel.: 30/270-9443 (6300K)

Ásott kutak tisztítását vállalom. Tel.:
20/9366-182 (6306K)

Újra masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül
is igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces
lazító masszázs 1000 Ft. Egyéb szolgálta-
tások: alakformáló-, talp-, stb. masszázs.
Hívásra házhoz is megyek! Tel.: 30/481-
2323 (6273K)
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A férfi kézilabdázók NB II-es
pontvadászatának második for-
dulójában a „Kanizsa egykori

királyát”, Krichenbaum Tibort
is soraiban tudó kunszentmik-
lósiakat fogadta az Izzó gárdá-

ja. A hazaiak végig fegyelme-
zett és taktikus játékkal gyõz-
ték le ellenfelüket 37-33-ra, te-
hát az elsõ fordulóbeli keceli
kisiklást sikerült kijavítaniuk
Zádori László játékosainak. A
dél-zalaiaknál a legeredménye-
sebb kézisek Zsupek Tamás,
Kotrics Gergely és Ányos Jó-
zsef voltak, sorrendben tíz, hét,
valamint hat találattal. S ne fe-
lejtsük, az ex-kanizsai „Kriki”
kilencig jutott a Miklós KC tá-
madásai során. Az Izzó SE höl-
gyei (szintén NB II-rõl van szó)
viszont kevésbé voltak szeren-
csések, hiszen Balatonbogláron
szerepeltek, s szenvedtek vere-
séget 22-17-re. Az elõzõ heti
ötgólos gyõzelmet tehát már is-
mét hazai környezetben követ-
heti az újabb siker.

Polgár László

AA MMiikkllóóss KKCC kkiippiippáállvvaa

A hét sportolója: Ányos József
Születési hely, idõ: Székesfehérvár,  1983.08.21.
Sportág: kézilabda. Posztja: irányító, beállós.
Eddigi klubjai: Simontornyai TC (1995 - 2001 NB II), Komlói Bá-

nyász (2001-2003 NB I, 2003-2005 NB I B), Nagykanizsai Izzó SE
(2005-2007 NB I B, 2007- NB II. Edzõként: NTE 1866/N. Izzó SE
(nõi, (másod)edzõ, 2006-2008), N. Izzó SE (férfi ifjúsági, 2007/08).
Eddigi legnagyobb sikerei: NB I B bajnoka (2005), NB II bajnoka
(2001), NB II-2. (2000)

A már három éve kanizsai színekben kézilabdázó játékos az elsõ két
bajnokin összesen tizenötször volt eredményes, no és a korábbi szezo-
nokban is a csapat húzóemberei közé tartozott. A civilben jelenleg
Simontornyán testnevelõ-tanár irányító már az edzõi szakmába is be-
lekóstolt, s idén kimondva-kimondatlanul nagy feladat hárul rá az NB
I B-s izzós álmok megvalósításában.

Az NTE 1866 MÁV NB III-ban
szereplõ labdarúgói hazai pályán fo-
gadták a hetedik forduló elõtt az ötö-
dik helyen álló Szekszárd együtte-
sét. A mérkõzést tehát tekinthettük a
Dráva csoport egyik rangadójának
is, hiszen a hazaiaknál is egyértelmû

volt a cél: megtartani dobogós he-
lyezésüket. A kanizsaiak próbálko-
zásait a 23. percben koronázta siker,
akkor a harmadosztályban eddigi
második gólját szerzõ Iványi Attila
köszönt be a vendégeknek. A máso-
dik játékrészben Visnovics László

együttese átadta a kezdeményezést a
szekszárdiaknak, de a piros-kékek
átvészelték a rohamokat, mi több, a
kontrák sikeresebb befejezésével
akár növelhették is volna elõnyüket.
Mindenesetre ezzel újabb gyõzelmet
zsebeltek be Bagarus Gáborék, s így
az NTE már valóban tényezõvé vált
a Dráva csoport mezõnyében.

P.L.

NNTTEE:: NNiinnccss mmeeggáállllááss

Kanizsa KK DKG-EAST – Fe-
hérvár KC   98 - 75   (27-18, 24-
18, 24-21, 23-18.)  Nagykanizsa,
100 nézõ. Vezette: Silló Zs.,Palkó.

Kanizsa KK DKG-EAST: Kasza
13/3, Beck 12/12, Vertetics 14, Ko-
ma 20, Filipovic 4. Csere: Szabó
10, Sági 10/6, Kiss 5/3, Fodor 4,
Zsámár 6, Murvai, Lovas.
Edzõ: Kovács Nándor. A mérkõzé-
sen jó teljesítményt nyújtó kanizsa-

iak: Koma, Beck, Vertetics,
Zsámár.

A vendégek gyorsan elléptek a
hazaikatól, de ezután egy 17-0-s (!)
rohammal mindent helyrehoztak
Komáék. Az iramra a továbbiakban
sem lehetett panasz, s mivel mindkét
fél a gyors játékra épített, igazán né-
zõbarát, sok ponttal tarkított össze-
csapás kerekedett a mérkõzésbõl.
Nagyszünetet követõen is folytató-

dott az adok-kapok, s az idõnként ke-
mény küzdelemben – többek közt
Beck tripláival – húszpontosra nõtt a
dél-zalaiak elõnye. Az utolsó játék-
részben a cserejátékosok is pályára
léphettek, ám így is tovább nõtt a két
csapat közötti különbség, s színvona-
las játékkal szolgálta ki a KKK mind
lelkesebb közönség. A mérleg tehát
eddig kettõbõl két nyert meccs, s
lassan megjön az a bizonyos étvágy
a további  sikerekre... 

P.L.

IItttthhoonn iiss nnaaggyy fföölléénnnnyyeell

A nõi és férfi kadett korosztályú
kardozók európai körversenyének
lengyelországi helyszínén szere-
peltek az NTE 1866 vívói – szám
szerint öten. A lányok ezúttal si-
keresebb vívást produkáltak,

hiszen Magyar Zsanett például a
nyolcas fináléba is bekerült, s
végül a hatodik helyen zárt. Ezzel a
magyar ranglistán Magyar a
második helyen áll, a másik kaniz-
saiként Mátyás Szabina pedig a

hetedik. A körverseny következõ
helyszíne októberben Gödöllõ lesz,
majd már a 2009-es esztendõben
következhet Pisa és London. 

P.L.

MMaaggyyaarr mmáássooddiikk aa kkaarrdd-rraanngglliissttáánn

A TRI-CO Triatlon Klub hagyomá-
nyos õszi duatlon versenyét ismét meg-
rendezték a Sétakertben és környékén.
Nyolc korcsoportban indultak mindkét

nem képviselõi Zalából és Somogyból
is a futás-kerékpározás-futás kombiná-
ció különbözõ távjain, s a rajtolók közül
a kanizsai gyõztesek az alábbiak voltak.

Óvodások, lányok: 1. Hegyháti Blanka
(Hevesi). I. korcsoport, fiúk: Tóth Ta-
más (Kiskanizsa). V. korcsoport, fiúk:
1. Gadányi Bálint (Cserháti).

SSééttaakkeerrttii ffuuttááss ééss kkeerréékkppáárroozzááss

Befejezõdtek a softball pontva-
dászat idei küzdelmei, s a Röntgen
Kanizsa Ants csapata a tavalyi baj-
noki cím után a második helyen
végzett. Tulajdonképpen idén egy-
értelmû volt, hogy a fõvárosi Hun-
garian Astros nyeri a küzdelmeket,
hiszen jóval kiegyensúlyozottabb
volt teljesítményük az amúgy sem
túl népes mezõnyben. A kilencedik
fordulóban a kanizsaiak velük és a
Szentendre együttesével mérkõz-
tek, s míg az elsõ meccsen 13:7-re
kikaptak, addig a másodikon 8:4-
re nyertek Balassa Nóráék.

AAzz AAssttrrooss
kkiiffooggootttt 
rraajjttuukk

NÉVJEGY
Röntgen Kanizsa Ants (soft-

ball). A csapat alakulása: 1994.
Színe: kék-szürke. Címe: 8800
Nagykanizsa, Kisfaludy Sándor
utca 2. Pályája: Thury-pálya
(200 férõhellyel). Elnök: Dencs
Béla. Edzõ: Gyimes Magdolna.
Legnagyobb sikerei: 3-szoros
bajnok (1999, 2000, 2007), 4-
szeres kupagyõztes (1999,
2000, 2003, 2004)

A birkózók Pécsen, a dzsúdósok
Pakson jártak. 

A Kanizsai Birkózó SE-nél javá-
ban készülnek a Szigetváron meg-
rendezésre kerülõ diák országos baj-
nokságra, s erre készülvén felhozó-
versenyként szerepelt programjuk-
ban a pécsi nemzetközi viadal. A
mintegy százhetven induló között
szerb és horvát klubok növendékei is
voltak, Kanizsáról pedig négyen lép-
tek szõnyegre. Közülük diák I-es
korcsoportban az 50 kg-ban verseny-
zõ Egyed Dániel négy nyert meccsel
az elsõ helyen végzett. A szintén a
szigetvári seregszemlére készülõ
Krasznai Bence (35 kg) és Farkas
András (61 kg) harmadikként zárt, s
hozzájuk hasonlóan a diák II-es
Egyed Balázs (31 kg) is a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.

Az NTE 1866 cselgáncsozói közül
ketten vettek részt az Atom Kupa nem-
zetközi versenyen Pakson, ahol
Mihovics Szabina hírnevéhez méltón az
ifjúsági 63 kg-ban az elsõ helyen végzett.

DDiiáákkssiikkeerreekk
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HHóónnaappssoorroollóó jjááttsszzóóhháázz
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ 2008. szeptember 26-

án tartja szokásos Hónapsoroló Játszóházát, melyre vár minden
érdeklõdõ gyermeket és szüleiket a Zrínyi u. 51. szám alatt. Pro-
gramok: terménybáb, csuhé baba készítés. 

Sportolás céljából bérbe adja 
tornatermét 

az alábbi idõpontokban:
hétfõ, szerda 19 órától 20.30 óráig

Érdeklõdni az 537-419-es telefonszámon lehet

A Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Nagykanizsa, Platán sor 3.
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