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Kanizsa

Egy kattintás, és naponta 
friss híreket, tudósításokat, 

riportokat olvashat.

Képeslapküldõ, fórum, 
és apróhirdetési 
lehetõség várja.

Kattintson rá!

wwwwww..kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu

A Kanizsa Big Band koncert-
jével kezdõdött a 29. Nemzetkö-
zi Jazzfesztivál október 10-én,
pénteken, a HSMK-ban. 

A nyitózenekar mûsorát Subicz
Gábor a Magyar Rádió Tomsits
Rudolf Jazztrombita verseny kö-
zönségdíjasának játéka színesítette.
A Big Band után a Creative Art
Trió adta a következõ koncertet. Az
akusztikus jazz-trióban Vukán
György zongorázott, Berkes Balázs
bõgõzött, és Balázs Elemér dobolt.

Ezt követõen a közönségcsalo-
gató Boban és Marko Markovics
zenekara hangzásvilágában a szerb,
illetve balkáni népzene elemeit
ötvözte. A temperamentumos mû-
sor után az elektromos jazzt játszó
Cornelio Tutu Band harmóniáitól
visszhangzott a HSMK elõcsarno-
ka. A szombati program Oláh Kál-
mán szóló zongora koncertjével
kezdõdött. A fiatal, roppant tehetsé-
ges muzsikus koncertjét Bartók Bé-
la dallamaival és improvizációival
gazdagította. Rövid technikai szü-
netet követõen, Szakcsi Lakatos
Béla, Egri János, Kõszegi Imre által
alkotott trió adott igényes koncertet. 

A fesztivál sztárvendége a BY
ANY MEANS formáció az USA-ból
érkezett. A zenekarvezetõje Charles
Gayle zongorán és szaxofonon, Vil-
liam Parker bõgõn, Rasheid Ali do-
bon játszott. Nekik és a szervezõknek
köszönhetõen egy professzionális,
hangszerszólókban gazdag koncert-
tel zárult az idei jazzfesztivál.

Cz.Cs.

DDzzsseezzzz

A mátraaljai Fedémes községbõl indult magyarországi vándorút-
jára az Indonéziából származó missziós Madonna. A több mint húsz
települést érintõ útján a napokban Nagykanizsára érkezett. A ferde-
szemû és jellegzetesen ázsiai külsejû szûzanyát a gyermek Jézussal
együtt ábrázoló faragványt Németh László Verbita tartományfõnök
adományozta az imaközösségeknek. A vándor missziós Madonnát az
fogadhatja, aki a lakásában méltó helyre tudja helyezni a szobrot, és
naponta legalább fél órát imádkozik mellette. A szokás szerint a
Madonna egy-két nap tartózkodás után kerül újabb helyre.

KKaanniizzssáánn aa MMaaddoonnnnaa
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KANIZSA DÉL-ZALAI HETILAP

Dr. Fodor Csaba, Tóth László
MSZP-s önkormányzati képvi-
selõ és Lelkó Tamás, a pénzügyi
bizottság MSZP-s tagja az Ipari
park bejáratánál tartott sajtótá-
jékoztatót.

Mint mondták, többször kérték
segítségüket az ottani vállalko-
zók, akik úgy érzik, az elmúlt két
évben az önkormányzat nem tá-
mogatta sem az ott dolgozó, sem
a betelepülni kívánó vállalkozá-
sokat. Az MSZP-s képviselõk
több alkalommal megnézték és
meghallgatták az infrastrukturális
problémákat, különösen az utak-
kal, a közvilágítással és a szenny-
vízelvezetéssel kapcsolatos gon-
dokat. A vállalkozók úgy érzik,
sem az önkormányzat, sem az ön-
kormányzat kft-je, amely arra hi-
vatott, hogy a vállalkozók érdekét
szolgálva végezze a tevékenysé-
gét, nem törõdik velük. A jelen
erõviszonyok közepette csak azt
tudják tenni,  hangsúlyozta Dr.
Fodor Csaba a frakció nevében,
hogy egy vállalkozói fórumot
kezdeményeznek, ahol elmond-
hatják azokat a gondokat, ame-
lyek feszültséget jelentenek mind
az önkormányzat, mind a kft. kö-
zött. Javasolták még, hogy az ön-
kormányzat vizsgálja felül a köz-
mûfejlesztési hozzájárulás tekin-
tetében hozott rendeleteit, mert
egy újonnan induló, betelepülõ
vállalkozást nem biztos, hogy
sokmillió forintos kötelezettségre
kellene rábírni, ami nem is jog-
szerû. Továbbá a közgyûlés gon-
dolja át az összes adójogszabá-
lyát, kifejezetten az építési adóra
vonatkozó rendelkezéseit a vál-
lalkozások segítése érdekében. 

A sajtótájékoztató másik témá-
jaként örömmel jelentették be,
hogy a korábban tett ígéretüket
komolyan gondolták. Minden lob-
bi lehetõségüket kihasználva segí-
tettek a hivatal által jól elõkészített
közösségi közlekedési infrastruk-
turális pályázat elbírálásánál. Így a
23 autóbuszváró korszerûsítésé-
hez szükséges 84 millió forintos
beruházás megvalósításához 75
millió 901.028 forintos támogatást
nyert a város.

B.E.

IIppaarrii ppaarrkk,,
vváállllaallkkoozzóókk

Az innovációs kutatás lényege,
hogy a Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány, a Nagykanizsai, illetve a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara által összeállított kér-
dõíveket 2438 öt, vagy afölötti fõt
foglalkoztató, Zala megye terüle-
tén mûködõ céghez postázták.
Ezeket várják vissza, kitöltve a
vállalkozásoktól, amelyek alapján

fel tudják mérni, hogy milyen
irányban kell fejleszteni ezt az
együttmûködési formát. Ehhez jön
még hozzá egy innovációs térkép
létrehozása.

A vállalkozók számára motivá-
ciót jelenthet, hogy akik visszakül-
dik, azoknak egy ingyenes képzést
biztosítanak a szervezõk, hogy a
legfontosabb tevékenységi körök-

ben, marketingben, illetve a veze-
tésszervezésben frissítsék ismere-
teiket.

Az Inkubátorház létrehozásá-
hoz a Város 2007 második felében
egy pályázaton közel 360 millió
forintot nyert. 2009. elején be kell
nyújtani egy kiviteli tervet, mar-
ketingtervet, valamint kereslet-kí-
nálat elemzést tartalmazó megva-
lósulási tanulmányt, amely a beru-
házás életképességét hivatott be-
mutatni.

A két projekt célja, hogy a mik-
ro-, kis- és középvállalkozások lét-
rejöttét, fennmaradását, illetve
elõbbre jutását segítsék a Nagyka-
nizsai Kistérségben.

S.E.

IInnnnoovváácciióóss kkuuttaattááss ééss iinnkkuubbááttoorrhháázz
A Pannon Egyetem adott otthont annak a sajtótájékoztatónak,

amelynek keretei között Birkner Zoltán, a PEN oktatási igazgatója,
Horváth Balázs, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara azóta
leköszönt elnöke, Mihovics Zoltán, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Pályázati Irodájának munkatársa és Kerekes
Gábor, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nagykani-
zsai Kirendeltségének vezetõje a Zala megyei innovációs kutatás-fej-
lesztésrõl, valamint a Nagykanizsán létrehozandó Inkubátorházról
informálták a sajtó képviselõit. 

Megalakult a Jövõ Bizottsága
Nagykanizsán. Tevékenységérõl,
célkitûzéseirõl, feladatairól az
érintettek tájékoztatták a sajtó
képviselõit a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszának fõ-
épületében.

Országos viszonylatban egye-
dülálló kezdeményezésrõl van
szó, a bizottság finn mintára jött
létre. Civil szervezõdés, melynek
célja a város fejlõdésének elõse-
gítése. Hosszabb távú, 10-15
éves koncepciót kívánnak létre-
hozni, amely a gyorsan változó
világban is alappilléreket adhat a
fejlesztésre, a társadalmi kultúra

megváltoztatására, életmódunk
javítására. A kidolgozásban részt
vesznek a bizottság tagjai, jelen-
leg 20-30 szakemberrel, valamint
civilek is. Szakmai és társadalmi
kontroll vizsgálja felül a terve-
ket.

– Május környékére kell az el-
sõ anyagoknak elkészülni, ame-
lyek alapját képezhetik ennek a
stratégiai dokumentumnak –
mondta el Birkner Zoltán. – Van
egy apropója is a bemutatás-
nak: jövõ szeptemberben a Köz-
gazdasági Vándorgyûlést Nagy-
kanizsa szervezheti meg ismét,
ami nagy szakmai kihívás, és
egyben megtiszteltetés is. Itt

szeretnénk bemutatni az anya-
got.

A bizottság elnöke – s egyben
az ötletgazda is – Dr. Polay Jó-
zsef, a Magyar Közgazdasági Tár-
saság Nagykanizsai Szervezeté-
nek elnöke, támogató innovációs
koordinátora Birkner Zoltán, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának oktatási igazgatója.
Az alakuló ülésen létrehozták a
szakbizottságokat is, melyek a
következõk: Munkahelyteremtés
– elnöke Turzó György a Nagyka-
nizsai Városvédõ Egyesülettõl,
Idegenforgalom – elnöke Dr.
Polay József, Városmarketing –
elnöke Fehérvölgyi Beáta a PEN-
rõl.

S.E.

AA JJöövvõõ BBiizzoottttssáággaa

Dr. Szabó Máté, az állampolgá-
ri jogok országgyûlési biztosa és
munkatársai minden hónapban
meglátogatnak egy megyét. Az el-
múlt héten Zalaegerszegen és
Nagykanizsán jártak. 

Nagykanizsán Dr. Somosi György
fõosztályvezetõ-helyettes és Dr.
Harsányi Ágnes jogi referens fo-

gadta a panaszosokat. Személyes
meghallgatást elõzetesen egy fõ
kért a hadiárvákat érintõ kárpótlás-
sal kapcsolatban, de természetesen
meghallgatták azokat is, akik a fo-
gadóórára jöttek el. Hogy mi törté-
nik a panaszfelvétel után, arról Dr.
Somosi György elmondta: abban
az esetben, ha hatáskörhiány miatt
nem járhatnak el, már helyben ad-
nak tájékoztatást, de le is írják en-
nek az okát. Emellett kap egy ki-
merítõ tájékoztatást a panaszos ar-

ról, mit tehet, hova fordulhat, kitõl
kérhet segítséget. Ha fennáll a ha-
táskörük, Budapesten iktatják,
majd kivizsgálják a panaszt
ugyanúgy, mintha levélben, vagy
elektromos úton küldték volna el.
A helyszíni panaszfelvétel elõnye,
hogy személyesen is elmondhatják
az állampolgárok a problémáikat,
és nem kell ezért a fõvárosba utaz-
niuk. 

B.E.

PPaannaasszznnaapp
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A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat és az Osztrák-Magyar
Szakértõi Akadémia work-
shopot szervezett a Bogdán Já-
nos Cigány Kisebbségi Közössé-
gi Házban.

A szeminárium célja egy tartal-
mi eszmecsere volt a foglalkozta-
táspolitika jelenlegi helyzetérõl és
a jövõbeni fejlesztési lehetõségek-
rõl az EU által társfinanszírozott
projekt, az EXPAK AT-HU kereté-
ben, mondta Teleki László, roma-
ügyekért felelõs miniszterelnöki
megbízott, a CKÖ helyi elnöke. 

EU-s pályázatában az osztrák
szervezet azt jelölte meg, hogy a
Nagykanizsán kialakult romaköz-
pont képes lenne olyan projekt ké-
szítésére, amelyet bárhol be lehetne
vezetni az EU-ban. A programok
átvétele és alkalmazása érdekében
alakítottak ki pályázati együttmû-
ködést. A projektek megvalósítása,
a programok beindítása mellett az
intézményesített rendszerû közéleti
szereplés alapjainak elsajátítása is
szerepel, hiszen ebben a rendszer-
ben megszólítják a foglalkoztatási
és oktatási szakembereket is. A hat-
éves program elsõ munkanapjára
Nagykanizsán mûködõ vállalatok
képviselõit hívták meg. Munkaadó-
kat, munkavállalókat ültettek egy
asztalhoz, ezen kívül kisebbségi
önkormányzatokat és civil szerve-
zeteket. A tanácskozást negyed-
évenként követi hasonló kerekasz-
tal-beszélgetés, a legközelebbin
oktatási szakemberek vesznek
részt. A kisebbségi önkormányzat
az oktatás és a foglalkoztatás terén
akar látványos eredményt elérni. 

Az eszmecserén az osztrák part-
nernek bemutatták a klasszikus
garabonci cigánytelepet, melyet az
elmúlt idõszakban számolt fel a te-
lepülés és a kormányzat. A
garabonci CKÖ elnöke ismertette
azt a modell-mintát, ahogyan az
ott élõk bekerültek a település
szerkezetébe, és képzésen, illetve
foglalkoztatásban vettek részt. 

B.E.

MMiinnttaa lleehheett
aa kkaanniizzssaaii
RRoommaa
KKöözzppoonntt

A hagyományoknak megfele-
lõen városunkban együtt kö-
szöntötték a díszdiplomás, a
nyugdíjba vonuló és a pályakez-
dõ pedagógusokat. 

A Medgyaszay Házban megtar-
tott ünnepségen Marton István
polgármester valamint Tóth Lajos,
a Pedagógus Szakszervezet városi
titkára köszöntötte a megjelente-
ket. Az ünnepség elsõ részében
került sor a pályakezdõ pedagógu-
sok eskütételére. A 2008/2009-es
tanévben nyolc pályakezdõ fiatal-
nak van módja bekapcsolódni a
város oktatási életébe. Az intéz-
ményvezetõk felterjesztése alap-
ján tizenhét pedagógus kapott
meghívást, közülük tizenegyen
Cseresnyés Péter alpolgármester-

tõl vették át az Oktatási Miniszter
nevében kiadott Szolgálati Emlék-
érmet. A többi érintett az intézmé-
nyében szervezett ünnepségen

kapta, illetve kapja meg. A kö-
szöntõ záróakkordjaként tíz
arany- (Belsõ Lászlóné, Szalay
István, Fülöp Józsefné, Nagy
Emil, Bánfi Lõrinc, Vukman
Imréné, Tóth Salamon Jenõné,
Garai Imréné, Kertész Tamás), két
gyémánt- (Dr. Gaál Sándorné,
Bárdosi Gáborné) és három vas-
diplomás (Csizmadia Ferencné,
Csizmadia Ferenc, Dr. Fitos
Árpádné) pedagógusnak adott át
díszdiplomát, pénzjutalmat és vi-
rágcsokrot a polgármester. 

Az eseményt kisiskolások mûso-
ra színesítette és állófogadás zárta,

ahol Balogh László, az OKISB el-
nöke mondott pohárköszöntõt.

B.E.

PPeeddaaggóógguussookkaatt kköösszzöönnttöötttteekk
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Az önkormányzat 2008. tava-
szán pályázatot nyújtott be a
„TISZK rendszer továbbfejlesz-
tése” címû TÁMOP-2.2.3/2007/2
pályázat 1. és 2. fordulójára is. 

A projekt megvalósításában
részt vett Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata, Csapi
és Zalaújlak Községi Önkormány-
zatok Intézményfenntartói társasá-
ga, a Pannon Egyetem, a DKG-

EAST Zrt. és a GÁZGÉP Kft.
A szervezeti struktúra kiépítése,

iroda kialakítása, a pedagógusok
továbbképzése, átképzése, vala-
mint a szakmai programok kidol-
gozása a 315 millió forint vissza
nem térítendõ pályázati forrásból
valósulhat meg.

A megfelelõ infrastrukturális
háttér biztosítására a TIOP-3.1.1-
08/1 pályázat keretein belül
620.422.000 forintos támogatásra

jogosult a Nagykanizsai TISZK,
melyhez Nagykanizsa önkormány-
zata 50.000.000 forint önrészt is
biztosított. Ebbõl a pályázatból lét-
rehozandó Erdész utcai központ
méltó helyszíne lesz Nagykanizsa
és térsége szak- és felnõttképzés-
ének. A munkaerõ-piaci igények-
hez alkalmazkodó képzési struktú-
ra, valamint a városi modultérkép
kialakításával egy rugalmasabb,
minõségileg magasabb szintû, költ-
séghatékonyabb szakképzésszerve-
zés jöhet létre a munkáltatók, a
képzõ intézmények és a szakmát
választó tanulók, valamint szüleik
legnagyobb megelégedésére – ösz-
szegezte a Nagykanizsai TISZK
létrehozására benyújtott pályáza-
tokról Szmodics Józsefné, a Mûve-
lõdési és Sportosztály vezetõje.

B.E.

SSiikkeerreess ppáállyyáázzaatt,, sszzáázzmmiilllliióóss nnyyeerreesséégg  

Négy napos matematika konferen-
ciát szervezett a Batthyány Lajos Gim-
názium és a Zalai Matematikai Tehet-
ségekért Alapítvány. Amegnyitón Mar-
ton István polgármester elmondta, öröm-
mel tölti el, hogy a résztvevõk csaknem fe-
le az ország más városából érkezett. A

megjelenteket Dénes Sándor igazgató
köszöntötte, majd Pintér Ferenc röviden
bemutatta az Alapítvány tevékenységét. A
konferencia legfõbb témája, a tehet-
séggondozás összetevõi voltak.

S.E.

TTeehheettssééggeekk ggoonnddoozzáássaa
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"Még nyílnak a völgyben a ker-
ti virágok…" mondta a költõ, de
az idilli kép ellenére az õ gondola-
tai másra irányultak. Mi azonban
maradjunk a nyitó mondatnál.
Egynyári növényeink még mutat-
ják virágaikat, ám ha egy reggel
fagyra ébredünk, életük véget ér.
Õsz közepén járunk. Beköszöntött
a hûvösebb idõ, rövidebbek a nap-
palok, s reggel hamarosan fagyra
ébredünk. Nemcsak az emberek, a
növények is megérzik az idõ, az
idõjárás változását. Az elsõ fa-
gyok után a lombos fák levélhul-
lása felgyorsul, nyugalmi állapot-
ba kerülnek. Az örökzöldek befe-
jezik növekedésüket, csökkentik
életmûködésüket, azonban mivel
télen is zöldek, a hidegben is pá-
rologtatnak, nekik kevés vízre té-
len is szükségük van. Egynyári
növényeink elvirágozva magot ér-
lelnek, majd elszáradnak. Az éve-
lõk csak föld feletti részüket dob-
ják el, a talajban lévõ élõ szerve-
ikkel telelnek át.

Az elsõ fagyok után jön el az
ideje a parkokban, kertekben a

fák, cserjék ültetésének. Meg-
kezdhetjük az elöregedettek, el-
száradtak kivágását, cseréjét, pót-
lását. Csak ismételni lehet a szab-
vány szöveget: õsztõl tavaszig
fagymentes napokon bármikor ül-
tethetünk fát, cserjét. Lombját le-
hullatott növényeket szabad gyö-
kérrel is ültethetünk. Örökzöldet
szabad gyökérrel legfeljebb cse-
mete korban lehet telepíteni. Na-
gyobb növényt biztonsággal csak
földlabdával, vagy más módon
burkolt gyökérrel (konténeresen)
ültessünk.

Az elültetett fa általában hosz-
szú ideig, évekig ugyanazon a
helyen marad, miközben nõ, tere-
bélyesedik, kölcsönhatásba kerül
környezetével. Ezért nem mind-
egy, mit, hova helyezünk! Figye-
lembe kell venni a növény talaj-,
víz-, tápanyag-, és fény igényét,
"felnõtt"-kori méretét, tér szük-
ségletét. Ha ezeket figyelmen kí-
vül hagyjuk, késõbb sok gondot,
bosszúságot okozhatnak. A vil-
lanyvezetékbe növõ, a keskeny
zöldsávból a háztetõre, az úttest-

re, útkeresztezõdésbe nyúló, for-
galmat, kilátást zavaró fák csú-
csát, ágait levágni, csonkolni
kell. A túl sûrûn ültetett növé-
nyek késõbb egymást zavarják,
árnyékolják, egyesek megnyúl-
nak, mások alászorulnak, lomb-
juk megritkul, szárad. A csonkolt,
visszavágott, illetve megnyúlt,
vagy árnyékban sínylõdõ növé-
nyek nemcsak díszítõ értéküket
vesztik el, hanem kellemetlen lát-
ványt is nyújtanak. Mielõtt tehát
növényültetésbe kezdenénk,
vizsgáljuk meg az adottságokat,
feltételeket mind a növény, mind
a környezete szempontjából.

Az említett esetek városunkban
is gyakran elõfordulnak. Közös
odafigyeléssel elõzzük meg a
jószándékú, de hibás ültetéseket
magán és közterületeinken egy-
aránt! A készülõ önkormányzati
rendelet a zölderület gazdálkodás-
ról szakmai és jogi szabályozást is
adni fog a témában. 

Kérjük a környezetükért tenni
akarókat, hogy közterületi ülteté-
si szándékukat minden esetben

rövid úton (telefonon, személye-
sen, stb.) egyeztessék a városi
fõkertésszel, a VIA Kanizsa vagy
a Park Kft. munkatársaival. Szí-
vesen, és ingyenesen adunk taná-
csot mindenkinek, mert ezzel
környezetünk rendezését, a köz
érdekét szolgáljuk. Örülünk ne-
ki, hogy a tavalyi felhívásunk
eredményes volt. Sok lakossági
és civil szervezeti kezdeménye-
zés jutott el hozzánk, amelyhez
szívesen adtuk szakmai ismere-
teinket. 

A jövõ évben növelni szeret-
nénk városunkban a virágfelüle-
tek területét. Az Önkormányzat
anyagi lehetõségeinek kiegészíté-
sére ehhez szívesen vennénk a vá-
ros lakosságának önkéntes közre-
mûködését, virágpalánta, ültetési,
ápolási munka felajánlását, akár a
helyi képviselõn keresztül, akár
közvetlenül a fõkertésznek, a VIA
Kanizsa Kht., vagy a Park Kft.
munkatársainak.

Környezetünk mindannyiunké!
Igazán akkor tudjuk értékelni, ha
magunk is tettünk érte!

KKöörrnnyyeezzeettüünnkk mmiinnddaannnnyyiiuunnkkéé!! IIggaazzáánn aakkkkoorr ttuuddjjuukk éérrttéékkeellnnii,, hhaa mmaagguunnkk iiss tteettttüünnkk éérrttee

Október 21-én, kedden 15.30-
kor Cseresnyés Péter alpolgár-
mester, országgyûlési képviselõ a
Halis István Városi Könyvtár-
ban nyitja meg a Nagykanizsai
Polgári Egyesület Mozaikok a
terror hat évtizedébõl címmel
rendezett kamarakiállítását.

– Mi késztette az egyesületet,
hogy forradalmunk ünnepére ezzel
a kiállítással készüljön? – kérdez-
tük az egyesület elnökségébõl
Lérántné Mátés Valériát.

– Rózsás Jánosnak a 2001. októ-
ber 21-én, Kiskanizsán elmondott
beszéde indított minket. Ebben ar-
ról szólt, „mi történt Hazánkban
az 1945 és 1956 közötti tizenegy
évben, micsoda égbekiáltó bûnöket
követtek el a magyar néppel szem-
ben – hogy 1956 októberében csak
egy szikra kellett –, és egy ember-
ként felkelt a zsarnoksággal szem-
ben, és azt mondta: elég!” Majd
kitûnõ, lényegre törõ összegzést
adott. (Ez az írása a Kanizsa 2001.
november 8-i számának 12-14. ol-
dalán jelent meg, de olvasható a
már február óta ismert kommusal-

dozatai.multiply.com oldalon is.)
Szükségesnek tartjuk mi is, hogy
felvillantsuk, mi vezetett a forrada-
lomhoz.

– Hat évtizedrõl szól a cím, mi
történt 1948-ban?

– Az úgy nevezett fordulat évé-
ben a szovjet tankok által hatalom-
ra segített kommunisták – mint
Rózsás János is fogalmaz – ledob-

ták álarcukat, és kezdetét vette a
kendõzetlen diktatúra. Mivel azon-
ban 1956 megkerülhetetlen viszo-
nyítási pont, az utána következõ
évtizedekrõl is szólnunk kellett.
Amikor, Nagy Gáspár szavaival
„Az iskola sunyít és hallgat: /né-
mán féli a birodalmat!” 

– Kiknek szánják a kiállítást?
– Az 1990 után születetteknek. A

februári nagy sikerû középiskolás
vetélkedõnk megindított egy folya-
matot. Megindult a családokban,
nagyszülõk és unokák közt a pár-
beszéd a diktatúra évtizedeirõl. De
attól tartok, sok iskolában ma sem
került a helyére ’56! Pedig a budai
várba szorult egyetemisták védel-
mében november 4-én fegyvert fo-
gott szelíd ferences, Végvári Vazul
atya szerint: „A tanár, aki nem ta-
nítja ezt a világ szemét nyitogató
csodát, az áruló!”

P.J.  

MMoozzaaiikkookk aa tteerrrroorr hhaatt éévvttiizzeeddéébbõõll
LLeeddoobbttáákk áállaarrccuukkaatt,, ééss kkeezzddeettéétt vveettttee aa kkeennddõõzzeettlleenn ddiikkttaattúúrraa

A magyar könyvtárak ünne-
pén, a Könyves Vasárnapon a
Halis István Városi Könyvtárba
várták az olvasókat az intéz-
mény dolgozói. 

Az ünnepi nyitvatartás idejére
meghívták a kistérségbõl a települé-
sek honlapjainak készítõit és az olva-
sókat. Az érdeklõdõknek bemutatták
mindazokat a szolgáltatásokat, ame-
lyekre más alkalmakkor nincs mód.
Ilyen volt például a www.jatek.nagy-
kar.hu internetes oldalon található
Nagy Kanizsai Játék, ahol a Nagyka-
nizsa Monográfia köteteit kívánta

népszerûsíteni a könyvtár. Már he-
tekkel korábban bevonták a munká-
ba a diákokat, akik a kiadványokból
kérdéseket állítottak össze, ezekbõl
pedig egy kvízjátékot szerkesztettek,
amit bemutattak a Könyves Vasárnap
közönségének. Az  intézményben ki-
állítást is rendeztek a monográfia ol-
dalaiból. A könyvtárosok ráirányítot-
ták az olvasók figyelmét a Nava Pont
audiovizuális archívum lehetõségére
is, hiszen a régi magyar gyártású fil-
mek, mûsorok csak a könyvtárban
érhetõk el. A bemutatott szolgáltatá-
sok között szerepelt továbbá a
www.települesem.nagykar.hu – min-

den, amit tudni lehet Nagykanizsáról
és a környezõ településekrõl a
www.nagykar.hu települési honlap-
jain. Az eMagyarország Pont és köz-
hasznú információk a könyvtárban;
Mi Újság? Napi- és hetilapok, folyó-
iratok a könyvtárban és a Neten. A
Kattints rá, nagyi! – program zárása-
ként átadták az elmúlt négy tanfo-
lyam résztvevõinek az okleveleket. 

– A rendezvény legfontosabb célja
a közönségkapcsolat építése volt –
összegezte Czupi Gyula, a könyvtár
igazgatója.

B.E.

KKöönnyyvveess VVaassáárrnnaapprraa vváárrttáákk aazz oollvvaassóókkaatt
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Kapcsoljuk a „Téli Palotát”

Itt vagyunk a nagykanizsai polgármesteri hivatalban, ahol a polgármes-
teri-alpolgármesteri nyilatkozatháború után betört a hidegfront. Fagyos a
hangulat, jeges a tekintet, a dolgozók arcára fagyott a mosoly. Még a
szemüveg is zúzmarás. Teljes az elhidegülés. A polgármester és az alpol-
gármester annyira elhidegültek egymástól, hogy külön frizsiderben alsza-
nak. A jegyzõnõ szerint a hivatalt ez nem érinti, ott minden a törvényi elõ-
írás szerint mûködik. Mindig hideg fejjel kell dönteni és a hidegben min-
denki jobban csipkedi magát. A fûtés megszûnt, a dolgozók véredényeit
elkezdték feltölteni fagyállóval. A nõknek tundrabugyit osztanak, a férfi-
aknak dinamógatyát. A büfében csak jégkrémet, jegeskávét és hidegtálat
lehet kapni. Az épületrõl leszerelték a polgármesteri hivatal feliratát és ki-
cserélték „Téli Palotára”. Marton István cárnak öltözve Kamcsatkára uta-
zott (egyedül ott nem volt az elmúlt két év során), hogy Nagykanizsára te-
lepítsen egy „pirított hógolyót” gyártó üzemet. Lesikló pályára állítja a
várost. A képviselõk a harmadik berúgásra indulnak, a hóviharvert alpol-
gármester, Cseresnyés Péter pedig a polgármestertõl kapott szívatóval in-
dul. A helyzet zord és lavinaveszély van. A rendkívüli állapotokra való te-
kintettel megkérdeztük a helyi pártokat, hogy mi a véleményük:

Fidesz: 
Minden a legnagyobb rendben, ez a központi „Fidesz- csomag” része.

Az igaz, hogy jégverembe kerültünk, de a hóhányó és a havazógép mû-
ködik, egyébként is hidegrázásunk van az ellenzéktõl is és a polgármes-
tertõl is.

MSZP: 
Ismét történelmi helyzet van. Mi ellene vagyunk az ellenünk vétkezõk-

nek, de nem szabadítjuk meg a gonosztól, mert „nagy dolog az ember”.
A biztonság kedvéért a Potyli-patakon felvontattuk az Aurórát.

SZDSZ: 
Mi a jegesemberrel és a Micimackóval vagyunk, így teljes a frakció. A

polgármester majd csak Kamcsatkán tudja meg, hogy nem retúrjeggyel
utazott. A politika boszorkánykonyháján fõ a hidegvér. 

AA ppoolliittiikkuuss iiss eemmbbeerr
RRöösstt JJáánnooss:: FFoorrrróó nnyyoommoonn 

A füge másodszor érik

Kanizsán és környékén kellemes õszies hangulat uralkodik, fagyve-
szélyrõl szó sincs, csak a talaj szintjén jelenik meg néhány zúzmarás kép-
zõdmény reggelenként. A füge másodszor érik a szabadhegyi lejtõkön, és
vargányával vannak tele a vásárcsarnok asztalai. 

Egy büdös szó sem esik a hivatalról és az ott zajló eseményekrõl a vá-
rosban, mert senkit sem érdekel, hogy a must forrásán kívül még miért is
kéne aggódni. 

A hivatalban kifejezetten trópusi a légkör, az alpolgármester kilincse
például olyan forró, hogy égési sérüléseket szenvedhet az, aki be meré-
szel nyitni hozzá. Ennek ellenére a polgármester melegebb éghajlatra
küldése szerepel a kiküldetési programban, ki tudja miért. 

A képviselõk egy része hideg fejjel gondolkodva, a mások pedig kivet-
kõzve magukból vészelik át ezt az átmeneti állapotot. 

A megoldásról mindenkinek más a véleménye:
FIDESZ: 
A jelenlegi hõmérséklet alkalmas arra, hogy megfontolt kiérlelt javas-

lattal élve, lépjünk egyet a vakvilágba.
MSZP: 
Hidegen is és melegen is tartható álláspontunkat csak akkor tesszük

közzé, ha egyértelmûen prognosztizálható, hogy nem történik semmi.
SZDSZ: 
Ha tudunk segítünk, ha megmondja valaki, hogy mi a feladat. Elõbb

azonban kérjük az aktuális meteorológiai adatokat, azért, hogy az
SZMSZ-ben leírtakkal egyeztetni tudjuk.

KKaarrááddii FFeerreenncc:: AA hhiivvaattaallbbaann ttrróóppuussii aa llééggkköörr

Emlék, ami örökre bennem ragadt. Ráadásul valamelyest Nagykani-
zsához, illetve Rózsás Jánoshoz is köthetõ. Nagyapám, aki világéleté-
ben konzervatív és jezsuita volt –  II. János Pál pápa személyes jó is-
merõse – becsapott. De nagyon. Vasárnaponként náluk ebédeltünk.
Nagymamám készítette a húslevest, a rántott husit és a desszertet. A
kávé elfogyasztása után a tíz unoka szabadon „garázdálkodhatott” a
könyvespolcoknál.

És ekkor döbbentem meg. Ott virított egy könyvgerinc hatalmas vörös
csillaggal (persze aranykötésben, hiszen így „polgáribb”), amelyen a
mû címe is kristálytisztán olvasható volt: Sztálin és a szovjet tudomány.

Atyaúristen! Nagyapa csak a tömegnyomás és a tettetés miatt volt a
szegedi egyetem forradalmi tanácsának elnöke? Puszta színjáték volt,
hogy behívatta Pol-Pot megye fõnöke, a rettegett Komócsin Mihály ra-
portra a megyei pártbizottságra, holott nagyapám párttag sem volt?
Vajon elõre lepacsizták az akkori belügyes führerekkel, hogy ötvenha-
tos szerepvállalásáért nem csukják le, ellenben – hiába világhírû ma-
tematikatudós – évekig nem kap útlevelet?

És hogy miért nagykanizsai az emlék? Mert amióta megismerhettem
Rózsás Jánost (az Arcvonal kávézóban beszélgetett vele Franka Tibor
könyve kapcsán, számtalan kitelepített társaságában), azóta izgat még
jobban a szovjettípusú rezsim és 1956 kapcsolata. Ahány történész,
annyiféle értékelés. Egyesek úgy gondolják, hogy csak az 56-os Intézet
kutatásai, kiadványai a mértékadóak. Mások – többek között a „kisem-
berek” – saját emlékeikre, megélt, tapasztalt történéseikre emlékeznek.
Vajon a mórahalmiakon kívül ki tudja, hogy 1956 októberében a Sze-
gedrõl kivezényelt katonák és ávósok sortüzet adtak le az akkor még
faluban? Két halott az eredmény, mint, ahogy Kanizsán is. Az egyikük
testvérével volt szerencsém találkozni. Elmesélte, hogy október köze-
pén (1956) szerelt le a bátyja határõrként, készült a civil életre. Azon
a bizonyos napon szülei kérésére kiment a közkúthoz vizet hozni. És el-
dördült a sortûz.

Vajon hány és hány hasonló áldozata volt 1956-nak? Vajon hány és
hány hasonló áldozata volt 2006-nak? Emlékezzünk és soha el ne feled-
jük a kardlapozó lovasrohamot várandós édesanyákra, a szemkilövése-
ket, a viperákkal történt ütlegeléseket, a kéztöréseket, ujjkicsavarásokat,
könnygáz-dorbézolást, vízágyúzásokat. Aki ott volt, az sohasem felejti.

Tanárként az egyik órámon arra kértem diákjaimat, hogy a következõ
alkalomra írják meg, hogy családjuk miként emlékszik 1956-ra. Ez
2000-ben volt. Az eredmény döbbenetes: a 20-21 éves diákok szülei,
nagyszülei nem akarták elmesélni személyes emlékeiket. A Kádár-kor-
szak elérte napjainkig tartó hatását. 1956 tabu. Az ötletet különben az
adta, hogy 1999-ben készítettünk egy filmet (Bodnár Imrével és Jenik
Péterrel) Hová tûnt '56? címmel. Alapötlete az volt, hogy az egykori fõ-
városi színtereken (Széna tér, Corvin köz) megszólítunk fiatalokat, hogy
az emlékmûvek hátterével 1956-ról kérdezzük õket. Az eredmény itt is ki-
ábrándító volt. Vagy az „itt lakom”, vagy a bevásárló központ, vagy a
filmszínház jutott eszükbe, de volt, aki az 1848-as szabadságharcra es-
küdött. Élõben is elképedtünk, de az igazi döbbenet a vágószobában
volt.

Ezért kell õrizni 1956 emlékét. Tudom, sokan olvassák ezt a cikket
azok közül, akik akkor a barikád másik oldalán álltak. Lehet, hogy volt
tanítványaim nagyszülei is odatartoztak, ezért nem beszéltek róla. Pe-
dig beszélni kell. Megértéssel, kölcsönös odafigyeléssel.

És miért a tisztelet Rózsás Jánosnak? Mert õ nem esett a „kit érde-
kel a múlt” bûnébe. 

Amúgy nagyapámra nem haragszom. Az egyik vasárnapi ebéd után
levettem a könyvet. Megdöbbenésemre csak a borító volt, a lapokat ki-
tépték. És benne elrejtve Alekszandr Szolzsenyicin Gulag szigetcso-
portja, az eredeti New York-i kiadásban, dedikálva.

Mert nagyapám humora és szellemi pecázása ilyen volt. Én meg jól
bekaptam a horgot. Ezért volt az egyetemi forradalmi bizottság egy-
hangúan megválasztott elnöke.

Csúri Ákos

KKiisseemmbbeerreekk ttöörrttéénneellmmee
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Az Oktatásért Közalapítvány
"Három nap veled" pályázati tá-
mogatásának köszönhetõen isko-
lánk 30 tanulója kirándulhatott a
Bodrogközbe, ahol az alsóberecki
iskola látott vendégül bennünket. 

A három nap során vendéglátóink
bemutatták nekünk hazánk egy
olyan távoli tájegységét, ahol eddig
még egyikünk sem járt. Megismer-
hettük az iskolájukat, falujukat, kör-
nyéküket. Betekintést nyerhettünk
mindennapi életükbe. Sétáltunk a
Bodrog parton, komppal át is kel-
tünk rajta. Este szalonnát sütöttünk
és fociztunk az ottani gyerekekkel és
a szüleikkel. Egyik este táncház is
volt. Felkerestük Széphalmon a Ka-
zinczy emlékhelyet és a Magyar
Nyelv Múzeumát. Hollóházán láto-
gatást tettünk a világhírû porcelán-
gyárban, bepillanthattunk a porce-
lán készítésének rejtelmeibe. Egy in-
teraktív mûhelyben kipróbálhattuk

kézügyességünket a porcelánfestés-
ben, kis emléktárgyat készíthettünk
magunknak. Meredek sziklafalon
felmászva megcsodáltuk a festõi
szépségû füzéri várat és a várhegy-
rõl elénk táruló zempléni tájat. Jár-
tunk a sárospataki Rákóczi-várban
és a híres Református Kollégium
Nagykönyvtárában is.

A közös kirándulások, a közös
programok révén barátságok szö-

võdtek a vendéglátó iskolások és a
mi iskolánk tanulói között. Alig
hogy hazajöttünk, de szívesen
mennénk már újból vissza, hisz na-
gyon jól éreztük magunkat.

Áprilisban újból viszontlátjuk
egymást. akkor majd mi mutatjuk
be az alsóbereckieknek a mi isko-
lánkat és a mi vidékünket.

Varga Zsuzsanna, Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola

KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2008. október 16.6

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, 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.

Karádi Ferenc a 13. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap második keddjén 18 órától a miklósfai Mindenki
Házában, ugyanazon a napon 16 órától a ligetvárosi óvodában.

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart október 17-én (pén-
teken) 16.00 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart 2008. október 14-én 17.00 órakor a Vécsey Zsigmond Általános Is-
kolában, 18.00 órától a Zárda utcai kollégiumban.

Ügyintézõ: Varga Milán, szám: 6 /1698-5 / 2008. Tárgy: Értesítés döntésho-
zatalról a Nagykanizsa, Lazsnak u. 10/4. sz alatti építéshatósági ügyben.

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/1698-6/2008. számú Nagykanizsa Lazsnak u. 10/4. szám alatti 4365/84/A/7.
hrsz-ú ingatlanon lakóegység garázs bõvítésének és gépkocsibeálló kialakítá-
sának eljárás felfüggesztési ügyében, a benyújtott kérelmet elbírálta és dönté-
sét meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal vala-
mint a közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma je-
lentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájé-
koztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény a október 9-én kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma: 6/1698/2008., tárgya: eljárás
felfüggesztése. A kérelmezõ ügyfél neve: Horváth Ferenc és Horváth Ferencné

A kérelemmel érintett ingatlan, valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 4365/83. hrsz-ú és
4365/85. hrsz-ú társasházi ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12 

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000 Ft értékû illetékbélyeggel ellá-
tott fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyyÜgyintézõ: Junger M., szám:  6 / 786-9/ 2008. Tárgy: Értesítés döntéshoza-
talról a Nagykanizsa, Arany J. u. 8. sz. alatti építéshatósági ügyben ("B" épü-
letben személyfelvonó építése)

Hirdetmény

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/786/2008. számú tárgybani építéshatósági ügyben a benyújtott kérelmet elbí-
rálta és döntését meghozta. Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett in-
gatlannal közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak száma
jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tá-
jékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény 2008. október 13-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/786-8/2008., tárgya: építési
engedély - "B" épületben személyfelvonó létesítése. 

A kérelmezõ ügyfél neve: Draskovics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
8800 Nagykanizsa, Récsei u. 7., ügyv.: Draskovics Szilárd. A kérelemmel
érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határvonalú (telekhatá-
rú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa 986/3. hrsz-ú ingatlan, valamint a
983. hrsz-ú társasházi tulajdonban lévõ és a 981., 980., 984., 986/1., 986/4.,
986/5., 987., 988/1., 995., 996., 998., 999/2., 1000. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12.

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Közigazgatási Hivatal Zala Megyei Kirendeltségéhez címzett, de
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osz-
tályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel el-
látott fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáággii hhiirrddeettmméénnyy

Volán Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Zárda út 2.

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

TANFOLYAM
indul

2008.10.20-án 16 órakor
személyautó, motor és segéd-

motor kategóriákban

2008.10.21-én 16 órakor
könnyû- és nehézgépkezelõ 

(alap- és típus vizsga)

2008.10.28-án 16 órakor
autóbuszvezetõ „0”

Részletfizetés! 
Diákkedvezmény! 

Ingyenes 
tankönyvkölcsönzés!

KKõõrröössii iisskkoolláássookk aa BBooddrrooggkköözzbbeenn
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi ingatlanait: 984; 987; 986/1. helyrajzi számú, Erzsé-
bet tér északi tömb ingatlan, kikiáltási ára 90.000.000 Ft. Versenytárgyalás
idõontjai: október 22. és 29. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagy-
kanizsa, Erzsébet tér 7.  II. emelet 6. ajtó). Érdeklõdni a fenti címen és a kö-
vetkezõ telefonszámon lehet: 93/500-724.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - EErrzzsséébbeett ttéérr éésszzaakkii ttöömmbb

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2008. évi munka-
szüneti napok körüli munkarend az alábbiak szerint alakul: 2008. október 18.
(szombat) - munkanap (ügyfélfogadás 8.00-12.00 óráig - pénteki munkarend). 2008.
október 24. (péntek)- pihenõnap (az ügyfélfogadás szünetel). 

MMuunnkkaarreenndd vváállttoozzááss 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalá-
son értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/79. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévõ ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
idõpontjai: október 17. és 21. 10.00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa
Vagyonkezelõ és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklõdni a
fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - IIppaarrii PPaarrkk ((664499//7799..))

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalá-
son értékesíti az alábbi ingatlanát: 649/41. helyrajzi számú, Ipari Parki beépítetlen
területen lévõ ingatlan, kikiáltási ára: 25.000.000 Ft + áfa. Versenytárgyalás
idõpontjai: 11.05, 11.19. 10:00 óra. A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Va-
gyonkezelõ és Szolgáltató Zrt. 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21. Érdeklõdni a fenti
címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/310-256 és 93/536-365

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - IIppaarrii PPaarrkk ((664499//4411..))

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalá-
son értékesíti az alábbi ingatlanait:
Hrsz/Megnevezés Kikiáltási ár (Ft) Versenytárgy.idõp.
Eötvös tér északi tömb 50.000.000 11.12. 09.00
961, Kinizsi u. 20/2. lakóház, udvar 11.300.000 11.12. 09.30
131/2, Magyar u. 18. lakóház, udvar 19.692.000 + áfa 11.12. 11.30
4372/1, Lazsnaki kastély 65.000.000 11.12. 10.30
2190/A/3, Csányi u. 8. - iroda 10.700.000 11.12. 11.00
3817, Csengery u. 111. - telephely 5.220.000 + áfa 11.12. 08.30
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 6. aj-
tó). Érdeklõdni a fenti címen és a következõ telefonszámon lehet: 93/500-724

VVeerrsseennyyttáárrggyyaalláássookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagyka-
nizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból el-
származottak részére a Kanizsai Antológia  8.  számában való megjelenésére.

Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos, valamint megjelenõ ver-
sek, prózák, grafikák.

Pályázati feltételek: egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6
A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûtípussal) terjedelemben.

A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyúj-
tani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Hal-
mos Csaba Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 8-as számában a Karácsonyi
Könyvvásár alkalmával jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak
tiszteletpéldányokban részesülnek.

A pályázat beadásának határideje: 2008. november 12. (szerda)
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

KKaanniizzssaa AAnnttoollóóggiiaa 88..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkor-
mányzati tulajdonú egyszemélyes Via Kanizsa Vagyonkezelõ Nonprofit Zrt.
vezérigazgatói tisztségének betöltésére 

A részvénytársaság az önkormányzati tulajdonú VIA Kanizsa Városüzemelte-
tõ Kht.,  a Nagykanizsai Gazdaságfejlesztõ Kht., valamint a KanizsaNet 2000 In-
formatikai Kht. általános jogutódjaként 2008. december 31-i hatállyal átalakulás-
sal jön létre. A részvénytársaság fõ tevékenysége a jogelõd közhasznú társaságok
tevékenységi körein alapul.

A vezérigazgató fõ feladatai: A Gt., valamint a zrt. alapszabálya által az igaz-
gatóság jogkörét gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok el-
látása. 

A vezérigazgatói tisztség 2008. december 31. naptól tölthetõ be. A megbízás
határozott idõre, 5 évre szól.

Pályázati feltételek: szakirányú felsõoktatásban szerzett egyetemi, fõiskolai
végzettség, büntetlen elõélet, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén

eltöltött legalább 3 év gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodá-
si, mûszaki, beruházási területek.

A pályázathoz mellékelni kell: a zrt. vezetésére vonatkozó koncepciót, szak-
mai önéletrajzot, a feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) má-
solatát, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, a felté-
telként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlatok igazolását.

Az alkalmazás a Ptk. alapján megbízási jogviszonyban, a díjazás megállapo-
dás alapján történik. A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 30.

A pályázat benyújtásának helye: Marton István polgármesternek címezve,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2008. december 18.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyil-

vánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt ad: Marton István polgármester (Tel:

06-93-500-701), Cseresnyés Péter alpolgármester (Tel: 06-93-500-704)

PPáállyyáázzaatt aa VViiaa KKaanniizzssaa VVaaggyyoonnkkeezzeellõõ ééss NNoonnpprrooffiitt ZZrrtt.. vveezzéérriiggaazzggaattóóii ttiisszzttéérree

Miért, hogy meghasadt az égbolt
Mert egy nép azt mondta: "Elég volt."
(Márai Sándor)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önt  az 1956-os forradalom 52. 

és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 19. évfordulója 
alkalmából szervezett ünnepi rendezvényekre

Marton István
polgármester

POGRAM
2008. október 23.

DEÁK TÉR 
8.45 Az Olajbányász Fúvószenekar ünnepi térzenéje
9.00 Ünnepélyes zászlófelvonás

'56-OS EMLÉKKERT (volt Károlyi-kert)
9.15 Koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek emlék-

mûvénél és a kopjafánál, valamint Orbán Nándor emléktáblájánál

MEDGYASZAY HÁZ
10.00 Emlékmûsor az 1956-os forradalom és szabadságharc hõseinek tiszte-

letére. Emlékbeszédet mond: Marton István polgármester. Szerepelnek: a Pia-
rista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donát Celesztina
Óvoda diákjai. A mûsort rendezte: Kereszty Ágnes  

KOSSUTH TÉR 
18.00 Fáklyás emlékezõ séta. Útvonal: Kórház-kápolna; '56-os Emlékkert,

Erzsébet tér, Deák tér. 
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Kulturális Diákpályázatot
hirdetett az ADDINOL Hungá-
ria Kft., amelyre negyvennyolc
diáktól negyvenkilenc pálya-
munka érkezett. 

Az eredményhirdetésre a Batt-
hyány Lajos Gimnáziumban ke-
rült sor. Az ötlet hat évvel ezelõtt
született meg a fõ szervezõtõl,
Cserti Józseftõl, azért, hogy mun-
katársaival a diákokat önálló gon-
dolkodásra, tudományos munkák
készítésére buzdítsák.

A pályázaton a városi középisko-
lások 9-12. évfolyamos, nappali ta-
gozatos tanulói vehettek részt. 12
témakörben készíthették el dolgo-
zataikat: 1. A jövõ környezetét fej-
lesztjük. 2. Egészség, sport. 3.
Nagykanizsa. 4. ADDINOL. 5. Eu-
rópai Unió. 6. Oktatás. 7. Informa-
tika. 8. Kultúra, mûvészet. 9. Tudo-
mány. 10. Üzleti élet, gazdaság. 11.
Nagykanizsa és az olajbányászat.

Iskolánként nyolc pályamunka ka-
pott pénzjutalmat, négy jutott tovább,
amelyeket aztán az iskoláktól függet-
len – az önkormányzat és a szponzo-
rok képviselõi által alkotott – zsûri
bírált. Õk választották ki azt az ötöt,
amelyeknek a szerzõi részt vehetnek
az ADDINOL Kft. által felajánlott,
október 23-tól 26-ig tartó Krakkó-
Zakopane körutazáson. A zsûri tag-
jai: Szmodics Józsefné, Nagykanizsa
MJV Önkormányzata képviseleté-
ben, Balogh László az önkormányzat
és az oktatás oldaláról, Rajnai Mik-
lós, Burján Emese és Dukát Éva a
szponzoroktól, valamint Kelemen
Ottóné, aki a cégektõl és az iskolák-
tól függetlenül vállalta szerepét.

A diákok, akik utazhatnak:
Megyes Melinda (BLG), Horváth
Balázs (BLG), Vercz Dávid (Cserhá-
ti SZKI), Hederics Viktor (Mezõ),
Kanizsai Rita (Piarista Gimnázium),
Bankó Péter (Zsigmondy-
Széchenyi SZKI). Mindegyiküket
egy-egy zsûritag bíztatatta a foly-
tatásra, hiszen nagyon értékes, néhol
egyetemi szintû tanulmányokat ol-
vashattak a gyerekek tollából. Vercz
Dávid, aki két mûvet is „elkövetett”,
az egyik szponzor különdíjasa lett, s
Tanai Balázs (Zsigmondy-
Széchenyi SZKI) egy mobiltelefon-
szolgáltató különdíját vihette haza.

S.E.

AADDDDIINNOOLL
DDiiáákkppáállyyáázzaatt Az SZDSZ-es szimpatizánsok

az önkormányzat vendégházá-
ban találkoztak a párt országos
vezetõivel.

Kovács Kálmán, az SZDSZ Za-
la megyei választmányának elnö-
ke, országgyûlési képviselõ, vala-
mint John Emese, az SZDSZ Or-
szágos ügyvivõje, az SZDSZ fõvá-

rosi frakciójának vezetõje, az Or-
szágos tanács tagja és Léderer
András, az SZDSZ országos ügy-
vivõje, az Új Generáció Egyesület
elnöke aktuális politikai esemé-
nyekrõl tartott sajtótájékoztatót.

Mint Kovács Kálmán elmondta,
a frakcióvezetõk találkozóján és az
ügyvivõ testület ülésén két kérdés-
rõl, a költségvetésrõl és a jövõ évi

adótörvényekrõl tárgyaltak. Ez
azért fontos, mert e két téma
határozza meg, hogy milyen lesz a
liberálisok viszonya, magatartása a
jövõben. Hogyan tudnak úgy mar-
káns, de mégis konstruktív ellen-
zékként dolgozni, hogy ez az or-
szág érdekeit szolgálja. 

B.E.

KKööllttssééggvveettééssrrõõll,, aaddóóttöörrvvéénnyyrrõõll
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A közelmúltban mutatták be
Ördög Ferenc Válogatott tanul-
mányok címû kötetét a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban.

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata és Kulturális
Alapja, Zala Megye Önkormány-
zati Közgyûlése, Gyulaj Község
Önkormányzata, a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Magyar
Nyelvészeti Tanszéke, a Halis Ist-
ván Városi Könyvtár, a Kanizsai
Nyomda Kft, Balikó Márta és
Brenner Árpád támogatásával
megjelent könyvet Kiss Jenõ, az
MTA rendes tagja, egyetemi tanár,
a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság elnöke szerkesztette és a Czupi
kiadó adta ki.

A hetvenöt éves Ördög Ferenc
nyelvtörténészt, tanárt és tudóst,
Zala Megye és Nagykanizsa város
díszpolgárát elsõként Marton Ist-
ván polgármester köszöntötte. Ki-
emelte, Ördög Ferenc munkássá-
gával bizonyította, hogy Nagyka-
nizsán élve is végezhetünk magas
színvonalú tudományos munkát.
Tiszteletre méltó a tudása, elõadó-
készsége, következetessége. Az ol-
vasás, a kultúra szeretetére tanított
és tanít mind a mai napig. Tanári
munkája mellett a tudománynak
élt, számos tanítványát bevezette a
tudomány mûhelyébe is.

Kiss Jenõ egyetemi tanár köszön-
tõjét azzal kezdte, örömmel és szí-
vesen jöttek Zalába, Nagykanizsára,
melynek legfõbb oka az, hogy Ör-
dög tanár urat tisztelik, becsülik és
szeretik. Az az imponáló munka,
amit felmutat, párját ritkítja. 

– Sokunkban felmerülhet a kérdés
– folytatta –, hogyan lehet valaki
olyan kivételes tudóssá, mint Ördög
tanár úr! Tulajdonképpen egyszerû
a válasz: hatalmas munkabírás,
végtelen szorgalom és szinte szerze-
tesi alázat a tehetségen túl. 

A Batthyány Lajos Gimnázium
vezetése, nevelõtestülete és tanulói
nevében Dénes Sándor igazgató
köszöntötte az iskola tudós tanárát,
aki 1957-ben kezdte pályafutását
az intézményben, és nyugdíjba vo-
nulásáig, 1992-ig ott tanított. Ta-
nári munkája mellett 1962-tõl nap-
jainkig kutatott, és nyugdíjasként
még néhány évig az iskola könyv-
tárában dolgozott. Mint egykori ta-
nítványa elmondta, nem magyar
nyelvet és irodalmat tanított nekik,

hanem pedagógiát. Õk voltak az
elsõ olyan landleros osztály, akik a
gyakorlati foglalkozás keretében
pedagógiát tanultak, és nagy figye-
lemmel hallgatták a tanár úr elõ-
adásait, aki a kutatómunkába be-
vonta a tanítványait is. Tisztelte a
tanítványait és õk is tisztelték taná-
rukat. Sokat tanultak tõle. A hu-
szonöt fõs érettségizett osztályuk-
ból többen léptek a tanári pályára. 

A születésnap alkalmából ki-
adott kötetet Hajdú Mihály pro-
fesszor emeritus mutatta be, s szólt
Ördög Ferenc tudományos tevé-
kenységérõl. 

– Az, hogy Ördög Ferenc a kis
Tolna megyei Gyulajon született,
közel hozta az emberekhez, így
nemcsak a nyelvjárást ismerte
meg, hanem a nyelvjárás múltját,
az öregek beszédében élõ hagyo-
mányokat, emlékeket, történeteket.
Nem véletlen, hogy ezek után a
népnyelv, a népi gondolkodásmód,
névadási szokások és a népi visel-
kedés vizsgálatát tûzte ki céljául.
Befolyásolta a célját az is, amit ke-
vesen tudnak, hogy segített cipelni
Kodály Zoltán zenetudós, népzene-
kutató bõröndjét. Ördög Ferenc
eleve arra rendeltetett, hogy a nép-
nyelvvel, névadási szokásokkal,
ezeken keresztül a néplélekkel fog-
lalkozzék. A nyelvészet és névtan,
ez a két irányvonala és vezérlõcsil-
laga Ördög Ferenc munkásságá-
nak – folytatta Hajdú Mihály. –
Nyelvészeten belül a névtan, vagy
a névtan és a nyelvészet. Miért
nem választható el a kettõ egymás-
tól, és miért más a nyelvészet, mint
a névtan – tette fel a kérdést, s meg
is válaszolta. Azért, mert a nyelvé-
szet elsõsorban a kommunikáció-
val, a beszéddel, az ember kifeje-
zésmódjával, nyelvi tényekkel fog-
lalkozik. A nyelvtan pedig azzal,
hogyan azonosítja az ember a jele-
ket valamivel, hellyel, dologgal,
személlyel. Tehát amíg az egyik a
beszéd összetevõit vizsgálja, addig
a másik, a névtan, a nyelven belül
ezek megfelelõ azonosító szerepé-
vel, sokkal több más résztudo-
mánnyal, mint a nyelvészet. A név-
tanba beletartozik a történettudo-
mány, a néprajztudomány, a szoci-
ológia és a lélektan is. Nem lehet a
névtant másképp megközelíteni,
csak a lelki állapoton, lelki visel-
kedésmódon keresztül – hangsú-
lyozta a professzor. – Csak a lelki
megközelítési módnak az eredmé-

nye Ördög Ferenc tudományos ta-
nulmányainak gyûjteménye. 

A születésnapi könyv a névtudo-
mány számára nagyon sok új dol-
got tartalmaz. A nem névtanos ol-
vasónak elsõsorban azért érdekes,
mert felnyitja az érdeklõdési körét.
Tágítja a látókörét azáltal, hogy tu-
domást szerez róla. A tudománynak
mindig az volt a feladata, hogy mi-
nél többet megtudjon az emberrõl
és a környezetérõl. Egybevetjük,
összehasonlítjuk az adatokat, és azt
kell rendszereznie a tudósnak.

A kötetben a tanulmányok tema-
tikailag csoportosítva szerepelnek.
Elsõ helyen állnak a helynevek. A
határokon kívüli területeknek, így
például a Délvidéknek sokkal pon-
tosabb helynévkutatási eredmé-
nyei vannak, mint a határon belüli
Magyarországnak, de ne legyünk
elégedetlenek. 

– Amit elértünk azt is Ördög Fe-
renc munkásságának és tevékeny
szervezõkészségének köszönhetjük.
Ez is nagy eredmény. Egy hatal-
mas, nagy szervezõ és tudományos
tevékenység élén áll Ördög Ferenc.
Egy új kutatási irányzat fûzõdik a

nevéhez. A nyelvjárási névtan, a
nevek nyelvjárási sajátossága. Azt,
hogy a magyar nyelvterületen belül
milyen neveket, névtípusokat hasz-
nálnak, ennek a kutatását Ördög
Ferenc indította el. A néplélektan,
amely 40-50 éven keresztül szám-
ûzött volt a magyar tudomány terü-
letérõl, hallatlanul érdekes gondol-
kodásmódbeli különbségeket mutat
vidékek, embercsoportosulások
gondolkodásmódja között, és ez a
névtanban, a nevek megjelenésé-
ben azért nyilvánul meg világosan
és érthetõen, mert a lelkét adja az
elnevezéshez az ember. Mint ahogy
például öt éves korában a kislány
elnevezi a babáját, vagy a saját
gyermekét a szülõ, nem beszélve a
helyekrõl, amelyek nemzetek gon-
dolkodásmódját tükrözik. Ebben a
nemzeti gondolkodásmódban kü-
lönbséget lehet tenni a magyar
nyelvterületen belül is. 

A közel kétórás könyvbemutató
utolsó megszólalójaként Ördög
Ferenc többek között elmondta:
Zala Megye nyelvi szempontból
kincsesbánya volt a számára és
szerencséje volt, mert más volt az
órabeosztása, mint a többi pedagó-
guskollégájának.

B.E.
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Negyedik alkalommal készítet-
tek a Batthyány Lajos Gimnázi-
um tanulói képzõmûvészeti alko-
tásokat az Újudvari Alkotótá-
borban a nyáron. Ezekbõl a fo-
tókból, mozaikképekbõl és egyéb
tárgyakból nyílt kiállítás a gim-
názium Hyány Galériájában.

Dénes Sándor igazgató meg-
nyitó beszédében megköszönte
Stamler Lajosnak, hogy segítsé-
get nyújtott a diákoknak, akik az
õ„keze alatt” dolgoztak mûvei-
ken. A munkafolyamatokról, a
közösen eltöltött idõrõl a kiállí-

tott fotók egy része is árulkodik.
A tárlat anyagában egyfajta op-
pozíciót vélhetünk felfedezni, hi-
szen a színes mozaikképek mel-
lett a fekete-fehér fényképek is
mérvadók.

Dénes Sándor elmondta, érde-
kes volt számára látni, hogy az ap-
ró csempedarabokból miképpen
alakultak, formálódtak a képek.
Ami másnak már semmit nem ér,
az a mûvészeknek felmérhetetlen
kincs, hiszen a mozaikok olyan
csempék darabjai, amit mások ki-
dobtak volna már. Így most az is-
kola falait fogják díszíteni az alko-
tások.

S.E.

GGiimmnnaazziissttáákk aazz úújjuuddvvaarrii aallkkoottóóttáábboorrbbaann

… Tagore szabad mozgásteret
engedélyezett számomra Santi-
niketanban, még azt is megenged-
te, hogy bármikor beléphessek a
házába. Amikor otthon találtam,
gyorsan összeszedtem a holmimat,
letelepedtem a ház egyik szegleté-
be és elkezdtem festeni. Egyik ké-
pemet – amely szembõl ábrázolja
Tagorét -  a Nemzeti Múzeumnak
ajándékoztam itt Delhiben. Õ min-
dig megpróbált védett helyre hú-
zódni, nehogy bárki is váratlanul a
háta mögé kerüljön és meglepje õt.
A „nagy ház” elsõ emeletén éppen
verset írt, és tudtuk, hogy amikor
így elrejtõzött a világ elõl, akkor
mindig valami különlegeset alko-
tott. 

Emlékszem, hogy felmentem a
verandás „nagy ház” emeletére.
Az egyik ablak nyitva volt és lát-
tam, hogy ott ült az asztalnál. Né-
ha felemelte a tollát, néha csak
hallgatta a felszûrõdõ zene foszlá-
nyait, ugyanis az unokája zongo-
rázott a ház földszintjén. Aztán új-
ra tollat ragadott és a papírra ve-

tette gondolatait. Valószínûleg
verset írt. Amikor megpillantot-
tam, mindig rohantam a kellékei-
mért. (Annyira sajnálom, de a fes-
tékdobozom késõbb elveszett
Nainitalban.)

Levettem a sarumat, lassan át-
másztam az alacsony ablakpárká-
nyon, aztán leültem ölembe téve a
vásznat és elkezdtem festeni. Na-

gyon boldog voltam, hogy versírás
közben készíthetek róla portrét.
Egyébként soha nem volt egyedül,
mindig látogatók és egyetemi hall-
gatók vették körül. Természetesen
mindenkit nagyon udvariasan fo-
gadott. De itt és most teljesen
egyedül volt, én meg lélegzetvisz-
szafojtva festettem, nehogy észre-
vegyen. 

Késõbb felemelte a fejét és ész-
revett, de akkor már elkészült a
portré. Kissé megdöbbent, amikor
rájött, hogy nincs egyedül a szobá-
ban. Felállt és odajött hozzám.
Olyan magasnak tûnt, ahogy a
padlón ültem a képpel és a festéke-
immel, hirtelen azt hittem, hogy
egy hegy közeledik felém. Megállt
elõttem, egy ideig nézte a képet,
azután elmosolyodott. 

Tagore mindig csak akkor tekin-
tette meg a festményeket, amikor
már befejeztem a munkát. Az
egészben az volt a nagyszerû do-
log, hogy szabadon mehettem oda,
ahova kedvem tartotta. Mindössze
tizenkilenc-húsz éves voltam,
meglehetõsen gyerekes és ártatlan.
Ennek ellenére bárhol járkálhat-
tam a házban és senkitõl sem kel-
lett engedélyt kérnem. 

Azután a nap után, amikor az
emeleti szobában megfestettem a
portréját, fogtam a holmimat és le-
költöztem a ház alsó szintjére, a
nappaliba. Ízlésesen berendezett
szoba volt, ahova Gurudev
(Tagore – a szerk.) is lejött és ott
állt az asztalnál. A menye is ott
volt, éppen az ötórai teázást készí-
tette elõ. Tagore megfordult, rám

nézett és így szólt: „Az egész vilá-
gon festettek már számos portrét
rólam híres mûvészek, de ez a le-
ány tényleg megfogta a lényemet!”

Korábban is engedélyezték szá-
momra, hogy bárhova mehetek, de
ezután az eset után Tagore azt is
hangsúlyozta, hogy bármikor fel-
kereshetem. El is készítettem azt a
festményt, amint a karosszékben
ül a „kis ház” verandáján. Két évig
maradtunk Santiniketanban és bár-
mikor úgy hozta a kedvem, lefes-
tettem õt. 

Idõközben Tagore úgy döntött,
hogy már nem akar a „nagy ház-
ban” lakni. Azt a „nagy házat”
Uttarayan-nak hívták. Nagyon íz-
lésesen volt berendezve és min-
dent õ tervezett benne. Annak a
szobának a tetején szokott aludni,
ahol elõször festettem le õt. Az
volt a hálószobája. A forró év-
szakban felvitte az ágyát a tetõre.
Ilyenkor mindannyian késõn
mentünk aludni, mert az éjszakák
elviselhetõbbek voltak a nappa-
loknál. A mi kis házunk közvetle-
nül az Uttarayan mellett állt. És
amikor felnéztünk, láttuk, hogy
ott volt az ágya, az asztala, és a
hûséges inasa. Annyira szégyell-
tem, hogy nem tudtam beszélni
ezzel az emberrel, de hát nem tud-

tam egy szót sem bengáli nyel-
ven. Tagore pedig csak sétált fel-
alá, míg végül leült a karosszék-
be. Onnan nézte a holdat és az éji
színek változását. Amikor egy óra
múlva megint felnéztem a „nagy
házra”, már nem volt ott. Ha a
szél kedvezõtlen irányból fújt, az
inasnak mindent át kellett vinnie a
tetõveranda másik felére. Gyak-
ran elõfordult, hogy háromszor-
négyszer is átcipelte a holmikat a
veranda egyik vagy másik részé-
be. A menye gondoskodott róla,
Gurudev mindig a menyével teá-
zott.

Egy idõ múltán Tagore váratla-
nul megkérte a környezetében élõ-
ket, hogy építsenek neki egy kis
vályogkunyhót. Azt hiszem, a
„nagy ház” már túlságosan zajos
volt számára. Errõl jut eszembe,
hogy minden születésnapjára ülte-
tett egy fát a kertjében. Amikor
születésnapja volt, mindig végig-
sétált a fák között, amelyek szé-
pen nõttek. Azóta már láttam ró-
luk fényképeket és mondhatom,
mára már gyönyörû nagy fák let-
tek. 

A „kis házban” csak egy háló-
szoba volt, a ház elején meg egy
nyitott veranda, ahol egyik oldalon
állt a karosszék, a másikon egy
asztal székkel, amelyeket minden
reggel kihoztak. A könyveit is az
asztalra rakták. A veranda falát
azok a mûvészek díszítették ki
festményekkel, akik a vályogházat
építették. Ezért van tájkép a port-
réja mögött a festményemen. Ez a
kis kunyhó volt az õ álomháza – az
utolsó. Oh, igen, és Tagorénak volt
egy hûséges kutyája és két pávája.
Igazán kedvelte ezeket az állato-
kat.

Gelencsér Gábor

FFeessttõõáállllvváánnnnyyaall ééss eeccsseetttteell aa vviilláágg kköörrüüll
NNaappllóóttöörreeddéékkeekk BBrruunnnneerr EErrzzsséébbeett éélleettéérrõõll

TTaaggoorree vveennddééggeeii 
vvoollttuunnkk SSaannttiinniikkeettaannbbaann
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Egy csodálatos világba invitálja
a tárlatlátogatókat a Magyar Pla-
kát Ház és a Képzõmûvészetek
Háza. Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet hagyatékából
összeállított Varázslatos India cí-
mû kiállítást õexcellenciája Ranjit
Rae, India magyarországi nagy-
követe nyitotta meg az intézmény-
ben. A megjelenteket Kõfalvi Csil-
la, az intézmény vezetõje, a kiállí-
tás kurátora, majd Cseresnyés Pé-
ter alpolgármester köszöntötte. A
kiállítást professzor Bethlenfalvy
Géza orientalista, a tibetisztika
professzora, a Brunner hagyaték
egyik végrehajtója, és professzor
Keserû Katalin egyetemi tanár
ajánlotta a közönség figyelmébe.

Cseresnyés Péter alpolgármester
beszédében kiemelte: – Kiállításunk
a március 31-én Indiából Nagyka-
nizsára érkezett festmények repre-
zentatív tárlata, végigkíséri e két ki-
vételes mûvész, zarándok, Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet mûvészi pályafutását. Indiában
a társadalmi és mûvészeti élet is-
mert és elismert tagjai voltak, itthon
egyelõre kevésbé ismerjük õket.
Brunner Erzsébet sokat tett minde-
nekelõtt szülõvárosának, Nagykani-
zsának adományozott alkotásaival a
„hazatérésért”. Azért, hogy a szülõ-
föld immáron indiai festõként újra
megismerje és elfogadja õt és édes-
anyját. Képeiket, melyekkel számta-
lan kiállításukon mindig érdeklõ-
dést váltottak ki és sikert arattak,
ma India legjelentõsebb múzeumai
õrzik. Brunner Erzsébet nagyvonalú
adományozása révén immáron
Nagykanizsa is gazdag kollekció
birtokába jutott. Olyan kulturális
örökséghez, amely ugyan törékeny,
de jelentõségénél fogva a kultúrák
és hagyományok közötti hídként ível
India és Magyarország között –
hangsúlyozta az alpolgármester,
majd felidézte a két mûvész életút-
ját. Brunner Erzsébet számos ran-
gos magyar és indiai állami kitünte-
tésben részesült, megkapta a Ma-
gyar Népköztársaság Zászlórendje,
a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje kitüntetést, 1985-
ben pedig a Padma Sri Állami Díjat
is. Sass Brunner Erzsébet 1950-ben
halt meg, a lánya 2001-ben, Delhi-
ben. Sohasem tagadták, sõt õrizték
magyar mivoltukat. 

– Egy különleges alkalom a mai,
az indiai és a magyar kulturális

örökség része kerül ma a helyére –
emelte ki köszöntõjében Ranjit Rae
nagykövet. – Anya és lánya roman-
tikus utazása Indiában a XX. század
egyik legbájosabb története, amely a
mélyen gyökerezõ barátságról, von-
zódásról és ragaszkodásról szól. A
ragaszkodás szimbóluma India és
Magyarország népei között. A legen-
dás Kõrösi Csoma Sándor nyomdo-
kain haladva e két bátor és elszánt
festõpáros ígéretéhez híven követte
álmait és beteljesítette sorsát Indiá-
ban. Az utazás az anya és a lánya
számára egy életen át tartott. Elju-
tottak India számos szegletébe, a Hi-
malája ragyogó hófödte csúcsaira
éppúgy, mint a déli tengerpartokra.
Képeik különbözõ formában beszél-
nek hozzánk. A Brunner festmények
India megjelenítésében a nemzet
mély és érzékeny megértésérõl ta-
núskodnak. Brunner Erzsébet az
édesanyja halála után is Indiában
folytatta életét. Indiaivá vált. Indiai
állampolgár volt, Indiát tekintette
hazájának. Nagykanizsa a Brun-
nerek nagyszerû mûvészetén keresz-
tül válhat a két ország közötti kultu-
rális együttmûködés szimbólumává.

Bethlenfalvy Géza egyetemi ta-
nár gratulált Kõfalvi Csillának a
kiállítás megrendezéséhez, majd
szólt Brunner Erzsébetrõl, akit az
1970-es években ismert meg. Sok
idõt töltött Erzsébet házában,
amely egy találkozóhely, egy köz-
pont volt, ahol mindenféle fontos
emberrel lehetett találkozni. Vol-
tak közöttük miniszterek koldu-
sok, madarak, sõt a patkányok és
az egerek is kaptak enni nála. Nyi-
tott ember volt, akinek a révén bár-
kivel megismerkedhetett. Akár
Indira Gandhival, vagy a Dalai Lá-
mával. Erzsébet nagyon féltette a
képeit, nem adta el, nem kerültek
árverésre. A végrendeletérõl sok-
szor beszéltek, végül úgy határo-
zott, hogy ezernyolcszáz képének
nagyobb része Indiában marad, de
Nagykanizsa is egy jelentõs ado-
mányt kap. Lelkében mindig ott
volt Nagykanizsa. A Brunnerek
életmûve most lesz egyre fonto-
sabb.  A mi századunk, a XXI., és
az azt követõ évszázadok legfon-
tosabb feladata a Kelet-Nyugat ta-
lálkozása, a keleti-nyugati kultú-
rák egymásra találása. Kanizsának
mindent meg kell tennie azért,
hogy mûvészetük ismertté váljon.

Bakonyi Erzsébet

VVaarráázzssllaattooss IInnddiiaa
John Perkins könyvét mutatta

be a Rozgonyi Polgári Egylet
tagjainak a Médiaklub vezetõje,
Tamás Lászlóné Marika. 

Az Egy gazdasági bérgyilkos
vallomásai címû könyv – az elõ-
adó elmondása alapján – a mai ta-
pasztalatok gyökereirõl szól, arról,
hogy hogyan alakult ki a mai em-
ber életvitele. 

Maga a szerzõ így ajánlja az
olvasók figyelmébe könyvét: „A
gazdasági bérgyilkosok jól fizetett
szakemberek, akik dollármilliár-
dokat csalnak ki a világ országai-
tól. A Világbank, az USAID (Az
Egyesült Államok Nemzetközi Fej-
lesztési Ügynöksége) és más külföl-

di „segélyszervezetek” pénzét a vi-
lág természeti erõforrásait ellenõr-
zõ nemzetközi nagyvállalatok és
néhány gazdag család zsebeibe töl-
tik. Eszközeik között meghamisított
pénzügyi jelentések, manipulált vá-
lasztások, megvesztegetés, erõszak,
szex és gyilkosság is szerepel. A bi-
rodalmak létével egyidõs játékot
ûznek, de ez a játék most, a globali-
záció korában új és ijesztõ mérete-
ket öltött. Én tudom; én is gazdasá-
gi bérgyilkos voltam.” 

A havonta megrendezett könyv-
ismertetõ után a tagok aktuálpoli-
tikai kérdéseket vitatnak meg,
mindig az adott könyv alapján.

S.E.

MMééddiiaakklluubb aa ggaazzddaassáággrróóll

Sokan ismerik az egyik keres-
kedelmi csatornán útnak indí-
tott, színészek közremûködésé-
vel készült Beugró címû mûsort,
amelynek lényege, hogy Rudolf
Péterék szituációs feladatokat
kapnak. Ezeket legjobb tudásuk,
kreativitásuk alapján kell meg-
oldaniuk, spontán, ahogy jön.

Nagykanizsán van egy csapat,
ifjú gimnazisták, tehetséges szín-
játszók, akik „nyakukba vették a
beugrást”, vállalkoztak arra, hogy
egy hasonló produkciót adnak elõ
a kanizsai közönségnek. Hasonlót,
mert mégsem ugyanazt. Az alap
adott, de saját személyiségüket,
korosztályuk jellemzõ jegyeit,
gondolkodásmódjukat viszik bele

a történetekbe. Eltérés szintén,
hogy a négy szereplõ – Csákvári
Tímea, Kurta Lilla, Nikolics Zsu-
zsanna és Varga Patrik –, valamint
a két mûsorvezetõ – Benczik Judit
és Buzsics Katalin – saját maguk
által kiválasztott zenére vonulnak
be a színpadra.

A hat fiatal színészpalánta két
fellépést adott elõ a héten a Hon-
véd Kaszinó Tükörtermében,
valamint a Kanizsa Plazában pén-
teken mutatják meg, mire képesek.
Kurta Lillától, a rendezõ-színész-
tõl megtudtuk, hogy a csütörtöki
elõadás matiné jellegû volt, kicsit
átdolgozva az általános iskolai di-
áksereg részére.

S.E.

MMii iiss bbeeuuggrruunnkk......

Kiállítás nyílt a kendlimajori Ludvig Nemzetközi Mûvésztelep
alkotásaiból a Kanizsa Nemzetközi Jazzfesztivál alkalmából a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ Õsze András galériájában. Tizenhárom
ország ötvennyolc alkotóinak mûveit tekinthetik meg a látogatók.
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NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
INGATLANKEZELÉSI INTÉZMÉNYE

Nagykanizsa, Garay u. 21. 

AZ ALÁBBI NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 

ÜZLETEK BÉRBEADÁSÁRA

1. Nagykanizsa, Fõ út 8. szám alatti 125 m2 alapterületû 
üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 4000 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó

A bérlemény megtekinthetõ 2008. október 16. 9-10 óra között
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 21. 9 óra 30 perc.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa, Garay u. 21.

2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. szám alatti 76 m2 alapterületû
üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 2800 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó

A bérlemény megtekinthetõ 2008. október 16. 9-10 óra között
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 21. 10 óra.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa, Garay u. 21.

3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. szám alatti 64 m2 alapterületû
üzlethelyiség

Induló licit bérleti díj: 3360 Ft/m2/hó
A licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó

A bérlemény megtekinthetõ 2008. október 16. 10-11 óra között
(Külön kérésre más idõpontban is.)
A versenytárgyalás ideje: 2008. október 21. 10 óra 30 perc.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Ingatlankezelési Intézménye Kis tárgyaló I. emelet
Nagykanizsa, Garay u. 21.

A globális felmelegedés, a klí-
maváltozás és annak hatásai
mindennapos beszédtémáink
közé tartoznak. Hol azért, mert
melegebb van, vagy azért mert
az átlagosnál több az esõ. Mit te-
hetünk otthonainkban – az ár-
nyékolók felszerelésén túl? Mi-
lyen növényeket ültessünk erké-
lyünkre, teraszunkra? Ebben
segít eligazodni Lancsák Lajos, a
város fõkertésze.

Milyen örökzöldet javasol az
erkélyre?

Az erkély méretébõl, mikrokli-
matikus viszonyaiból kell kiindul-
ni. A többemeletes házak erkélyei
viszonylag szûkek, a tûzõ napsütés-
nek kitettek, illetve részben árnyé-
koltak. Jelentõs mennyiségû csapa-
dék általában nem jut be, tehát szá-
razak. Az itt elhelyezendõ növény-
nek tehát viszonylag keskenynek,
szárazságtûrõnek kell lennie. A vi-
rágládába ültetett virágzó növények
szépségüket az utca felé mutatják,
az erkélyre kihelyezett örökzöldek
a lakás felé díszítenek. Egy javasol-
ható megoldás: 15-20 literes edény-
be (cserépbe) ültetett 100-125 cm
méretû smaragd tuja több évig is ott
tartható. Ugyanígy alkalmasak, és
valamivel kisebb edényt igényel-
nek a törpe tuja és hamisciprus faj-
ták. 2-3 naponként öntözni szüksé-
ges õket. Néhány alkalommal
komplex hatóanyagú tápoldatozás-
sal pótolhatjuk az elfogyasztott táp-
anyagot. A konténeres növények
azonban 3-4 év alatt felélik az
edényben lévõ földet, gyökerük be-
sûrûsödik, ezért utána célszerû õket
szabad földbe kiültetni, és helyet-
tük újat tenni az erkélyre.

Családi házak esetében is
alkalmazhatók az elõbb elmon-
dottak?

Családi házak nyitott teraszán
már kissé kedvezõbb a helyzet. A
nagyobb tér nagyobb növény elhe-
lyezését teszi lehetõvé, ami termé-
szetesen nagyobb edényt is igé-
nyel. A nyitott teraszon az esõ éri,
tehát az öntözést ennek figyelembe
vételével kell végezni. Itt sem tart-
hatók azonban 4-5 évnél tovább.
Ha növekedésében visszaesik, lát-
hatólag sínylõdik, ki kell cserélni.

Hogyan kezeljük növelhetjük,
hogy tetszetõsek legyenek és
megnöveljük élettartamukat?

Az edényben lévõ talaj táp-
anyagtartalma véges, tehát a nö-

vény által elfogyasztott anyagokat
pótolni kell. A legtöbb mezõgazda-
sági, kertészeti áruházban többféle
tápsó is kapható. Legjobb a komp-
lex hatóanyagtartalmú, azt lassan
leadó módon formázott granulá-
tum, vagy kapszula. A közönséges
nitrogén mûtrágyával, vagy a
lombtrágyákkal vigyázni kell, mert
a szükségesnél nagyobb adag per-
zselhet. Ha van rá mód, két év után
célszerû nagyobb edénybe átültetni
a növényt. Ezzel meghosszabbít-
hatjuk az erkélyen való életét.

Örökzöldjeink ápolására
alkalmazható-e a nitrogén alapú
mûtrágya, pétisó?

A nitrogén létfontosságú a nö-
vény számára. Elsõsorban a vegeta-
tív részek fejlõdésére hat. Segíti a
klorofill-képzõdést, ezzel együtt fo-
kozza az asszimilációt. A növény
erõteljes hajtásokat hoz, sötétzöld
színû lesz. Kora tavasszal alkalmaz-
va fokozza a növekedést, nyár köze-
pén viszont a növekedést már lénye-
gesen nem befolyásolja, ugyanakkor
szép zöld színt ad a növényeknek,
például a karácsonyfáknak. Egyes
nitrogén mûtrágyák mész alapú vi-
võanyagot tartalmaznak. Savanyú
talajt kívánó növényeknek (pl. aza-
leák, rododendronok, áfonya, stb.)
ezt ne adjuk, helyette mészmentes
nitrogén- mûtrágya használható.

Sokak kedvence a kannavirág,
lehet-e cserépben nevelni?

A kanna-virág egyik legszebb
évelõnk. Rizómáival telel át. A
gyökértörzsekbõl cserépben elõne-
velt kis növényeket kell kiültetni
ágyásba, de lehet nagyobb edénybe
is. Edényben való továbbnevelése
nagyobb odafigyelést igényel. Ará-
nyosan öntözni, tápoldatozni kell.

Mely növények alkalmasak te-
raszok, lakásbejárók árnyalására?

Kúszó, vagy csavarodó szárú
növények felfuttatásával tera-
szunkat árnyékolhatjuk. Ehhez
megfelelõ keretet, vagy támrend-
szert kell készíteni. A ház falára
még a tapadókorongokkal rendel-
kezõ növényt sem érdemes felfut-
tatni, mivel késõbb gondot okoz-
hat (leszedése kárt tehet a vako-
latban). Néhány javasolható nö-
vény: Campsis radicans – trombita
folyondár (csavarodó). Lonicera
tellmanniana – magyar Partheno-
cissus tricuspidata – hármas levelû
vadszõlõ (tapadókorongos). Wiste-
ria sinensis – kínai lila akác (csava-
rodó)

VViirráággooss tteerraasszzookk A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete 
ezúton köszöni meg a személyi jövedelemadóból 

2007. évben egyesületünkhöz beérkezett 86.525 Ft-ot, 
amit teljes egészében az alapszabályban meghatározott 

célra fordítottunk.

Az egyesületünk, a támogatást a jövõre nézve is tisztelettel kéri, 
s ezúton elõre megköszöni.

34.qxd  2010.12.14.  8:49  Page 12



KKaanniizzssaa –– EEzz ++ AAzz 2008. október 16. 13

Horoszkóp

Ha üzleti ajánlatot kap mostanában, ne
utasítsa vissza. Biztosan találkozik ver-
senytársakkal, de emiatt ne kedvetlened-
jen el, bízzon a gyõzelmében. Mindent
bele!

Szinte szokásává vált, hogy hét elején nincs
kedve dolgozni. Engedjen a családja biztatá-
sának, ösztönzésének és ne veszekedésnek
fogja fel a dolgot. A nehézségeket, akadá-
lyokat minden téren le kell gyõzni. 

Kellemes napokra számíthat. Életkedvét
egyelõre nem töri le a riasztó, minden-
honnan áradó gazdasági válság elõszele.
Végezze el a feladatait, és továbbra is vi-
gyázzon egészségére.

Próbára teheti türelmét környezete. Ha
nem akar konfliktust, és rossz hangula-
tot, akkor legyen megértõ, hallgasson.
Ha odakint borús az idõ, egy pihentetõ
séta akkor is jót tesz mindenkinek.

Az Oroszlánok nem számíthatnak prob-
lémamentes hétre. Lehetõleg kerülje a
társasági életet, mert minden ok nélkül
beleköthet ismerõseibe. Pihenjen, és tölt-
sön több idõt a természetben.

A csillagok jó hatással lesznek érzelmei-
re. Nem mond le az álmairól, igyekszik a
célját minden áron elérni. A szerelem te-
rén azonban ne legyen nagyravágyó,
flörtöljön, bulizzon, ha úgy adódik.

Nagyobb jártasságot kellene szereznie az
üzleti életben. Néha úgy viselkedik, mint
egy gyerek, és észre sem veszi, hogy a
sors éppen egy aranyhidat rakott a lába
elé. 

Nem ismer lehetetlent, a sikerein olykor
még önmaga is csodálkozik. Szinte ál-
landóan a barátainak az elismerésére vá-
gyakozik, ennek ellenére mégis gyanak-
vó, és nem bízik meg bennük.

Ellentmondásosan reagál a barátai köré-
ben elhangzó megjegyzésekre. Hol kötöz-
ködik, hol elvicceli a véleményére kíván-
csi ismerõseit. Estére azonban mindig
megnyugszik, feloldódik a feszültsége.

Tanácsaival jó útra tereli a gondban lévõ
barátait. Az erõszakot nem csak elveti az
élet minden területén, hanem igyekszik
másokat is lebeszélni hasonló cselekede-
tekrõl. A Vénusztól energiára számíthat.

Pozitív irányba szeretné terelni az életét,
ez azonban nem sikerül. Ne hagyja, hogy
a csalódás elhatalmasodjon mindennap-
jain. Járjon többet ismerõsök közé, és le-
hetõleg csapatban dolgozzon.

Egy csendes, végletektõl mentes hétre
számíthat. Nyugodtan végezheti a mun-
káját, s ez sem kevés a zûrzavaros vilá-
gunkban. A hétvége érdekes változást
hozhat érzelmi életében.

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

Közlekedési 
információk 

az M7 -es autópályáról

minden nap 
06:10, 08:35, 11:35
13:45, 15:30, 19:35

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

ÁÁllllááss 
karbantartó szakirányú 90.000 Ft
kéménygyártó lakatos szakirányú 80.000 – 100.000 Ft
hegesztõ szakirányú 90.000 Ft
kõmûves szakirányú 86.300 – 120.000 Ft
festõ és mázoló szakirányú 82.300 – 150.000 Ft
áruterítõ gépjármûvezetõ szakirányú 90.000 Ft
hentes szakirányú 100.000 Ft
ruházati eladó szakirányú 100.000 Ft
operátor 8. általános 70.000 – 90.000 Ft
mûanyaggyártó 8. általános 75.000 – 80.000 Ft
gépésztechnikus technikum 110.000 – 140.000 Ft
szervíztechnikus technikum 100.000 Ft
szervíz vezetõ fõiskola 150.000 – 170.000 Ft
gépészmérnök fõiskola 200.000 – 250.000 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

34.qxd  2010.12.14.  8:49  Page 13



SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS

VVEEGGYYEESS

KKaanniizzssaa –– AApprróó 2008. október 16.14

TTÁÁRRSS

IINNGGAATTLLAANN

JJÁÁRRMMÛÛ

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 lakás
jó állapotban eladó. Érd.: 93/321-906
(6200K)

Nk belvárosában a TANDEM autóke-
reskedés bérbe kiadó vagy építési telek-
nek eladó. Tel.: 30/481-2323 (6260K)

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

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

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

Szép természeti környezetben kicsi szõ-
lõbirtok 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)

Hétvégi ház a Szõlõskert fogadóhoz
közel eladó. Panorámás telek gyümöl-
csössel, víz, villany van. Érd.: 30/9371-
121 (6332K)

Belvárosban földszinti, 55 m2 utcára
nyíló helyiségcsoport üzleti és irodai
használatra, garázzsal eladó. Ugyanitt te-
remgarázs helyek eladók. Érd.: 30/901-
9013 (6333K)

Nagyrécsén hét éves, 100 m2-es,
cirkófûtéses családi ház eladó. Érd.:
30/633-9545, 20/403-9785 (6285K)

Belvárosban a Király úton garázs el-
adó. Tel.: 93/321-497 (6345K)

Látóhegyen a Kaposvári út mellett,
panorámás, nyugati fekvésû, 570 m2-es
szõlõ téglaépülettel eladó. Víz, villany
van. Buszmegálló 5 percre. Érd.:
93/325-840 (6346K)

Kiskanizsa központjában kétszintes
családi ház eladó (140 m2, udvar, garázs,
kert). Tel.: 30/358-1435 (6348K)

Nk-án a Liszt Ferenc utcában kétszo-
bás, földszinti, központi fûtéses lakás

eladó. Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
30/353-4194 (6349K)

Garázs (18 m2) eladó vagy kiadó a
Kisfaludy utcában. Tel.: 93/313-099
(6370K)

Eszteregnyén eladó egy kétszintes,
kétgenerációs családi ház, gazdálkodásra
alkalmas kerttel, telekkel. Tel.: 70-454-
0494 (6359I)

Nagykanizsán, a Kazanlak körúton el-
adó egy elsõ emeleti, kívül-belül felújított
2+1 szobás lakás. Irányár: 8,5 millió Ft.
Tel.: 70-454-0494 (6360I)

Légkondicionált, fiatalos, 87 m2-es,
elsõ emeleti társasházi lakás eladó
Letenyén. Irányár: 11 millió Ft. Tel.: 70-
454-0494 (6361I)

Belvárosban, harmadik emelet + tetõ-
téri, cirkós lakás eladó. Irányár:10,5 mil-
lió Ft. Tel.: 70/454-0476 (6362I)

Platán soron harmadik emelti, 1 +2
félszobás, cirkós lakás eladó. Irányár:
12,7 millió Ft. Tel.: 70/454-0476 (6363I)

Munkás utcában második emeleti, 2
szobás, erkélyes lakás eladó. Tel.: 70/454-
0476 (6364I)

Nagykanizsa belvárosának szélén öt-
szobás családi ház eladó. Irányár: 24,5
millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6365I)

Keleti városrészben kétszobás, föld-
szinti, egyedi fûtéses lakás eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Tel.: 70/454-0475 (6366I)

Keleti városrészben kétszobás, erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Tel.: 70/454-0475 (6367I)

Zerkowitz-udvarban elsõ emeleti,
1+2 félszobás, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 14 millió Ft. Tel.: 70/454-0475
(6368I)

Bartók utcában 1,5 szobás, jó állapotú
lakás eladó. Tel.: 70/454-0475 (6369I)

Lada Samara 1500, nagyon jó mû-
szaki állapotban eladó. Érd.: 93/371-
075,20/341-8023 (6355K)

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

Almaértékesítés termelõtõl 50 Ft/kg-tól,

Golden, Idared, Gála, Gloster, zöldalma faj-
tákból házhoz szállítással. Nk., Kisfaludy
2/c., 93/312-479, 20/570-7717 (6357K)

KORG-PA80 Roland EXR-5 szinte-
tizátorok, EMX640 keverõ erõsítõ, 2 db
400W-os hangfal, jó állapotban eladó.
Érd.: 30/942-4814 (6371K)

Biztonsági õr fegyveres vagy anélküli
szolgálatot vállal fõállásban vagy helyet-
tesként Nk-án, illetve a környezõ telepü-
léseken. Érd.: 20/254-2679 (6286K)

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

Magyar nyelv és irodalomból korrepetá-
lást, pótvizsgára, felvételire felkészítést, va-
lamint szakdolgozatok, egyéb anyagok gé-

pelését vállalom. Tel.: 30/968-8184
(6288K)

Televízió javítást vállalok kiszállással
Nagykanizsán. Tel.: 30/597-1530 (6356K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
hifi, videó, stb.) megjavítom. Tel.:
20/510-2723 (6372K)

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
20/510-2723 (6373K)

Kávézóban önállóan dolgozni tudó
fiatal szakképzett putos-felszolgálót
felvesznek. Érd.: 30/956-5937 (6374K)

Középkorú, magas, jó megjelenésû özvegy
férfi keresi azt a vidám, csinos, egyedülálló höl-
gyet (50 éves korig), aki társa lenne. Levelek:
„Együtt” jeligére a Szerkesztõségbe (Pf. 154.) 

GÉPELÉST (szakdolgozatok, árajánlatok, stb.),
SZÁMÍTÓGÉPES SZERKESZTÉST (Word, Excel, QuarkXPress,

Adobe Indesign, Adobe Photoshop programokkal)  
NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST

RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALOK Tel.: 30/9932-534 

Október 22. 15 óra
KÍNA - vetített képes úti élménybe-
számoló. Elõadó: Dr. Vezendi László

Október 17. 8-16 óra
MEGÚJULÓ ENERGIA
KONFERENCIA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala szervezésében

Október 18. 16-18 óra
TÁNCHÁZ GYEREKEKNEK
Táncoktató: Kócza Attila. Muzsikál:
Bojtár Népzenei Együttes valamint a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Mûvészeti Iskola népzene szakos tanulói
Belépõdíj: 200 Ft

Október 18. 18 óra
TÁNCRA LÁBAM
Fellép: SZERET EGYÜTTES. 
Prímás: Vizeli Balázs. Kísér: Bojtár
Népzenei Együttes. A táncházat ve-
zeti: Vizeli Dezsõ a Kanizsa Tánc-
együttes mûvészeti vezetõje. 
Belépõdíj: 500 Ft

Október 23. 10 óra
EMLÉKMÛSOR AZ 1956-OS FOR-

RADALOM ÉS SZABADSÁG-
HARC HÕSEINEK TISZTELETÉRE
Emlékbeszédet mond: Marton István
polgármester. Szerepelnek: Piarista
Általános Iskola, Gimnázium és Di-
ákotthon tanulói. A belépés díjtalan

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása
A CSEND FESTÕJE
Z. Soós István kiállítása

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet kiállítása

A MÚLT EMLÉK, A JÖVÕ 
TITOK, A JELEN AJÁNDÉK
Fotókiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet életútjáról

Október 24. 19 óra
JAZZ KLUB - SZINDBÁD DA-
LOK - Szalai- Szõke-Tóth Trió. Fel-
lép: Tóth Evelin - ének. Szalai Péter -
tabla, ütõhangszerek, kalimbák. Szõke
Szabolcs - gadulka, sarangi, kalimbák
Belépõdíj: 800 Ft

HEVESI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONT

MÓRICZ ZSIGMOND
MÛVELÕDÉSI HÁZ

MEDGYASZAY HÁZ
KÉPZÕMÛVÉSZETEK  HÁZA

MAGYAR PLAKÁT HÁZ

A SZJA 1%-ról rendelkezõ 1996. évi CXXVI. Tv. 5. § (3) bekezdé-
se értelmében közzétételi kötelességünknek eleget téve kijelentjük,
hogy a Vesebetegek és Szervátültetettek Nagykanizsai Érdekvédel-
mi, Kulturális és Sport Egyesülete (adószám: 18955864-1-20) a
2006. éves bér utáni személyi jövedelemadó 1% -át az egyesület
alapszabályában meghatározott célra (közösségi élet kibontakozta-
tására és célkitûzéseink megvalósítására) fordítottuk.

Az egyesület ezúton is szeretne köszönetet mondani támogatóinak a
felajánlásokért, amellyel segítették a V.N.E. célját, lehetõséget teremt-
ve a beteg ember számára is a társas érintkezésre, kikapcsolódásra,
„emberibb” életre. Köszönjük!
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NATO-csúcs el, ablakok nyitva
(a vízi-pisztolyokat hagyjuk), Ka-
nizsáról pedig népes küldöttség fel
a fõvárosba a Mûvészetek Palotá-
jába – az Aquaprofit – Polgár
Sakknap rendezvényére. Nyugod-
tan írhatjuk, a múlt hét egyik or-
szágosan is kiemelkedõ eseményé-
re. Az egy dolog, hogy együtt lát-
hattuk játszani a „három – sakk-
zseni – nõvért”, Polgár Juditot,
Zsófiát és Zsuzsát szimultánjuk so-
rán, de volt egy legalább ilyen hor-
derejû bejelentés, melyet Nádasi
Tamás, az Aquaprofit Zrt. társelnö-
ke jelentett be az érdeklõdõknek.
Azt, amit szinte már mindenki tu-
dott, vagyis a világbajnok indiai
nagymestert, Viswanathan Anan-
dot igazolta le az Aquaprofit-
NTSK sakk-csapata. A további
igazolások is csak úgy röpködtek,
abból tényleg a teljesség igénye
nélkül emelnénk ki Polgár Zsófia
nevét, aki röviden beszélt is érzé-
seirõl lapunknak: „Igazán pikáns

lenne, ha Judittal majd egy csapat-
ban ismét le tudnánk ülni sakkozni.
Persze, azt is el kell árulnom, hogy
a festészettel szemben a sakk az
életemben már nem a legkiemel-
tebb foglalatosság, de örülnék, ha
Kanadából mind többször jöhet-
nék a Kanizsa csapatbajnoki mér-
kõzéseire.”

A három Polgár-lánynak ezt
követõen jött a VIP-csapat elleni
szimultánja, Csapó Károlytól
Farkasházy Tivadarig illusztris
vendégekkel a sorban, köztük
Ungár Anikó bûvésznõvel, aki
nem tagadta, csodálja Juditék
eddigi életpályáját: „Számomra
mindig egyedi töltéssel bír, ha
nõk mutathatják meg, milyen va-
lamit világszínvonalon mûvelni
– fogalmazott a roppant csinos
mûvésznõ. – Ráadásul az õ csa-
ládi indíttatásuk hasonló a sajá-
toméval, hiszen náluk is az apai
hatás volt nagyon erõs a kezde-
tekkor.”

Aztán matt, matt, és sokadszor is
matt volt a sorsa a Koltai Róbert ál-
tal is fémjelzett hírességeknek, így
máris azok a bátor kihívók ülhettek a
táblákhoz, akik korábban jelentkez-
tek a sakknap keretein belüli játékra.
Nos, a három hölgy két vereséggel
és nyolc döntetlennel tudta le a 127
partit, s a remizõk egyike, az
Aquaprofit NTSK színeiben a me-
gyei bajnokságban szereplõ Domsa
Valéria volt, akinek Sávolyról min-
den bizonnyal örök élmény maradt e
játszma miatt útra kelnie.

S mi volt a nap legfantasztiku-
sabb alakítása? Nos, talán Zsófia
és Zsuzsa villámpartija – „géppus-
ka-kezûekként” félelmetes iram-
ban zavarták le a játszmát – elõbbi
gyõzelmével. Összegzésképp
tényleg sakk-csúcs volt a fõváros-
ban, s ez remélhetõleg folytatódik,
kicsit persze már más porondon
Nagykanizsán…

Polgár László

ÉÉrrkkeezziikk PPoollggáárr ZZssóóffiiaa ééss AAnnaanndd

Nem szokványos eredményt ért
el a kézilabda NB II Délnyugati
csoportjában szereplõ Nagykani-
zsai Izzó SE nõi csapata, hiszen az
eredmény alapján valósággal lera-
dírozták a pályáról a Mohács

együttesét. A baranyaiak ellen
mintegy száz drukker elõtt 22-8-ra
nyertek Tóth László tanítványai, s
az eredmény feltételezi a hazaiak
kapusának, Nyakas Kamillának jó
teljesítményét. A legjobb góllövõk

László Renáta (8/2), Papp Zsanett
(4) és Kiss Melitta (4/1) voltak. A
férfiak mezõnyében már nem volt
ilyen sikerélményben része az iz-
zósoknak, hiszen Baranyai Nor-
berték Kalocsán kaptak ki 32-31-
re úgy, hogy az 58. percig gyõze-
lemre álltak. Ányos József 10 gól-
jával a legeredményesebb volt, s
ha így folytatja, akár a csoport gól-
királyi címére is jó eséllyel pályáz-
hat. Találatainak gyarapítására jó
alkalom kínálkozik október 19-én,
amikor 17 órától az Izzó SE a
Zsigmondy-csarnokban a PEAC
gárdáját fogadja. A meccsen, na-
gyon úgy tûnik, nem játszhat a Ka-
locsán megsérült Zsupek Tamás.

P.L.

NNééggyy ggyyõõzzeelleemmnnééll ttaarrttaannaakk aa lláánnyyookk

A hét játékosa: László Renáta
Születési hely, idõ: Nagykanizsa, 1978. 03. 26.
Sportág: kézilabda. Posztja: irányító.
Eddigi klubjai: Nagykanizsai Olajbányász (1987-2000; NB I B),

MÁV-NTE/NTE 1866 MÁV (2000-2007; NB I B, NB II), Nagykani-
zsai Izzó SE (2007-; NB II). Eddigi legnagyobb sikerei: NB I B-3.
(1993), NB II-1. (2001), NB II-2. (2003), NB II-3. (2004).

László Renáta az a játékos, aki hiteles tanúja a kanizsai nõi kézilab-
da agóniájának. Ezt jól példázza, hogy három egyesületet is megne-
veztünk vele kapcsolatosan, de ez valójában egy szakosztályt jelent,
amelyik folyamatosan „költözés” alatt áll(t). A sportoló azonban kitart,
s irányítóként az évek alatt gyakorlatilag a nyolcgólos átlagát mindig
sikerült tartania.

Kellemetlen hétvégén van túl az
OB I B-s CWG Kanizsa VSE vízi-
labda-, valamint az NB III-as NTE
1866 MÁV labdarúgó-csapata. 

A pólósok a Kaposvári VK
vendégei voltak, s a somogyi me-
gyeszékhelyen szenvedtek 10-9-
es vereséget, pedig volt a kani-
zsaiaknál is elõny a találkozó fo-
lyamán, a végét azonban nem bír-

ták Simonka Ferenc játékosai. A
legeredményesebb játékosuk
Persely Tamás volt, aki négy gólt
szerzett. A Kanizsa VSE követke-
zõ ellenfele itthon október 18-án
a KSI lesz 11 órától a Városi
uszodában.

Az NTE 1866 futballistái a
Bogád SE-nél vendégeskedtek, s
az ottani mûfüves pálya nem na-

gyon ízlett a kanizsai labdarúgók-
nak, hiszen 2-0-s vereséget szen-
vedtek. Nem játszottak ugyan alá-
rendelt szerepet Pozsgai Alberték,
de elszórakozták lehetõségeiket, s
ilyenkor törvényszerû a bûnhõ-
dés. Ezzel a vereséggel ellenlába-
suk a dél-zalaiak elé került a ta-
bellán, akik hetedikek kilenc for-
duló után tizenöt megszerzett
ponttal. 

P.L.

NNeemm tteerrmmeetttt nneekkiikk bbaabbéérr

Ugrókötelesek seregszemléje
A Szan-Dia Fitness Sport Club

képviselõi sajtótájékoztató kereté-
ben ismertették, hogy október 25-én
13 órától a Zsigmondy-csarnokban
Nagykanizsa ad otthont az Európai
Mesterek Tornájaként is ismert fel-
nõtt kötélugró kontinensviadalnak.
Az egynapos rendezvényen külön
versengenek egymással a nõi és fér-
fi indulók, számszerûen elõbbieknél
harmincnyolcan, utóbbiaknál tizen-
nyolcan. Magyarországot öt-öt ug-
róköteles képviseli Dél-Zalában,
ahová összesen kilenc ország küldi
el képviselõit. Természetesen a ran-
gos verseny elõtt komoly válogató-
kon szerezhettek jogot a sportolók
az indulásra. A megmérettetés kere-
tein belül ünnepli a Magyar Ugró-
kötél Szövetség ötéves fennállását.  

Ismét száz pont fölött
A Kanizsa KK-DKG East férfi

NB I B-s kosárlabda együttese a
nem túl acélos Pápai KC csapatát
látta vendégül. Irányítójuk, Kasza
Dániel vezetésével ezúttal sem is-
mertek kegyelmet Kovács Nándor
tanítványai, s idõnként remek já-
tékkal gyõzték le a sereghajtó le-
génységet (102-70). Az említett
Kaszán (17/6) kívül még Vertetics
Ádám (15/3), Filipovics Gordan
(15), valamint Szabó Balázs (14)
ért el kétszámjegyû pontot. A dél-
zalaiak ezzel gyakorlatilag listave-
zetõk, mivel pontkülönbségük sok-
kal jobb az egy meccsel kevesebbet
játszott Soproni MAFC gárdájánál.
Ráadásul a kanizsaiak lassan spor-
tot ûzhetnek abból is, hogy vala-
mennyi ellenfelüknek megdobják a
száz pontos vízválasztó határt.    

Szokol és Gulyás VB-hetedik
Amint arról már elõzetesen beszá-

moltunk, a Zalaerdõ-Hevesi DSE két
egységgel is képviseltethette magát a
glasgow-i sportakrobatika világbaj-
nokságon. Az utánpótlás korcsopor-
túak mezõnyében a Szokol Martin-
Lukács Patrik kettõs indult, míg a fel-
nõtteknél a Bódi Szabolcs-Lukács
Patrik páros mutathatta be gyakorla-
tait. Az már elõzetesen is tudott volt,
hogy Bódiék esetében a mezõny na-
gyon erõs, s nem várható a Vizlendvai
Lászlóék 1989-es VB-bronzához ha-
sonló siker. Nos, mint végül kiderült,
a Bódi-Lukács duó a 11. helyen vég-
zett 13.445-ös pontértékkel. Szokol
Martin és Gulyás Dorottya majdnem
megcsípte a hatos finálét, hiszen hete-
dikek lettek 49.900-es mutatóval. A
kanizsai származású szövetségi kapi-
tány, Köhler Ákos a válogatott szerep-
lésével elégedett volt, csak azt sajnál-
ta, hogy a felnõtteknél nem sikerült a
kvalifikáció a Világjátékokra.
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